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1. INLEIDING
Dit document bevat een onderzoek tot milieueffectrapportage. Dit is het initiatief van het
provinciebestuur van Vlaams Brabant.
In een eerste deel wordt het project, waarbij de opmaak van een provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan noodzakelijk is, beschreven en verduidelijkt.
Hierop aansluitend worden de mogelijke milieueffecten van het plan beschreven en
ingeschat.
In een laatste deel wordt de conclusie van dit onderzoek geformuleerd.
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2. VERZOEK TOT RAADPLEGING
Het voorliggende RUP komt in aanmerking voor een verzoek tot raadpleging. Het RUP vormt
namelijk:
- Geen kader voor bijlage I of II projecten uit de project-m.e.r. besluit van 10 december
2004 (B.S. 17 februari 2005);
- Regelt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau van ca.4,4 ha;
- Geen mogelijke betekenisvolle aantasting van speciale beschermingszones, hierdoor is
er geen passende beoordeling vereist.
De beschrijving van het plan en de mogelijke milieueffecten worden in de volgende
hoofdstukken besproken. Bij de toetsing wordt een vergelijking gemaakt met het nulalternatief,
dit is het alternatief waarbij wordt uitgegaan van de bestaande situatie.
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3. BESCHRIJVING EN VERDUIDELIJKING VAN HET PLAN
3.1. Feitelijke toestand
3.1.1. De omgeving van het plangebied
Het bedrijf is gelegen langs de Diestsesteenweg (N10) op ongeveer 1.250 m van het
centrum van Aarschot. De site is gelegen tussen een uitloper van het woongebied langs de
N10, ten zuiden van een camping (recreatiegebied volgens gewestplan). Iets ten oosten
van de site ligt een zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo volgens het gewestplan.
Ten noorden van de site, op zo’n 1.000 m ervan, stroomt de Demer. Één van haar
zijbeken, de grote Motte, vormt de noordelijk grens van de site.
De site is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met landelijk karakter, 50 m
strook langs de N10, en in het achterliggend agrarisch gebied omsloten door
recreatiegebied, bedrijvenzone en natuurgebied. De percelen grenzen in het uiterste
noorden aan habitat- en vogelrichtlijngebied.

3.1.2. Een beschrijving van het plangebied
De ontsluiting van het bedrijf gebeurt rechtstreeks
(Dieststesteenweg), een secundaire weg type III.

via

de

gewestweg

N10

Het plangebied is gelegen tussen de N10 Aarschot - Diest en de Grote Mottebeek.
De bedrijfssite omvat verschillende serrecomplexen, een woning en een als taverne
ingerichte loods. De onbebouwde ruimte wordt ingenomen door verschillende
parkeerterreinen en een toontuin.
Het plangebied heeft het voorkomen van een erg versnipperd gebied. Rond een
kerngebouw is er steeds bijgebouwd en verbouwd. Deze organische bouwevolutie is
bepalend voor het ruimtelijk voorkomen.
De stapsgewijze groei is sterk herkenbaar:
-

In de morfologie en gevelopbouw van de gebouwen;
In de indeling van het terrein;
De parkeerterreinen liggen verspreid;
Woonhuizen situeren zich te midden van het bedrijfsgebeuren;
De presentatietuin ligt in de westelijke uithoek van het terrein.

5/25

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Bestaande feitelijke toestand - situering op topografische kaart (NGI 1:10.000)
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Bestaande feitelijke toestand - situering op de luchtfoto
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Foto 1: zicht op toegang Intratuin vanaf N10

Foto 2 : zicht op parking Intratuin vanaf N10

Foto 3: zicht op de N10 t.h.v. Intratuin

Foto 4: zicht op parking ten noorden van de N10
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Foto 5: zicht op serres Intratuin

Foto 6: zicht op bedrijfswoning Intratuin

Foto 7: zicht op serres Intratuin

Foto 8: zicht op parking Intratuin richting N10
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3.2. Gewenste toestand
Het plan voorziet in volgende ingrepen:
A. Bestendigen en herorganiseren van de handelszaak
De overname van het tuincentrum door ‘Intratuin’ biedt de mogelijkheid om de infrastructuur te
optimaliseren. Het optimaliseren houdt in dat de bestaande gebouwen op termijn vervangen
worden door een nieuwbouw. Door het herbouwen kan de architecturale kwaliteit en uitstraling
van het gebouw vergroot worden, kan de verkoopsruimte optimaal ingericht worden en kan de
toegang van het gebouw gericht worden naar de parking. De bestaande serre in het noordelijk
deel van het perceel wordt behouden als stapelruimte en voor het afhalen van producten door
klanten.
B. Het respecteren van de landschappelijke inpassing
De landschappelijke inpassing wordt beoogd door de visuele impact van de activiteiten te
beperken. Hierbij wordt rondom een buffer aangelegd. In de noordwestelijke hoek wordt achter
de bestaande serre een brede buffer voorzien als afscherming naar het achterliggend
natuurgebied van de Demervallei.
Ook de parking moet bijdragen tot de landschappelijke inpassing. De huidige kale en weinig
aantrekkelijke grindvlakte dient heraangelegd te worden met aandacht voor groenstructuren.
C. Optimaliseren parkeergebeuren
In functie van de verkeersveiligheid langsheen de N10 is het wenselijk het parkeerterrein ten
zuiden van de N10 te herlocaliseren naar het noorden. Hierbij verdwijnen gevaarlijke noord-zuid
oversteken langsheen de N10 en bevordert dit de doorstroming van verkeer langsheen de N10.
De verschillende verspreide parkeerterreinen worden gebundeld in het westen van het terrein
(voormalige presentatietuin).
Het aantal toegangen tot het parkeertterrein ten noorden van de N10 wordt i.f.v de
verkeersveiligheid beperkt tot één.
Het ruime parkeerterrein (ca. 315 wagens) moet instaan voor het opvangen van alle bezoekers
waardoor het parkeren niet afgewenteld wordt op het openbaar domein.
D. Heroriëntatie inkomgebouw
In samenhang met de herorientatie van de parking ten noorden van de N10 is het wenselijk het
inkomgebouw te herorienteren, weg van de N10.
Centraal op de groene parking dient een centrale, groene, geleidende bezoekersas naar het
inkomgebouw aangelegd te worden.
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E. Scheiden van verkeer bezoekers en leveranciers
In functie van een gestructureerde verkeersafwikkeling op de site is het wenselijk het
bezoekersverkeer en het verkeer afkomstig van leveranciers te scheiden.
De toegang voor bezoekers tot de parkeerterreinen wordt in het westen voorzien, de toegang
voor leveranciers wordt in het oosten voorzien.
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3.3. Relatie met de structuurplannen
A) Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Het bedrijf is er gelegen in Aarschot, meer bepaald langs de N10, die de verbinding vormt
tussen Diest en Aarschot.
De stad Aarschot wordt in het RSV opgenomen als een goed uitgeruste kleine stad (niveau
3a).
Delen van de gemeente Aarschot behoren volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
(RSV) tot het kleinstedelijk gebied. De afbakening van dit kleinstedelijk gebied behoort tot de
provinciale bevoegdheid.
Volgens het eindrapport van het afbakeningsvoorstel is de site gelegen binnen de contouren
van het stedelijk gebied.
De bedrijfssite grenst met haar noordelijke zijde aan het habitat- en vogelrichtlijngebied van
de Demervallei. Delen van deze vallei zijn eveneens aangeduid als VEN-gebied. De
Demervallei behoort tot de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. Het RSV gaat uit van het
vrijwaren en versterken van de open ruimte structuur en het waterbergend vermogen van
deze valleigebieden. Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur
wordt er gestimuleerd.
De ontwikkelingsperspectieven van bedrijven en economische activiteiten buiten de
bedrijventerreinen worden vooral bepaald door de aard en het karakter van het bedrijf zelf en
nog meer door de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. Voor het principe ruimtelijke
draagkracht kunnen geen algemeen geldende objectieve en meetbare maatstaven voor heel
Vlaanderen worden aangereikt. Ruimtelijke draagkracht is afhankelijk van de ruimtelijke
structuur, van het ruimtelijk functioneren van een gebied en is eveneens afhankelijk van de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en van de aard en het karakter van het
bedrijf en haar activiteit.
Betreffende kleinhandelsbedrijven is de visie van het Vlaams gewest het volgende:
‘Voor kleinhandelslinten en concentraties die structuurloos gegroeid zijn langs verkeerswegen
en dit zowel in stedelijke gebieden, in stedelijke netwerken of zelfs in buitengebied is een
ruimtelijke herstructurering via inrichting van essentieel belang. Onder ruimtelijk
herstructureren wordt verstaan het verbeteren van de bestaande ruimtelijke samenhang en
relaties tussen de kleinhandelsvestigingen en met de omgeving, het verhogen van de
verkeersleefbaarheid, de verkeersveiligheid en interne verkeersorganisatie en de ontsluiting
(o.m. parkeren) en het creëren van een hogere beeldwaarde of imago van het kleinhandelslint
of – concentratie in de omgeving.’
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B) Ruimtelijk structuurplan Vlaams Brabant
Binnen Vlaams-Brabant maakt Aarschot deel uit van de deelruimte ‘Demernetwerk’.
De deelruimte ‘Demernetwerk’ situeert zich in de noordoostelijke hoek van de provincie en
vormt er de schakel met de provincie Limburg en Antwerpen. Tevens vormt de deelruimte
‘Demernetwerk’ er de overgang tussen de Kempen en het Hageland. Het Demernetwerk is een
relatief versnipperd gebied waarbij de Demer een sterk structurerende rol heeft.
De verschillende landschappelijke eenheden in het gebied zoals de grotere en kleinere
bosfragmenten, weiden en akkers, de beboste heuvelruggen, het Demeralluvium en de
landbouwgronden ten zuiden van de Demer, zijn bepalend voor de deelruimte.
Binnen het ‘Demernetwerk’ grenst het plangebied aan het ‘Demeralluvium’. Het RSVB stelt voor
het Demeralluvium:
‘Bij het uitstippelen van het beleid voor deze landschappelijke eenheid dient aandacht
geschonken te worden aan het maximaal ontwikkelen van deze open ruimte en de
landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Er dient aandacht geschonken te worden aan de
wijze waarop de Demer langs en door Diest, Zichem, Testelt en Aarschot heen loopt. In het
bijzonder dienen ruimtelijke maatregelen genomen te worden inzake wateroverlast.
Landschapsbeheer of natuuronderhoud wordt gestimuleerd. Structurele beperking van de
agrarische activiteiten in het alluvium is noodzakelijk. Maar het recreatief medegebruik dient
ondersteund en gekanaliseerd te worden.
De natuurlijke gehelen worden door zo breed mogelijke natuurverbindingsgebieden met
elkaar verbonden. Specifieke aandacht dient besteed te worden aan de verschillende
broekgebieden die door de vele kleine waterplassen een typerend karakter hebben.
Het provinciaal structuurplan van Vlaams-Brabant neemt het volgende standpunt in omtrent
grootschalige kleinhandel in de provincie:
‘De provincie beschouwt de concentraties van grootschalige kleinhandel als een provinciale
bevoegdheid (p. 256-257 RSVB). Zij wil prioritair een aanbodbeleid voeren in de stedelijk
gebieden, aansluitend bij het voorzieningenniveau van de stad. Zij zal hiertoe door middel van
ruimtelijke uitvoeringsplannen de ruimte voorzien en een coördinerend beleid voeren met het
oog op het verbeteren van de ruimtelijk kwaliteiten. Slechts een zeer beperkt aantal
concentraties buiten de stedelijke context zullen door de provincie worden geconsolideerd.
Voor de overige concentraties wordt een uitdoofbeleid vooropgesteld.
Teneinde een antwoord te kunnen bieden op het ongebreideld uitzwermen van dit soort
activiteiten langsheen de steenwegen, zal voor elk van de stedelijke gebieden een aanbod
van grootschalige kleinhandel uitgebouwd worden Dit dient aan te sluiten bij het
voorzieningenniveau van de stad en dient afgestemd op zijn functie als voorzieningencentrum
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in de omgeving. Bij de afbakening van de stedelijke gebieden zal vanuit dit oogpunt
voldoende ruimte voorzien worden voor kleinschalige handel.
Deze concentraties van grootschalige kleinhandel zullen door de provincie bij de afbakening
van de kleinstedelijke gebieden voorzien worden in of aansluitend bij het kleinstedelijk gebied
en op (multimodaal) ontsloten terreinen. In functie van de inplantingplaats en het aanwezige
winkel aanbod in de stedelijke kern moeten de concentraties van grootschalige kleinhandel
een aanvulling vormen op het winkelaanbod in de binnenstad. Complementariteit moet
nagestreefd worden, eerder dan concurrentie. Het aanbod moet afgestemd zijn op het niveau
van het stedelijk gebied en zijn rol als voorzieningencentrum in de regio.’
De site situeert zich binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Aarschot. Binnen het
afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Aarschot maakt de site deel uit van het
strategisch project ‘Zone oostelijke ring – Demerparking- recreatiezone Schoonhoven’.
Uitgangspunt hier is dat de recreatieve potenties van het gebied tussen Demerparking en
domein Schoonhoven verder moeten worden versterkt. Momenteel zijn in deze zone reeds een
heel aantal recreatiemogelijkheden aanwezig. Ter hoogte van de Demerparking bevinden zich
hardere functies: cinemacomplex, zwembad, jeugdcentrum, sporthal; ook het historisch commercieel centrum van de stad Aarschot ligt vlakbij. De ruime Demerparking kan als een
scharnierpunt fungeren. In het voorstel zoals uitgewerkt in de ‘nota gewenst stedelijke
gebiedsbeleid)’ wordt uitgegaan van het behoud van het tuincentrum en het inschakelen ervan
in een ruim recreatief verhaal.
Binnen de gewenste economische structuur is de handelsconcentratie op de Diestesteenweg
niet geselecteerd als kleinhandelszone.
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C) Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Aarschot
De stad Aarschot pleit in haar structuurplan voor het optimaliseren van de specifieke
kleinhandel langs de Dieststesteenweg (N10). De gemeente stelt voor om de bestaande zaken
te bevestigen en de bijkomende behoefte aan oppervlakte van deze centra op te vangen
binnen de bestaande concentratie door herstructurering (o.a. van de grootschalige parkings) en
inbreiding. Elders in de gemeente kunnen dergelijke zaken immers niet worden toegelaten;
bovendien is er binnen de gemeente geen ruimte om deze zaken te herlocaliseren.
Nieuwe vergunnningen langs de Dieststesteenweg zouden enkel toegekend kunnen worden
aan tuincentra/doe-het-zelf-zaken en aanverwante, zodat de identiteit van het gebied zich
verder kan onwikkelen. Het is geenszins de bedoeling zaken aan te trekkken die eigenlijk in de
binnenstad thuishoren en daardoor voor concurrentie met het centrum zouden zorgen.
Baanwinkels met een modisch aanbod moeten geweerd worden.
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4. BESCHRIJVING EN INSCHATTING VAN DE
MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN VAN HET PLAN
4.1. Gezondheid en veiligheid van de mens
Huidige situatie
De gronden gelegen binnen het studiegebied zijn gelegen in woongebied met landelijk karakter
en in agrarisch gebied. In het bedrijf vinden er geen activiteiten plaats die schadelijk zijn voor
de mens of die de veiligheid in het gedrang brengen (serres en kleinhandel). Het plan geeft
geen aanleiding tot significante nieuwe of bijkomende effecten voor de veiligheid en
gezondheid van de mens. Het betreft geen nieuw aandachtsgebied en er zijn geen Seveso inrichtingen aanwezig of mogelijk binnen het plangebied of binnen een straal van 2 km.
Mogelijke effecten
Het plan geeft geen aanleiding tot significante nieuwe of bijkomende effecten voor de veiligheid
en gezondheid van de mens.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen
Het plan voorziet in een betere landschappelijke inpassing.
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4.2. Ruimtelijke ordening
Huidige situatie
Volgens het gewestplan Aarschot - Diest (K.B. 07 november 1978) is het plangebied gelegen in
woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied
Binnen het structuurplan van Vlaams-Brabant maakt Aarschot deel uit van de deelruimte
‘Demernetwerk’.
De deelruimte ‘Demernetwerk’ situeert zich in de noordoostelijke hoek van de provincie en
vormt er de schakel met de provincie Limburg en Antwerpen. Tevens vormt de deelruimte
‘Demernetwerk’ er de overgang tussen de Kempen en het Hageland. Het Demernetwerk is een
relatief versnipperd gebied waarbij de Demer een sterk structurerende rol heeft.
De verschillende landschappelijke eenheden in het gebied zoals de grotere en kleinere
bosfragmenten, weiden en akkers, de beboste heuvelruggen, het Demeralluvium en de
landbouwgronden ten zuiden van de Demer, zijn bepalend voor de deelruimte.
Mogelijke effecten
Het plan zorgt voor een herbestemming naar kleinhandelszone en parkeer- en circulatiezone.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan lost de zonevreemdheid van het bedrijf op en creëert een betere rechtszekerheid voor
de eigenaar.
Milderende maatregelen
Het plan heeft een niet significant negatief effect door de herbestemming van de gronden.
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Bestaande juridische toestand - situering op gewestplan en BPA's
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4.3. Fauna, flora en biodiversiteit
Huidige situatie
Op de biologische waarderingskaart is het volledige plangebied biologisch minder waardevol.
In het noordoosten aan het plangebied grenst een biologisch zeer waardevol gebied. Het
betreft een faunistisch voornaam gebied bestaande uit een zuur eikenbos. Hier situeert zich het
natuurgebied ‘Demerbroeken’.
Dit gebied die in het noordoosten aan het plangebied grenst betreft tevens het GEN-gebied
‘Demervallei ten oosten van Aarschot’, het vogelrichtlijngebied ‘De Demervallei’ en het
habitatrichtlijngebied ‘De Demervallei’.
Mogelijke effecten
Het bestaande serregebouw in het noorden van de site blijft behouden en situeert zich op ruim
30 m van het biologisch waardevol gebied ten noorden van het plangebied.
De ruimte ten noorden van het bestaande serregebouw zal volgens het plan volledig
ingenomen worden door een ruime streekeigen groenbuffer die de landschappelijke inpassing
van het bedrijf moet garanderen (minimaal 30 m breed ter hoogte van het aangrenzende
biologisch zeer waardevol gebied).
Het plan heeft een positieve impact op de fauna en flora van de omgeving.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan heeft een positief effect op het nulalternatief. De gebouwen worden landschappelijk
geïntegreerd.
Milderende maatregelen
De landschappelijke inpassing van het bedrijf met streekeigen aanplanten, zorgt voor een
positief effect naar buffering en bescherming van de omliggende fauna en flora.
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Natura 2000
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4.4. Energie- en grondstoffenvoorraden
Huidige situatie
Binnen het plangebied bevinden zich geen energie- en grondstoffenvoorraden.
Mogelijke effecten
Het voorgenomen plan omvat een wijziging van woongebied met landelijk karakter en agrarisch
gebied naar een zone voor interne circulatie en parking en een kleinhandelszone. De energieen grondstoffenvoorraden worden hierbij niet verder aangetast.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen
Aangezien het plan geen invloed heeft op de energie- en grondstoffenvoorraden, zijn geen
milderende maatregelen van toepassing.

4.5. Bodem
Huidige situatie
(bron: www.gisvlaanderen.be)

De grond binnen het plangebied bestaat uit:
-

Droog zand (eerste 10 m parallel met de Diestsesteenweg);
Vochtig zand (volgende 55 m parallel met de Diestsesteenweg);
Nat zand (centraal binnen het plangebied);
Antropogene bodem (in het noord-oosten van het plangebied);
Natte zandleembodem (zone van 25 m grenzend aan het noorden van het plangebied / grenzend aan de waterloop
de Grote Motte (2e categorie)).

Mogelijke effecten
Het programma is niet van die aard dat het de bodem of ondergrond kan aantasten of
verontreinigen. Verder dient het plangebied niet als ontginningsgebied. De bedrijfsactiviteit
bestaat uit handel en bedrijvigheid m.b.t. tuinaanleg of agrarische activiteiten. Bijgevolg zijn de
milieueffecten op de bodem minimaal.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen
Aangezien het plan geen invloed heeft op de bodem, zijn geen milderende maatregelen van
toepassing.
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
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4.6. Water
Huidige situatie
Het plangebied situeert zich binnen het Demerbekken.
De site situeert zich tevens binnen zone 3 van de beschermingszone voor grondwaterwinning
(Wederlaak – Schoonhoven).
Het betreft een freatische waterwinning. De zone III is een ‘chemische zone’ en komt overeen
met het voedingsgebied van de waterwinning, beperkt tot een lijn gelegen op 2 km van de
grens van het waterwingebied.
Grenzend in het noorden van het plangebied loopt een waterloop van 2
Motte.

de

categorie, de Grote

De eerste 65 m parallel aan de Diestsesteenweg situeert zich in niet-overstromingsgevoelig
gebied. Het overige deel van het plangebied situeert zich in mogelijk overstromingsgevoelig
gebied en het uiterste noordoostelijk deeltje (grenzend aan de waterloop ‘De Grote Motte’) van
het plangebied situeert zich in effectief overstromingsgevoelig gebied.
De bestaande toestand van het plangebied wordt getoetst aan volgende watertoetskaarten:
-

Overstromingsgevoeligheid plangebied:
eerste 65 m parallel aan de Diestsesteenweg niet overstromingsgevoelig, overige deel mogelijk
overstromingsgevoelig en een beperkte zone in het noordoosten van het plangebied effectief
overstromingsgevoelig;

-

Infiltratiegevoeligheid plangebied:
Eerste 60 m parallel aan de Diestsesteenweg is infiltratiegevoelig, het overige deel van het
plangebied is niet infiltratiegevoelig;

-

Grondwaterstromingsgevoeligheid:
Eerste 60 m parallel aan de Diestsesteenweg is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type
2); het overige deel van het plangebied is zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1);

-

Winterbedkaart:
Het uiterste noordoosten van het plangebied behoort tot een winterbed;

-

Hellingenkaart:
de eerste 70m van het plangebied grenzend aan de Diestsesteenweg is sterk hellend (5% – 10%
en deels > 10%), het achterliggende deel is matig hellend (0% - 5%);

-

Erosiegevoeligheid:
De eerste 80 m van het plangebied grenzend aan de Diestsesteenweg is erosiegevoelig, het
overige deel is voornamelijk niet erosiegevoelig.

Volgens het zoneringsplan van waterzuivering in de gemeente Aarschot is het plangebied
gelegen in een centraal gebied
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Mogelijke effecten
Het plan heeft een positieve impact op de waterhuishouding. De wijzigingen bebouwde
oppervlakte vermindert en de huidige onderkeldering van het gebouw verdwijnt wat een
positieve invloed heeft op de grondwaterstroming.
Voor de verharde oppervlakte dient maximaal gebruik gemaakt te worden van
waterdoorlatende materialen, hierbij dient rekening gehouden te worden met de geldende
milieuwetgeving.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plangebied blijft in zijn huidige toestand.
Milderende maatregelen
Toepassing van de vigerende wetgeving inzake retentie en hergebruik van hemelwater. Het
algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt
wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden
geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt debiet vertraagd moet
worden afgevoerd naar de waterloop ‘De Grote Motte’.
Het plan betreft een uitvoering van het zoneringsplan. Het plan is gelegen in een centraal
gebied.
De aanleg van de parking voorziet in het gebruik van waterdoorlatende materialen waar
mogelijk, er is geen toename van bebouwing en er is een hergebruik van het regenwater voor
de plantenkweek.
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Waterlopen - overstromingsgevoelige gebieden
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Infiltratiegevoelige bodems
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Grondwaterstromingsgevoelige bodems
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Winterbedkaart
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Hellingenkaart
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Erosiegevoelige gebieden
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4.7. Atmosfeer en klimatologische factoren
Huidige situatie
Het bedrijf oefent geen invloed uit op de atmosfeer of andere klimatologische factoren.
Mogelijke effecten
Het plan heeft geen gevolgen op de atmosfeer en andere klimatologische factoren.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen
Aangezien het plan geen invloed heeft op atmosfeer of andere klimatologische factoren, zijn
geen milderende maatregelen van toepassing.

4.8. Geluid en licht
Huidige toestand
Het bedrijf heeft geen significante impact van geluid of licht op de omgeving.
Mogelijke effecten
Het plan heeft geen significante gevolgen inzake geluids- of lichthinder.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen
Aangezien het plan geen invloed heeft geluid of licht, zijn geen milderende maatregelen van
toepassing.
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4.9. Landschap, stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed met
inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed
Huidige situatie
Binnen en grenzend aan het plangebied komt er geen cultureel erfgoed met inbegrip van
architectonisch en archeologisch erfgoed voor.
Grenzend in het noordoosten van het plangebied situeert zich de ankerplaats ‘Demervallei
tussen Aarschot en Zichem’ en het beschermde landschap ‘Achter Schoonhoven’.
Mogelijke effecten
Het plan voorziet geen uitbreiding van de bebouwde en/of verharde oppervlakte.
Door het plan kan de landschappelijke inpassing van de parking en de bedrijfssite
geoptimaliseerd worden.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan verbetert de huidige situatie van het landschap. De landschappelijke inpassing zorgt
voor een verbetering van de huidige verschijningsvorm van het bedrijf.
Milderende maatregelen
Het plan voorziet in de landschappelijke inpassing van de parking en de bedrijfssite.
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
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4.10. Mobiliteit
Huidige situatie
De bezoekers bereiken het bedrijf via de Diestsesteenweg, N10, een secundaire weg type III.
Deze weg is de verbindingsweg tussen Diest en Aarschot.
Op heden situeert zich zowel ten noorden als ten zuiden van de N10 een bezoekersparking. Dit
zorgt voor gevaarlijke kruisende bewegingen van de N10 ter hoogte van het bedrijf. Deze
situatie zorgt tevens voor een minder vlotte doorstroming van de N10 ter hoogte van het bedrijf.
Mogelijke effecten
Het plan voorziet geen toename van verkeer, daar het plan geen uitbreiding van infrastructuur
voorziet. Het plan zal een grote verbetering betekenen op het vlak van mobiliteit. De parking ten
zuiden van de N10 wordt opgegeven en wordt geherlocaliseerd ten noorden van de N10 (naar
de vroegere toontuin die afgebroken werd). Gevaarlijke kruisingen van de N10 ter hoogte van het
bedrijf worden hierbij vermeden wat een vlotte doorstroming op de N10 en de
verkeersveiligheid ten goede komt.
Er wordt een eenduidige verkeersafwikkeling op de bedrijfssite gecreëerd welke de
verkeersveiligheid verhoogt.
Toetsing aan het nulalternatief
Door het plan wordt de verkeersveiligheid verhoogd en de afwikkeling van de bezoekerstrafiek
vereenvoudigd.
Milderende maatregelen
Het plan voorziet een verkeersafwikkeling met gescheiden op- en afrit.
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Figuur: Situering op wegennet (Bron: maps.google.be)
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5. CONCLUSIE
Samenvattende tabel
Thema

Ingreep - effecten

Conclusie

Gezondheid en veiligheid mens

Het plan heeft geen impact op de gezondheid en
veiligheid van de mens.

Geen significante negatieve effecten

Ruimtelijke ordening

De bestemming woongebied met landelijk karakter en
agrarisch gebied volgens het gewestplan, wordt
herbestemd naar zone voor kleinhandel en zone voor
parkeren en interne circulatie.

Geen significante negatieve effecten

Fauna, flora en biodiversiteit

Het plangebied is biologisch minder waardevol gebied.

Geen significante negatieve effecten

Het plangebied grenst in het noordoosten aan het GENgebied ‘Demervallei ten oosten van Aarschot’, het
vogelrichtlijngebied
‘De
Demervallei’
en
het
habitatrichtlijngebied ‘De Demervallei’.
Het plan voorziet een betere landschappelijke inpassing.
Zo zal de ruimte ten noorden van het bestaande
serregebouw volgens het plan volledig ingenomen
worden door een ruime streekeigen groenbuffer die de
landschappelijke inpassing van het bedrijf moet
garanderen (minimaal 30 m breed ter hoogte van het
aangrenzende biologisch zeer waardevol gebied).
Het plan is beperkt van aard en heeft als dusdanig geen
invloed op het omliggende landschap.
Energiegrondstoffenvoorraden

Het plan heeft geen impact op de energie- en
grondstoffenvoorraden.

Geen significante negatieve effecten

Bodem

Het plan heeft geen impact op de bodem.

Geen significante negatieve effecten

Water

Het plan heeft geen significante impact op de
waterhuishouding. De wijzigingen in bebouwde of
verharde oppervlakte blijven minimaal en voorzien in het
maximaal gebruik van waterdoorlatende materialen,
hierbij dient rekening gehouden te worden met de
geldende milieuwetgeving. De huidige onderkeldering
van de bedrijfsgebouwen verdwijnt.

Geen significante negatieve effecten

Conform de milieuwetgeving dienen milieuvergunningen
aangevraagd en nageleefd te worden.
Geen intensivering van de activiteiten

Geen significante negatieve effecten

Atmosfeer en
factoren
Geluid en licht

en

klimatologische

Geen significante negatieve effecten
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Landschap, stoffelijke goederen,
het cultureel erfgoed met inbegrip
van
het
architectonisch
en
archeologisch erfgoed

Het plangebied wordt landschappelijk beter ingepast met
streekeigen hoog- en laagstammige beplanting. De site
wordt in het noorden van een ruime streekeigen
groenbuffer voorzien (minimaal 30 m) t.o.v. het
noordoostelijk
gelegen
vogelrichtlijngebied,
habitatrichtlijngebied en GEN-gebied.

Positief effect

De parking krijgt een groene uitstraling en vooraan het
bedrijfsperceel wordt een representatieve groenstrook
voorzien.
Op het plangebied en in de omgeving is geen
bouwkundig erfgoed aanwezig.
Mobiliteit

Er is geen toename van verkeer daar het plan geen
uitbreiding van infrastructuur voorziet.

Positief effect

De parking ten zuiden van de N10 verdwijnt wat de
doorstroming ervan en de verkeersveiligheid ten goede
komt.
Er wordt een eenduidige verkeersafwikkeling op de
bedrijfssite gecreëerd welke de verkeersveiligheid
verhoogt.

Uit de voorgaande bespreking van de mogelijke milieueffecten van het plan blijkt dat de
milieueffecten beperkt blijven. Gezien de ligging en de aard van het project kan gesteld worden
dat het plan geen grens- of gewestoverschrijdende milieueffecten zal creëren.
Gezien de geringe milieueffecten wordt er bijgevolg een ontheffing van de opmaak van een
Plan-MER gevraagd.
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