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1

Inleiding

1.1

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk worden de plannen en de totstandkoming ervan zeer beknopt
beschreven, evenals algemene inlichtingen m.b.t. de initiatiefnemer ervan en het
multidisciplinaire team van deskundigen die de m.e.r. zullen uitvoeren. Er wordt nagegaan
waarom het plan m.e.r.-plichtig is. Verder worden de m.e.r.–doelstellingen, procedure en
administratieve voorgeschiedenis beschreven met bijzondere aandacht voor het integratie van
de afwegingen in de voorbereiding van het ontwerp-RUP (Het integratiespoor).
Hoofdstuk 2 vat de verantwoording voor de plannen samen, omschrijft de voorgenomen
deelplannen en andere acties en projecten binnen het Gewenst Stedelijkgebiedbeleid, geeft het
ontwerp van Afbakening van het kleinstedelijk gebied, en detailleert reeds een aantal mogelijke
inrichtingsconcepten voor deelgebieden die in het proces van de m.e.r. kunnen beschouwd
worden. Ook het planproces met overlegmomenten en actoren wordt weergegeven.
In Hoofdstuk 3 worden de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden aangegeven die voor
de plannen en de mogelijk milieueffecten relevant kunnen zijn, waarbij belangrijke planmatige
ontwikkelingen meer in detail worden besproken.
Tijdens het onderzoek werden een aantal alternatieven voorgesteld die mogelijk ook aan de
doelstellingen van de plannen kunnen voldoen en al dan niet mee in de m.e.r. worden
opgenomen. Hoofdstuk 4 geeft hiervan een overzicht. Eveneens worden aangegeven welke de
mogelijke ontwikkelingen zijn in het studiegebied die in de afweging van de effecten van de
verschillende alternatieven worden betrokken.
Hoofdstuk 5 geeft verdere informatie bij voor het m.e.r. en voor de plannen belangrijk
voorgaand onderzoek.
Hoofdstuk 6 geeft de afbakening van het studiegebied, beschrijft de huidige toestand, de
referentiesituatie, en de wijze waarop over de planeffecten worden beoordeeld.
Hoofdstuk 7 geeft per discipline de eigenlijke effectenanalyse voor de deelplannen en de
planalternatieven. Eventuele leemten in kennis worden vermeld in Hoofdstuk 8.
Hoofdstuk 9 levert een samenvatting van de effecten en lijst de milderende maatregelen op ten
behoeve van het verdere planproces.
De Niet Technische Samenvatting van dit MER wordt gegeven onder hoofdstuk 10. Deze wordt
eveneens als apart document ter beschikking gesteld.
Hoofdstuk 11 en 12 tenslotte geven een verklarende woordenlijst en het literatuuroverzicht.
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1.2

Korte beschrijving van het voorgenomen plan
De afbakening van de stedelijke gebieden geeft uitvoering aan één van de bindende bepaling
van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB), goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 7 oktober 2004, en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV),
goedgekeurd door de Vlaamse Regering eind 1997 en bekrachtigd door het Vlaams Parlement.
Het plan bevat het afbakeningsvoorstel voor het kleinstedelijk gebied Diest waarbinnen
strategisch en planmatig een aantal acties en projecten worden gedefinieerd op vlak van wonen
(sociale woningen, serviceflats), recreatie, ontwikkeling van groen en openruimte, en ruimte
voor bedrijvigheid. Dit vormt het resultaat van een gefaseerd vooronderzoek (zie hoofdstuk 2).
De m.e.r. betreft een aantal zones die in het kader van het RUP een herbestemming vereisen
en dit binnen de context van het Gewenste stedelijkgebiedbeleid en de Afbakening van het
kleinstedelijk gebied Diest.
In dit kader worden vijf voorgenomen deelplannen voorgesteld die een herbestemming vereisen
(zie Figuur 1):
1. De Uitbreiding Regionaal Bedrijventerrein Leuvensesteenweg heeft een totale bruto
oppervlakte van 19ha. De zone wordt ontwikkeld als gemengd regionaal bedrijventerrein.
2. De Uitbreiding Regionaal Bedrijventerrein Webbekom Noord wordt ontwikkeld voor gemengd
regionale bedrijvigheid (18 ha).
3. De Uitbreiding Regionaal Bedrijventerrein Webbekom West betreft een zone met een totale
bruto oppervlakte van 15 ha. De zone wordt ontwikkeld als gemengd regionaal bedrijventerrein.
4. De bedrijvenzone aan de Leuvensesteenweg gelegen aan de stadsrand wordt hoofdzakelijk
ingenomen door kleinhandelszaken die een grote verkoopsoppervlakte vereisen en garages.
De zone heeft een totale oppervlakte van zo’n 15 ha. Er is nog beperkt ruimte beschikbaar,
onder meer in niet optimaal gebruikte terreinen en gebouwen. Er wordt voorgesteld deze zone
te herbestemmen naar detailhandelszone (specifiek regionaal bedrijventerrein voor
kleinhandel).
5. Het woonuitbreidingsgebied Kloosterberg vormt een gebied van ruim 12 ha dat nog niet werd
ontwikkeld. Omwille van de landschappelijke kwaliteiten van de Kloosterberg wordt voorgesteld
het zuidelijk deel niet te ontwikkelen in functie van de vrijwaring van de open ruimte; de
Kloosterberg is immers een belangrijke getuigenheuvel die in zijn integriteit dient bewaard te
blijven. Het zuidelijk deel van het WUG zou een openruimtebestemming krijgen.
In het kader van het Gewenste stedelijkgebiedbeleid zijn andere voorgenomen deelplannen
relevant die hetzij reeds beslist werden, hetzij op gemeentelijk niveau worden voorbereid. Ze
worden verder aangehaald (hoofdstuk 2.3). Deze plannen maken deel uit van de verwachte
ontwikkeling van het gebied.
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PlanMER RUP Afbakening
kleinstedelijke gebied Diest
Figuur 1: Voorgenomen deelplannen
die een herbestemming vereisen en
voorstel Afbakening kleinstedelijke
gebied Diest
Legende:
Voorgestelde afbakeningslijn.
Voorgenomen deelplannen:
1.
2.
3.
4.
5.

Uitbreiding RB Leuvensesteenweg
Uitbreiding RB Webbekom Noord
Uitbreiding RB Webbekom West
Kleinhandelszone Leuvensesteenweg
Omzetting deel WUG Kloosterberg
naar openruimtebestemming

Gewestplan:

Basisdata: ;Gewestplan (OC-GIS Vlaanderen)
In opdracht van:
Bodemkundige
Dienst
van België
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1.3

De initiatiefnemer
Initiatiefnemer voor het opmaken van het RUP:
de Provincie Vlaams-Brabant
Dienst Ruimtelijke Ordening
Provincieplein 1 - 3010 Leuven
Contactpersoon:

1.4

Stephan Reniers

Toetsing van het plan aan de m.e.r.-plicht
De beoordeling van plannen en programma’s op hun gevolgen voor het milieu wordt geregeld
door het decreet van 27 april 2007 en het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober
2007. De bepaling of een plan of programma, in dit geval een ruimtelijk uitvoeringsplan, onder
de plan-MER-plicht valt, gebeurt in drie stappen:
Stap 1: Valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het
Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM) ?
>> De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen is voorgeschreven door de Vlaamse Codex
ruimtelijke ordening. Het PRUP wordt opgesteld en vastgesteld door de deputatie.
Het PRUP valt daardoor onder de definitie van een plan of programma.
Stap 2: Valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM ?
>> Het PRUP vormt, zoals alle RUP’s, het kader voor het toekennen van vergunningen (m.b.
bouw- en milieuvergunningen), en valt daardoor onder het toepassingsgebied van het DABM.
>> Het deelplan dat de afbakeningslijn vastlegt, valt niet onder het toepassingsgebied van het
DABM, omdat het geen kader vormt voor het toekennen van vergunningen. De afbakeningslijn
geeft het gebied aan waarbinnen een specifiek stedelijk beleid gevoerd wordt. Het
vergunningenbeleid in het stedelijk gebied wordt verder gevoerd op basis van de bestaande
plannen van aanleg. De verantwoordelijkheid voor het afleveren van vergunningen blijft
ongewijzigd.
Stap 3: Valt het plan onder de plan-MER-plicht ?
>> Het PRUP vormt het kader voor mogelijke project-MER-plichtige projecten volgens bijlage I
of II van het BVR van 10 december 2004 (grote bedrijventerreinen, grootschalige
stadsontwikkelingsprojecten,…). Op grond van dit element is het PRUP plan-MER-plichtig.
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1.5

Doel van de m.e.r., het besluitvormingsproces
Het DABM zoals gewijzigd door het decreet van 27 april 2007 voorziet in artikel 4.2.4 in de
mogelijkheid om voor bepaalde plannen en programma’s een integratiespoor uit te werken. De
procedurele uitwerking hiervan is voor RUP’s gebeurd door het besluit van de Vlaamse
Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over
een ruimtelijk uitvoeringsplan.
Het integratiespoor heeft tot doel thema’s in de m.e.r. in het formele planningsproces over een
ruimtelijk uitvoeringsplan te integreren. Op deze wijze kan gelijktijdig met het planningsproces
de milieubeoordeling gebeuren zodat het planningsproces kan bijgestuurd worden.
In het kader van het huidige RUP werd voor het integratiespoor gekozen.
De procedure verloopt dan beknopt als volgt (eveneens schematisch in Figuur 2):
Met de Nota voor Publieke consultatie brengt de bevoegde overheid (Afdeling Ruimtelijke
Planning) de Dienst MER formeel op de hoogte van het voorgenomen plan. Deze nota omvat
tenminste:
- alle informatie die vereist is volgens artikel 4.2.8, § 1, van het MER-decreet voor de
kennisgeving en inhoudsafbakening van het plan-MER, o.m. een beschrijving van het
plan/de voorgenomen activiteit, relevante gegevens uit vorige rapportages en onderzoek,
de methode voor de m.e.r., de beschrijving en evaluatie van reeds onderzochte
alternatieven, en de voorstelling van de m.e.r.-coördinator en het team van erkende
MERdeskundigen;
- de beschrijving, verduidelijking en gebiedsafbakening van het voorgenomen RUP met de
relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een
uitvoering is, en indien relevant de beschrijving van de redelijke planalternatieven;
- samenvatting van de te volgen besluitvormingsprocedure voor het RUP en het plan-MER
waarbij ook wordt aangegeven welke actoren betrokken zijn bij het planningsproces;
- de reden voor de opmaak van deze Nota voor Publieke Consultatie en de mogelijkheid om
tijdens de publieke consultatie opmerkingen of suggesties te doen over het voorstel van
reikwijdte, detailleringniveau en inhoudelijke aanpak van het plan-MER;
De Dienst MER neemt binnen de 20 dagen een beslissing over de volledigheid van de Nota
voor Publieke Consultatie en brengt hiervan binnen deze termijn de initiatiefnemer op de
hoogte. Onmiddellijk na volledigverklaring wordt de Nota ter inzage voor het publiek gelegd en
worden de volgende actoren hiervan op de hoogte gebracht, ttz.:
- de genodigden van de plenaire vergadering voor het PRUP;
- instanties waarvan de Dienst MER het advies nuttig acht;
- instanties buiten het Vlaamse Gewest ingeval van grensoverschrijdende effecten.
Opmerkingen en adviezen over de inhoudsafbakening van het MER moeten binnen 30 dagen
aan de Dienst MER bezorgd worden.
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Figuur 2: Beknopt overzicht van de planning van de integratie
van de m.e.r. in het kader van de opstelling van het RUP
Ingeval gewestgrensoverschrijdende effecten te verwachten zijn, dan voorziet de procedure dat
de terinzagelegging (de publieke consultatie) van 30 dagen tot 60 dagen verlengd wordt.
Met betrekking tot het kleinstedelijk gebied Diest zijn geen effecten buiten het Gewest te
verwachten (zie 9 Grensoverschrijdende effecten)
De Nota wordt besproken op een vergadering waarbij de Dienst MER en de bevoegde overheid
aanwezig zijn. Overheden en instanties die door de Dienst MER geraadpleegd werden kunnen
eveneens aanwezig zijn. Binnen een termijn van 20 dagen na deze vergadering maakt de
Dienst MER een verslag op dat de richtlijnen voor het MER bevat. Deze hebben betrekking op:
- de reikwijdte, het detailleringsniveau en de methodiek van het plan-MER
- de bijzondere richtlijnen voor het opstellen ervan
- beslissing over de voorgestelde MER-coördinator en het team van erkende MERdeskundigen
Het MER wordt opgemaakt consistent met de richtlijnen en voorgelegd aan de Dienst MER ter
goedkeuring.
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Indien de MER wordt voorgelegd vóór de plenaire zal de Dienst MER uitspraak doen binnen 50
dagen volgend op de voorlegging. Bij voorkeur wordt de MER goedgekeurd op de plenaire. In
elk geval is goedkeuring vereist vooraleer het RUP voorlopig kan worden vastgesteld door de
Vlaamse Regering.
De officiële procedure voor het opmaken van het RUP, de oproep voor de plenaire vergadering,
zal m.a.w. slechts opgestart worden nadat duidelijk is dat het plan-MER afgerond kan worden
(goedgekeurd) op basis van het ontwerpMER, waar nodig aangevuld op basis van de
opmerkingen van de plenaire vergadering. De voorlopige vaststelling van het RUP door de
Vlaamse regering kan enkel gebeuren nadat het planMER werd goedgekeurd.
De volgende Overheden en Instanties dienen krachtens het decreet Ruimtelijke Ordening
geraadpleegd te worden in het kader van de plenaire vergadering:
De instellingen en administraties die over een voorontwerp van een gewestelijk, provinciaal of
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan een advies uitbrengen, zijn:
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de Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO);



het agentschap Ruimte en Erfgoed Vlaanderen - afdeling Onroerend Erfgoed:



het departement Landbouw en Visserij;



het Agentschap voor Natuur en Bos;



het Agentschap Ondernemen;



het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;



het agentschap Wonen Vlaanderen;



het Departement Leefmilieu, Natuur en energie;



de Vlaamse Milieumaatschappij;



de provinciale dienst waterlopen;



het Agentschap Infrastructuur;



de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;



de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn;



Toerisme Vlaanderen;



de watering van Zichem;



de watering van de Middelbeek;



de watering van de Twee Leyen.
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1.6

Administratieve voorgeschiedenis
De Nota voor Publieke Consultatie werd ingediend bij de Dienst MER op 8 april 2010 en is
volledig verklaard op 26 april 2010.De Nota werd openbaar gelegd van 3 mei 2010 tot 1 juni
2010.
De richtlijnenvergadering waarop de betrokken administraties en instanties werden uitgenodigd,
werd gehouden op 30 juni 2010.
De Richtlijnen werden opgesteld op 30 augustus 2010.

1.7

Samenstelling van het team van deskundigen, taakverdeling
De initiatiefnemer die de Plan-m.e.r.-plichtige activiteit wil ondernemen, de Provincie VlaamsBrabant, laat het milieueffectrapport opstellen door een team van deskundigen.
De betrokkenheid van onafhankelijke, erkende deskundigen moet de wetenschappelijke
waarde en de objectiviteit van het MER waarborgen. Deze deskundigen zijn door de Vlaamse
minister, bevoegd voor het leefmilieu, erkend. De initiatiefnemer kiest de deskundigen uit een
lijst van erkende onafhankelijke specialisten.
In de m.e.r. dienen alle relevante milieuaspecten beschouwd te worden. Indien bijkomende
relevante aspecten als relevant worden geacht, worden deze behandeld door de coördinator
van het team van deskundigen. Het is tevens zijn taak om van de deelonderzoeken een
coherent geheel te maken en de eindconclusies in samenspraak met de andere deskundigen te
formuleren. Hij treedt tevens op als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.
Voor dit project werden erkende deskundigen voor de disciplines Bodem (pedologie en
geologie), Water (oppervlaktewater en grondwater), Geluid en Trillingen, Lucht, Fauna en Flora,
Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie, en Mens (ruimtelijke en sociale aspecten en
mobiliteit) in het team van deskundigen opgenomen. De coördinator draagt zorg dat ook ander
relevante milieuaspecten zoals mens-gezondheid (hinderaspecten) worden behandeld.
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Volgende MER-deskundigen verlenen hun medewerking aan dit milieueffectrapport en tekenen:
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Discipline

Erkend deskundige

Erkenning

Coördinaten

Bodem

Frank Elsen

MB/MER/EDA/641V1
geldig tot 30/08/2015

Bodemkundige Dienst
van België
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee

Water

Frank Elsen

MB/MER/EDA/641V1
geldig tot 30/08/2015

Bodemkundige Dienst
van België
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee

Lucht

Kris Van Dyck

MB/MER/ EDA/524
V3
geldig tot 01/12/2013

ABO N.V.
Maaltecenter blok A
Derbystraat 303,
9051 Gent

Geluid en trillingen

Chris Busschots

MB/MER/ EDA/371V3
geldig tot 15/05/2013

Oudestraat 25/1,
2860 Sint-KatelijneWaver

Fauna&Flora

Mia Janssen

MER/EDA/372/V2/B
geldig tot 05/05/2013

Kastanjelaan 13,
3052 Oud-Heverlee

Landschap,
bouwkundig
erfgoed en
archeologie

Patrick Maes

MER/EDA/016/V-3
geldig tot 28/04/2013

SUMResearch Gent
Coupure Rechts 164b
9000 Gent

Mens (ruimtelijke
aspecten,
mobiliteit)

Patrick Maes

MER/EDA/016/V-3
geldig tot 28/04/2013

SUMResearch Gent
Coupure Rechts 164b
9000 Gent

Coördinatie

Frank Elsen

Bodemkundige Dienst
van België
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee
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De erkende deskundigen worden verder bijgestaan door:

Francis Desutter

Medewerker Bodemkundige Dienst van België,
eveneens voor de disciplines bodem, water

Stijn Vandousselaere, b.b.ir.

Medewerker SumResearch,
ruimtelijke aspecten en mobiliteit

Bjoke Caron,
landschapsarchitect

Medewerker SumResearch,
discipline landschap

De Interne deskundigen:
Stephan Reniers

Overkoepelende projectleider,
Bestuurssecretaris-planoloog
Provincie Vlaams-Brabant
Dienst Ruimtelijke Ordening
Provincieplein 1 - 3010 Leuven

Koen Van Bouchout

Stedelijke Projectleider Diest
Provincie Vlaams-Brabant
Dienst Ruimtelijke Ordening
Provincieplein 1 - 3010 Leuven

De initiatiefnemer reikt de nodige planinformatie aan aan het team van deskundigen. Hij stelt
hiertoe de verantwoordelijke aan.
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2

Verantwoording, programma, afbakeningslijn, de
deelgebieden, planproces

2.1

Beleidsdoorwerking
Door de afbakening van de stedelijke gebieden wordt uitvoering gegeven aan één van de
bindende bepaling van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB),
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 7 oktober 2004, en het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV), goedgekeurd door de Vlaamse Regering eind 1997 en bekrachtigd door het
Vlaams Parlement.
Binnen de afbakening van kleinstedelijke gebieden worden strategisch en planmatig een aantal
acties en projecten gedefinieerd in overeenstemming met het RSVB op vlak van wonen (sociale
woningen, serviceflats), recreatie, ontwikkeling van groen en openruimte, en ruimte voor
bedrijvigheid. Een aantal van deze acties en projecten vloeien programmatorisch voort uit het
RSVB. Andere geven verdere invulling aan het Gewenst Stedelijkgebiedbeleid Diest.
De acties en strategische projecten binnen het kleinstedelijk gebied Diest worden in groter
detail beschreven in de Eindnota Gewenst stedelijkgebiedbeleid Diest, september 2008.
Deze Eindnota is raadpleegbaar via
http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijkeordening/projecten/afbakening-kleinstedelijke-gebieden/wilt-u-meer--weten/
http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/diest-nota-stedelijk-gebiedbeleid_tcm5-12990.pdf
De Eindnota vormt de voorbereiding van het ontwerp-RUP dat uitgewerkt zal worden in een
samenwerking van SUMResearch met Werkplaats voor Architectuur, de Bodemkundige Dienst
van België, Vinçotte environment en CIBE, centrum voor overheidscommunicatie vzw.
Om de leesbaarheid van deze Nota voor Publieke Consultatie ten goede te komen, worden de
belangrijkste elementen uit de Eindnota hier hernomen onder de beschrijving van het
programma en de voorgenomen deelplannen. Geregeld wordt verwezen naar deze Eindnota
voor verder detail.

2.2

Programma

2.2.1

Taakstelling Wonen
Voor het grondgebied van Diest werd er vanuit het PRS een minimale taakstelling van 1.336
bijkomende wooneenheden opgenomen voor de periode 1991-2007. Er werd een grondige
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analyse gemaakt van de realisaties voor woongelegenheden in deze planperiode .
Voor de periode na 2007 werd, in afwachting van een herziening van het RSV, een premature
taakstelling berekend. Hiertoe werd voort gewerkt op de prognoses voor de gezinsaangroei in
de provincie Vlaams-Brabant. Uitgangspunt hierbij is dat deze prognose een goede benadering
geeft van de taakstelling op provinciaal niveau voor de komende planperiode en dat Diest
hetzelfde gewicht krijgt binnen deze taakstelling als deze binnen de vorige planperiode.
Rekening houdend met een inhaalbeweging uit de vorige planperiode en de gezinsverdunning
wordt voor het ruime stedelijk gebied van Diest een taakstelling bekomen van 443 woningen
voor de periode 2007-2017. Indien de afbakening van het stedelijk gebied compacter wordt
gekozen, dan is er bijkomend nog behoefte aan 631woningen in deze planperiode.

2.2.2

Taakstelling bedrijventerrein
Voor Vlaams-Brabant is in het RSV 1.350 hectare bijkomende ruimte voor economische
activiteiten voorzien voor de periode 1994-2007. De provincie heeft in het RSV de taakstelling
gekregen om de nood aan bijkomende regionale bedrijventerreinen in de provincie te verdelen,
met uitzondering van deze gesitueerd in het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, in de
internationale poort Zaventem en in het regionaal stedelijk gebied Leuven, waarvoor het
Vlaamse Gewest verantwoordelijk is.
De provincie heeft de opdracht een sturende rol te vervullen binnen de uitwerking van een
regionaal aanbodbeleid ten aanzien van de economische ruimte. De concrete invulling van
deze taakstelling gebeurt in nauw overleg met de gemeenten. De provincie stelt voor de
kleinstedelijke gebieden (Aarschot, Asse, Diest, Halle en Tienen), de specifiek economische
knooppunten (Londerzeel en Ternat) en het economisch netwerk: 461 ha (waarvan 218 ha als
reserve) voorop.
Voor de verdeling van de bedrijventerreinen binnen de kleinstedelijke gebieden en de specifiek
economische knooppunten, houdt de provincie onder meer rekening met:
- de rol die het gebied krijgt binnen de ruimtelijk-economische structuur van de provincie;
- het type activiteit en de differentiatie die beoogd wordt;
- de mogelijkheden en beperkingen vanuit de bestaande structuur;
- de ontsluitingsmogelijkheden.
De provincie stelt een streefcijfer voorop. Het streefcijfer per economisch knooppunt of -netwerk
is niet te beschouwen als een minimum of maximum voor deze zone, maar als een te behalen
doelstelling. In functie van de mogelijkheden en de wenselijkheden van de zone kan een
kleinere of grotere oppervlakte dan het streefcijfer afgebakend worden. Voor Diest werd het
streefcijfer van 45 ha vooropgesteld.
Anno 2007 werd vastgesteld dat er nog maar een fractie van de in het RSV vooropgestelde
1
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taakstelling werd gerealiseerd.
Daarenboven werd binnen het herziene BPA “Tussen de Waters” (MB 20 juni 2007) een totale
oppervlakte van ongeveer 4 ha bedrijfsgronden herbestemd naar onder meer recreatie- en
gemengde functies. Deze dient elders gecompenseerd te worden.

2.2.3

Taakstelling voor woonwagenbewoners
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan stelt vast dat er tegen 2010 nog 121 standplaatsen op
residentiële terreinen en 95 standplaatsen op doortrekkersterreinen bijkomend moeten
gecreëerd worden.
Bij het bepalen van een locatie voor een residentieel terrein zal een ander uitgangspunt
gehanteerd worden dan bij de locatie van een doortrekkersterrein. Daarom wordt er ook niet
gestreefd naar een gezamenlijk terrein voor doortrekkende en residentiërende
woonwagenbewoners.
Het PRS voorziet voor de kleinstedelijke gebieden Diest, Aarschot en Tienen m.b.t.
woonwagenterreinen telkens een taakstelling van in totaal 30 standplaatsen:
- 15 standplaatsen op residentiële terreinen
- 15 standplaatsen op doortrekkersterreinen
Voor de realisatie van het residentiële terrein voor woonwagenbewoners (15 plaatsen) aan de
Fabriekstraat wordt door de stad Diest een RUP opgemaakt dat de noodzakelijke
bestemmingswijziging regelt.
Het realiseren van doortrekkersterreinen is een provinciale taakstelling. De provincie zal in
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen zones afbakenen die voor het aanleggen van een
doortrekkersterrein geschikt zijn.

2.2.4

Andere
Naast de strikte taakstellingen worden binnen het Gewenste Stedelijkgebiedbeleid nog een
aantal acties en voorgenomen deelplannen geformuleerd die weergegeven worden hetgeen
volgt

2.3

De voorgenomen deelplannen, acties en strategische projecten

2.3.1

Overzicht
De situering van de acties, voorgenomen deelplannen en strategische projecten is
weergegeven door Figuur 22. Hieronder wordt de overzichtstabel weergegeven.
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N

Actie

Programma

relatie tot het planMER

A1

Strategisch project stationsomgeving

opname in ontwikkelingscenario

A2

Juridisch verankeren waardevol patrimonium

W1

W2

Project Ezelsdijk
Site Verversgracht
Slachthuissite
Ontwikkeling deel WUG Kloosterberg als stedelijk woongebied

wonen, personeelsintensieve
bedrijvigheid, stedelijk groen,
grootschalige detailhandel,
pendelparking
wonen, stedelijk groen, detailhandel,
waardevol patrimonium
wonen
wonen
wonen
wonen

opname in ontwikkelingscenario
opname in ontwikkelingscenario
opname in ontwikkelingscenario
opname in ontwikkelingscenario

W3
B1

Doortrekkersterrein op het bedrijventerrein Webbekom
Uitbreiding Leuvensesteenweg zuid

wonen, doelgroepenbeleid
gemengd regionale bedrijvigheid

opname in ontwikkelingscenario
voorgenomen deelplan 1

B2

Uitbreiding Webbekom noord

gemengd regionale bedrijvigheid

voorgenomen deelplan 2

B3
B4

Uitbreiding Webbekom west
Toelaten van verweving van functies aan de Nijverheidslaan

voorgenomen deelplan 3
opname in ontwikkelingscenario

B5
L1

Omvorming bedrijventerrein Leuvensesteenweg noord naar
detailhandelszone
Heraanleg N2 Leuvensesteenweg

gemengd regionale bedrijvigheid
wonen en met wonen verweefbare
bedrijvigheid
grootschalige detailhandel
mobiliteitsconvenant

Stad Diest

G1
G2

Omzetten deel WUG naar openruimtebestemming
Strategisch project “Oude Demer”

landbouw, natuur
natuur, openbaar domein, stedelijk
groen

voorgenomen deelplan 5
opname in ontwikkelingscenario

opname in ontwikkelingscenario

voorgenomen deelplan 4

Elke actie heeft in de tabel een afkorting gekregen, bestaande uit een letter en een cijfer,
waarbij de letter verwijst naar het betrokken deelaspect:
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-

Algemene acties die het stedelijk functioneren en versterkt imago van het stedelijk gebied
ondersteunen (A)

-

Acties m.b.t. de lijninfrastructuur en stedelijke mobiliteit (L),

-

Acties m.b.t. wonen en doelgroepenbeleid (W),
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-

Acties m.b.t. bedrijvigheid (B),

-

Acties m.b.t. stedelijk groen en open ruimte (G),

-

Acties m.b.t. toerisme en recreatie (T)

Per thema worden de acties aan een bepaalde locatie toegewezen.
In bovenstaande tabel zijn de verschillende acties opgenomen die uitvoering geven aan het
Gewenst Stedelijk Gebiedbeleid of dit beleid ondersteunen.
In het vet zijn deze acties aangeduid waarvoor een planningsinitiatief op provinciaal niveau
noodzakelijk is. Deze acties worden, in verschillende voorgenomen deelplannen, onderworpen
aan m.e.r..
Daarnaast zijn bepaalde acties voorzien waarvoor geen planningsinitiatief noodzakelijk is of
waarvoor een planninginitiatief op een ander beleidsniveau dient te gebeuren. Deze acties zijn
ook niet direct gelinkt aan de hierboven vermelde voorgenomen deelplannen van het PRUP
'afbakening kleinstedelijk gebied' of aan het voorgenomen deelplan dat de afbakeningslijn
vastlegt. Deze ontwikkelingen maken dus geen deel uit van het PRUP, en worden daarom in
het voorgenomen planMER niet afzonderlijk beschouwd. Deze verwachte ontwikkelingen
worden wel meegenomen in het ontwikkelingsscenario waar dan ook, indien relevant, de
cumulatieve effecten worden beschouwd.

2.3.2

RUP opgenomen in de Afbakening kleinstedelijke gebied Diest
Vijf voorgenomen deelplannen uit bovenstaande overzicht worden voorbereid en vereisen een
gewestplanwijziging die nog beslist dient te worden op het provinciale niveau.
1. Uitbreiding RB Leuvensesteenweg;
2. Uitbreiding RB Webbekom Noord
3. Uitbreiding RB Webbekom West
4. Kleinhandelszone Leuvensesteenweg
5. Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming
In hetgeen volgt worden de herbestemmingen omschreven en reeds inrichtingsconcepten voor
de planzones weergegeven in de mate dat deze reeds ontwikkeld werden.

2.3.2.1

Bedrijventerrein


Voorafgaandelijk planologisch onderzoek

Voorgaand planologisch onderzoek heeft een aantal ontwerpgebieden geïdentificeerd die
werden afgebakend na afweging t.o.v. locatiealternatieven.
In een eerste benadering werden een aantal minimum voorwaarden geformuleerd waaraan
nieuwe terreinen dienen te voldoen. De volgende criteria werden gehanteerd om een eerste
selectie mogelijk te maken:
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•

•
•

•

Goede ontsluitingsmogelijkheden. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn essentiële criteria.
Bereikbaarheid via een primaire of een secundaire weg, ook vanuit de stad, idealiter via
bestaande vervoersassen, met minimale leefbaarheidsproblemen voor de stedelijke
omgeving.
Aansluiting bij bestaande initiatieven, bestaand bedrijventerrein.
Beperking van de landschappelijke aantasting. Inplanting van een bedrijf kan een grote
impact hebben op de beleving van de open ruimte. In die zin werden aaneengesloten
open ruimtes met grote landschappelijke, agrarische
of ecologische waarde
uitgesloten, en eerder gezocht naar ruimtes die reeds structureel aangetast zijn,
aansluitend bij bestaande bebouwing.
Omvang van de locatie. Enerzijds is er de taakstelling van 45 ha. Anderzijds is er de eis
van technische efficiëntie o.w.v. faciliteiten, voorzieningen, beheer, ontsluiting, ...

Samenvatting van dit voorgaande planologisch onderzoek is te raadplegen in de
Eindnota Gewenst Stedelijkgebiedbeleid Diest. September 2008 (SUMResearch i.o.v. de
Provincie).
Op deze basis werden de volgende deelgebieden vooropgesteld
bedrijventerrein:
 Uitbreiding RB Leuvensesteenweg (Zuid) (19 ha, bruto)
 Uitbreiding RB Webbekom Noord (18 ha, bruto)
 Uitbreiding RB Webbekom West (15 ha, bruto)

voor

bijkomend

De ontwerpplangebieden vereisen bestemmingswijziging en worden onderworpen aan m.e.r..


Uitbreiding RB Leuvensesteenweg (Zuid)

De zone is gelegen aansluitend op de bestaande bedrijvenstrip aan de Leuvensesteenweg. Op
het bestaande bedrijventerrein vindt men een vermenging van grootschalige kleinhandel en
bedrijven. Alle bestaande bedrijven sluiten rechtstreeks aan op de secundaire weg
Leuvensesteenweg N2.
Het terrein heeft ongeveer een driehoekige vorm. De begrenzing van de zone wordt ingegeven
door de bestaande structuur. De noordoostelijke grens wordt enerzijds gevormd door de wijk
Bost en de Bosterestraat, die een aantal huizen bedient. Deze straat buigt af in westelijke
richting en gaat over in een aardeweg. Deze straat vormt de zuidelijke grens van de locatie.
Langs deze weg loopt een afwateringsgracht. Zowel de percelen ten noorden als ten zuiden
van de Bosterestraat wateren af naar deze gracht. Het terrein zelf is relatief vlak en ligt wat
hoger dan de eigenlijke vallei van de Begijnenbeek.
De uitbreiding wordt ontwikkeld als regionaal bedrijventerrein. Het terrein ligt momenteel onder
landbouwbestemming en -gebruik. De bestaande bedrijvenzone wordt meegenomen om
éénduidige stedenbouwkundige voorschriften te verkrijgen voor de gehele zone.
Inrichtingsconcepten zijn gegeven door Figuur 23.
De bestaande afwateringsstructuur zal worden versterkt voor de afvoer van het hemelwater van
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het bedrijventerrein. Er wordt een bredere groenstrook gekoppeld aan de beekstructuur. Zo
wordt de buffering van het bedrijventerrein volledig opgenomen in de houtkantstructuur van de
omgeving.
Enkel in het noordoosten van de site grenst de zone aan een woonzone. Hier bestaat echter de
mogelijkheid om een voldoende afstand te bewaren. Een bestaande afwatering wordt als grens
genomen van de bedrijvenzone in oostelijke richting.
De nieuw te ontwikkelen zone wordt volledig ontsloten door één centrale as dienst doend als
erfontsluiting. De as laat verkeer toe in twee richtingen, zodat slechts één knooppunt met de
Leuvensesteenweg noodzakelijk is.
In de bestaande stripvormige bedrijvenzone langs de Leuvensesteenweg zijn nu bedrijven en
handelszaken gesitueerd die allen rechtstreeks hun ontsluiting hebben op de steenweg. Door
de aanleg van een lusweg worden deze bedrijven ook ontsloten via de centrale as. Door de
aanleg van deze éénrichtingslus wordt de verkeersveiligheid verhoogd.
De Bosterestraat zal dienst doen als centrale fietsas in een groene zone, waarin ook de
waterbuffering wordt opgenomen. Loodrecht op deze as worden nog een aantal
fietsverbindingen tot aan de Leuvensesteenweg gerealiseerd. Ook deze worden gekoppeld aan
de afwatering- en groenstructuur.


Uitbreiding RB Webbekom Noord

Deze zone is gelegen ten noorden van het bestaand bedrijventerrein Webbekom. De overgang
tussen de zone en het bedrijventerrein is een begroeide talud met een hoogteverschil van 5 à
10m. Het terrein zelf ligt op een lichte helling. Het volledige terrein watert af naar de
Leugebeek, die de noordelijke grens van de zone vormt. In het oosten bevinden zich woningen
die gelegen zijn langs de Halensestraat (N2). Ten noorden van het gebied bevinden zich
woningen van de kern Webbekom, en eveneens een proefdierenkliniek. In het gebied zijn een
drietal woningen gelegen. Centraal in het gebied langs de Dorpsveldstraat zijn twee verlaten
voetbalterreinen gelegen Het oostelijke deel van het terrein wordt hoofdzakelijk ingenomen
door hobbylandbouw. In het westelijke deel zijn er meer akkers gelegen. De westelijke grens
van de zoekzone is een holle weg.
De uitbreiding wordt ontwikkeld als regionaal bedrijventerrein.
Inrichtingsconcepten zijn gegeven door Figuur 24.
De zone grenst in het oosten en het noorden aan woningen langs respectievelijk de
Halensebaan en de Dorpsveldstraat. Aan deze zijde wordt een brede groene buffer voorzien.
Tussen de bedrijvigheid en de Webbekomstraat wordt maximaal een groenbuffer voorzien.
Binnen deze bufferzone zorgen nieuwe fietsroutes voor een zachte verbinding van het
bedrijventerrein met de openruimtestructuur, en met de binnenstad. Ook beneden aan het talud
dat de grens is van het huidige bedrijventerrein wordt een fietsas aangelegd. Via de Zelkstraat
kan de verbinding met het Webbekomsbroek gemaakt worden. In het westen kan een fietsroute
aan de voet van de Kloosterberg voor een snelle verbinding zorgen met de binnenstad.
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De bedrijvigheid wordt aansluitend op het bestaande bedrijventerrein voorzien. Tussen het
bestaande bedrijventerrein en het nieuw aan te leggen bedrijventerrein is wel een groot hoogteverschil aanwezig. Het talud is begroeid met struiken en bomen. Op deze manier wordt de
bedrijvigheid zo veel mogelijk gebundeld en wordt ook voldoende afstand gehouden t.o.v. de
woonomgeving.
De ontsluiting van de bedrijvenzone gebeurt via een brede as, die aansluit bij de bestaande
wegenis van het bedrijventerrein Webbekom.


Uitbreiding RB Webbekom West

Deze zone is gelegen ten westen van het bestaand bedrijventerrein Webbekom. De grens
tussen de zone en het huidig bedrijventerrein is de Tiensebaan, een holle weg. De westelijke
grens volgt even de Mortelstraat, om dan loodrecht naar de A2 te gaan. De zuidelijke rand is de
A2, die iets hoger gelegen is dan het terrein. De locatie is op een vlakker deel van een helling
gelegen. Het meest noordelijke deel kent wel een belangrijke helling. De locatie is volledig
ingenomen door akkers en een fruitaanplanting. Er is geen bebouwing aanwezig in het
plangebied.
Het gebied wordt ingericht als regionaal bedrijventerrein.
Inrichtingsconcepten zijn gegeven door Figuur 25.
In en rond de zone zijn nog een aantal holle wegen en houtkanten aanwezig. Deze structuur
wordt zoveel mogelijk behouden en ook als structurerend gegeven gebruikt.
De bedrijvigheid sluit aan op het bestaande bedrijventerrein Webbekom. Bij een fasering wordt
het deel dat het meest aansluit bij het bedrijventerrein eerst ontwikkeld.
De Tiensebaan (thans brede onverharde holle weg) wordt maximaal gevrijwaard. De
verbinding, de ontsluiting naar het bestaande industrieterrein gebeurt via een nieuw aan te
leggen weg ten westen van de Tiensebaan.
Aangezien de zoekzone gelegen is op een helling is een buffering naar het landschap
noodzakelijk. De buffer dient hoog genoeg te zijn zodat de landschappelijke impact van het
bedrijventerrein beperkt blijft.
Ook naar de A2 moet een voldoende buffer worden voorzien. Op deze plaats is de A2 een
aantal meter hoger gelegen dan het toekomstige bedrijventerrein. Op die manier is het
bedrijventerrein reeds een groot deel van het zicht ontrokken.

2.3.2.2

Kleinhandelszone Leuvensesteenweg
In overeenstemming met de aanbevelingen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt de
grootschalige kleinhandel gesitueerd in de zone van ca. 15 ha aan de Leuvensesteenweg,
vanaf de Commissaris Neyskenslaan tot aan de Reustraat.
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Dit gebied dat volgens het gewestplan als bedrijventerrein is bestemd, is zo goed als volledig
benut.
Het is begrensd door de groene insteek van de Begijnenbeek. De ontsluiting, te realiseren in
het kader van de heraanleg van de N2, zal de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren. Het
aansluitend deel van de vallei van Begijnenbeek wordt meegenomen in het provinciaal RUP.
Bedoeling hierbij is om meer juridische flexibiliteit te verkrijgen gericht op een meer aangepaste
groene inrichting van de vallei t.o.v. de starre voorschriften als parkgebied volgens het
gewestplan.
Inrichtingsconcept is gegeven door Figuur 26.

2.3.2.3

Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming
De landschappelijk opvallende getuigenheuvel wordt gevrijwaard van bebouwing. Aan de
oostelijke voet ligt een woonuitbreidingsgebied van ruim 12 ha dat nog niet werd ontwikkeld.
Omwille van de landschappelijke kwaliteiten van de Kloosterberg wordt het zuidelijk deel niet
ontwikkeld, in functie van de vrijwaring van de open ruimte; de Kloosterberg is immers een
belangrijke getuigenheuvel die in zijn integriteit dient bewaard te blijven.
Dit zuidelijk deel krijgt een openruimtebestemming.

2.4

De afbakeningslijn
De verantwoording en aanzet voor afbakening van het kleinstedelijke gebied wordt gegeven in
de Eindnota Gewenst Stedelijk gebiedbeleid, pg 134. Deze afbakeningslijn werd uitgezet op
basis van de voorgenomen deelplannen en van de grensstellende elementen.
De voorgenomen afbakeningslijn is weergegeven op Figuur 1.
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3

Ruimtelijke, administratieve, juridische en
beleidsmatige situering van de plannen

3.1

Ruimtelijke situering
•

•

De planlocaties
o

1. Uitbreiding RB Leuvensesteenweg;

o

2. Uitbreiding RB Webbekom Noord

o

3. Uitbreiding RB Webbekom West

o

4. Kleinhandelszone Leuvensesteenweg

o

5. Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming

De ligging van de locaties die het voorstel uitmaken van voorstel tot bestemmingswijziging
in het kader van het Provinciale Uitvoeringsplan, is weergegeven op
- Topografische kaart (kaartblad 24/7-8), zie Figuur 22;
- Stratenplan, zie Figuur 27;
- Gewestplan, zie Figuur 1.

De planlocaties of alternatieve locaties grenzen aan de gemeentes Bekkevoort en Halen
(provincie Limburg).
De planlocaties Uitbreiding RB Leuvensesteenweg, Uitbreiding RB Webbekom Noord en
Uitbreiding RB Webbekom West situeren zich in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. In
de zone Webbekom west bestaat een reservatiegebied langsheen de E314.
De planlocatie Kloosterberg is momenteel woonuitbreidingsgebied.

3.2

Administratieve voorgeschiedenis
Zie hoofdstuk 2.
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3.3

Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

Randvoorwaarden

Inhoudelijk

Relevant

Decreet houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening (18
mei 1999, laatst gewijzigd bij het
decreet van 15 juli 2005)

ja
Omvat bepalingen inzake de organisatie, planning,
vergunningenbeleid en handhaving. Het voorziet onder meer in de
opmaak van structuurplannen op drie niveaus (Vlaams, provinciaal en
gemeentelijk) en legt de bevoegdheden van de genoemde
beleidsniveaus vast. Ruimtelijke uitvoeringsplannen werken de
algemene afspraken van het structuurplan juridisch verder uit.
Ruimtelijke uitvoeringsplannen komen in de plaats van plannen van
aanleg en gewestplannen.

Het RUP werkt het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan verder uit. (zie 2)

Gewestplan KB 24/03/78

Geeft de bestemming en het gebruik van de gronden in Vlaanderen
weer.

ja

Het RUP betreft wijzigingen aan het Gewestplan

BPA nr. 3 ter “Kloosterberg”
(wijzigingsplan) 13/10/1986

Gedetailleerde bodembestemmingen voor het gehele of een gedeelte
van het grondgebied van de gemeente

Ja

Kleine wijzigingen m.b.t. wonen, openbare, publieke en sociale gebouwen,
openbaar groen in de omgeving Kloosterberg en Speelhofwijk. Zones
Stroomafwaarts van de Begijnebeek.

Vlarem I

Bepaalt de modaliteiten met betrekking tot exploitatie en/of
verandering van melding- en vergunningplichtige inrichtingen.

ja

Het RUP vormt het kader voor latere vergunningen voor bedrijven.
Randvoorwaarden kunnen van belang zijn bij de verdere projecten
(bedrijfsactiviteiten) binnen het plangebied. Er ontbreekt echter detaillering op
planniveau. Randvoorwaarden kunnen/zullen deel uitmaken van het Plan

Vlarem II

Bevat milieukwaliteitsnormen en algemene en sectorale
milieuvoorwaarden met betrekking tot o.a. ligging en exploitatie van
inrichtingen.

ja

Het RUP vormt het kader voor latere vergunningen voor bedrijven. Algemene
als sectorale milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen worden waar
relevant binnen de specifieke MER-disciplines besproken (rekening houdend
met het planniveau).

Richtlijn 1999/30EG; Richtlijn
2008/05/EG

De dochterrichtlijnen (van de Kaderrichtlijn Lucht (96/62/EG) die in
Vlaanderen reeds van kracht zijn, betreffen o.a. de richtlijn
1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 april 1999
betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en
stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht. Werd omgezet
in Vlarem II op 18 januari 2002. De nieuwe kaderrichtlijn lucht
integreert drie dochterrichtlijnen en legt bijkomende
immissiedoelstellingen op inzake PM2,5

ja

Richtlijnen betreffende de luchtkwaliteitsnormen.

Besluit van de Vlaamse Regering
van 22/7/2005 inzake de evaluatie
en de beheersing van het
omgevingsgeluid en tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1/6/1995 houdende
de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne

Dit besluit zet de Richtlijn 2002/49/EG van het Europese Parlement
en de Raad van 25/6/2002 inzake de evaluatie en de beheersing van
omgevingslawaai om door titel II van het VLAREM aan te passen.

ja

M.b.t. de evaluatie en beheersing van het omgevingsgeluidsniveau

Wetgeving grondwater

(sinds 1999 opgenomen in VLAREM-wetgeving)

ja

Bescherming oppervlaktewater

(waterkwaliteitsdoelstellingen en lozingsvoorwaarden opgenomen in
VLAREM II)

ja

BPA nr. 4 “Speelhof” 01/02/1988
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Bespreking relevantie // (locatie bespreking MER)

De Begijnebeek en de Leugenbeek vallen onder deze regelgeving. Ze
hebben als kwaliteitsdoelstelling basiskwaliteit.
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Randvoorwaarden

Inhoudelijk

Relevant

Bespreking relevantie // (locatie bespreking MER)

Bestemming en
milieukwaliteitsnormen
oppervlaktewater

Duidt bestemming oppervlaktewater aan (milieukwaliteitsnormen zie
VLAREM II)

ja

Idem

Grondwaterdecreet (24 januari
1984)

Vormt de basis voor zowel de kwalitatieve bescherming van het
grondwater als voor het grondwatergebruik en voorziet in de
afbakening van waterwingebieden en beschermingszones rond
drinkwaterwinningsgebieden

ja

Zie 6.3.2

Besluit van de Vlaamse Regering
houdende reglementering van de
watergebieden en de
beschermingszones

Heeft tot doel het grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwater te
beschermen.

ja

Idem

Decreet betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijke
milieu (21 oktober 1997)

Regelt de bescherming, ontwikkeling, beheer en herstel van de
natuur en de natuurlijke milieus. Centraal staan een planmatige
aanpak (natuurbeleidsplan), een horizontaal beleid (‘stand-still’
principe) en een gebiedsgericht beleid

ja

Uiteraard relevant (verschillende disciplines)

-

Vlaamse en/of erkende
natuurreservaten

Terreinen, van belang voor behoud en ontwikkeling van natuur(lijk
milieu), die aangewezen of erkend zijn door de Vlaamse regering

ja

Het locatiealternatief Leuvensesteenweg Zuid grenst aan het natuurreservaat
(t.h.v. Papenbroek)

-

Vogelrichtlijngebieden

Heeft als doel de instandhouding van alle natuurlijke in het wild
levende vogelsoorten en hun leefgebieden; er werden speciale
beschermingszones (SBZ-V) afgebakend

ja

De locatie Webbekom noord ligt op een afstand van een vogelrichtlijngebied
aan de overzijde van de Halensebaan.

-

Ramsargebieden

Overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis
zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels

neen

Er komen geen Ramsargebieden in het studiegebied voor.

-

Habitatrichtlijngebieden

Heeft als doel de instandhouding van soorten en natuurlijke habitats;
er werden speciale beschermingszones (SBZ-H) afgebakend

neen

Er komen geen Habitatrichtlijngebieden in het studiegebied voor.

-

Regionale landschappen

Duurzaam samenwerkingsverband gericht op behoud van
streekeigen karakter, bevorderen natuureducatie, recreatief
medegebruik, ontwikkeling KLE, …

ja

Het plangebied is gelegen in het Regionaal Landschap Noord-Hageland (zie
6.8)

-

soortenbesluit

Het soortenbesluit regelt de bescherming van zoogdieren, vogels,
reptielen, amfibieën, ongewervelde dieren, planten, korstmossen en
zwammen. Het besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van
zowel de vogelrichtlijn als de habitatrichtlijn in de Vlaamse
regelgeving. Het soortenbesluit vervangt de vroegere koninklijke
besluiten betreffende bescherming van vogels en plantensoorten.

ja

Zie 6.7.

Natuurbeheerrecht:
-
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De planlocaties zijn niet gelegen in of grenzend aan VEN-gebied,
vogelrichtlijngebied of habitatrichtlijngebied. Het uitbreidingsalternatief
Leuvensesteenweg-Zuid (volledige taakstelling) grenst aan het VEN-gebied
(GENO) en natuurreservaat ter hoogte van de Begijnenbeek.
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Randvoorwaarden

Inhoudelijk

Relevant

Beschermde monumenten,
landschappen en/of stads- of
dorpsgezichten

Ter bescherming van monumenten en stads- en/of dorpsgezichten en ja
landschappen; instandhouding, herstel en beheer van beschermde
landschappen.

Bespreking relevantie // (locatie bespreking MER)
Beschermde stadsgezichten, een beschermd landschap en talrijke
monumenten zijn aanwezig in het centrum (binnenstad) van Diest.
Beschermde monumenten in de omgeving van de locaties zijn:
-

resterende delen van de 19de eeuwse verdedigingsgordel

-

zomereik (Prinsenbosstraat, Kaggevinne)

-

hoeve en onmiddellijke omgeving (Prinsenbos, Assent) Sint-Trudokerk
(Webbekom)

Bodemsaneringsdecreet

Decreet dat moet toelaten beslissingen inzake bodemsanering op
systematische wijze te treffen, prefinanciering ervan te verzekeren en
kosten daarvan te verhalen.

Bosdecreet

Het Bosdecreet heeft tot doel het behoud, de bescherming, de aanleg neen
en het beheer van de bossen te regelen. Het behandelt alle bossen in
Vlaanderen.

Er komen in het plangebied geen bossen voor.

Decreet op het archeologische
patrimonium

Regelt de bescherming, het behoud en de instandhouding, het herstel ja
en het beheer van het archeologische patrimonium

In de omgeving van de locaties voor uitbreiding regionale bedrijven zijn er in
het verleden talrijke vondsten gedaan uit de Steentijd, Metaaltijd en
Romeinse tijd.

ja/neen

Er dient nagegaan te worden of er gekende beperkingen zijn in
bodembestemming m.b.t. bodemhygiëne. De databank OVAM wordt
geraadpleegd.

Belangrijk is artikel 4 van het decreet betreffende de zorgplicht.
Archeologische toevalsvondsten zijn steeds mogelijk. De algemene
bescherming van toevalsvondsten wordt geregeld in het uitvoeringsbesluit
van 1994.
Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV) (23 september
1997, wettelijke basis in het
decreet van 24 juli 1996)

Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen en legt
de krachtlijnen vast van het ruimtelijke beleid naar de toekomst voor
stedelijk gebied en voor het buitengebied.

ja

Dit plan is bepalend voor het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (zie 2).

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams Brabant (RSVB)
(goedgekeurd door de Vlaamse
regering op 7 oktober 2004)

Geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de
provincie en legt de krachtlijnen vast van het ruimtelijke beleid naar
de toekomst.

ja

Het in ontwerp zijnde RUP voert bepalingen uit vanuit het RSVB (zie 2).

ja

Het GRS Diest, opgemaakt door Interleuven en Werkplaats voor Architectuur,
werd goedgekeurd door de deputatie op 12/03/09.

Vlaams Milieubeleidsplan 20032007, en verlenging tot 2010

Bepaalt het milieubeleid dat het Vlaamse Gewest, alsmede provincies ja
en gemeenten in aangelegenheden van gewestelijk belang, dient te
voeren.

Relevante thema’s zijn (zie de disciplines):
Hinder - Project 17: integratie hinderbeleid (doelstelling: het hinderbeleid in de
ruimtelijke ordening integreren)
Verdroging, Verstoring door geluid
Verstoring door licht, Verlies aan biodiversiteit

Provinciaal Milieubeleidsplan

Bepaalt het milieubeleid dat de provincie dient te voeren, binnen de
beleidslijnen van het gewestelijke plan.

neen

Er is geen der thema’s binnen dit Milieubeleidsplan relevant voor het plan. De
strategie focust op de ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid o.m.
door informatieverstrekking, functie als onderhandelingsplatform,
bemiddeling, educatie,…

Gemeentelijk Milieubeleidsplan

Bepaalt het milieubeleid dat de gemeente dient te voeren, binnen de
beleidslijnen van het gewestelijke en provinciale plan.

ja

Bevestigt de acties van het GNOP en het Erosiebestrijdingsplan.

Gemeentelijk Ruimtelijk
Beschrijft de ruimtelijke structuur en visie op de gewenste ruimtelijke
Structuurplan (7 september 2006) ontwikkeling, enz. op gemeentelijk niveau.

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

40

Randvoorwaarden

Inhoudelijk

Relevant

Bespreking relevantie // (locatie bespreking MER)

Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsplan

Beoogt een doorgedreven natuurbeleid in de gemeente op zowel
korte als lange termijn; het actieplan vormt daarbij de uitvoering.

ja

Opgenomen in het Gemeentelijk Milieubeleidsplan. Acties i.v.m. holle wegen
(Tiensebaan, deel Blakenbergstraat), en waterloopbeheer

Erosiebestrijdingsplan

Inventaris en actieplan m.b.t. de knelpuntgebieden

ja

Webbekom Noord en West vormen aandachtsgebieden

Natuurinrichtingsproject

Het doel is een gebied optimaal inrichten in functie van behoud van
neen
bestaande natuur, maar ook herstel en ontwikkeling van natuur en het
beheer nadien. (zie natuurdecreet)

Landinrichtingsproject

Het doel is de inrichting van landelijke gebieden te realiseren
overeenkomstig de bestemmingen toegekend door ruimtelijke
ordening.

neen

Ruilverkavelingsproject

Ruilverkavelingsprojecten beogen meer dan een eenvoudige
perceelshergroepering. Zij zorgen voor de herstructurering van het
landbouwgebied passend in een multifunctionele inrichting van het
buitengebied.

neen

Landschapsatlas

Geeft aan waar historisch gegroeide landschapstructuur tot op
vandaag herkenbaar gebleven is en duidt deze aan als relicten en/of
ankerplaatsen.

ja

Geen ingrepen in het plangebied. Het studiegebied is wel betrokken

Relictzones in de omgeving zijn:
-

19de eeuwse verdedigingsgordel

-

Demervallei Vlaams Brabant

-

holle wegen Zelk en vallei van de Begijnenbeek

Ankerplaatsen zijn: Kloosterberg en vallei van de Begijnenbeek
Strategisch Beleidsplan
Toerisme en Recreatie voor
Hageland (2008)

Formuleert de strategische doelstellingen Toerisme en Recreatie
2008-2013 voor het Hageland

neen

Herbevestiging agrarische
gebieden (BVR 19 juli 2007) en
Omzendbrief RO/2010/01

Herbevestigt grote delen van de agrarische gebieden op het
gewestplan.

neen

Geen enkel voorgenomen deelplan betreft gebied dat werd herbevestigd als
agrarische bestemming.

Beleidsbrief landbouw 2009

Beschrijft de toekomstige visie op landbouw in Vlaanderen en tracht
ze te concretiseren in een aantal acties.

ja

Het RUP betreft plangebied of alternatieven die momenteel agrarische
bestemming hebben.

Decreet integraal waterbeheer en
de (deel)bekkenbeheerplannen

Heeft als doel de bescherming van oppervlaktewater en grondwater
en de bescherming en verbetering van het aquatisch milieu te
bewerkstelligen. Het decreet voorziet de ‘watertoets’ als instrument
voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.

ja

De herbestemming kan effect hebben op grondwater en oppervlaktewaters
(zie 6.3)

Stedenbouwkundige verordening
inzake hemelwaterputten,
infiltratie en buffervoorzieningen
en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater.

Dit besluit omvat de minimale voorschriften voor de lozing van nietverontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken. Het
algemene 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 wordt afgevoerd.

ja

De inrichtingen die door de bestemming mogelijk worden dienen hieraan te
voldoen (Zie 6.3)

Besluit goedgekeurd op 1
oktober 2004.
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Randvoorwaarden

Inhoudelijk

Relevant

Bespreking relevantie // (locatie bespreking MER)

Besluit van de Vlaamse Regering
tot vaststelling van nadere regels
voor de toepassing van de
watertoets, tot aanwijzing van de
adviesinstanties en tot
vaststelling van nadere regels
voor de adviesprocedure bij de
watertoets

Dit besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die
een vergunning moeten afleveren, richtlijnen van de watertoets

ja

Idem

Vlaams stofplan (2005)

Beleidsplan ter beperking van de concentratie aan fijn stof

ja

Het Vlaamse stofplan bevat een reeks van maatregelen die de fijnstofproblematiek aanpakken en zich richt naar alle sectoren // (discipline lucht)

Mobiliteitsplan Vlaanderen

Dit plan moet de mobiliteit beheersen, de milieuvervuiling en
milieuhinder terugdringen en de bereikbaarheid en de leefbaarheid
van steden en dorpen garanderen

ja

Dient als beoordelingskader voor de discipline mens

Gemeentelijk mobiliteitsplan

Bepaalt het mobiliteitsbeleid op gemeentelijk vlak

ja

Het mobiliteitsplan is grotendeels geïntegreerd in het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan, maar is ook bron van kwantitatieve basisgegevens
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3.4

Verdere relevante planmatige ontwikkelingen

3.4.1

DuLo-waterplan/ deelbekkenbeheerplan deelbekken van de
Begijnebeek
In het DuLo-waterplan/deelbekkenbeheerplan voor de Begijnebeek (2006) werden
knelpunten geïnventariseerd en acties uitgewerkt voor de ontwikkeling van het
watersysteem aangegeven m.b.t. het huidige studiegebied. Het deelbekkenbeheerplan
wordt opgesteld in het kader van het Bekkenbeheerplan Demer (2009).



Waterkwantiteit:

Bij hoogwater van de Demer wordt Diest bedreigd en kan tevens terugstuwing van de
Begijnebeek optreden, zeker wanneer het Webbekomsbroek gevuld is en de watertoevoer naar
de Leugenbeek moet afgesloten worden (via verdeelkunstwerk K7) (gemeente Bekkevoort).
Voor volgende gebieden werd de mogelijkheid voor waterberging verder onderzocht: net
stroomafwaarts Theuma (R.O. Begijnebeek, zie Figuur 34), gebied opwaarts K7 in combinatie
met hermeandering (ecologische inventarisatie Begijnebeek).
De Begijnebeek staat in relatie met de problematiek te Webbekom (deelbekken
Zwartebeek/Mangelbeek): 200 meter ten noorden van de kerk van Webbekom treden
problemen op wanneer bij bedreiging van Webbekom water vanuit de Leugenbeek wordt
overgepompt naar het Webbekomsbroek (stad Diest).



Waterkwaliteit:

De zuiveringsgraad is erg laag binnen het deelbekken. De nodige inspanningen dienen
geleverd te worden om de uitbouw van de (bovengemeentelijke) zuiveringsinfrastructuur te
realiseren.
De collectering van afvalwater levert via overstorten problemen op voor de Begijnebeek



Ecologie:

BPA Assent: bijkomende KMO-zone naast Theuma + bijkomend natuurgebied. Het herstel van
het betreffende perceel in zijn oorspronkelijke toestand (ophoging wegwerken) werd intussen
juridisch opgevorderd.
Hermeandereing van de Begijnebeek t.h.v. Theuma werd eveneens opgevorderd op kosten van
de bouwheer (Theuma).
Ter hoogte van de Kloosterberg loopt de Begijnebeek door de oude bedding van de Gele
Gracht, die werd rechtgetrokken in de jaren ‘80, verbreed en uitgediept met als gevolg een
structuurarme waterloop. De vegetatie bestaat uit Dottergrasland, Grote Zegge en
PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest
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Moerasspirea en vlakbij is tevens een ecologisch waardevol boscomplex gesitueerd, wat het
geheel tot een potentieel waardevol gebied maakt.
Vismigratieknelpunten:
• monding Begijnebeek in Demer
• t.h.v. kunstwerk K7
• omgeving Kloosterberg - Reusstraat: klein verval (ongeveer 30 cm) op Begijnebeek (sinds
1987) (ecol. invent. Begijnebeek)



Acties/Maatregelen:

Op basis van de kwetsbaarheid van de aanwezige ecotopen in de Begijnebeekvallei, de
efficiëntie voor het beperken van wateroverlast te Diest en de combineerbaarheid met andere
ecologische maatregelen werd afgewogen welke potentiële overstromingsgebieden uiteindelijk
in aanmerking komen om te voorzien in extra waterbuffering. Volgende zones in het
studiegebied werden weerhouden:
Ter hoogte van Theuma (zie Figuur 34)
- Afgraven opgehoogde terreinen tot 28.50m T.A.W. (natuurgebied of ruimer)
- Hermeanderen Begijnebeek + verwijderen duiker
- Al dan niet met extra knijp/dwarsdijk ter hoogte van Theuma (aan Zandstraat)
Ter hoogte van Papenbroek
- Oude loop van Begijnebeek inrichten als nevengeul in functie van vismigratie
- Dwarsdijk ter hoogte van verdeelkunstwerk K7 voor inschakeling buffergebied
Ter hoogte van Kloosterberg
- Nevengeul in oude bedding Begijnebeek in functie van vismigratie
+ opnieuw hoofdloop Begijnebeek
- Verondiepen Begijnebeek + voorzien van drempel + verlagen oevers
- Dwarsdijken/knijp thv Reustraat voor waterbuffering (evt. extra lage dwarsdijken)
Voorgestelde bijkomende maatregelen vanuit de ecologische inventarisatie:
•
Streefbeeld fauna en flora waterlopen:
- Vissen: algemene verspreiding bermpje; verspreiding rivierdonderpad
en kopvoorn
- Waterplanten: pijlkruid, grote egelskop, fonteinkruiden, waterranonkels
•
Streefbeeld vegetatie valleigebied: schraalgraslanden, dottergraslanden.
•
Waardevolle percelen aanwezig (Afwaarts Pijnbeek, Bekkevoort). Vernatting alluviaal
bos afwaarts K7 wenselijk.
•
Vismigratieknelpunten werden geïnventariseerd en volgende maatregelen werden als
oplossing naar voor geschoven: - Herstel oorspronkelijke loop Begijnebeek
- Begijnebeek laten stromen door oude loop Demer
- Verhogen Demerpeil
- Aanleg van stenen vishelling in bedding Begijnebeek
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•

•

•
•
•

•
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Herstelproject Begijnebeek traject van Bostereveld tot Kloosterberg: openmaken
oorspronkelijke bedding, voormalige gegraven bedding als nevengeul, verondiepen
Begijnebeek, ...
Opendeurkeloop afkoppelen (nu aangesloten op RWZI Diest), Opendeurkeloop terug
rechtstreeks aansluiten op de Begijnebeek en overstort van riolering mét voorzuivering
naar de Opendeurkeloop en niet naar de RWZI. De mogelijkheid bestaat dan om via
verlaging van de rechteroever van de Opendeurkeloop waterbuffering mogelijk te
maken, waaraan een natuurinrichtingsproject kan gekoppeld worden. De voorzuivering
zou het buffergebied vrijwaren van mogelijke verontreiniging.
Brongerichte maatregelen wenselijk ter beperking van gebruik van meststoffen en
bestrijdingsmiddelen in de akkerbouw.
Bosuitbreiding: aanleg van verbindingen tussen Bosrestanten Netelzeep en Krimmelen Kleisebos enerzijds en Begijnebos anderzijds.
Afbakening oeverzones met als functie: Structuurbehoud/structuurverbetering, buffering
(sediment, nutriënten, bestrijdingsmiddelen), ontwikkeling houtkanten (verbindingen
bosgebieden)
Brongerichte erosiebestrijdingsmaatregelen (erosiebestrijdingsplannen).
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4

Referentiesituatie, ontwikkelingsscenario’s en
alternatieven

4.1

Referentiesituatie, het nulalternatief en
ontwikkelingsscenario’s
De referentiesituatie is de toestand van het studiegebied die als referentie gesteld wordt voor
de beschrijving van de effecten als gevolg van het PRUP.
Enerzijds betreft dit de huidige, feitelijke toestand. Hiervoor wordt de situatie in 2009 gesteld.
Indien m.b.t. bepaalde parameters geen actuele gegevens voorhanden zijn wordt wel de
evolutie aangegeven sinds de periode van opname van de bedoelde parameters.
Anderzijds worden de effecten eveneens beoordeeld t.o.v. de huidige situatie doch in zijn
evolutie onder een relevant ontwikkelingsscenario. Een ontwikkelingsscenario beschrijft de
evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend met de uitwerking van
relevante plannen en beleid. Het betreft plannen en projecten die beslist zijn, of waarvan
verwacht wordt dat ze beslist worden doch geen deel uitmaken van het RUP.
Onder de autonome ontwikkeling worden kunnen planeffecten beschreven worden onder de
voorwaarde dat geen verder (ander) beleid wordt geïmplementeerd in het plangebied. Dit komt
quasi overeen met het nulalternatief.
Andere ontwikkelingsscenario’s zouden kunnen bestaan uit verwachte doch niet zekere
planmatige ontwikkelingen. In 2009 kan men stellen dat de meest bepalende plannen m.b.t. het
studiegebied voldoende zekerheid van uitwerking hebben. In die zin worden de
ontwikkelingsscenario’s samen behandeld als ‘gestuurde ontwikkeling’.
Voor het studiegebied zijn de volgende gestuurde ontwikkelingen relevant.
• Ruimtelijke ordening, de voorgenomen deelplannen en acties die opgenomen
werden in het Gewenst stedelijkgebiedbeleid binnen de afbakening van het
kleinstedelijke gebied.
• DuLo-waterplan/
deelbekkenbeheerplan
deelbekken
van
de
Begijnebeek
Bekkenbeheersplan Demerbekken, Ontwikkelingsplan Demer (OPD)

4.2

Te onderzoeken alternatieven in het MER
Het MER situeert zich op het planniveau en betreft een uitwerking in de afbakening van het
kleinstedelijk gebied Diest. Het betreft o.m. de uitwerking van het hiërarchisch hogere en
bepalende Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en Provinciaal Structuurplan Vlaams-Brabant.
De concrete taakstelling die uit het RSV en RSVB volgt, laat geen ruimte voor
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doelstellingsalternatieven, wel expliciet voor locatiealternatieven. Ook inrichtingsalternatieven
behoren tot de mogelijkheden.
Het RSVB laat evenmin ruimte voor het volledige nulalternatief of de autonome ontwikkeling
voor bedrijvenzone: Noch de volledige autonome ontwikkeling, noch het nulalternatief voor alle
alternatieven bedrijventerrein voldoet aan de basisvoorwaarden die opgelegd worden in de
bindende bepalingen van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB),
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 7 oktober 2004, en het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV), goedgekeurd door de Vlaamse Regering eind 1997 en bekrachtigd door het
Vlaams Parlement. Een invulling van het nulalternatief dat de herbestemming naar
bedrijventerrein elders dient te gebeuren is gratuit, er is immers vooraf onderzoek geweest naar
mogelijke zones voor herbestemming hetgeen geleid heeft tot de omschrijving van de
alternatieven die opgenomen zijn in deze m.e.r..
Het nulalternatief voor de individuele zones wordt omwille van de principiëel-methodologische
redenen meegenomen (m.e.r. procedure).
Inrichtingsalternatieven, in het bijzonder de gefaseerde ingebruikname, worden beschouwd
onder de milderende maatregelen.
In het zoekproces o.m. beschreven in de Eindnota Gewenst Stedelijk Gebiedbeleid Diest,
(september 2008) werden 3 zoekzones geïdentificeerd.

-

Zoekzone Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid
Zoekzone Uitbreiding RB Webbekom Noord
Zoekzone Uitbreiding RB Webbekom West

Het voorgenomen plan wordt opgemaakt in uitvoering van het bindend gedeelde van het
goedgekeurde ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant waarvan de provincie krachtens het
decreet RO niet kan afwijken.
Het gaat hier over bijkomende regionale bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied.
Locatiealternatieven buiten het kleinstedelijk gebied vormen vanuit de wetgeving ruimtelijk
ordening geen redelijk alternatief omdat ze ingaan tegen het uitgangspunt (bindend vastgelegd
in het RSVB en het RSV) en de doelstellingen van het voorgenomen plan. De uitbreidingen
moeten gelegen binnen het geselecteerde kleinstedelijk gebied Diest, aansluitend bij de
bestaande bedrijventerreinen, rechtstreeks ontsloten kunnen worden op primaire of secundaire
wegen.
Op basis van de verdere afweging van de zoekzones i.f.v. de gewenste economische structuur
werd ervoor geopteerd om het aanbod aan bedrijventerreinen te Diest te differentiëren en de 3
locaties slechts gedeeltelijk te ontwikkelen als bedrijventerrein. Dit vormt het plan.
Alternatieven voor dit plan bestaan erin de bedrijvigheid te concentreren op 1 locatie of 2
locaties (i.p.v. 3) waarbij zoekzones dan verder uitgebreid worden ontwikkeld als
bedrijventerrein. Mogelijke alternatieven zijn:
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1. aanspreken van de zoekzone Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de
volledige taakstelling van 45 ha (1 locatie);
2. aanspreken van de zoekzone Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor 19 ha
(volgens het planontwerp) èn de zoekzone Uitbreiding RB Webbekom West voor
30 ha (2 locaties);
3. aanspreken van de zoekzone Uitbreiding RB Webbekom Noord voor 18 ha (volgens
het planontwerp) èn de zoekzone Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha
(2 aaneensluitende locaties).
Deze locaties zijn weergegeven door de volgende figuren.
Deze te onderzoeken locatiealternatieven omvatten
locatiealternatieven vanuit het ruimtelijk beleidskader.

alle

redelijke

en

verdedigbare

Er wordt uitdrukkelijk benadrukt dat in de m.e.r. het plan en deze alternatieven op
eenzelfde, evenwichtige wijze zullen onderworpen worden aan de effectenanalyse en –
beoordeling.
In hetgeen volgt wordt het gebied Leuvensesteenweg Zuid voor de volledige taakstelling
(45 ha), en het gebied Uitbreiding Webbekom-West voor 30 ha als deel van de genoemde
locatiealternatieven nader omschreven en op orthofoto gesitueerd.
Voor beide zones werden nog geen inrichtingsschetsen opgemaakt. In die zin worden
mogelijke inrichtingen, innames, betzetting,.. die uit de inrichtingsschetsen van de
deelplanzones kunnen worden afgeleid, indicatief geëxtrapoleerd voor de
locatiealternatieven wanneer dit nodig is in de effectanalyse.
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Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg voor de
volledige taakstelling (45 ha)

4.2.1

Figuur
3:
Situering
Leuvensesteenweg

locatiealternatief

Uitbreiding

RB
Meer dan de deelplanlocatie Leuvensesteenweg-Zuid, wordt het RB uitgebreid met de zone
tussen de Bostereweg en de vallei van de Begijnenbeek zodat ca. 45 ha wordt ingenomen
hetgeen toelaat de taakstelling m.b.t. regionale bedrijvigheid volledig te realiseren.
De meest zuidelijke grens van deze zone is een talud, die de overgang met de vallei van de
Begijnenbeek markeert.
Het terrein is relatief vlak en ligt net iets hoger dan de zone voor bijkomende bedrijven in de
deelplanzone Uitbreiding Leuvensesteenweg Zuid.
In het oosten van deze uitbreiding zijn een drietal woningen gelegen. Ook tegen de zuidelijke
grens is één woning gelegen. Het terrein bestaat voornamelijk uit akkers.
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4.2.2

Uitbreiding RB Webbekom West tot 30 ha als deel van
locatiealternatieven

Figuur 4: Situering locatiealternatief Uitbreiding Webbekom West
Het betreft de herbestemming naar bedrijventerrein van een zone van 30 ha gelegen ten
westen van het bestaand bedrijventerrein Webbekom.
De grens tussen deze locatie en het bestaande bedrijventerrein is de Tiensebaan, een holle
weg. Ten noorden van de zoeklocatie zijn een aantal fruitboomgaarden gelegen. De westelijke
grens volgt even de Mortelstraat, om dan loodrecht naar de A2 te gaan. De zuidelijke rand
wordt gevormd door de A2, die iets hoger gelegen is dan het terrein.
De locatie is op een vlakker deel van een helling gelegen. Het meest noordelijke deel kent wel
een belangrijke helling.
De zoeklocatie is volledig ingenomen door akkers. Er is geen bebouwing aanwezig in het
gebied.
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4.3

Niet weerhouden alternatieven

4.3.1

Webbekom West voor de volledige taakstelling (45 ha)
Inname van 45 ha, herbestemming naar bedrijventerrein, zich verder uitstrekkend verdergaand
langsheen de A2 vormt geen redelijk alternatief omwille van 3 redenen:

4.3.2



Dergelijke uitbreiding is een nog verdergaande perifere uitbreiding van het stedelijk gebied,
dieper in, verdergaande aantasting van de open ruimte, hetgeen vanuit landschappelijk
effect significant negatief is en niet te remediëren;



Vooral is het ook planologisch niet te verantwoorden: Het is verdergaand strijdig met het
principe van gedeconcentreerde bundeling, als planologisch principe gesteld in het RSV.



Dergelijke verdere ontwikkeling zou bovendien komen te liggen in HAG (Herbevestigd
Agrarisch Gebied).

Locaties waar inname van natte gebieden vermeden worden
De vraag naar de behandeling van dergelijke – nog niet gespecifieerde (m.u.v. WebbekomWest voor de volledige taakstelling) – locaties, is te begrijpen vanuit de bekommernis voor de
‘natte gebieden’ die binnen de deelplanlocatie Webbekom-Noord liggen, en mogelijk in enige
mate eveneens m.b.t. bodems in de omgeving van Leuvensesteenweg Zuid.


Enerzijds worden de natte gebieden waarop de deelplannen of de keuze voor
locatiealternatieven potentiële effecten kunnen hebben, in hetgeen volgt degelijk
beschreven en onderworpen aan milieueffectrapportage, met indien nodig de vereiste
compenserende of mitigerende maatregelen.



Anderzijds konden in het vooronderzoek geen andere locatiealternatieven worden
gevonden dan diegene die momenteel voorliggen (Zie Eindnota waarvan melding onder
2.1).

M.b.t. het nattere gebied, gelegen in de deelplanzone Webbekom-Noord wordt dit gebied
gericht opgenomen in de brede bufferzone die zal worden aangelegd binnen de deelplanzone
(zie Figuur 24). Na de herbestemming en herinrichting van dit gebied worden bovendien
meerwaarden verwacht. Hiervoor wordt verwezen naar de verschillende disciplines onder m.e.r.
verder in dit rapport.
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5

Relevante informatie uit voorgaande onderzoeken
•

DuLo-waterplan/ deelbekkenbeheerplan deelbekken van de Begijnebeek (2007)

Uitgebreide inventarisatie, visievorming en maatregelen m.b.t. het deelbekken van de
Begijnenebeek. Zie 3.4.1.
•

Landbouweffectenrapportage

Gezien de huidige situatie en bestemming zal de inname van bodemoppervlakte voor
bedrijventerrein uiteraard effecten hebben op de landbouwbedrijvigheid ter hoogte van de
locaties Leuvensesteenweg en Webbekom.
In het kader van de voorbereiding van het PRUP wordt hiervoor een
Landbouweffectenrapportage (LER) uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de VLM. Op
11 mei 2010 ontving de dienst ruimtelijke ordening de eindrapporten van deze studie. De
opdracht werd afgesloten op 9 september 2010, met het voorleggen van de eindrapporten aan
de begeleidingsgroep. De bevindingen uit deze studie maken deel uit van de afwegingen die
worden gemaakt bij de opmaak van het ontwerp van RUP.
De effecten op de landbouwbodemgeschiktheid, het getroffen landbouwareaal en eventueel te
onteigenen landbouwzetels worden besproken in dit MER
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6

Afbakening van het studiegebied, referentiesituatie,
methodologie effectvoorspelling en -beoordeling

6.1

Algemeen
Na de algemene omschrijving van de afbakening van het studiegebied, wordt aangegeven op
welke wijze de verwachte effecten in het studiegebied van een bepaalde locatie worden
beoordeeld, en hoe deze effecten uiteindelijk in een afwegingskader worden beoordeeld.
Daarna worden per discipline de referentiesituatie beschreven in het studiegebied en met
betrekking tot de deelplannen en locatiealternatieven, de verwachte effecten omschreven
evenals het bijhorende beoordelingskader, en de effecten die basiskennis vormen voor de
effectbeschrijving in andere disciplines, de interdisciplinaire gegevensoverdracht. Bij de
beschrijving van de referentiesituatie worden eveneens de locatiealternatieven behandeld.

6.1.1

Afbakening van het studiegebied
Effecten ten gevolge van de realisatie van een plan manifesteren zich doorgaans in een groter
gebied dan het plangebied, de locatie. Dit grotere gebied wordt het studiegebied genoemd. De
afbakening van het studiegebied wordt bepaald door het invloedsgebied waarbinnen effecten
optreden. Dit kan per discipline en zelfs per effect verschillend zijn. Het studiegebied wordt
globaal gedefinieerd als het plangebied met inbegrip van het invloedsgebied.
Gezien de te onderzoeken alternatieven in de m.e.r. locatiealternatieven betreffen, strekt het
studiegebied zich uit tot het gebied waar de effecten van ook de locatiealternatieven zich
kunnen manifesteren.

6.1.2

Ingreep-effectenschema
De effecten als gevolg van de werkzaamheden en ingrepen tijdens de aanleg van het
industrieterrein en tijdens de later bedrijfsactiviteiten (exploitatie) worden besproken op
planniveau. Dit is een aftasting van effecten die verwacht zijn tot eventueel mogelijk zijn ten
aanzien van de huidige situatie ( de referentiesituatie). Het ligt voor de hand dat een behoorlijk
aantal effecten slechts weinig nauwkeurig zullen kunnen begroot worden omwille van het
planniveau van deze m.e.r.. De mate waarin dit al dan niet kan gebeuren wordt verderop in de
effectanalyse aangegeven.
Effecten zijn a priori te beschouwen zowel als gevolg van de exploitatie als als gevolg van
aanlegwerkzaamheden indien het plan doorgang vindt. Maatregelen geformuleerd als gevolg
van de effectanalyse in het kader van beide fases, zijn mogelijk zowel op niveau van het plan
als op niveau van het latere project.
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Rooien van beplantingen en vellen
van bomen

Ingrepen in de topografie: ophogingen, afgravingen en uitgravingen, nivelleringen, aanleg taluds

Tijdelijk verplaatsen van
nutsleidingen

Aanleg van nutsvoorzieningen
(rioleringen, water, gas, electriciteit,
communicatie, signalisatie):
sleuven, leidingen,
toegangsvoorzieningen

Aanleg van de bedrijfsgebouwen en infrastructuur (funderingen,
verhardingen, industriebouw)

Activiteit op de vestigingen en op de
lokatie, opslag, emissies
X

Grondverzet en deels stockeren
binnen de KWZ
X

Werfinfrastructuur (burelen,
stockage,..)
X

X

X
X

Bemalingen

Aanleg funderingen en
verhardingen, baanbeddingen
X
X

Aanleg van waterbekkens,
infiltratievoorzieningen
X
X

Aanleg van groenvoorzieningen,
beplantingen

X

X

Bemalingen

X
X

X

X

X

X

X

X

Aanleg
X
X
X

X
X
X

Bedrijfsvestiging

X

Opbreken van bestaande
verhardingen

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Voorbereidende werken

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Verkeer, transport

X

X

Onderhoud infrastructuur en
gebouwen (wegen, pesticiden,
groenonderhoud,...)

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

r o n d w a t e r k w a lit e it
y d r o g e o lo g ie ( w a t e r k w a n t it e it ,
a t e r s t a n d e n e n - s t r o m in g )
r o n d w a t e r k w e t s b a a r h e id

X

X

X

X

Grondwaterwinning

X
X

X

Omleidingen tijdens de aanleg van
de ontsluitingsinfrastructuur

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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R u s t v e r s t o r in g ( f a u n a )
W ijz ig in g v a n d e la n d s c h a p s s t r u c t u u r
e n la n d s c h a p s e c o lo g is c h e r e la t ie s
V e r s t o r in g v a n h e t la n d s c h a p p e lijk
e r fg o e d
V e r s t o r in g v a n h e t b o u w k u n d ig e r f g o e d
V e r s to r in g v a n h e t a r c h e o lo g is c h
e r fg o e d
W ijz ig in g p e r c e p t ie v e k e n m e r k e n

X
X
X
X

X

X

X

X

X

Monumenten en Landschappen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Exploitatie

X

X

X

X

X

e f f e c t o p v e r k e e r s v e ilig h e id
e f f e c t o p w o o n o m g e v in g
( v e r k e e r s le e f b a a r h e id )

Fauna en Flora

v e r k e e r s g e n e r a tie

b o d e m v e r s to r in g
v e r s t o r in g w a t e r h u is h o u r lo o p s tr u c tu u r
lu c h t v e r o n t r e in ig in g

Geluid en trillingen

E ffe c te n v a n
E ffe c te n v a n
d in g e n w a t e
E ffe c te n v a n

Lucht
E c o t o o p - - e n b io t o o p w ijz ig in g e n d o o r
r u im t e b e s la g
V e r s n ip p e r in g , b a r r iè r e w e r k in g

Water
m a c h in e s , v e r k e e r e n b e d r ijv ig h e id in
d e e x p lo it a t ie f a s e

G
H
w
G

S t r u c t u u r k w a lit e it

O p p e r v la k t e w a t e r h u is h o u d in g

O p p e r v la k t e w a t e r k w a lit e it

V e r o n t r e in ig in g s t o e s t a n d

m a c h in e s e n v e r k e e e r in d e a a n le g f a s e

Ingreep:
E f f e c t e n d o o r e m is s ie s v a n d e
m a c h in e s g e b r u ik t in d e a a n le g f a s e
E f f e c t e n v a n v e r k e e r s e m is s ie s t ijd e n s
d e e x p lo it a t ie f a s e
E f f e c t e n v a n in d u s t r ië le e m is s ie s
t ijd e n s d e e x p lo it a t ie f a s e

Afbreken van bestaande
constructies (beperkte activiteit)
E r o s ie g e v o e lig h e id

A f d ic h t in g

B o d e m w a t e r h u is h o u d in g

B o d e m g e s c h ik t h e id

B o d e m z e t t in g n a b e m a lin g

S t a b ilit e it

V e r s to r in g , w ijz ig in g , e ff e c t :
H is t o r is c h / w e t e n s c h a p p e lijk b e la n g r ijk e
p e d o lo g is c h e p r o f ie le n
V e r d ic h t in g

Bodem
Mens

X
X
X

X

X

X

X

X

X

6.1.3

Effectbeoordeling en afwegingskader
De effectbeoordeling moet het in de eerste plaats mogelijk maken de alternatieven te kunnen
afwegen ten opzichte van elkaar, hetgeen op het planniveau de eerste opdracht van de m.e.r.
is. In de tweede plaats, en met een gelijk belang gezien een plan mee het kader zal vormen
voor latere vergunningen aan projecten, zal de effectbeoordeling aanleiding kunnen geven tot
het formuleren van milderende maatregelen. Deze worden geformuleerd waar mogelijk bij
negatieve effecten, zeker in geval van sterk negatieve effecten. Indien milderende maatregelen
niet toelaten de sterk negatieve effecten te vermijden, zullen of compensaties moeten voorzien
worden, of bijkomende voorwaarden opgelegd bij een keuze voor een welbepaalde locatie.
De effectbeoordeling zal voor het effect gebeuren volgens de 7-delige waardeschaal waarbij
volgende indeling wordt gevolgd:

significant positief effect (+++)
matig positief effect (++)
gering positief (+)

gering negatief (─)
geen of verwaarloosbaar effect (0)

matig negatief effect (─ ─)
significant negatief effect (─ ─ ─)

Voor de verschillende disciplines en beschreven effecten wordt telkens een beoordelingskader
gegeven. Niet alle beschreven effecten dienen in gelijke mate door te wegen, en dit om
verschillende redenen. De belangrijkste redenen worden meegenomen in de eindafweging. De
criteria worden gevormd door omvang van de effecten (i.f.v. KWZ, plangebied), de ernst, de
tijdelijkheid of onomkeerbaarheid, en naar de waarschijnlijkheid van optreden.
Waar dit zinvol is, gebeurt de beoordeling eveneens volgens het ontwikkelingsscenario.
Voor alle mogelijke effecten, ook positieve, en zelfs indien tot geen effect besloten wordt,
kunnen maatregelen voorgesteld worden. Enkel bij significant negatieve effecten worden deze
maatregelen als dwingend gesteld, en wordt aangegeven hoe het effect beoordeeld wordt na
uitvoeren van de maatregel.

6.1.4

Detailleringsniveau en effectbenadering op planniveau of
projectniveau
Het is duidelijk dat op planniveau wel degelijk bepaalde effecten technisch kunnen verwacht
worden. Doch gezien de concrete projecten doorgaans geheel niet of slechts in zeer grote
lijnen gekend zijn, is een kwantitatieve begroting van de effecten niet altijd mogelijk.
Het is duidelijk dat het plan strategische doelstellingen heeft en concrete
gebiedsherbestemmingen inhoudt. De effecten van deze herbestemmingen zullen echter

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

55

betekenisvol, significant kunnen verschillen naargelang de concrete projecten die uiteindelijk
invulling geven aan deze herbestemmingen.
In een aantal gevallen zal de effectbespreking daarom de grenzen aangeven die toelaatbaar
zijn om het effect niet als significant of matig te beoordelen. In elk geval wordt ingezoomd op
kwetsbare planlocaties, locatiealternatieven, of kwetsbare gebieden in de omgeving van deze
locaties, en wordt getracht om de effecten verdergaand te analyseren op basis van voldoend
realistische inrichtingsvoorstellen of projectverwachtingen, teneinde te kunnen beoordelen of
het effect al dan niet als significant moet behouden blijven en of een voldoend mitigerende
maatregelenpakket kan worden voorgesteld.
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6.2

Discipline bodem

6.2.1

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied wordt bepaald door de plangebieden en de locatiealternatieven. Verdergaand
dan de plangebieden, wordt het studiegebied bepaald door de invloedszone die voor bodem zal
worden bepaald door de gevolgen van (eventuele) bemalingen (zetting van de bodem), erosie,
en verspreiding van polluenten via het grondwater.

6.2.2

Beschrijving van de referentiesituatie

6.2.2.1

Gegevensbronnen bodem en water
















6.2.2.2

Geologische kaart van België (Kaartblad 25, Hasselt) en bijhorende profielen, overlays, en
toelichting bij het kaartblad (Matthijs J.,1999);
Bodemkaart van België (Kaartblad 76W) en Verklarende tekst;
OVAM, archief OBO, BBO, SO en saneringsverslagen;
DOV, databank boringen, boorverslagen;
DOV, databank grondwatervergunningen;
Evaluatie erosieknelpunten in de gemeente Diest (LNE, Albon)
Karakterisering van het Vlaamse deel van het internationale stroomgebiedsdistrict van de
Schelde. CIW (2004);
Geoloket Grondwaterlichamen;
Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde, (Informatie per waterlichaam),
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer, 2010;
www.hydronet.be
Zoneringsplannen;
Aquafin, Bekkenverantwoordelijke Demer, Katrin Duerinckx;
Ontwikkelingsplan Demer (subregionaal grondwatermodel);
Grondwaterkwetsbaarheidskaart;
Watertoetskaarten;

Bodemhygiënische toestand
De databank van de OVAM werd geraadpleegd (Update 09 november 2009): Er werd inzage
gevraagd in voor de planzones relevante dossiers. Het betreft dossier m.b.t. kadastrale
percelen in of in de onmiddellijke omgeving van de planlocaties. 4 types van dossiers komen
voor:
 Oriënterend bodemonderzoek (OBO)
 Beschrijvend bodemonderzoek (BBO)
 Lopende bodemsanering (BSO)
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Door een eindverklaring afgerond BSO. Een eindverklaring bevestigt dat een
eindevaluatieonderzoek werd uitgevoerd met beschrijving van de uitgevoerde
bodemsaneringswerken en van de resultaten.

Bodemsaneringsdossiers, eindverklaringen, en recente OBO of BBO werden doorgenomen in
het kader van de huidige m.e.r.. Oudere OBO of BBO (OVAMdossiernr. <30.000) werden niet
betrokken gezien geen verder en/of urgent saneringsonderzoek werd opgelegd door de OVAM
en er geen risico bestaat voor mens of omgeving of geen risico voor verspreiding.
De sites met andere dossiers (recente en BSO) met mogelijke relevante voor de planlocaties of
in de onmiddellijke omgeving van de locaties zijn weergeven in onderstaande tabel.
Kort wordt de bodemhygiënische toestand toegelicht, wordt aangegeven of er risico bestaat
voor mens en omgeving, en desgevallend welke beperkingen er bestaan of voorwaarden
werden verbonden aan het bodemgebruik en/of aan de bestemming, en dit met betrekking tot
de planlocaties.
Dossiernr.
OVAM, Aard

Adres

Jaar van onderzoek/
eindverklaring

Relevantie

Leuvensestwg Z
5046 Eindverklaring
17989 OBO
23333 BBO
15263 BBO
14115 BSO

Leuvensesteenweg 108

2003

Leuvensesteenweg 311

2001

Sanering van vervuiling met minerale olie: grondwater tot < achtergrondwaarde, bodem tot < 80 % van de saneringsnorm. Na sanering
niet langer ernstige bedreiging.
Geen verdere onderzoek opgelegd door de OVAM.
Geen verdere onderzoek opgelegd door de OVAM.
Geen verdere onderzoek opgelegd door de OVAM.
Na bodemsanering, blijvende overschrijding van saneringsnorm grondwater voor BTEX. Sanering aan te vatten indien 80% van de
saneringsnorm aan de perceelsgrens wordt bereikt, of op vraag van de OVAM. Bij (nieuwe) drinkwaterwinning in de omgeving is
herneming bodemonderzoek noodzakelijk.

Webbekom Noord
10402 BSO

Immobilisatie door afdek van minerale olievervuiling. Geen grondwatervervuiling. Er bestaat niet langer ernstige humaan- of
ecotoxicologische bedreiging of risico voor verspreiding.
Geen verdere onderzoek opgelegd door de OVAM.
Geen verdere onderzoek opgelegd door de OVAM.
Geen verdere onderzoek opgelegd door de OVAM.
Geen verdere onderzoek opgelegd door de OVAM.
Geen onderzoek relevant m.b.t. de planlocatie.

3498 BBO
17240 OBO
16660 OBO
17418 OBO
Webbekom West en Kloosterberg
Leuvensestwg Klh.
10226 Eindverklaring
1787 Eindverklaring
12445 Eindverklaring

Leuvensesteenweg 112
Leuvensesteenweg 108
Leuvensesteenweg 135

2007
2008
2008

4734 BBO
7202 BBO
15711 OBO
9167 OBO
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Sanering van vervuiling met minerale olie en BTEX: grondwater < 80% saneringsnorm BTEX, bodem met belangrijke restconcentratie
minerale olie, doch geïmmobiliseerd met folieafdichting. Er bestaat niet langer ernstige humaan- of ecotoxicologische bedreiging.
Sanering van vervuiling met minerale olie: grondwater < achtergrondwaarde, bodem tot < 80% van de saneringsnorm. Er bestaat niet
langer ernstige humaan- of ecotoxicologische bedreiging.
Na sanering nog restvervuiling aanwezig doch deze is niet te saneren met BATNEEC. Er bestaat niet langer ernstige humaan- of
ecotoxicologische bedreiging.
Geen verdere onderzoek opgelegd door de OVAM.
Geen verdere onderzoek opgelegd door de OVAM.
Geen verdere onderzoek opgelegd door de OVAM.
Geen verdere onderzoek opgelegd door de OVAM.
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6.2.2.3

Zone Uitbreiding Leuvensesteenweg Zuid en –maximale uitbreiding
Geologische afzettingen worden vermeld van jong naar oud. Tussen haken wordt voor elke
laag telkens de hydrogeologische codering van de ondergrond van Vlaanderen (HCOV)
weergegeven.



Geologie

Quartair, alluviaal dek algemeen met een dikte van minder dan 2 m.
Tertiaire afzettingen (van jong naar oud):

-

Formatie van Diest (0250): groene en bruine glauconiethoudende grove zanden, plaatselijk
met klei- en glimmerrijke zones en met ijzerzandsteenbanken. Dikte max 30 m. Diestiaan
zand dagzoomt plaatselijk in het zuidelijk deel van het locatiealternatief.

-

Formatie van Boom (0300): grijsblauwe tot bruin-zwarte klei, zandig en micahoudend en
met siltige lenzen. Dikte 10 à 15m.

-

Formaties van Bilzen en Sint-Huibrechts-Hern, bleekgrijs bruinachtig micahoudend halffijn
tot grof kwartszand (Lid van Berg, 0431), overgaand in glauconiethoudend siltrijk fijn zand,
onderaan sterk kleiig (Zand van Neerrepen, 0451, en Zand-klei van Grimmertingen, 0452).
Dikte max 20 m.

-

Formatie van Brussel (0600): fossielhoudende bleekgrijze, kalkrijke fijne zanden, met een
dikte van ca. 20m.

-

Deze lagen rusten op de Formatie van Kortrijk (kleiige en siltige sedimenten) vanaf een
diepte van 80 à 90 m-mv. Deze Formatie heeft een dikte van ca. 40 m en dekt de oudere
Paleoceen-lagen (Formatie van Hannuit, Formatie van Heers).



Op grotere diepte (200 m-mv): Krijt.
Pedologie en bodemwaterhuishouding (Figuur 28)

In de zone treft men lemig zandgronden aan zonder profielontwikkeling of met beginnende
podsolisatie. In het profiel duikt het Tertiaire Diestiaan op, dat in deze zone overwegend zandig
is. In de winter zijn deze bodems vochtig, maar in de zomer hebben zij een zeer droge aard
(Drainageklasse A). Aan de noordoostzijde, en toenemend naar de Begijnebeek, wordt deze
lemig zandbodem zeer vochtig in de winter door een tijdelijke hoge waterstand in het
bodemprofiel (Drainageklasse I). In de zomer verdwijnt deze hoge grondwaterstand.
In de zuidelijke uitbreiding van de zone komt eveneens het diepere Diestiaan voor in het profiel.
In deze zone is dit overwegend o.v.v. een zeer kleirijk zand, plaatselijk stenig en/of
glauconiethoudend. Aan de zuidoostgrens dagzoomt het Diestiaan pleksgewijze. Ook de
bouwlaag bestaat dan uit zand. Het Diestiaan als substraat is de oorzaak van een minder snelle
ontwatering van de bodem, in het bijzonder tijdens de winterperiode. De bodems zijn dan ook
nat in de winter en zeer droog in de zomer. De overgang naar de alluviale gronden langsheen
de loop van de Begijnebeek is zeer abrupt ten zuidoosten van het locatiealternatief. Deze
alluviale leemgronden zijn zeer nat.
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Erosiegevoeligheid (Figuur 29)

Erosie door water is een proces waarbij bodemdeeltjes door de impact van regendruppels en
afstromend water worden losgemaakt en getransporteerd, hetzij laagsgewijs over een grote
oppervlakte, hetzij geconcentreerd in geulen of ravijnen. Erosie is een natuurlijk proces, doch
wanneer dit versneld optreedt leidt dit o.m. tot een afname van de bodemkwaliteit en productiviteit, maar ook tot belangrijke schade door modderoverlast in stroomafwaarts gelegen
(woon)gebieden en tot sedimentlast in oppervlaktewaters. Het kan gesteld worden dat erosie
een van de belangrijkste vormen van bodemaantasting in Vlaanderen is.
De bodem op de locatie Leuvensesteenweg Zuid en maximale uitbreiding is grotendeels niet
erosiegevoelig, m.u.v. de bodem op enkele beperkte, zwakke hellingen.



Bodemgebruik: Landbouw (akkerbouw). In de zone van het locatiealternatief bevinden
zich eveneens 4 woningen.



Landbouwbodemgeschiktheid

Omwille van de textuur van de bouwlaag en het dieper liggende plaatselijk minder permeabele
substraat, zijn de bodems op deze locatie gekenmerkt door een sterk wisselende vochttoestand
en vochtleverend vermogen. Tijdens de zomer kunnen teelten sterk droogte ondervinden en in
voor- of najaar kan de bodem te nat liggen om in goede omstandigheden in te zaaien of te
oogsten. De zeer lichte helling laat enige oppervlakkige afwatering toe. In de mate dat de
bodem onder de bouwlaag niet werd gecompacteerd door berijden onder ongunstige
omstandigheden, zijn deze bodems goed doorwortelbaar.
De landbouwbodemgeschiktheid is slechts matig geschikt, of geschikt indien de ondergrond
voldoende zandig om voldoende natuurlijke drainage toe te laten. Het betreft grote,
toegankelijke en homogene percelen hetgeen de perceelsgeschiktheid verhoogt.



Afdichtingsgraad en Infiltratiemogelijkheden

Volgens cartografische gegevens (cfr. Figuur 31, Watertoets) laten deze bodems gemakkelijk
infiltratie van hemelwater toe. De bodems zijn infiltratiegevoelig.


6.2.2.4

Bodemhygiëne: Zie 6.2.2.2

Zone Uitbreiding Webbekom Noord



Geologie

Quartair, alluviaal dek algemeen met een dikte van minder dan 2 m tot afwezig.
Tertiaire afzettingen (van jong naar oud):

-
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Formatie van Diest (0250): groene en bruine glauconiethoudende grove zanden, plaatselijk
met kleirijke en glimmerrijke zones en met ijzerzandsteenbanken. Dikte ca. 20 tot 25 m.
Deze Formatie dagzoomt in het gebied op de hooggelegen zone (vanaf een hoogte van ca.
35 mTAW).
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-

Formatie van Boom (0300): grijsblauwe tot bruin-zwarte klei, zandig en micahoudend en
met siltige lenzen. Dikte ca. 25 m.

-

Formatie van Bilzen (Zand van Berg, 0431) en Formatie van Sint-Huibrechts-Hern, bleek
grijsgroene zanden overgaand in glauconiethoudende kleiïge zanden, met dikte van ca.
35m (0451 en 0452).

-

Formatie van Brussel (0600): fossielhoudende bleekgrijze, kalkrijke fijne zanden, met een
dikte van max 10m. Deze Formatie is niet meer aanwezig ter hoogte van het huidige
industrieterrein.

-

Deze lagen rusten op de Formatie van Kortrijk (kleiige en siltige sedimenten) vanaf een
diepte van 90 à 100 m-mv. Deze Formatie heeft een dikte van minstens 30 m en dekt de
oudere Paleoceen-lagen (Formatie van Hannuit, Formatie van Heers).

-

Op grotere diepte (220 m-mv) treft men het Krijt aan.

De zone ligt vermoedelijk op een breuk (NW-ZO) onder het Diestiaan.



Pedologie en bodemwaterhuishouding (Figuur 28)

De bodem op de hoger gelegen delen van deze zone bestaat uit het dagzomende Diestiaan. In
deze zone bestaat dit uit zeer kleirijk, glauconiethoudend, roestig zand. De bodem heeft nog
geen profielontwikkeling doorgemaakt. De natuurlijke ontwatering is er eerder traag waardoor
de bodem in de winter nat is, en gezien de helling, onderhevig aan erosie door oppervlakkig
afstromend water. In de zomer kan deze bodem zeer drogend zijn.
In de lager gelegen delen van de zone bestaat de bouwlaag uit lemig zand en dieper in het
profiel uit leem. Er is nauwelijks profielontwikkeling. De bodem ontwatert niet snel in de winter
en is anderzijds zeer drogend in de zomer. Algemeen in de zone komen vochtige zand- tot licht
zandleembodems voor met een diepe anthropogene humus-A-horizont. Deze bodems zijn goed
vochtleverend en voldoende ontwaterd waardoor ze historisch goede landbouwgronden
leverden hetgeen de humusaanrijking verklaart. Natuurlijke grondwaterstanden variëren tussen
40 cm-mv in de winter tot meer dan 1.30 m-mv in de nazomer.



Erosiegevoeligheid (Figuur 29)

De bodem op deze locatie is algemeen erosiegevoelig. De erosiegevoeligheid volgt de mate
van helling. De inventarisatie in het kader van het Erosiebestrijdingsplan Diest, is dit gebied
aandachtszone.



Bodemgebruik

Landbouw (intensieve en extensieve akkerbouw, weiland), 3 woningen, 2 verlaten
voetbalvelden.



Landbouwbodemgeschiktheid

In de lager gelegen zone op de locatie heeft de bodem een matige landbouwgeschiktheid die in
grote lijnen te vergelijken is met deze op de locatie Leuvensesteenweg Zuid. Dieper in het
profiel komt hier wel leem voor hetgeen de bodem wat meer geschikt maakt voor landbouw.
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Hoger op de helling op de locatie dagzoomt het Diestiaan onder vorm van zeer kleihoudend
zand. De bodemwaterhuishouding is sterk verstoord. De bodem ontwatert zeer traag en is sterk
drogend in de zomer. De bodem is daarom niet altijd in goede omstandigheden bewerkbaar of
toegankelijk. De landbouwbodemgeschiktheid is laag tot matig naargelang het humusgehalte
op peil wordt gehouden. Door de grote helling en de textuur is de bodem sterk erosiegevoelig.
De perceelsgeschiktheid anderzijds is relatief goed omwille van de omvang en de
bereikbaarheid.



Afdichtingsgraad en Infiltratiemogelijkheden

De afdichtingsgraad is zeer laag.
Volgens cartografische gegevens (cfr. Figuur 31, Watertoets) laten deze bodems gemakkelijk
infiltratie van hemelwater toe. De bodems zijn infiltratiegevoelig.
Een zone langsheen de Leugenbeek zou eerder kwelgebied zijn. De kwel is echter zeer
beperkt (cfr. Figuur 6).


6.2.2.5

Bodemhygiëne: Zie 6.2.2.2.

Zone Uitbreiding Webbekom West en maximale uitbreiding



Geologie

De zone ligt vermoedelijk ten westen van een breuk onder de Formatie van Diest.
Quartair, alluviaal dek algemeen met een dikte van minder dan 2 m, tot afwezig
Tertiaire afzettingen (van jong naar oud):

-

Formatie van Diest (0250): groene en bruine glauconiethoudende grove zanden, plaatselijk
met kleirijke en glimmerrijke zones en met ijzerzandsteenbanken. De Formatie heeft hier
een dikte van ca. 35 m en dagzoomt plaatselijk.

-

Formatie van Boom (0300): grijsblauwe tot bruin-zwarte klei, zandig en micahoudend en
met siltige lenzen. Dikte ca. 25 tot 30m.



De oudere geologie is vergelijkbaar met deze van de zone Webbekom Noord.
Pedologie en bodemwaterhuishouding (Figuur 28)

De bouwlaag bestaat dominerend uit zandleem. Het dieperliggende Diestiaan bestaat in heel
deze zone uit zeer kleirijk glauconiethoudend zand. Dit duikt wisselend op in het bodemprofiel.
Plaatselijk dagzoomt dit. De hoogte van het Diestiaan in het bodemprofiel is sterk bepalend
voor de waterhuishouding van alle bodems in deze zone. Naarmate dit korter aan de
bodemoppervlakte voorkomt, zal de bodem trager ontwateren in de winter en een sterker
drogend karakter hebben in de zomer. Omwille van deze in de ruimte wisselende
drainagetoestand hebben de bodemseries een oppervlakte van ca. 1 tot max 3 ha.
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Erosiegevoeligheid (Figuur 29).

De bodem op het plateau is niet erosiegevoelig. Waar de helling toeneemt, d.i. op geheel de
NW-zijde, wordt de bodem erosiegevoelig.
In de inventarisatie in het kader van het Erosiebestrijdingsplan Diest, is heel dit gebied
aandachtszone. Aansluitend aan dit gebied, tussen de Papenbroekstraat en de
Molenbergstraat, vormt erosie een gekend knelpunt.




Bodemgebruik: Landbouw (akkerbouw, fruitteelt)
Landbouwbodemgeschiktheid

De vlak gelegen overwegend zandleembodems hebben een goede tot zeer goede
bodemgeschiktheid voor landbouw. In de mate dat plaatselijk het dieperliggende Diestiaan
opduikt in het bodemprofiel kan dit een ongunstige invloed hebben op de
bodemwaterhuishouding en neemt de bodemgeschiktheid af.
De perceelsgeschiktheid is zeer goed: een goede externe ontwatering, optimale
perceelsgrootte en goede toegankelijkheid. Enkele percelen kunnen wel minder homogeen zijn
omwille van het plaatselijk dagzomende Diestiaan.



Afdichtingsgraad en Infiltratiemogelijkheden

Volgens cartografische gegevens (cfr. Figuur 31) laten deze bodems gemakkelijk infiltratie van
hemelwater toe. De bodems zijn infiltratiegevoelig.


6.2.2.6

Bodemhygiëne: Zie 6.2.2.2.

WUG Kloosterberg



Geologie

Quartair, alluviaal dek algemeen met een dikte van minder dan 2 m.
Tertiaire afzettingen: vergelijkbaar met de locatie Leuvensesteenweg zuid. Mogelijk hebben de
Formatie van Diest en de Formatie van Boom hier een mindere dikte (resp. ca. 25m en 20 m).



Pedologie en bodemwaterhuishouding (Figuur 28)

De bodem is een droge licht zandleembodem zonder profielontwikkeling en met zandige klei in
de ondergrond. De bodem werd en wordt gevormd door colluviale afzetting en erosie, laag
gelegen op de helling van de heuvel.



Erosiegevoeligheid (Figuur 29)

De bodem op deze locatie is algemeen erosiegevoelig. De gevoeligheid volgt de mate van
helling.
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Bodemgebruik: Landbouw (intensieve en extensieve akkerbouw, weiland).
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Landbouwbodemgeschiktheid

De landbouwbodemgeschiktheid is matig: de textuur van de bouwvoor is eerder licht, en in de
ondergrond komt zandige klei voor. De bodem ontwatert van nature goed, maar is eerder droog
in de zomer. Geschikt voor vroege vruchten (wintergranen).



Afdichtingsgraad en Infiltratiemogelijkheden

De afdichtingsgraad is zeer laag.
Volgens cartografische gegevens (cfr. Figuur 31, Watertoets) laten deze bodems gemakkelijk
infiltratie van hemelwater toe. De bodems zijn infiltratiegevoelig.
Een zone langsheen de Leugenbeek zou eerder kwelgebied zijn. De kwel is echter zeer
beperkt (zie Figuur 6)


6.2.2.7

Bodemhygiëne: Zie 6.2.2.2.

Kleinhandelszone Leuvensesteenweg



Geologie

Quartair, alluviaal dek algemeen met een dikte van minder dan 2 m.
Tertiaire afzettingen: Zie locatie Leuvensesteenweg zuid. De Oligoceenafzettingen hebben hier
een mindere dikte.



Pedologie en bodemwaterhuishouding (Figuur 28)

In de mate dat het bodemprofiel nog in oorspronkelijke toestand aanwezig, treft men volgende
bodemseries aan:
In de zone langsheen de Leuvensesteenweg ligt een dunne laag licht zandleem die snel
overgaat naar het Tertiaire substraat dat hier zandige klei is. De bodem is in de winter zeer nat
doch sterk indrogend in de zomer.
Lager gelegen naar de Begijnenbeek toe, ligt een alluviale licht zandleem- tot zandleembodem
die voortdurend een vochtig tot nat karakter heeft.



Erosiegevoeligheid (Figuur 29)

Door de eerder vlakke topografie is de bodem op deze locatie niet erosiegevoelig.




Bodemgebruik: Algemeen bebouwd (grootschalige kleinhandel).
Afdichtingsgraad en Infiltratiemogelijkheden

De afdichtingsgraad is zeer hoog door het huidige bodemgebruik.
Volgens cartografische gegevens (cfr. Figuur 31, Watertoets) zouden deze bodems gedeeltelijk
infiltratie van hemelwater toelaten.
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6.2.3

Beoordelingskader
De betekenisvolheid (de significantie) van elk effect wordt bepaald aan de hand van de som
van de beoordeling voor 2 criteria, m.n. “ruimtelijke schaal” en “intensiteit, ernst en duur”.
Tenslotte wordt de waarschijnlijkheid van optreden van het effect verrekend door toepassen
van een vermenigvuldigingsfactor (1 voor zekerheid of hoge frequentie, tot 0,1 voor
onwaarschijnlijkheid of zeer accidenteel).
De ruimtelijke schaal:
Groot: het effect op de bodem strekt zich uit tot buiten het deelplangebied of locatiealternatief
en doet zich voor op regionale schaal. Score +/─ 3
Gemiddeld: het effect op de bodem is algemeen, doch beperkt tot het deelplangebied of
locatiealternatief. Score +/─ 2
Laag: het effect op de bodem is beperkt op het deelplangebied of locatiealternatief.
Score +/─ 1
De intensiteit, de ernst en de duur:
Groot: verstoring van bijzondere bodems, het effect op het bodemkenmerk is zeer ingrijpend,
het heeft een blijvend, onomkeerbaar effect. Score +/─ 3
Gemiddeld: aanzienlijke verandering van bodemeigenschappen, doch omkeerbaar in de tijd.
Score +/─ 2
Laag: beperkte verandering in de bodemeigenschap of zeer tijdelijk. Score +/─ 1
Frequentie van voorkomen:
Groot: frequentie geraamd op minstens 1 maal per jaar, het effect treedt zeker op (x 1)
Matig: frequentie geraamd op minder dan 1 maal per jaar, het effect treedt zeker op (x 0,90)
Laag: het optreden van het effect is mogelijk maar onwaarschijnlijk (x0.10)
Eindscore:
De eindscore voor afweging van een effect ten opzichte van de referentiesituatie gebeurt dan
aan de hand van de 7-delige beoordelingsschaal:
score 5 of meer :
─ ─ ─/+++, significant negatief/positief effect
score tussen 3 en 5:
─ ─ /++, negatief/positief matig effect
score 2 tot en met 3:
─ /+, negatief/positief gering effect
score minder dan 2:
0, geen/verwaarloosbaar effect
Vaststelling van significant negatieve effecten houdt in dat compenserende of mitigerende
maatregelen vereist zijn die effecten in voldoende mate opheffen. Ingeval matig negatieve
effecten worden verwacht, dienen maatregelen overwogen te worden. Er zal aangegeven
worden of ook deze maatregelen in het plan dienen opgenomen te worden.

6.2.4

Interdisciplinaire gegevensoverdracht
De gegevens van de discipline Bodem vormen basisgegevens voor de disciplines water, fauna
en flora, landschap en mens. Het betreft gegevens met betrekking tot de huidige situatie, de
autonome ontwikkeling, en de gestuurde ontwikkeling, en dit voor de aanleg- en exploitatiefase.
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6.3

Discipline water

6.3.1

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied met betrekking tot mogelijk effecten op grondwater en oppervlaktewater
omvat de locaties, uitgebreid met het gebied waar veranderingen in grondwaterstand en beweging na realisatie van de plannen kunnen voorkomen, en met de oppervlaktewaters die
een kwantitatieve of kwalitatieve invloed van de uitwerking van de plannen kunnen
ondervinden. Het studiegebied omvat ook zones die overstromingsgevoelig zijn en beïnvloed
worden door de plannen.
Relevante waterlopen zijn de Begijne(n)beek, de Opendeurkeloop, de Leuge(n)beek, de Grote
Leigracht en de Demer (zie Figuur 34).

6.3.2

Beschrijving van de referentiesituatie

6.3.2.1

Gegevensbronnen
Zie 6.2.2.1.

6.3.2.2

Grondwater
De nummering van de genoemde aquifers tussen haken is deze volgens de Hydrogeologische
Codering van de Ondergrond van Vlaanderen (HCOV).
In het studiegebied vormen de Zanden van Diest (0250) een freatisch grondwaterlichaam
(CKS_0250_gwl_1) dat onderaan wordt begrensd door de Formatie van Boom (0300). De
Formatie van Boom is afwezig aan de westzijde van het studiegebied.
Dieper bevinden zich meerdere gespannen grondwaterlichamen: BLKS_0400_GWL_2s
(Oligoceen); BLKS_0600_GWL_2/3 (Brusseliaan), BLKS_1000_GWL2s (Landeniaan).
Uit de informatie m.b.t. het freatisch grondwaterlichaam blijkt dat de kwantitatieve toestand
goed wordt beoordeeld. De chemische toestand wordt als ontoereikend beoordeeld o.w.v.
nitraat- en pesticidengehalte. Naast de generieke maatregelen m.b.t. het grondwaterlichaam
worden in het Integraal Waterbeleid maatregelen voorzien m.b.t. het vergunningenbeleid en
m.b.t. actieplannen t.a.v. landbouw en kwaliteit van installaties (putten, warmtepompen,..).
De Oligoceen-aquifer, Brusseliaan en Landeniaan hebben een goede waterkwaliteit.
Kwantitatief staan deze gespannen lagen echter onder druk. Het risico op verdere
waterpeildaling is er reëel. De langetermijnevolutie wijst wel op een stabilisatie of een stijging
van de grondwaterpeilen van deze lagen (VMM, 2008).
In het kader van de kwetsbaarheidsbepaling bij de opmaak van de grondwaterkwetsbaarheidskaarten van Vlaanderen (Figuur 32) wordt als watervoerende laag beschouwd, de verzadigde
zone van een formatie die een dikte en een uitbreiding heeft die voldoende groot is om op een
economisch verantwoorde wijze water te winnen.
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Drie factoren bepalen de graad van kwetsbaarheid. Dit zijn de aard van de aquifer (zand, grind,
leem- of kleihoudend zand en krijt/kalksteen), de dikte en aard van de deklaag (dit is de laag
boven de aquifer) en de dikte van de onverzadigde zone.
Eventuele verontreiniging aan de bodemoppervlakte heeft een langere tijd nodig om de aquifer
te bereiken en zich erin te verspreiden naargelang de aard van de aquifer, of naargelang de
aquifer ligt onder een minder goed doordringbare deklaag, of naargelang de aquifer dieper ligt.
Met betrekking tot waterwingebieden (Figuur 33) geldt een bijzondere regelgeving. Rond elk
waterwingebied stelt de Vlaamse minister van Leefmilieu drie beschermingszones in:
- Zone 1 of de 24-urenzone. Het water in deze zone kan binnen 24 uur de putten van het
waterwingebied bereiken.
- Zone 2 of bacteriologische zone. Het water in deze zone kan in minder dan 60 dagen de
putten van het waterwingebied bereiken. Deze zone strekt zich uit tot maximaal 300 meter
rond het waterwingebied.
- Zone 3 of de chemische zone. Dat is het voedingsgebied van de grondwaterwinning. Deze
zone strekt zich uit tot maximaal 2 kilometer rond het waterwingebied.
In deze drie zones geldt reglementering. Hoe dichter bij de waterwinningzone, hoe minder
handelingen en activiteiten mogelijk zijn (Besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985,
in de milieuwetgeving Vlarem en Vlarebo, en het Mestdecreet).
1. Zone Uitbreiding Leuvensesteenweg Zuid, en –locatiealternatief
De aquifer gevormd door het Diestiaanzand levert winbare waterdebieten. De meeste vergunde
waterwinningen in de ruime omgeving betrekken water uit het Diestiaan (0252, Mioceen
aquifer). Een nabijgelegen winning wint uit het Landeniaan. Het Quartaire dek is nagenoeg
onbestaand op deze locatie en de watertafel ligt oppervlakkig, op minder dan 10m-mv. Het
grondwater is dan ook als zeer kwetsbaar gekarteerd (Figuur 32). Diepere liggende aquifers
(0431, Oligoceen) worden vermoedelijk afgeschermd door de bovenliggende Formatie van
Boom (30 tot 45m–mv). Het is niet duidelijk in welke mate de Formatie van Boom hier nog
aanwezig is, er zijn geen boorrapporten voorhanden voor de onmiddellijke omgeving van de
locatie (ref. DOV).
De grondwaterstromingsrichting is overwegend NNO (ref. ONDRAF/NIRAS, 2001).
De ZW-NO georiënteerde, parallel aan het gebied gelegen Begijnenbeek treedt slechts beperkt
ontwaterend op in de omgeving van de locatie. Er is nauwelijks sprake van kwel in de omgeving
van de beek.
-4

De horizontale geleidbaarheid van het Diestiaan bedraagt ca. 2.50 x 10 m/s. De
bergingscoëfficiënt of bergingsfactor is 0.3 en de porositeit 0.4. (Ontwikkelingsplan Demer,
Hydrogeologische modellering, 2007).
Binnen een straal van ca. 800 m rond de locatie komt één vergunde waterwinning voor (0100,
Quartair aquifer) (Figuur 32).
De locatie is geen deel van een beschermingszone van een waterwingebied (Figuur 33).
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2. Zone Uitbreiding Webbekom Noord
Het Diestiaan vormt de freatische aquifer. De onverzadigde zone bedraagt minder dan 10 m en
bestaat uit kleiig zand. Bijgevolg is het grondwater als zeer kwetsbaar gekarteerd.
De grondwaterstromingsrichting is overwegend NNO. De Leugenbeek stroomt door en langs
het NW-deel van het gebied en treedt ontwaterend op.
In de onmiddellijke omgeving van de locatie wordt op meerdere plaatsen grondwater gewonnen
uit het Diestiaan (0252, Mioceen aquifer), evenals uit het dieper voorkomende Zand van Berg
(0431, Oligoceen aquifer). Deze laatste laag is afgeschermd door de bovenliggende Formatie
van Boom.
De locatie maakt geen deel uit van een beschermingszone van een waterwingebied.
3. Zone Uitbreiding Webbekom West (en –maximale uitbreiding)
De geologische opbouw is in globo vergelijkbaar met deze van de locatie Webbekom Noord,
m.u.v. de Diestiaanafzetting die op locatie West aanzienlijker dikker is. Onder meer hierdoor ligt
het maaiveld (ca. 55 m TAW) gevoelig hoger dan op de locatie Uitbreiding Webbekom Noord
(ca. 35 m TAW).
De deklaag is nagenoeg onbestaande en de dikte van de onverzadigde zone bedraagt meer
dan 10 m waardoor het grondwater in de zandige watervoerende laag als kwetsbaar wordt
aangeduid.
De grondwaterstromingsrichting is overwegend NNO. Ook hier treedt de Leugenbeek deels
ontwaterend op. De afstand van de locatie tot de beek bedraagt ca. 900m.
Grondwaterwinningen in de onmiddellijke omgeving van de locatie pompen uit het Diestiaan
(0252, Mioceen aquifer), evenals uit het dieper voorkomende, afgeschermde Zand van Berg
(0431, Oligoceen aquifer) en Krijt (0400, Oligoceen aquifer).
De locatie maakt geen deel uit van een beschermingszone van een waterwingebied.
4. Kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord
Het Quartaire dek is nagenoeg onbestaand op deze locatie en de watertafel ligt oppervlakkig,
op minder dan 10m-mv. Het grondwater is dan ook als zeer kwetsbaar gekarteerd.
Binnen een straal van ca. 800 m komen 2 vergunde waterwinningen voor (1010, Landeniaan
aquifer). De locatie maakt geen deel uit van een beschermingszone van een waterwingebied.
5. Zone WUG Kloosterberg
Zoals dit het geval is voor de nabijgelegen planlocaties is het grondwater hier grotendeels
eveneens als zeer kwetsbaar gekarteerd. Vergunde grondwaterwinningen: zie nevenliggende
Plangebieden. De locatie maakt geen deel uit van een beschermingszone van een
waterwingebied.
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6.3.2.3

Oppervlaktewater
Zie Figuur 34.
De eventuele inrichting van de locaties als bedrijventerrein kan gevoelige effecten hebben op
het watersysteem o.m. in verband met de wateroverlast en de waterkwaliteit in het deelbekken
van de Begijne(n)beek, de Leuge(n)beek en stroomafwaarts.



Hydrografie, hydrologie en waterkwaliteit in het studiegebied

Alhoewel er in de bovenloop van de Demer meerdere bronwaterlopen voorkomen, wordt de
Demer als een regenrivier aanzien. De Demer reageert immers vrij hevig op neerslagbuien met
hoge piekdebieten als gevolg. In de zomer of tijden van droogte kan het debiet in de waterloop
heel laag zijn. De hoofdfunctie van nagenoeg alle waterlopen is de afvoer van
oppervlaktewater. Ze zorgen zowel voor afwatering (doorvoer van water) als voor de
ontwatering (lokale afvoer en drainage). Bij de hoofdwaterlopen overweegt de
afwateringsfunctie. Bij kleinere waterlopen zoals de Leugenbeek en de Gele gracht, overweegt
de ontwateringsfunctie.
De locaties Leuvensesteenweg Zuid en het aansluitende gebied van het locatiealternatief
vormen de beide zijden van een lichte depressie. De grens tussen beide locaties wordt
gevormd door een ondiepe, goed onderhouden gracht die deze depressie volgt. Deze gracht
voert intermittent water af in NO-richting, en mondt uit in de Begijnenbeek stroomafwaarts van
het natuurreservaat Papenbroek, in de omgeving van het VEN-gebied Begijnebeekvallei ter
hoogte van Bost. Op de locaties komen een aantal greppels voor die loodrecht op deze gracht
zijn aangelegd. De gracht capteert hoofdzakelijk oppervlakkig afstromend water van beide
locaties en draineert slechts in beperkte mate hogere winterwaterstanden in de omliggende
bodems. De bodemkaart geeft aan dat dit zeer tijdelijk hogere wintergrondwaterstanden betreft
die veroorzaakt worden door de lagere doorlatendheid van het substraat, het Diestiaanzand dat
plaatselijk tot zeer kleihoudend is. Gedurende een groot deel van het jaar staat deze gracht
droog.
De locatie Leuvensesteenweg Zuid ontwatert oppervlakkig volledig naar deze gracht. De uiterst
zuidelijke rand van deze locatie kan in de winterperiode eveneens rechtstreeks naar de
Begijnebeek ontwateren.
Het natuurgebied Papenbroek wordt ontwaterd door de Gele gracht die stroomafwaarts van de
locatie in de Begijnebeek uitmondt. De Gele gracht is een kleine waterloop die parallel, ten
zuiden van de Begijnebeek loopt en mondt in de Begijnebeek ter hoogte van het
locatiealternatief Leuvensesteenweg Zuid. Zowel de Begijnebeek als de Gele gracht werken in
het studiegebied ontwaterend. Gezien de Begijnebeek geografisch tussen de locatie
Leuvensesteenweg Zuid en de Gele gracht ligt, is de Gele gracht hydrologisch nauwelijks of
niet relevant m.b.t. m.e.r. aangaande de locatie Leuvensesteenweg Zuid. Waar dit wel zou zijn
als gevolg van de grootheid van effecten, zal dit worden vermeld.
Stroomafwaarts, richting Diest, wordt de Begijnenbeek zelf eveneens (historisch) Gele gracht
genoemd.
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De ontwatering van de planlocatie Kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord gebeurt via de
Opendeurkeloop naar de Begijnebeek ter hoogte van de Speelhofwijk.
Voor de Begijne(n)beek zijn volgende gegevens bekend:
de

ste

Waterloop van 2 categorie; van 1 categorie aan de oostzijde van het deelplangebied,
stroomafwaarts van stuw K7, inbegrepen de doorverbinding tot aan de Leugenbeek.
Waterkwaliteitseis is basiskwaliteit.
Waterkwaliteit:
Stroomopwaarts, ter hoogte van Bekkevoort (VMM Meetplaats-nr.417200):
Prati-index: Verontreinigd (2006), voldoet niet aan de kwaliteitsdoelstelling.
Stroomafwaarts, ter hoogte van de N2 (VMM Meetplaats-nr. 417000)
Prati-index: Matige verontreiniging (2006), voldoet niet aan de kwaliteitsdoelstelling.
Ecologische prioriteit: laag.
Fysische structuurkenmerken: waardevol.
Ecologische typologie (tussen Bekkevoort en de Halve Maan): B5, d.i. een slechte
waterkwaliteit en goed ontwikkelde structuurkenmerken.
De Gele gracht is een waterloop van 3de categorie. Waterkwaliteitsmeting van de Gele gracht
geeft ter hoogte van het natuurgebied een aanvaardbare kwaliteit (VMM-meetplaats-nr.
417350, Prati-Index 2006).
De locatie Uitbreiding Webbekom Noord ligt grotendeels op een lange, aan de bovenzijde steile
helling. De Leugenbeek volgt de voet van deze helling. Deze beek ontvangt runoff water en
maar treedt ook ontwaterend op t.o.v. de belendende bodems. Op de locatie zelf komt geen
kwel voor.
Omwille van de topografische ligging ontwatert de locatie WUG Kloosterberg naar de
Leugebeek. Op het westelijke deel, waar de helling licht toeneemt op de landbouwpercelen,
treedt runoff op. Deze stagneert echter op het oostelijke meer vlakke deel.
De locatie Webbekom West is hoger gelegen en de topografie is grotendeels eerder vlak. Er
komen geen grachten voor. Waar de helling belangrijker wordt, komt runoff voor. Vooral aan de
NW-zijde neemt de helling toe en komen langsheen de wegen intermittente grachtjes voor of
stroomt het water langs een holle weg (Blakenbergstraat en zijweg). Afstromend water dat de
Papenbroekstraat bereikt wordt opgevangen door de riolering van deze straat.
Voor de Leuge(n)beek zijn volgende gegevens bekend:
ste
Waterloop van 1
categorie met waterkwaliteitseis basiskwaliteit. Er zijn geen
waterkwaliteitmetingen beschikbaar.
Ecologische prioriteit: niet geïnventariseerd.
Fysische structuurkenmerken: zwak.
Morfologie: kleine beek.
De Leugenbeek mondt uit in de Grote Leigracht ten NO van het studiegebied aan het
Webbekombroek. De Leigracht heeft de waterkwaliteitseis basiskwaliteit.
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Knelpunten in het watersysteem

Ter hoogte van of even stroomopwaarts van Diest monden de Zwarte Beek, Herk, Gete, Velpe
en Begijnebeek uit in de Demer.
Het deelbekken van de Begijnebeek strekt zich uit ten zuidwesten van Diest. Het grootste deel
van het deelbekken ligt op grondgebied van de gemeente Bekkevoort maar ook delen van het
grondgebied van Tielt-Winge, Scherpenheuvel-Zichem, Diest, Halen, Kortenaken en Glabbeek
maken deel uit van het deelbekken.
De gemeente Bekkevoort is nog niet aangesloten op een RWZI.
Door een versnelde afvoer van hemel- en oppervlaktewater vanuit hoger gelegen gebieden als
gevolg van toename van de verharde oppervlakte (bebouwing, de verschillende woonkernen,
industriepark Leuvensesteenweg Noord, de autosnelweg A2/E314) de aanleg van een
uitgebreid netwerk van sloten, ontbossing en intensiever landgebruik door landbouw, is het
overstromingsrisico in de vallei van de Begijnenbeek toegenomen, in het bijzonder ter hoogte
van de Speelhofwijk en in het centrum van Diest.
Ter hoogte van de locaties is het verdeelkunstwerk K7 van belang. (zie Figuur 5, ref. water4all).
Dit beheerst het debiet stroomafwaarts op de Begijnebeek en de afvoer via Diest naar de
Demer. Bij hoogwater kan de Begijnebeek opgestuwd worden en kan via dit kunstwerk
eveneens water afgeleid worden naar de Leugenbeek.

Figuur 5: Situering Verdeelkunstwerk K7
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De Begijnebeek en de Leugenbeek vormden eertijds 2 gescheiden deelbekkens.
Stroomopwaarts van de Leugenbeek werd een verbinding aangelegd met de Begijnebeek. De
Leugenbeek werd verdiept met ca. 60 cm waardoor debiet van de Begijnebeek kan afgeleid
worden via de Leugenbeek naar het Webbekoms broek dat dan als wachtbekken fungeert.
Doel hiervan is om bij hoogwater de wateroverlast stroomafwaarts op de Begijnebeek te
verminderen. Doch dit volstaat niet altijd. Wanneer het Webbekomsbroek bij hoogwater gevuld
raakt, moet de toevoer vanuit de Begijnebeek naar de Leugenbeek afgesloten worden en wordt
het kunstwerk op de Begijnebeek overspoeld. Het gevolg is overstroming stroomafwaarts langs
de Begijnebeek tot gevolg (bv. 1998, Speelhofwijk).
De verdieping van de Leugenbeek heeft anderzijds op een aantal plaatsen in Webbekom tot
grondwaterstanddaling en verdroging geleid.
In het kader van het Deelbekkenbeheersplan Zwarte Beek werd eveneens de aanleg van een
bufferbekken voor RWA op het industrieterrein Webbekom (dat loost op de Leugenbeek)
voorzien. Dit werd ondertussen gerealiseerd (Bekkenvoortgangsrapport, 2008).
Ter hoogte van de locatie Leuvensesteenweg Noord, mondt de Opendeurkeloop uit in de
de
Begijnebeek. Deze waterloop van 2 categorie (op de locatie) heeft kwaliteitseis basiskwaliteit.
De wateroverlast door overstroming van de Opendeurkeloop wordt verholpen door de aanleg
van een geschieden rioleringstelsel en bufferbekkens (2007-2009). De collector wordt
aangesloten op de collector van de Leuvensesteenweg. De Investeringprogramma’s Collector
Leuvensesteenweg Fase 1 tot 3 (Projectnummers 20078 tot 20080) lopen en zijn deels in
uitvoering.
Ook de Leugenbeek draagt bij tot het overstromingsrisico voor Diest. De Leugenbeek ontvangt
ook overstortwater van de afvalcollector van Webbekom. De Leugenbeek mondt uit in de
Leigracht. Bij hoogwater dient water uit de Leigracht overgepompt te worden naar het
wachtbekken Webbekomsbroek om Webbekom van overstroming te vrijwaren. De Leigracht
voert het water uit het broek naar de Zwarte Beek in Diest.
Na de overstromingen van 1998 werd gewezen op de noodzaak van bijkomende,
gecontroleerde overstromingsgebieden in de vallei van de Begijnebeek. Sindsdien werden
stroomopwaarts, richting Bekkevoort, waterbergingszones aangeduid. In het actieplan voor het
deelbekken van de Begijnebeek (DuLo-waterplan, deelbekkenbeheerplan deelbekken van de
Begijnebeek, 2006, Prov. Vl. Brabant) werden acties opgenomen in de omgeving van de
locaties ter hoogte van de Kloosterberg, Papenbroek en Theuma nv. (zie hoofding 3.4.1)

6.3.2.4

Kwelgebieden
De fysische systeemkaart (Figuur 30) geeft aanduiding van waarschijnlijke kwelgebieden.
Gezien deze kaart opgesteld werd op basis van de bodemkaart geeft deze een overschatting
voor de kwelgebieden (Batelaan O. e.a., 1996).
In het kader van de opstelling van het subregionaal grondwatermodel Demer (OPD) werden als
modelresultaten eveneens de kwelstromen en kwelintensiteiten in kaart gebracht. Volgens deze
modelmatige doorrekening komt op de locaties geen kwel voor.
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Figuur 6: Kwelzones in het studiegebied (OPD,2007)
In het natuurgebied Papenbroek, zuidelijk gelegen van de locaties Leuvensesteenweg-Zuid
langsheen de Begijnebeek, komt zwakke kwel voor (minder dan 1 mm/dag) (ref. OPD, 2007).
De grondwaterstromingsrichting in dit gebied geeft aan dat het voedingsgebied van deze kwel
voornamelijk ten ZW van het natuurgebied ligt. De ontwatering van de locaties
Leuvensesteenweg Zuid draagt dan ook niet of slechts zeer marginaal bij tot deze kwel. Enkel
aan de uiterst zuidelijke zijde van de locatie kan de hogere wintergrondwaterstand de kweldruk
in het natuurgebied licht verhogen.

6.3.2.5

Infiltratiegevoeligheid
Ten behoeve van de watertoets werden de gebieden met infiltratiegevoelige bodems in
Vlaanderen geïdentificeerd (Figuur 31). In deze gebieden kan er relatief gemakkelijk
hemelwater infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is
belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast
afneemt. Bovendien staat infiltratie in voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en
zodoende voor het tegengaan van verdroging van watervoerende lagen en van
waterafhankelijke natuur.
Waar kwel optreedt, zal infiltratie bemoeilijkt of verhinderd worden.
Volgens de cartografische gegevens (Watertoetskaart) zijn de bodem van de locaties
grotendeels waarschijnlijk infiltratiegebied. Enkel de oostgrens van Kleinhandelszone
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Leuvensesteenweg Noord en de zuidgrens van het locatiealternatief RB Leuvensesteenweg
Zuid maximaal vormt een overgang naar waarschijnlijk kwelgebied. Ook enkele percelen
belendend aan de Leugenbeek (RB Webbekom Noord) vormen waarschijnlijk kwelgebied.
Zoals hiervoor aangegeven (OPD, 2007) is de kwel op deze laatste locatie echter zeer zwak of
onbestaand (zie Figuur 6).

6.3.2.6

Overstromingsgebieden
Er bestaan meerdere benaderingen die het voorkomen en het risico van overstroming trachten
te benaderen. Zowel inventarisaties, modelmatige benaderingen (MOG) als combinaties van
beide werden opgesteld ten behoeve van het beleid.
In 2000 werd door AMINAL afd. Water i.s.m. AHROM, afd. Ruimtelijke planning de natuurlijke
en actuele overstromingsgebieden in Vlaanderen in kaart gebracht met het doel de
overstromingsproblematiek in het beslissingsproces van ruimtelijke planning zijn volwaardige
plaats te geven. Een van de doelstellingen is het vrijwaren van de ruimte die nodig is voor het
gewenste en veilige functioneren van het oppervlaktewatersysteem.



NOG, ROG

De “van nature overstroombare gronden” (NOG) omvatten de ruimte die waterlopen permanent
of periodiek zouden innemen in afwezigheid van of bij falen van de in Vlaanderen veelvuldig
gebouwde kanaliserende en beschermende infrastructuren.
De “recent overstroomde gebieden” (ROG) omvat de gebieden waarvoor in de periode 19882000 door uiteenlopende instanties genoteerd werd dat effectief overstroming is voorgekomen.
De observatie kan zowel gebaseerd zijn om terreinverslagen, luchtfoto's, luchtvideo-opnamen,
TV-beelden, ... Na 2003 werden een actualisatie en correcties doorgevoerd (ROG-05 bestand).



Risicozones

De risicozones overstroming werden afgebakend door een combinatie van zowel de
gemodelleerde overstromingsgebieden als de recent overstroomde gebieden gecorrigeerd aan
de hand van het Digitaal Hoogte Model-Vlaanderen (DHM). Ze werden gedefinieerd in
uitvoering van de wet van 17 september 2005 tot wijziging van de wet op de landverzekeringsovereenkomst en de wet betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private
goederen door natuurrampen. Risicozones worden hier gedefinieerd als "de plaatsen die aan
terugkerende en belangrijke overstromingen blootgesteld werden of blootgesteld kunnen
worden". De federale criteria voor deze kaart stipuleren immers dat enkel overstromingsdiepten
hoger dan 30cm mogen in rekening gebracht worden en dat de herhalingsperiode beperkt moet
blijven tot 25 jaar.
De risicozones in het studiegebied zijn aangegeven door Figuur 36. Enkel binnen de
Kleinhandelszone Leuvensesteenweg noord ligt een risicozone overstroming. Deze zone strekt
zich uit van de zones Leuvensesteenweg zuid langs de Begijnebeek, ten oosten van Bost tot in
de Speelhofwijk.
Stroomafwaarts van de Leugenbeek is het gehele Webbekomse broek risicozone.
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Mogelijk en effectieve overstromingsgevoelige gebieden (Watertoets)

Ter ondersteuning van de watertoets werd een nieuwe kaart aangemaakt die voor het ganse
Vlaams Gewest de overstromingsgevoelige gebieden tot op perceelsniveau weergeeft. De
kaart bevat de effectief overstromingsgevoelige gebieden (donkerblauwe inkleuring) en de
mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe inkleuring), toestand 20/07/2006.
De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden geven die gebieden weer die
overstromingsgevoelig zijn op basis van de van nature overstroombare gebieden (NOG,
exclusief colluvia), de potentiële overstromingsgebieden (POG, langsheen bevaarbare
tijgebonden waterlopen) en de mijnverzakkingsgebieden (MVG), doch die buiten de effectief
overstromingsgevoelige gebieden vallen. Van deze NOG-POG-MVG zones werden bovendien
die gebieden weggelaten die zijn aangeduid als woongebied, openbaar nut, dienstverlening,
recreatie, bedrijventerreinen en andere infrastructuurgebieden (excl. uitbreidingsgebieden en
reservegebieden) volgens het gewestplan, aangevuld met de plannen van aanleg en ruimtelijke
uitvoeringsplannen tot september 2005.
De effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebaseerd op de gemodelleerde
overstromingsgebieden langsheen onbevaarbare waterlopen door AMINAL afdeling Water en
sommige Provinciebesturen (MOG-AMINAL), op de gemodelleerde overstromingsgebieden
langsheen bevaarbare waterlopen door AWZ (MOG-AWZ) en op een gecorrigeerde versie van
de recent overstroomde gebieden (ROG-05). De ROG05-kaart werd gecorrigeerd aan de hand
van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen. Hierdoor werden alle gebieden verwijderd die
tengevolge van onnauwkeurige kartering niet meer kunnen behouden blijven als effectief
overstromingsgevoelig. De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden onderscheiden zich van
de effectief overstromingsgevoelige gebieden omdat er een fundamenteel verschil is in de
graad van overstromingsgevoeligheid tussen beide gebieden. Voor de aanleg van infrastructuur
in beide gebieden wordt aanbevolen om aan de adviesinstantie een wateradvies te vragen ten
behoeve van de watertoets. Het advies van de waterbeheerder houdt met dit onderscheid
rekening.
De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden en de effectief overstromingsgevoelige gebieden
in het studiegebied zijn aangegeven door Figuur 37. De locaties aan de Leuvensesteenweg
Zuid, het WUG Kloosterberg en Webbekom West sluiten geen overstromingsgevoelig gebied
in.
Enkele lager gelegen zones op de locatie Webbekom Noord zijn mogelijk
overstromingsgevoelig. Het betreft enkele percelen belendend aan de Leugenbeek, tot een
afstand van maximum 100 m uit de loop van de beek.
Enkel binnen de Kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord ligt een oppervlakte effectief
overstromingsgevoelig gebied.

6.3.3

Beoordelingskader m.b.t. de effecten
De betekenisvolheid (de significantie) van elk effect wordt bepaald aan de hand van de som
van de beoordeling voor 2 criteria, m.n. “ruimtelijke schaal” en “intensiteit, ernst en duur”.
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Tenslotte wordt de waarschijnlijkheid van optreden van het effect verrekend door toepassen
van een vermenigvuldigingsfactor (1 voor zekerheid of hoge frequentie, tot 0,1 voor
onwaarschijnlijkheid of zeer accidenteel).
De ruimtelijke schaal:
Zeer: het effect op de eigenschap m.b.t. het oppervlakte- of grondwater strekt zich uit tot
buiten de locatie en doet zich voor op regionale schaal. Score -/+ 3
Matig: het effect op de eigenschap m.b.t. op het oppervlakte- of grondwater is algemeen, doch
beperkt tot de locatie. Score -/+ 2
Weinig: het effect m.b.t. het oppervlakte- of grondwater is beperkt op de locatie. Score -/+1
De intensiteit, de ernst en de duur:
Zeer: verstoring van de eigenschap m.b.t. het oppervlakte- of grondwater is zeer ingrijpend,
het heeft een blijvend, onomkeerbaar effect. Score -/+ 3
Matig: aanzienlijke verandering van de eigenschap m.b.t. het oppervlakte- of grondwater, doch
omkeerbaar in de tijd. Score -/+2
Weinig: beperkte verandering in de eigenschap van het oppervlakte- of grondwater, of zeer
tijdelijk. Score -/+1
Frequentie van voorkomen:
Zeer: frequentie geraamd op minstens 1 maal per jaar (x 1)
Matig: frequentie geraamd op minder dan 1 maal per jaar, het effect treedt zeker op (x 0,90)
Weinig: het optreden van het effect is mogelijk maar onwaarschijnlijk (x 0.10)
Eindscore:
De eindscore voor afweging van een effect ten opzichte van de referentiesituatie gebeurt dan
de hand van de 7-delige beoordelingsschaal als volgt:
score 5 of meer :
─ ─ ─/+++, significant negatief/positief effect
score tussen 3 en 5:
─ ─ /++, negatief/positief matig effect
score 2 tot en met 3:
─ /+, negatief/positief gering effect
score minder dan 2:
0, geen/verwaarloosbaar effect
Vaststelling van significant negatieve effecten houdt in dat compenserende of mitigerende
maatregelen vereist zijn die effecten in voldoende mate opheffen. Ingeval matig negatieve
effecten worden verwacht, dienen maatregelen overwogen te worden. Er zal aangegeven
worden of ook deze maatregelen in het plan dienen opgenomen te worden.

6.3.4

Effectbeschrijving

6.3.4.1

Oppervlaktewater



Effect op de oppervlaktewaterkwaliteit

Wijzigingen in de oppervlaktewaterkwaliteit zijn in het algemeen mogelijk door toename van het
aantal lozingspunten van afvalwaters of door verhogen zuiveringsgraad.
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In het planstadium is nog onvoldoende detail beschikbaar m.b.t. tot bedrijfsactiviteiten en dus
over debieten en kwaliteit bij lozingen van afvalwaters. De belangrijkheid van dit effect zal dan
ook geëvalueerd worden aan de hand van de kwaliteit van de ontvangende waters, in het
bijzonder de waterkwaliteitsindexen van de Begijnebeek en Leugenbeek. Er wordt eveneens
nagegaan in welke mate er kan aangekoppeld worden aan bestaande collectoren.
Accidentele vervuiling van het oppervlaktewater (calamiteiten): zie grondwater.
Er dient eveneens rekening gehouden te worden met de kwaliteit van afgevoerd hemelwater
(zouten, pesticiden).



Effect op de oppervlaktewaterhuishouding

Wijzigingen in waterbeheersingsfunctie watersysteem: de relatieve toename van de debieten
van de oppervlaktewateren door toename van verhardingen, en door toename van
afvalwatervolumes indien geen afvoer naar zuiveringsinstallatie mogelijk is.
In de huidige plannen kan men ervan uitgaan dat afvalwaters gescheiden worden afgevoerd
voor waterbehandeling.
Voor de locaties aan de Leuvensesteenweg zal dit dienen aan te sluiten op de collector die
daar in het investeringsprogramma is voorzien.
Voor de locaties aan Webbekom zal aansluiting aangelegd worden aan de bestaande collector
te Webbekom.
Indien in de ramingen de toename van de basisdebieten van waterlopen hierdoor meer
bedraagt dan 10 %, zal dit effect als significant worden aangeduid. Ingeval RWA naar effectief
overstromingsgevoelig gebied, zonder verscherpte ontwerpnormen voor de RWAbuffer, wordt
het effect eveneens steeds significant negatief geduid. Bepaling van terugkeerperiode overloop
van RWA-buffer en van ledigingsdebiet gebeurt in principe door de beheerder van de
waterloop.
In uitvoering van het waterdecreet zullen buffering- en infiltratiemogelijkheden worden
onderzocht, en een eerste benadering gegeven worden van grootteordes voor de inrichtingen,
volgens de methodieken aangegeven in de Watertoets (zie verder) en de concrete richtlijnen
voor ontwerpers.
Inname van mogelijke overstromingsgebieden wordt als betekenisvol aangeduid, hetgeen
betekent dat advies gevraagd dient te worden aan de adviesverlenende overheid (VMM).



Effect op de structuurkwaliteit waterlopen

De inrichting van de locatie Webbekom west heeft geen effect op de structuurkwaliteiten van
een waterloop.
Door de locatie Webbekom noord stroomt de Leugenbeek. Deze beek heeft een zwakke
structuurkwaliteit.
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Op de locaties langs de Leuvensesteenweg ligt centraal een intermittent watervoerende gracht.
In de inrichtingsvoorstellen kunnen maatregelen voorzien worden om de structuurkwaliteit van
deze waterlopen te verbeteren (verhogen bedding, stroomkuilen,...). In het bijzonder met
betrekking tot de Leugenbeek zal dit moeten gekaderd worden binnen de
waterbeheersingswerken in het gebied en de gewenste afvoercapaciteit.

6.3.4.2

Grondwater



Effect op de grondwaterkwaliteit

Calamiteiten, accidentele gebeurtenissen zowel tijdens de aanlegfase (brandstoflekken,
olieverliezen, ...) als tijdens de exploitatie van de bedrijven, afhankelijk van de aard van de
activiteiten, kunnen de kwaliteit van het grondwater zeer sterk aantasten. Indien geen gepaste
maatregelen voorzien worden, dan is het effect als betekenisvol te stellen, tot zeer betekenisvol
naargelang de grondwaterkwetsbaarheid op de locatie.
Op de locatie Webbekom Noord treedt de Leugenbeek drainerend op t.o.v. de omliggende
bodems. De grondwaterkwaliteit beïnvloedt hier dan ook de oppervlaktewaterkwaliteit.



Effect op de hydrogeologie (waterstanden en -stroming)

De inrichting van de locatie, het bouwrijp maken, de aanleg van infrastructuur, aanleg van
kavels, kunnen belangrijke vergravingen en grondverzet betekenen waardoor de geologische
opbouw verandert, en mogelijk bijgevolg de hydrogeologie in het studiegebied.
Bij deze ingrepen kan het Quartaire dek vergraven worden of verwijderd, kunnen delen van het
terrein ontwaterend worden, kan barrière- of tunnelvorming ontstaan door aanleg van
ondergrondse structuren, enz.. Terreinophogingen kunnen aanleiding geven tot verhoging van
de grondwaterstanden. In de mate dat de hydrogeologie hierdoor wijzigt, moet het effect als
belangrijk worden aanzien.
Indien dit relevant is, worden wijzigingen in de hydrogeologie weergegeven door grootteordes
van wijzigingen in de hydraulische parameters: waterstandshoogtes en grondwaterstroming,
wijziging in kwel.
Grondwaterwinningen verlagen de grondwaterstanden in de omgeving van de winning. Op
basis van de hydrogeologische parameters van de grondwaterlagen zal een benadering
gegeven worden van de invloedsperimeter van grondwaterwinningen in functie van gewonnen
debieten. In het bijzonder voor de locaties Leuvensesteenweg zuid zal nagegaan worden in
welke mate en onder welke voorwaarden er significante effecten te verwachten zijn ter hoogte
van de VEN-gebieden van de Begijnebeekvallei indien uit het Diestiaan wordt water gewonnen.
Grondwaterstandsdalingen meer dan 4 cm worden als betekenisvol (sterk negatief) geacht met
betrekking tot de bodemwaterhuishouding in hydromorfe bodems voor vegetatie en fauna.
Waar werken onder grondwaterniveau nodig zijn, wordt doorgaans bemaling aangelegd. Bij
aanleg van leidingen wordt bemaling in een lijn aangelegd. Enkel plaatselijke bemaling
betekent puntbemaling. Hierdoor zal de grondwaterstand in de omgeving eveneens beïnvloed
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worden. Gezien op planniveau geen concrete informatie beschikbaar is, worden enkel limieten
aangegeven: bij welke bemaling er welke effecten verwacht worden op grondwaterstanden van
hydromorfe bodems.
Waar hoge grondwaterstanden voorkomen, wordt aan de hand van de hydrogeologische
opbouw en kenwaarden (conductiviteit of transmissiviteit) voor de lagen, en de geraamde
bemalingsduur, benaderend bemalingskegels en perimeters berekend waarbinnen effecten
worden verwacht (Methode van Sichardt).
De effecten vormen basisgegevens voor de effectenanalyse onder de discipline Fauna en
Flora.



Effect op de grondwaterkwetsbaarheid

Zoals reeds aangegeven kunnen de eerdere vermelde fysische ingrepen in het landschap en
de geologie leiden tot verandering in de grondwaterkwetsbaarheid omwille van specifieke
wijzigingen:
- de dikte en de aard van de deklaag (Quartaire dek)
- de dikte van de onverzadigde zone
- en afhankelijk van de aard van de watervoerende laag
Verandering van een eenheid in de schaal wordt als zeer betekenisvol gesteld.



Effect op de grondwaterkwantiteit (winbare waterreserves)

De bestemming als industrieterrein laat activiteiten toe van verschillende aard: diensten, opslag
en distributie, productie. Voor een aantal bedrijfsactiviteiten, veelal in het bijzonder voor
productie, kan het waterverbruik dermate belangrijk worden dat het bedrijf vergunning vraagt
voor eigen grondwaterwinning. In het planstadium zijn de activiteiten nog niet gekend, doch er
wordt getracht om dit effect in algemene termen te begroten.
Ingrepen aan de bodemoppervlakte waardoor verminderde infiltratie optreedt, en bijkomende
winningen kunnen effecten hebben op de grondwaterkwantiteit.
De verminderde infiltratie door verhardingen kan benaderd worden aan de hand van het
neerslagoverschot in het studiegebied en de netto voeding van het freatisch grondwater en
benaderende toename van oppervlakte onder verharding.
Doorrekening van een aantal scenario’s van grondwaterwinning en effecten op de
grondwaterstanden geeft een benadering van veranderingen in grondwaterstanden en
eventuele effecten op naburige winningen.

6.3.5

Interdisciplinaire gegevensoverdracht
De gegevens van de discipline Water vormen eveneens basisgegevens voor de disciplines
fauna en flora, en landschap. Het betreft gegevens met betrekking tot de huidige situatie, de
autonome ontwikkeling, en de gestuurde ontwikkeling, en dit voor de aanleg- en exploitatiefase.
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6.4

Discipline mens-verkeer

6.4.1

Afbakening studiegebied
Gezien de spreiding van de verschillende deelRUP’s over het stedelijk gebied, komt het
studiegebied voor de discipline mens-verkeer overeen met het volledig voorstel van afbakening
kleinstedelijk gebied met de zuidelijke uitloper erbij van de N2 tot aan de op- en afrit met de
A2.in Bekkevoort, en de omliggende dorpen.

6.4.2

Beoordelingskader m.b.t. de effecten
Het mobiliteitsplan Vlaanderen en het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen vormt het
beoordelingskader voor de discipline mobiliteit. Zo geeft het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
richtlijnen omtrent de ontsluiting van nieuwe regionale bedrijventerreinen. Het mobiliteitsplan
Vlaanderen omschrijft vijf doelstellingen voor het toekomstig mobiliteitsbeleid:
het vrijwaren van de bereikbaarheid
het garanderen van de toegankelijkheid
het verzekeren van de veiligheid
het verbeteren van de verkeersleefbaarheid
het terugdringen van de schade aan natuur en milieu
Mogelijke mobiliteitseffecten van elk deelRUP zullen kwalitatief en kwantitatief getoetst worden
aan drie van de vijf doelstellingen, nl bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid. Toegankelijkheid is immers meer een doelstelling op projectniveau, en de
schade aan natuur en milieu wordt in de andere disciplines bekeken,

6.4.3

Referentiesituatie
De Referentiesituatie werd beschreven en gedocumenteerd als inleiding op de Effectenanalyse
per deelplan en per locatiealternatief. Zie verder onder 7.3.

6.4.4

Effectbeschrijving
Uitgaande van de ruimtelijke visie wordt een raming gemaakt van de te verwachten
verkeersgeneratie. De cijfers worden steeds onderworpen aan een sensitiviteitstoets. Dit laat
toe bij de beoordeling meerdere scenario’s aan te geven voor verschillende ontwikkelingen (of
verschillende dichtheden voor de ontwikkelingen) van het gebied met de bijhorende
mobiliteitseffecten. Voor een plan-MER is het van belang inzicht te hebben in de
mobiliteitseffecten van de verschillende projectonderdelen, en welke de invloed is van een
grotere of kleinere oppervlakte of dichtheid voor een bepaalde functie.
Voor de berekening van de verwachte verkeersgeneratie baseren wij ons op kencijfers uit de
literatuur, alsook vanuit andere vergelijkbare projectsites. Er wordt hierbij een onderscheid
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gemaakt tussen verschillende tijdstippen van de dag, week of weekend. Als maatgevende
periode worden zeker in rekening gebracht:
- de verkeerssituatie tijdens de spits van het niet-projectgebonden verkeer in de regio
(ochtend- of avondspits)
- de verkeerssituatie tijdens de pieken van het projectgebonden verkeer; dit valt niet
noodzakelijk samen met de spitsuren. De hoogste piek kan zich bijvoorbeeld in het weekend
situeren (vb voor toeristisch-recreatieve projecten).
In deze plan-MER worden één functie onderzocht, nl. die van regionale bedrijvigheid.
Voor een regionaal bedrijventerrein wordt het aantal tewerkgestelden geraamd op ongeveer 20
2
werknemers per ha . Dit gegeven kan omgezet worden naar een te verwachten aantal
personenwagens. Omgerekend zullen er tijdens het avondspitsuur 27,5% uitgaande
autobewegingen zijn, tegenover 9,3% ingaande. Tijdens het ochtendspitsuur wordt dit
3
respectievelijk 9,3% uitgaand, en 27,5 % ingaand . Dit zijn kencijfers voor bedrijventerreinen
met een minder goede bereikbaarheid vanuit het openbaar vervoer. De locatiekeuze beïnvloedt
ontegensprekelijk de vervoermiddelkeuze (een goede ontsluiting met het openbaar vervoer zal
het autogebruik doen dalen) maar deze mogelijke schommelingen liggen binnen de
gehanteerde statistische foutenmarge.
Het aantal ingaande en uitgaande vrachtbewegingen per dag gaat uit van 49,9 (enkele) ritten
per 100 tewerkgestelden. Dit is verspreid over de ganse dag, respectievelijk 22% en 32% van
het ingaand of uitgaand vrachtverkeer gebeurt tijdens de avondspits (15u – 19u), of . Tijdens
de ochtendspits (7u-10u) gaan we dan uit van 34% en 33%, of respectievelijk 11,33% en 11%
4
per uur .
Daarna wordt de berekende verkeersgeneratie verdeeld over de verschillende
herkomstrichtingen. Dit laat toe om bij een bepaald ontsluitingsscenario aan te geven welke
verkeersbelasting op een bepaald wegvak terechtkomt, evenals welke de preferentiële
ontsluitingsrichtingen voor het openbaar vervoer zijn.
De verdeling wordt ingeschat op basis van bestaande kruispuntstromen of aan de hand van de
intergemeentelijke woon-werkpendeldata uit de Socio-Economische Enquête van 2001 (bron
NIS). De verdeling zal gedeeltelijk afhangen van de ruimtelijke visie voor het gebied en de
precieze invulling van functies.
Bij deze stap wordt reeds een beeld gevormd van de verkeersbelasting bij behoud van de
actuele ontsluitingssituatie.
De verzadigingsgraad van wegvakken wordt als uitgangspunt gebruikt voor de beoordeling. De
verzadigingsgraad is de verhouding tussen de verkeersintensiteit en de wegcapaciteit. De
wegcapaciteit wordt bepaald door het aantal rijvakken, de frequentie van kruispunten en
erftoegangen en de voorrangs- en lichtenregeling aan de kruispunten.

2
De gebruikte kengetallen werden getoetst aan bestaande regionale bedrijventerreinen, zoals “De Prijkels” en “E3laan” te Nazareth.
3
Bron: kencijfer verkeersmodel Questor
4
Bron kengetal: Directoraat – Generaal Rijkswaterstaat. 2002. Goederenvervoer en bedrijventerrein.
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Algemeen worden de volgende wegcapaciteiten gehanteerd:
• autoweg 2x2 zonder kruispunten
• autoweg 2x2 met kruispunten
• autoweg 2x1 zonder kruispunten
• autoweg 2x1 met kruispunten
• lokale/secundaire weg buiten bebouwde kom 2x1
• lokale/secundaire weg binnen bebouwde kom 2x1

: 3000 vtg/uur/wegvak
: 2000
: 1500
: 1200
: 1000
: 800

Hiervoor wordt volgend significantiekader gehanteerd: Een verzadigingsgraad van <80% komt
overeen met een vlotte doorstroming, 80-90% met licht filevorming, 90-100% met ernstige
filevorming en >100% met oververzadiging. Omdat in de eerste plaats het effect van het plan
wordt beoordeeld, weegt de verwachte evolutie zwaarder door dan de absolute
verzadigingsgraad.
Evolutie intensiteiten t.o.v.
huidige toestand
Verzadiging toekomst
<80%
80-90%
90-100%
>100%

<-20%

-20% - 10%

-10% 0%

0% +10%

+10% +20%

>20%

+++
+++
++
+

+++
++
+
0

++
+
0
0

0
0
--

0
----

------

De beoordeling van de effecten inzake verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid gebeurt
kwalitatief (expert judgement), op basis van resp. de ruimtelijke structuur en inrichting van de
weg, en de confrontatie met het bestaand fietsroutenetwerk.

6.4.5

Interdisciplinaire gegevensoverdracht
De mobiliteitsgegevens en effecten m.b.t. de locaties vormen basisgegevens voor de
disciplines geluid en lucht.
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6.5

Discipline lucht

6.5.1

Afbakening studiegebied
Het studiegebied met betrekking tot mogelijke effecten op de luchtkwaliteit omvat de locaties
uitgebreid met de gebieden waar veranderingen in de luchtkwaliteit na realisatie van de
plannen kunnen voorkomen. Bijzondere aandacht wordt geschonken woongebieden en
ecologisch waardevolle zones, en dit in functie van richting en afstand tot de mogelijke
emissiebronnen.
Voor de beïnvloeding van de luchtkwaliteit op locale schaal is
de overheersende windrichting erg belangrijk.
Voor België kunnen we het aandeel van de verschillende
windrichtingen voorstellen met de welbekende windroos
(overheersende windrichting uit het ZW).
De grootste effecten van locale bronnen van verontreiniging
worden waargenomen in de gebieden ten noorden en ten
oosten van de bronnen, maar nergens zijn effecten uit te
sluiten.
Voor de locaties aan de Leuvensesteenweg is woonzone Bost
vlakbij. Hetzelfde geldt voor locatie 3 met Webbekom als vlakbijgelegen woonzone; Enkel
locatie 4 is afgeschermd van woongebieden. De industriezone schermt het af van de bewoning
in het noordoosten.
In deze planfase wordt een algemeen beeld voorgesteld. Later, bij de studie van voorliggende
projecten, kunnen, rekening houdend met de geplande ingrepen, alle te bestuderen parameters
worden vastgelegd. Dit zijn vooreerst de emissies die bij de aanleg kunnen ontstaan:
stofemissies en in beperkte mate de uitlaatgassen van werfverkeer en van machines.
Tijdens de eigenlijke exploitatiefase zijn het enerzijds de componenten die door het wegverkeer
geëmitteerd worden zoals CO2, CO, NOx, SO2, fijn stof (PM10 en PM2.5), VOS en andere, die
de luchtkwaliteit kunnen beïnvloeden. Voor de industriële activiteiten die deel uitmaken van een
project, zullen wellicht de industriële emissies de bepalende factor zijn voor de wijziging van de
luchtkwaliteit. Pas in de projectfase kan echter een beeld gevormd worden van de aard van de
activiteiten die zullen aangetrokken worden.

6.5.2

Beschrijving van de referentiesituatie
De heersende luchtkwaliteit wordt door de overheid opgevolgd door metingen van verschillende
stoffen op talrijke locaties. Zo is er ondermeer het telemetrisch meetnet dat instaat voor de
opvolging van de algemene luchtkwaliteit met betrekking tot de aanwezigheid van de
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voornaamste rookgassen en fijn stof. Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke meetnetten,
o.a. voor VOS, BTEX en andere. Van de verzamelde meetgegevens worden door de overheid
jaarrapporten opgemaakt; deze gegevens worden op hun beurt gebruikt voor het uitvoeren van
gebiedsdekkende extrapolaties.
Er is uitgegaan van de dichtstbijgelegen en toch voldoend representatieve meetpunten.
Voor dit studiegebied zijn de meetpunten 42N035, 50N035 en 60N035 aan de Tieltsebaan te
Aarschot goede referentiepunten, alsook punt 42N054 te Walshoutem. In het meetpunt te
Walshoutem worden de rookgascomponenten (SO2, NO, NO2, CO, PM10) en ozon opgevolgd,
terwijl in Aarschot tevens VOS, BTEX, PAKs en nitroPAKs worden gemeten en geregistreerd.
Voor het registreren van verzurende componenten is er ook nog meetpunt 30TE01 te TieltWinge. Dit meetpunt levert ons bijkomende informatie in het geval er verzurende emissies te
verwachten zijn na de realisatie van het plan.
De ligging van de meetpunten is als volgt:

42N035
50N075
60N035
42N054
30TE01

x
182928
182925
182928
201869
186469

y
185359
185360
185363
155940
181496

z
58
58
58
125

De actuele plaatselijke luchtkwaliteit kan dus vrij goed beschreven worden aan de hand van
beschikbare resultaten van het VMM-meetnet, van geëxtrapoleerde waarden zoals ze zijn
opgenomen in de jaarrapporten van de VMM of van achtergrondconcentraties opgenomen in
het model CAR-Vlaanderen.
De meetpunten te Aarschot en te Walshoutem worden verondersteld representatieve gegevens
op te leveren voor een regionale achtergrond, weinig beïnvloed door industrie en verkeer.
Rookgasconcentraties worden verzameld in meetstations 42N035 en 42N054. In station
50N035 worden de vluchtige organische stoffen gemeten en in 60N035 gebeuren staalnamen
van PAKs en nitro-PAKs.
De belangrijkste resultaten van deze meetstations worden in onderstaande tabellen
weergegeven, gebruik makend van recente gegevens zoals opgenomen in het meest recent
jaarrapport (2008). De resultaten van de meest recente rapporten zijn zeer gelijkaardig (zie de
toetsing met de kwaliteitsnormen).
Zoals uit de tabel blijkt, bevestigen de cijfers meestal het landelijke karakter van de meetlocatie.
Soms worden toch verrassende resultaten waargenomen, zoals bij de PAKs en nitro-PAKs,
waar de relatief hoge resultaten wellicht te wijten zijn aan houtstook voor verwarming.
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Aarschot (42N035-50N035-60N035)
Rookgassen (µg/m³)
NO2 uurwaarden
NO2 dagwaarden
NO uurwaarden
NO dagwaarden
SO2 uurwaarden
SO2 dagwaarden
Fijn stof (µg/m³)
PM10 uurswaarden
PM10 dagwaarden
VOS-BTEX (de belangrijkste) (µg/m³)
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
m,p-xyleen
o-xyleen
n-pentaan
Isopentaan
n-hexaan
1-buteen en 1,3-butadieen
Isopreen
a-pineen
1,2-dichloorethaan
1,1,1-trichloorethaan
Tetrachlooretheen
chloorbenzeen
PAKs en nitro-PAKs (ng/m³) ( jaarrapport 2006)
fluoranteen
Pyreen
Benzo-(a)-antraceen
chryseen
Benzo-(b)-fluoranteen
Benzo-(k)-fluoranteen
Benzo-(a)-pyreen
dibenzo-(a,h)-antraceen
Benzo-(g,h,i)-peryleen
indeno-(1,2,3-c,d)-pyreen
Nitro-PAKs totaal
Ozon
ozon uurwaarden
ozon dagwaarden
ozon 8-uurswaarden
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gemiddeld

P98

maximum

22
22
7
7
3
3

63
52
53
46
11
9

117
62
234
105
38
20

26
26

78
65

179
137

0.6
1.5
0.3
0.7
0.2
0.4
0.6
0.3
0.2
0.1
0.4
<d.l.
0.1
0.2.
<d.l.

4.2
8.4
1.6
4.6
1.5
2.7

0.9
0.3
2.0
0.2

0.87
0.47
.16
.56
.44
0.20
0.30
0.12
0.29
0.28
0.555
42
42
60

120
91
135

165
104
151
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Walshoutem (42N054)
Rookgassen (µg/m³)
NO2 uurwaarden
NO2 dagwaarden
NO uurwaarden
NO dagwaarden
SO2 uurwaarden (jaarrapport 2006)
SO2 dagwaarden (jaarrapport 2006)
Fijn stof (µg/m³)
PM10 uurwaarden
PM10 dagwaarden
Ozon
ozon uurwaarden
ozon dagwaarden
ozon 8-uurswaarden

gemiddeld

P98

maximum

20
21
6
6
3
3

61
48
56
40
14
9

101
83
151
98
38
18

26
26

72
60

184
133

43
43
60

113
89
125

159
98
148

gemiddeld
21

P98
73

maximum
229

En ter info:
Hasselt (42N045)
fijn stof PM2.5

6.5.3

Beoordelingskader m.b.t. de effecten
De kwaliteit van de omgevingslucht
De huidige kwaliteit van de omgevingslucht evenals de effecten op de luchtkwaliteit ten gevolge
van de uitvoering van een plan zullen waar mogelijk worden afgetoetst aan de heersende
normen die reeds zijn opgenomen in VLAREM. Ook het Voorstel van Richtlijn van het Europese
Parlement en de Raad betreffende de luchtkwaliteit en schone lucht voor Europa (16341/07),
met onder andere nieuwe grenswaarden voor PM2,5 zal als toetssteen worden gebruikt.
De grens- en richtwaarden dienen verschillende doelen: het vrijwaren van de gezondheid en
het welzijn van de bevolking, het beperken van de hinder tot een minimum en het binnen
aanvaardbare grenzen houden van de milieuvervuiling.
Op 26 september 1996 werd de kaderrichtlijn (96/62/EG) met betrekking tot de luchtkwaliteit
vastgelegd. Ze trad in werking op 21 november 1996. Deze kaderrichtlijn is samen met een
aantal dochterrichtlijnen de basis voor het kwaliteitsbeleid van de lucht binnen de Europese
Gemeenschap.
De polluenten die door de dochterrichtlijnen dienen omschreven te worden zijn in de
kaderrichtlijn vastgelegd. Het gaat om 13 polluenten, met name SO2, NO2, fijn stof, zwevend
stof, lood, ozon, benzeen, CO, PAKs, Cd, As, Ni en Hg. In de dochterrichtlijnen worden voor
deze polluenten luchtkwaliteitsnormen vastgelegd.
In de eerste drie dochterrichtlijnen werden voor de verschillende polluenten (SO2, NO2, NO,
PM10, Pb, CO, benzeen en ozon) niet enkel grenswaarden vastgelegd maar ook
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overschrijdingsmarges. De overschrijdingsmarge is het percentage van de grenswaarde
waarmee deze laatste onder de in de kaderrichtlijn vastgestelde voorwaarden mag worden
overschreden. De overschrijdingsmarge neemt lineair af vanaf de startdatum tot op de datum
waarop aan de grenswaarde moet worden voldaan.
Samengevat zijn de te respecteren waarden:
- voor NO2
o de grenswaarde voor het jaargemiddelde bedraagt 40 µg/m³ sinds 1/1/2010;
o eveneens sinds 1/1/2010 is geldt 200 µg/m³ als grenswaarde voor de P99.8
van de over een kalenderjaar gemeten uurwaarden (deze waarde mag dus
maximaal 18 maal worden overschreden);
o de alarmdrempel is 400 µg/m³, indien deze waarde gedurende drie
opeenvolgende uren is overschreden;
- voor SO2:
o 350 µg/m³ geldt als uurgrenswaarde, maximaal 24 maal te overschrijden in een
kalenderjaar;
o 125 µg/m³ geldt als daggrenswaarde; maximaal drie maal te overschrijden in
een kalenderjaar;
o 500 µg/m³ gedurende drie opeenvolgende uren is de alarmdrempel;
- voor CO:
o 10 mg/m³ als hoogste 8-uursgemiddelde;
- voor benzeen:
o 5 µg/m³ als jaargemiddelde van de daggemiddelden;
- voor PM10 – fijn stof:
o 50 µg/m³ als daggrenswaarde mag niet meer dan 35 maal per jaar worden
overschreden;
o 40 µg/m³ is de grenswaarde voor het jaargemiddelde;
Voor fijn stof PM 2.5
o 25 µg/m³ vanaf 2010 de streefwaarde, maar vanaf 2015 de grenswaarde voor
het jaargemiddelde;
o 20 µg/m³ vanaf 2015 de grenswaarde voor het jaargemiddelde voor stedelijke
achtergrondlocaties en vanaf 2020 de streefwaarde voor alle locaties;
o 15 tot 20% vermindering van het jaargemiddelde van stedelijke
achtergrondlocaties in 2020 t.o.v. de situatie in 2010.
Toetsing van de referentietoestand aan het referentiekader
In het meest recente jaarrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, met name dit van 2008,
vinden we volgende conclusies, die we hier beknopt weergeven:
- voor NO2:
o de jaargemiddelde concentraties lagen in de Vlaamse meetstations tussen 15
en 45 µg/m³, waarbij enkel overschrijdingen van de grenswaarde werden
vastgesteld in de Antwerpse haven en in de Antwerpse agglomeratie;
o de grenswaarde voor de uurgemiddelden werd overal gerespecteerd, alsook
de alarmdrempel;
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voor NO:
o de jaargemiddelden van de Vlaamse stations liggen tussen 3 en 32 µg/m³;
- voor SO2:
o de jaargemiddelden liggen alle de Vlaamse stations tussen 2 en 20 µg/m³;
o de grenswaarde voor de daggemiddelden en de alarmdrempel werden overal
gerespecteerd;
o de grenswaarde voor de uurgemiddelden werd enkel overschreden in één
station in de Antwerpse haven;
- voor PM10
o de gemiddelden liggen tussen 21 en 38 µg/m³;
o de grenswaarde voor het jaargemiddelde werd nergens overschreden;
o de grenswaarde voor de daggemiddelden werd in 9 van de 31 stations
overschreden, maar voor de meetpost Aarschot werd deze gerespecteerd;
- Voor PM2.5:
o de gemiddelden liggen tussen 17 en 23 µg/m³; de toekomstige
jaargrenswaarde wordt dus nergens overschreden;
- Voor benzeen
o de concentratie van benzeen in de omgevingslucht vertoont een belangrijke
dalende tendens;
o de grenswaarde voor het jaargemiddelde (5 µg/m³) wordt nergens
overschreden;
o de laagste concentraties worden onder andere in Aarschot opgemeten;
- voor PAKs en nitro-PAKs:
o de in Aarschot opgetekende concentraties zijn vergelijkbaar met de
concentraties opgetekend te Zaventem en te Borgerhout;
o er is nergens een overschrijding van de streefwaarde voor benzo-(a)-pyreen (1
ng/m³).
Op basis van deze lezing kunnen we besluiten dat de luchtkwaliteit in de referentiesituatie
voldoet aan de opgelegde criteria.
-

De klimaatsverandering
De van nature aanwezige broeikasgassen zorgen ervoor dat de temperatuur aan de
oppervlakte van de aarde aanzienlijk hoger is dan wanneer ze afwezig zouden zijn. Het zijn
gassen zoals CO2, CH4, N2O, O3 en freonen, die niet interfereren met het zichtbare en het
ultraviolette gedeelte van het zonlicht, maar die de infrarode teruggekaatste straling
absorberen. Een toename van deze gassen in de atmosfeer verstoort het huidige evenwicht en
leidt tot een gemiddelde opwarming van de biosfeer en wellicht tot klimaatswijzigingen.
CO2-emissies ten gevolge van de verbranding van brandstoffen voor transport of voor
verwarming kunnen vrij precies bepaald worden aan de hand van emissiefactoren, uitgedrukt
als aantal gram CO2 per MJ of per gereden kilometer.
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Aangezien de klimaatsverandering een globaal, wereldwijd effect is, zullen bij de studie van het
voorliggende plannen de nadruk gelegd worden op het formuleren van milderende
maatregelen, die tevens kaderen in het Europese reductieprogramma.
De ozonvorming in de biosfeer
De belangrijkste oorzaak van ozonvorming is de lokale luchtverontreiniging.
Ozon wordt zelden of nooit geëmitteerd, maar wordt gevormd uit de reactie van vluchtige
organische stoffen en NO2. De aanwezigheid van VOS en van NO2 is met andere woorden
bepalend voor ozonvorming, in combinatie met veel zonnestraling en dus hoge temperaturen.
De langetermijndoelstelling die op Europees niveau werd geformuleerd voor de
ozonconcentratie in de lucht bedraagt 120 µg/m³. Deze doelstelling wordt heden op zomerse
dagen vrij regelmatig overschreden.

6.5.4

Effectbeschrijving
Algemene opmerking i.v.m. beoordeling effecten
Bij voorliggend plan blijken de emissiebronnen, die de omgevingslucht zullen beïnvloeden
wanneer projecten uit dit plan voortspruiten, onvoldoende gekend om ze nu al op een absolute
manier kwantitatief te beoordelen.
Op dit planniveau kunnen we met andere woorden enkel de relatieve beïnvloeding van de
verschillende zones in de omgeving van een hypothetische bron, elk gekenmerkt door hun
afstand en richting van de bron, bekijken en vergelijken. Dit laat toe de afweging te maken
tussen deelplanlocaties en de alternatieven.
Voor de bijkomend gegenereerde verkeersstromen kan en zal nu reeds in de planfase een
beroep gedaan worden op het model CAR Vlaanderen, voor indicatieve berekeningen van
effecten in de onmiddellijke omgeving van de ontsluitingswegen. CAR Vlaanderen is een
onderzoeksmodel waarmee op een snelle manier inzicht kan verkregen worden in straten en
verkeersaders op het Vlaamse grondgebied. Zo kunnen achtergrondconcentraties ter hoogte
van enkele straten in het studiegebied worden geschetst en kan een prognose worden gemaakt
voor de toekomstige situatie, met concrete gegevens over de toe- of afname van bepaalde
verkeersstromen ten gevolge van de plannen.
De precieze impact van latere projecten waarvan dit plan aan de basis ligt, dient steeds
individueel te worden onderzocht. Voor het begroten van milieueffecten van projecten dient dan
het toetsingskader uit het “Richtlijnenboek Lucht voor Project-MERs” gebruikt te worden, met
als toetsingskader de bijdragen van 0%, 1%, 3% en 5%.
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Dit moet bij de voorliggende projecten gebeuren voor de:
Effecten door emissies van de machines gebruikt in de aanlegfase
Gezien het plan het kader vormt waarbinnen projecten kunnen worden gegund, heeft de
planbeslissing eveneens effecten doordat projecten een aanlegfase kennen. De
emissieparameters tijdens de aanlegfase zijn deze die we ook aantreffen bij normale
bouwactiviteiten. Het gaat voornamelijk om stof, fijn stof en rookgassen van machines en
werfverkeer.
De effectbeoordeling van deze emissies zal voornamelijk kwalitatief gebeuren wegens het groot
aantal invloedsfactoren op deze emissies. De effecten kunnen dus moeilijk kwantitatief bepaald
worden wegens te onbetrouwbaar.
Om de impact van de aanleg zo veel mogelijk te beperken zal bijzondere aandacht besteed
worden aan het voorstellen van milderende maatregelen.
Effecten door de industriële emissies tijdens de exploitatiefase
De industriële bronnen die op dit ogenblik een invloed hebben op de plaatselijke luchtkwaliteit
zullen geëvalueerd worden. De impact van deze bronnen wordt in kaart gebracht.
Effecten door verkeersemissies tijdens de exploitatiefase
In CAR Vlaanderen is de mogelijkheid opgenomen om de effecten voor de jaren 2015 en 2020
te
berekenen.
De
inschatting
met
betrekking
tot
de
emissiefactoren
en
achtergrondconcentraties zijn in overeenstemming met het zogenaamde NEC-scenario
(national emission ceilings), uit richtlijn 2001/81/EG. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om
emissiereductieprogramma’s op te maken die aangeven hoe zij aan de opgelegde
emissieplafonds zullen voldoen. Zowel de uitstoot door het verkeer als de globale
achtergrondconcentratie zal hierdoor afnemen.

6.5.5

Interdisciplinaire gegevensoverdracht
Om een goede inschatting te kunnen maken van de effecten op de luchtkwaliteit zijn een aantal
basisgegevens uit de disciplines bodem en mens-mobiliteit noodzakelijk.
Zo zijn de cijfers over de verkeersstromen die zullen op gang komen of afgeleid worden door de
plannen nodig voor de berekening van de overeenkomende emissies.
De gegevens van de discipline lucht zijn op hun beurt basisgegevens voor de disciplines mens
en fauna&flora.
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6.6

Discipline geluid en trillingen

6.6.1

Afbakening studiegebied
De studiegebieden bestaan uit de volledige zone binnen dewelke zich effecten kunnen
voordoen. De gebieden zijn, althans ruimtelijk, niet a priori af te bakenen. Gezien de plan-MER
benadering worden de voorwaarden op macroschaal belicht. Enerzijds wordt de zone op 200
meter van de rand van de verschillende terreingrenzen bekeken (conform de Vlarem-eisen).
Bovendien zal de nodige aandacht gaan naar de bewoonde gebouwen in de omgeving (1ste
lijnsbebouwing) en zal eveneens aandacht besteed worden aan kwetsbare (natuur)gebieden.

6.6.2

Effectbeschrijving en beoordelingskader m.b.t. de effecten
Gezien het planniveau, wordt het aspect trillingen niet in detail behandeld. Dit aspect dient
bestudeerd te worden in functie van specifieke bedrijfsactiviteiten en dient bekeken te worden
op het niveau van een projectMER of op het niveau van de milieuvergunning. Indien de afstand
tot het evaluatiepunt groter is dan 110 meter kan aangenomen worden dat de trillingsniveaus in
het meest negatieve geval, beneden de gevoeligheidsdrempel voor trillingen bij mensen liggen
en er bijgevolg geen relevante effecten zullen optreden.
Voor wat betreft het aspect geluid wordt er uitgegaan van een worst-case scenario zowel op
ruimtelijk vlak als op akoestisch vlak. Op ruimtelijk vlak omdat hierbij ondersteld wordt dat
overgegaan wordt tot een maximale invulling van de verschillende deelgebieden, met andere
woorden, alle geluidsruimte wordt opgebruikt. Hoe dit gebied wordt ingevuld, kan in deze fase
niet beschouwd worden, er zijn immers noch gegevens over de precieze manier waarop de
gebieden ingevuld worden, noch gegevens over mogelijks geïnteresseerde typebedrijven, wat
het gebruik van kengetallen te foutgevoelig maakt. De invulling moet uiteraard later wel
bekeken worden in functie van de aard van het bedrijf dat zich daar zal vestigen, al dan niet via
een projectMER of een milieuvergunningsaanvraag. Op akoestisch vlak wordt uitgegaan van de
veronderstelling dat het volledige als industrie of KMO ingekleurde gebied voldoet aan de
milieukwaliteitsdoelstellingen. Immers, als het volledige gebied voldoet aan de milieukwaliteitsdoelstellingen, dan zullen alle individuele bedrijven aan die milieukwaliteitsdoelstellingen
voldoen. Omdat geluid een immissiewetgeving betreft, is het niet alleen van belang van het
gebied an sich te beschouwen, maar worden tevens de verschuivingen in grenswaarden
besproken in een perimeter van 500 meter rondom het industriegebied.
Op planniveau is er onvoldoende kennis m.b.t. de realisaties, de bedrijvenkorven zijn ook te
hypothetisch, zodat kentallen niet aangewezen zijn. Toch kan uitgegaan worden van het feit dat
bedrijventerreinen in hun geheel zullen (dienen te) voldoen aan de Vlaremrichtwaarden. Dit kan
gesteld worden doordat bij nieuw in te plannen bedrijven als norm de richtwaarde min 5 dB(A)
geldt. De akoestische afweging van de verschillende deelalternatieven wordt planologischakoestisch benaderd met Vlarem als enige geldende juridisch kader. Hierbij wordt inderdaad
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verondersteld dat de bedrijven die zich daar vestigen voldoen aan de normen, normen, die
bepaald worden door het juridische kader. Bovendien, bij kengetallenstudies wordt ook al te
vaak uitgegaan van dezelfde hypothese, met name, dat het bedrijventerrein in spe bij de
invulling met kengetallen (dB(A)/ha) als geheel dient te voldoen aan de richtwaarden. De
slechtste gevalsbenadering slaat op het volledig invullen van de geluidsruimte in een
industriegebied, niet op een oneindige en ongebreidelde akoestische invulling van het gebied
waarbij de richtwaarden overschreden worden. De basishypothese dat het geheel van het
bedrijventerrein zal voldoen aan de Vlarem-richtwaarden kan dus wel degelijk beschouwd
worden als gefundeerd.
Een bijkomende reden waarom kengetallen niet gebruikt werden is dat men bij het ‘blind’
gebruiken van een rekenmodel met kengetallen tot foute conclusies zou kunnen komen en zo
restricties zou leggen op de invulling van een gebied (daar waar milderende maatregelen op
PLANniveau geen restricties mogen leggen op projectniveau.) Immers, het zou kunnen dat later
uit een gedetailleerde studie op projectniveau of milieuvergunningsniveau blijkt dat, mits BBT
en voorzien van afscherming, wel voldaan is of kan zijn aan de geluidsnormen ter zake.
Het gebruik van kentallen ìs vooral zinvol wanneer men relatief grote, nieuw aan te snijden,
aaneengesloten gebieden beschouwd èn wanneer men van tevoren een idee heeft van welke
bedrijven er zich zouden kunnen vestigen. In feite komt de oefening met kengetallen
metaforisch overeen met een puzzel maken. Wanneer de mogelijke puzzelstukken niet gekend
zijn dan kan men als het ware oneindig gaan variëren. In dit geval liggen de geplande
uitbreidingen van de bedrijventerreinen in een grootteorde van 1 tot ca. 30 ha (al dan niet
aaneengesloten opp.). Het werken met “bedrijvenkorven” waarbij met behulp van kengetallen
een inschatting gemaakt wordt van de akoestische impact van de mogelijke invullingen van de
bedrijventerreinen en van de noodzaak om bepaald buffers in acht te nemen, is voor zulke
kleine gebieden weinig zinvol. Neem bijvoorbeeld een bedrijventerrein van 9ha; dit betekent
een terrein van 300 op 300 meter. Indien hier een bufferzone van bijvoorbeeld 50m zou worden
bepaald, dan valt meer dan 50% van het bedrijventerrein weg (want er blijft slechts een terrein
van 200 op 200 meter over, zijnde 4ha). Het betreft hier bovendien vaak regionale
bedrijventerreinen met het oog op een KMO-invulling (eerder dan volcontinue industrie) wat
zich minder leent tot kengetallenstudies. Bovendien zal dit type bedrijfsactiviteit ook beperkter
zijn in de tijd (bijvoorbeeld enkel actief tijdens de dagperiode).
De hier gehanteerde methode is evenwaardig aan de methode met kengetallen (en zelfs beter
ingeval van kleine regionale bedrijventerreinen). Immers, steeds dient aan Vlarem voldaan te
worden. Hoogstens kan in leemten in kennis aangegeven worden dat geen gegevens bekend
zijn m.b.t. toekomstige bedrijven.
De significantie van een project hangt sterk af van de evolutie van het omgevingsgeluid voor en
na uitvoering van een project. Deze parameter wordt als belangrijkste beschouwd en wordt in
de Y as van onderstaande tabel toegepast. Het berekenen van deze parameter geeft een
tussenscore. Op deze tussenscore wordt een correctie toegepast afhankelijk van het al dan niet
voldoen aan de vigerende wetgeving. Indien het omgevingsgeluid relevant stijgt maar indien er
wel voldaan wordt aan de vigerende wetgeving, kan geen score worden toegekend die
milderende maatregelen op korte of langere termijn noodzakelijk maakt (score -3 en -2).
Onderstaand significantiekader geldt voor industriële project-MER ’s maar het principe van de
tussenscore (effectscore) kan ook toegepast worden bij wegverkeer, spoorverkeer en
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vliegverkeer, mits aanpassing van het wettelijk kader. In onderstaand significantiekader is de
koppeling met het Vlarem II opgenomen.

•

Welke parameter: wat betreft de parameter op de verticale as van het rooster is beslist
om LA95, 1h niet aan te duiden als vaste parameter , maar om de parameter te
gebruiken die het beste het effect van het project beschrijft. De deskundige kiest en
motiveert de meest relevante parameter.

•

Welke immissiepunten: alle meetpunten waar langdurige immissiemetingen zijn
uitgevoerd. In natuurgebieden kan echter dikwijls geen onbewaakte langdurige meting
uitgevoerd worden. In die gevallen kan de verandering van het omgevingsgeluid
bepaald worden op basis van ambulante metingen.

•

Welke beoordelingsperiodes: er wordt voor elke beoordelingsperiode (indien relevant)
in alle immissiepunten getoetst aan het significantiekader.

De score onder ‘Voldoet aan het Vlarem’ betreft de eindscore na correctie.
Voor wat betreft de lege vakjes (-) kan gesteld worden dat de mogelijkheid om in dergelijk vakje
terecht te komen, zich in uitzonderlijke gevallen zal voordoen. De deskundige zal hier zelf een
score aangeven die vergezeld gaat van een degelijke motivatie. Elke score dient door de
deskundige bovendien gekaderd te worden in het project.

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

93

Invloed op omgeving

Eindscore na correctie
Voldoet aan het Vlarem ?

Lna-Lvoor*

tussenscore

Nieuw of verandering

Bestaand

∆LAX,T

(effectscore)

Lsp≤GW

Lsp>GW

Lsp≤RW

RW<Lsp≤RW+10

Lsp>RW+10

∆LAX,T>+6

-3

-1

-3

-1

-2

-3

+3<∆LAX,T≤+6

-2

-1

-3

-1

-2

-3

+1<∆LAX,T≤+3

-1

-1

-3

-1

-1

-3

-1≤∆LAX,T≤+1

0

0

-1/-2 **

0

-1

-3

-3≤∆LAX,T<-1

+1

+1

-

+1

+1

-

-6≤∆LAX,T<-3

+2

+2

-

+2

+2

-

∆LAX,T<-6
+3
+3
+3
+3
∆LAX,T : verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd
Met T = duur in seconden
Met X:
•
“N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in Vlarem wordt N = 95 gebruikt ter toetsing aan de
milieukwaliteitsnorm
ofwel
•
“eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T), van het omgevingsgeluid.
GW : grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.5.6.1 van Vlarem II
RW : richtwaarde
Lsp : specifiek geluid
*bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een
hervergunning van een inrichting met een mix van bestaande & nieuwe bronnen is het oorspronkelijk
omgevingsgeluid voor de nieuwe bronnen, het omgevingsgeluid met de bestaande bronnen van de inrichting
in werking.
** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het
betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie).

Voor niet Vlarem punten wordt enkel de tussenscore gebruikt en geen eindscore. De parameter
moet door de deskundige gekozen en gemotiveerd worden.
De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen.
-1 (matig
negatief)
-2 (significant
negatief)
-3 (zeer
significant
negatief)
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Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de juridische en
beleidsmatige randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan stellen dan dient
de deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende maatregelen. Bij het ontbreken
ervan dient dit gemotiveerd te worden.
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, te koppelen
aan de langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te koppelen
aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.
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De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, positief, zeer
positief en uitgesproken positief.
Let wel: deze beoordeling is in scores, in betekenis, en in relatie tot de maatregelen
- conform het recente Richtlijnenboek Discipline Geluid en Trillingen (LNE, 28
februari, 2011)
- en afwijkend van voorheen algemeen gestelde beoordelingskaders.
Merk op dat volgens dit schema het voldoen aan de wettelijke grenswaarden (absolute
beoordeling – horizontale as) primeert op de aard van de wijziging in het omgevingsgeluid
(relatieve beoordeling – verticale as).

-

Zelfs indien het omgevingsgeluid duidelijk toeneemt, is de meest negatieve score “-1” voor
zover aan de VLAREM-waarden voldaan blijft (groene scores). Een score van “-1” betekent
dat er geen dwingende verplichting zal zijn om milderende maatregelen te treffen.

-

Anderzijds zal indien niet aan VLAREM voldaan is elke toename in het omgevingsgeluid
leiden tot een score van “-2” of “-3” (rode scores), zelfs bij een afname van het
omgevingsgeluid is de score in de meeste gevallen nog “-2”. Deze scores impliceren dat
milderende maatregelen altijd noodzakelijk zullen zijn.

Voldoen aan de grenswaarden blijft in dit schema dus prioritair. Het daarnaast behouden van
een relatieve beoordeling werd echter behouden om twee redenen:

-

omdat ze toelaat om een verschil te maken tussen een inrichting die in een al lawaaierige
omgeving een bepaald specifiek geluid produceert en één die in een verder nog rustige
omgeving eenzelfde niveau van geluid produceert en waar dat geluid dus sterker zal
worden opgemerkt

-

omdat ze toelaat om ook rekening te houden met ‘secundaire’, mogelijk positieve effecten
van projecten op het omgevingsgeluid, die niet worden weerspiegeld in de toetsing van het
specifieke geluid van een inrichting (bv. indien de bouw van een fabriekshal de omliggende
bewoning afschermt van een drukke autoweg en hierdoor het omgevingsgeluid afneemt,
kan dit leiden tot een meer positieve beoordeling)

Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met het huidige omgevingsgeluid en het aantal
gevoelige receptoren.
De toetsing aan de wettelijke grenswaarden gebeurt op basis van de volgende regelgeving:
1. Vlarem II
Het wettelijke toetsingskader voor hinderlijke inrichtingen is titel II van het Vlarem. De
milieukwaliteitsnormen gelden als basis voor een akoestisch comfort.
Voor bestaande inrichtingen gelden de richtwaarden, voor nieuwe inrichtingen worden
grenswaarden afgeleid op basis van de ligging van de immissiepunten volgens het gewestplan
en het huidige omgevingsgeluid. Volgens de voorschriften van Vlarem II ‘Bijlage 2.2.1.
milieukwaliteitsnormen voor geluid in openlucht’ gelden volgende richtwaarden (RW) voor het
LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid.
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In VLAREM II (BS 31/7/1995, aangepast en voor het deel geluid vervangen door BS 31/3/1999)
worden milieukwaliteitsdoelstellingen voor het volgens VLAREM II gemiddelde LA95,1h van het
omgevingsgeluid opgesomd. Voor een nieuwe hinderlijke inrichting wordt het toegelaten
geluidsdrukniveau bepaald uitgaande van het oorspronkelijke omgevingsgeluid. Voor
ontwikkeling van gebieden is er geen wettelijke context.
Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht

Categorie

Richtwaarde in dB(A)

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie

40

35

30

2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

50

45

45

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en middelgrote ondernemingen,
van dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden tijdens de
ontginning

50

45

40

4. Woongebieden

45

40

35

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en
ontginningsvoorzieningen tijdens ontginning

60

55

55

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie

50

45

40

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen
en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden
vastgesteld

45

40

35

8. Bufferzones

55

50

50

9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van
voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens ontginning

55

50

45

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde
van toepassing.
Dag:
van 07.00 tot 19.00 uur
Avond:
van 19.00 tot 22.00 uur
Nacht:
van 22.00 tot 07.00 uur

De Vlarem II wetgeving is (vooral) van toepassing op continu (industrie) geluid, terwijl geluid
afkomstig van andere activiteiten meestal niet continu is. Vlarem II geeft milieukwaliteitsnormen
teneinde een akoestische kwaliteit te garanderen.
Naast het Vlarem criterium, wordt een waarde van 45 dB(A) vastgelegd als drempelwaarde
voor geluidsverstoring van avifauna.
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2. Ontwerp KB 1991 – Ontwerptekst wegverkeersgeluid
Omwille van de nabijheid van belangrijke verkeerswegen (E314) zal tevens bij de metingen de
aandacht besteed worden aan dit aspect.
In het ontwerp Koninklijk Besluit tot vaststelling van grenswaarden voor lawaai binnenshuis en
buitenshuis en van geluidsisolatie-eisen voor woningen uit 1991 worden volgende Richt
Waarden en Maximale Waarden voorgesteld voor LAeq,T van wegverkeer:
LAeq,T in dB(A)
Richt Waarden
Omgevingskenmerken

Dag

Maximale Waarden

Avond

Nacht

Dag

Avond

Nacht

<500m wegen met 4 rijstroken of
meer buiten de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom

60

55

50

70

65

60

In woongebieden buiten de
bebouwde kom, in recreatiegebieden
voor verblijfsrecreatie

55

50

45

65

60

55

65

60

55

75

70

65

55

45

40

60

55

50

In woongebieden binnen de
bebouwde kom met overheersende
administratieve en commerciële
functie
In landelijke en agrarische gebieden,
woonuitbreidingsgebieden
Opmerking:

Dag:
Avond
Nacht

van 07.00 tot 19.00 uur
van 19.00 tot 23.00 uur
van 23.00 tot 07.00 uur

Richt Waarden zijn grenswaarden voor het specifieke geluid voor wegverkeer ter hoogte van de
rooilijn of van de gevels van geluidsgevoelige gebouwen.
Maximale Waarden zijn grenswaarden waarnaar gerefereerd wordt om het specifieke geluid te
beperken wanneer de richtwaarden overschreden zijn.
De bepalingen van de ontwerptekst verkeersgeluid zijn enkel van toepassing op het geluid
voortgebracht door het wegverkeer op openbare wegen (gewestwegen, provinciale wegen) met
een jaargemiddelde verkeersintensiteit (IV) van minstens 20.000 voertuigen (16 uurswaarde:
van 06.00 tot 22.00 uur).
Ter beoordeling van het specifieke geluid veroorzaakt door het wegverkeer gelden volgende
richtwaarden, ter plaatse van alle bewoonde gebouwen binnen een zone van 250 m tot de
dichtstbijgelegen rand van de rijweg, waaraan het specifieke geluid van het wegverkeer wordt
getoetst als volgt:
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Zone

Verkeersintensiteit IV
16-uurswaarde

Bewoond gebouw in
zone van 250m

Opmerking:

Richtwaarden in dB(A)
Overdag

Avond

Nacht

LAeq

LAeq

LAeq

20000< IV <40000

60

60

52

40000< IV <80000

62

62

55

IV>>80000

64

64

58

Dag:
van 07.00 tot 19.00 uur
Avond: van 19.00 tot 22.00 uur
Nacht: van 22.00 tot 07.00 uur

Het specifieke geluid voortgebracht door het wegverkeer op bestaande openbare wegen moet
zodanig worden beperkt dat de richtwaarden zo goed mogelijk worden benaderd, rekening
houdende met het gebruik van de beste beschikbare technologie die geen overmatig hoge
kosten met zich meebrengt.
3. Besluit van 22/07/2005
De richtlijn 2002/49/EG van het Europese Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de
evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PB L 189 van 18.07.2002) heeft tot doel een
gemeenschappelijke Europese aanpak in te voeren om de blootstelling aan omgevingslawaai te
vermijden, te voorkomen, te beperken en te verminderen.
Deze aanpak is gebaseerd op het volgende:
• Het opmaken van geluidsbelastingskaarten volgens gemeenschappelijke methoden (voor
geluidsindicator en berekening).
• Het aannemen van actieprogramma’s, uitgaande van limieten die door de lidstaten worden
bepaald, teneinde het omgevingslawaai zo nodig te voorkomen, te beperken en te
handhaven waar zij goed is.
• Voorlichting van het publiek.
De omzetting van deze richtlijn is opgenomen in het Belgische Staatsblad van 31 augustus
2005 in het besluit van de Vlaamse Regering inzake de evaluatie en de beheersing van het
omgevingslawaai en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.
De geluidsbelastingsindicatoren die gehanteerd dienen te worden voor de opmaak van de
strategische geluidsbelastingskaarten zijn Lden en Lnight. Lden heeft betrekking op de
jaargemiddelde waarde van de lawaaibelasting op een welbepaalde plaats. De indicator steunt
op een gemiddeld A-gewogen dag-, avond- en nachtniveau in dB. In de avondperiode wordt de
belasting 5dB zwaarder aangerekend en in de nachtperiode 10 dB.
De geluidsbelastingskaarten werden op 27/03/09 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.
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De geluidsbelastingsindicatoren die dienen gehanteerd te worden voor de opmaak van de
strategische geluidsbelastingskaarten zijn de paramaters Lden en Lnight. De indicatoren
steunen op een gemiddeld A-gewogen niveau in dB.
Lden = 10*log((12*10Lday/10 + 4*10Levening+5/10 +8*10Lnight+10/10)/24)
• Lday:
het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau gedefinieerd in ISO 1996-2 (1987),
vastgesteld over alle dagperioden van een jaar,
• Levening: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau gedefinieerd in ISO 1996-2 (1987),
vastgesteld over alle avondperioden van een jaar,
• Lnight:
het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau gedefinieerd in ISO 1996-2 (1987),
vastgesteld over alle nachtperioden van een jaar.
Hierbij wordt volgende dagindeling weerhouden:
•
Dag: 07.00 – 19.00 uur,
•
Avond: 19.00 – 23.00 uur,
•
Nacht: 23.00 – 07.00 uur.
De waarden van Lden en Lnight zullen in het MER worden bepaald voor de uitgevoerde
geluidsmetingen. Er zijn echter nog geen normen voor Lden en Lnight vastgelegd.
4. Trillingen DIN 4150
Bij ontstentenis aan een Vlaamse (en Belgische) wetgeving m.b.t. trillingen wordt verwezen
naar de Duitse norm DIN 4150 deel 2 uitgave 1999 (trillingshinder voor mensen in gebouwen)
en DIN 4150 deel 3 uitgave 1999 (structuurschade aan gebouwen).
DIN 4150 deel 2 geeft volgende richtwaarden:
4 mm/s: zeldzaam optredende trillingen
0,15 mm/s: niet storende trillingen
0,10 mm/s: waarnemingsdrempel
De richtwaarden, vermeld in DIN 4150 deel 3 zijn minder streng (strengste eis 5 mm/s voor
frequentiegebied beneden 10 Hz). Dergelijke trillingen worden slechts in uitzonderlijke gevallen
gehaald. Structuurschade in gebouwen kan enkel optreden indien reeds grote trillingshinder
voor mensen in gebouwen optreedt.

6.6.3

Interdisciplinaire gegevensoverdracht
Een aantal basisgegevens uit de disciplines bodem (bedekking, helling en oriëntatie,... ) en
mens-mobiliteit zijn noodzakelijk.
De gegevens van de discipline Geluid en Trillingen zijn op hun beurt basisgegevens voor de
disciplines mens en fauna&flora.
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6.7

Discipline fauna & flora

6.7.1

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied van de plan-m.e.r. wordt in deze discipline afgebakend op basis van de
mogelijke invloedssfeer van de effecten die in de ‘abiotische disciplines’ Water, Bodem, Lucht
en Geluid & Trillingen bestudeerd worden.
Rekening houdend met de aanwezigheid van belangrijke natuurwaarden in de omgeving van
de deelgebieden van het plangebied (kwetsbare gebieden, grote biologische waarde,
bijzondere bestemmingen) worden volgende zones samen met de planlocaties tot het
studiegebied gerekend:
- ter hoogte van de locaties Leuvensebaan: het valleigebied van de BegijnenbeekLeugenbeek, dat tevens als aandachtsgebied voor deze discipline geldt
- ter hoogte van locaties in de omgeving van Webbekom: behalve de Leugenbeek ook
Webbekomsbroek - Rotbroek, ten noordoosten van de locatie, aan de overzijde van de
Halensebaan (N2)
- ter hoogte van locatie van het WUG Kloosterberg: de aangrenzende delen van de
Kloosterberg.

6.7.2

Referentiesituatie

6.7.2.1

Gegevensbronnen
Onderstaand worden de natuurwaarden in het studiegebied besproken, per planlocatie
(uitbreiding en alternatieven) en ter hoogte van de waardevolle zones. De beschrijving is
gebaseerd op de volgende gegevens:
 de BWK kaart versie 2 (2010) en, zie Figuur 42 e.v..
 het ontwikkelingsplan Demer (OPD),
 instandhoudingsdoelstellingen Demervallei,
 beheersplan Webbekoms Broek
 en aangevuld met beperkte terreininventarisaties.

6.7.2.2

Zone Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid
De planlocatie wordt ingenomen door akkers en is biologisch minder waardevol. Rijkere
bermvegetaties komen voor langs afwateringsgrachten, gelegen dwars op de Bosterestraat.
Soortenrijkere graslanden met wilgenrijen zijn aanwezig in het noordelijk deel, tussen de
bestaande bedrijven en in de uitbreidingszone. De oost- en zuidgrens wordt gevormd door de
Bosterestraat, de wegbermen bevatten waardevolle glanshavergrasland of natte ruigte; in het
oostelijk deel zijn er eikenrijen en houtkanten van olm, es, zoete kers, meidoorn en hondsroos
naast de weg aanwezig.
Het deelplangebied sluit zuidelijk aan bij de uitbreidingszone die voorzien is in het
locatiealternatief Leuvensesteenweg Zuid voor de volle taakstelling, tussen de Bosterestraat en
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de vallei van de Begijnenbeek. De percelen zijn overwegend ingenomen door akkers en zijn
biologisch minder waardevol. De grens met de vallei bestaat uit een hoog talud. Op enkele
percelen zuidelijk aansluitend bij de Begijnenbeekvallei komen gewone graasweiden en
biologisch waardevolle soortenrijkere graslanden voor, deze zone is eveneens faunistisch
waardevol. Aansluitend bij een woning zijn er aanplantingen van loofhout en naaldhout.
Het locatiealternatief wordt ten oosten en ten zuiden begrensd door de Begijnenbeekvallei die
hier vooral bestaat uit graslanden met bomenrijen, waarvan een aantal percelen biologisch
waardevol tot zeer waardevol zijn omwille van de aanwezigheid van soortenrijke graslanden,
dotterbloemgraslanden, russengraslanden en natte ruigten. Enkele percelen zijn bebost
(gemengd loofhout) met populierenrijen. Aan de valleigrens komt een hoog talud voor. De
volledige valleizone is faunistisch waardevol.

6.7.2.3

Zone Uitbreiding RB Webbekom Noord
De planlocatie is grotendeels biologisch minder waardevol en bestaat uit akkers en soortenarm
grasland (voormalige voetbalvelden), aan de noordzijde en verspreid zijn er enkele woningen
(plaatselijk omgeven met gemengde aanplantingen) en een grote stal gelegen in het
plangebied.
Biologisch waardevolle tot zeer waardevolle elementen in het plangebied sluiten aan bij de
noordelijk gelegen woningen (tussen de Webbekomstraat en de Leugenbeek) en zijn
soortenrijke graslanden, bomenrijen (zomereik), oude meidoornhagen, eutrofe gracht, relicten
van hoogstamboomgaard en stroken glanshaverhooiland. In het akkergebied komen
houtkanten voor (meidoorn, sleedoorn, hondsroos, olm) langs wegbermen Dorpsveldstraat en
beboste taluds op perceelsgrenzen.
De boste zuidrand van het plangebied bestaat uit een groenbuffer die de overgang vormt naar
het bestaande industrieterrein. Het hoge talud is begroeid met bremstruweel, soortenrijk
grasland en gemengde loofhoutaanplantingen, deze buffer is biologisch waardevol tot zeer
waardevol.
Ten westen wordt het plangebied begrensd door een biologisch zeer waardevolle holle weg
(Tiensebaan) en eikenrijen.
In de directe omgeving van het plangebied is de biologische waarde beperkt tot bomenrijen,
holle wegen en hoge taluds langsheen de bestaande industriezone. In de verdere omgeving
zijn het Gasthuisbos en het Webbekomsbroek biologisch en faunistisch waardevolle
gebieden. Het plangebied Webbekom Noord bevindt zich tussen deze twee waardevolle
natuurgebieden. Noordwestelijk aansluitend bij de uitbreidingszone Webbekom Noord ligt de
Kloosterberg (zie verder).

6.7.2.4

Zone Uitbreiding RB Webbekom West en locatiealternatief Webbekom West
Het plangebied bestaat uit akkerland en weinig laagstamboomgaard en is biologisch minder
waardevol. Dwars door het plangebied ligt een zeer waardevolle holle weg, met houtkanten van
zomereik, olm en robinia in het plangebied.
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De oostzijde van de planlocatie wordt begrensd door een holle weg (Tiensebaan), de
houtkanten bevatten doornstruweel, zomereik en olm in mindere mate. Locaal staat op de kruin
een bomenrij van eiken.
Ook het locatiealternatief bestaat uit akkers en wordt aan de noordwestzijde begrensd door een
holle weg (Mortelstraat/Blakenbergstraat) met houtkanten van zomereik, doornstruweel, olm,
robinia, zuur eikenbos en bosplanten.
De bermen van de E314, die de zuidgrens vormen van de uitbreidingszone Webbekom West
bevatten glanshaverhooiland en zijn biologisch waardevol.
Op ca. 500 m afstand ten noorden van het plangebied ligt het Gasthuisbos.

6.7.2.5

Kleinhandelszone Leuvensesteenweg
In het plangebied van de kleinhandelszone komen nog enkele biologisch waardevolle
vegetaties voor. Dit zijn verruigde graslanden, struwelen van allerlei opslag (voornamelijk berk),
doornstruweel en wilgenrijen. De zone is met uitzondering van deze onbebouwde percelen,
ingenomen door bebouwing en parkings van bedrijven en is biologisch minder waardevol, De
bomenrijen tussen de gebouwen en op parkings zijn biologisch minder waardevol en bestaan
vooral uit siergroen. Oostelijk aansluitend bij de planlocatie van de kleinhandelszone ligt de
vallei van de Begijnenbeek (Gele Gracht). De vegetaties die hier voorkomen zijn verruigde
graslanden, weilanden, soortenrijke graslanden, dotterbloemgrasland en loofhoutaanplantingen
met zwarte els. Op de valleirand komt een wilgenrij voor. De Begijnenbeekvallei ten zuiden van
de kleinhandelszone is tevens aangegeven als faunistisch belangrijk gebied.

6.7.2.6

Kloosterberg
De planlocatie bestaat uit akkers en is biologisch minder waardevol.
Noordelijk van het plangebied zijn soortenrijke graslanden, oude hagen, loofhoutaanplantingen
en verruigd grasland biologisch waardevolle vegetaties.
Het aangrenzende open ruimtegebied van de Kloosterberg ten zuiden van de planlocatie wordt
grotendeels ingenomen door akkers en enkele laagstamboomgaarden en is biologisch minder
waardevol. De Kloosterberg wordt doorsneden door holle wegen en op steile
perceelsovergangen komen beboste taluds voor. Samen met soortenrijke graslanden,
kruidenrijke akkers, verruigde graslanden, schrale graslanden, bremstruweel, bomenrijen, oude
hagen en houtkanten vormen dit biologisch waardevolle tot zeer waardevolle elementen die het
open ruimtegebied dwarsen.

6.7.2.7

Waardevolle zones in het studiegebied
De Begijnenbeekvallei vormt een belangrijke ecologische verbindingszone in het
studiegebied. De beek stroomt van zuidwest naar noordoost richting Demer en gaat rond de
Kloosterberg (opsplitsing Begijnenbeek en Leugenbeek). De vallei grenst of ligt in de omgeving
van verschillende hoger besproken deelgebieden.
De vegetaties in de Begijnenbeekvallei zijn biologisch waardevol tot zeer waardevol en bestaan
uit soortenrijke graslanden, dotterbloemgrasland, russengrasland, natte ruigten en
zeggenvegetaties, Een aantal van deze vegetaties zijn kwelafhankelijk. Opgaande elementen
bestaan uit hagen (meidoorn, sleedoorn), struweelopslag en bomenrijen van wilg en populier.
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Enkele percelen zijn bebost (alluviaal elzenbos en eikenhaagbeukenbos met voorjaarbloeiers)
of bestaan uit aanplantingen van gemengd loofhout met populierenrijen. Aan de valleigrens
komt plaatselijk een hoog talud voor, de valleigronden liggen duidelijk lager dan de omgevende
landbouwgronden. Het Papenbroek is een deel van deze vallei (ten zuiden van de
Bosterestraat tot Zandstraat, grondgebied Bekkevoort) die bestaat uit een aaneenschakeling
van natte graslanden, ruigten, bos en kleine waterpartijen (voormalige turfputten), dit
natuurgebied (in beheer door Natuurpunt vzw) bevat tevens relicten van blauwgraslanden, die
vroeger massaal in de Begijnenbeekvallei voorkwamen. Centraal in het Papenbroek ontspringt
van Gele gracht, deze wordt gevoed door zuiver kwelwater.
De vallei van de Leugenbeek (de zuidelijke tak rond de Kloosterberg) is minder opvallend in het
landschap, de gronden langs de waterloop (zone ten zuiden van de Kloosterberg) zijn
ingenomen door akkers en weiland. De bermen van de waterloop bevatten ruderale elementen.
Er komen geen kwelafhankelijke vegetaties voor langs de Leugenbeek.
Het zuidelijk deel van de Begijnenbeekvallei (tot aan de kleinhandelszone Leuvensesteenweg
Noord) is faunistisch waardevol.
In de vallei van de Begijnenbeek aansluitend bij de planlocatie Leuvensesteenweg Zuid komen
(volgens waarnemingen.be) volgende vogelsoorten voor: bosrietzanger, boerenzwaluw,
grasmus, roodborsttapuit, wilde eend, zilverreiger, aalscholver, kievit en torenvalk. In het
Papenbroek zijn blauwborst, sprinkhaanrietzanger en ijsvogel bijzondere broedvogels naast
bovengenoemde soorten. Tevens zijn er waarnemingen van o. a. rietgors, steenuil, ransuil,
grote bonte specht, koekoek, zomertortel, blauwe kiekendief, wespendief, havik en houtsnip.
Concrete gegevens over vleermuizen zijn niet beschikbaar.
De vallei van de Begijnenbeek is belangrijk als ecologisch netwerk en als verbinding naar de
Demer. Een deel van de Begijnenbeekvallei behoort tot het VEN-gebied (nr.543) (zie Figuur
40), de zones ter hoogte van het plangebied Leuvensesteenweg Zuid zijn aangeduid als GENO
(aansluitend bij het uitbreidingsalternatief Leuvensesteenweg Zuid), meer zuidelijk en buiten het
studiegebied zijn delen van de vallei aangeduid als GEN (ten westen van Assent). Delen van
de vallei zijn tevens Vlaams natuurreservaat, in beheer door ANB.
Het Gasthuisbos (bosreservaat) is gelegen ten zuiden aansluitend bij de Begijnenbeekvallei.
Het bestaat uit zuur eikenbos, populierenaanplanting met ondergroei van alluviaal bos,
wilgenstruweel, opslagstruweel en is omgeven door akkers en soortenrijke graslanden met
bomenrijen. Het Gasthuisbos sluit aan bij de Begijnenbeekvallei. Zowel het bos als de
omgeving is zoals de rest van de vallei faunistisch waardevol gebied. Volgens
waarnemengen.be komen in deze zone (Blakenberg) volgende vogelsoorten voor: patrijs,
wespendief, blauwe kiekendief, veldleeuwerik, geelgors, sperwer, buizerd en torenvalk.
Webbekomsbroek is gelegen in de Demervallei, oostelijk van de N2 en de uitbreidingszone
Webbekom Noord. Het gebied bestaat uit rietvelden, hooi- en graslanden, poelen, rietkragen en
populieren ter hoogte van de samenvloeiing van de Velpe en Demer. Het geheel is 240 ha
groot. In het gebied zijn een aantal wachtbekkens aangelegd, om overstromingen
stroomafwaarts te voorkomen. Bijzondere plantensoorten in de graslanden zijn dotterbloem,
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Populatie-grootte
Min

Max

Seizoen

Aalscholver

Niet broedend Annex I

Blauwborst

Broedvogel Annex I

Blauwe Kiekendief

Niet broedend Annex I

Boomleeuwerik

Niet broedend Annex I

Bosruiter

Niet broedend Annex I

Bruine Kiekendief

Broedvogel Annex I

Grauwe Klauwier

Broedvogel Annex I

Ijsvogel

Broedvogel Annex I

Kleine Zwaan

Niet broedend Annex I

Kraanvogel

Niet broedend Annex I

Kwartelkoning

Broedvogel Annex I

Nachtzwaluw

Niet broedend Annex I

Ooievaar

Niet broedend Annex I

Parelduiker

Niet broedend Annex I

Porseleinhoen

Broedvogel Annex I

Rode Wouw

Niet broedend Annex I

Roerdomp

Broedvogel Annex I

Roodkeelduiker

5

pinksterbloem, koekoeksbloem, egelboterbloem, wateraardbei, waterdrieblad en moerasrolklaver (bron: beheersplan Webbekombroek).
Water- en moerasvogels zijn talrijk aanwezig. De brede rietkragen zijn interessante broed- en
pleisterplaatsen voor o.a. rietgors, kleine karekiet en blauwborst. Ook roodborsttapuit,
bosrietzanger, wulp, watersnip, kievit, sprinkhaanrietzanger, geelgors, ijsvogel, grauwe klauwier
en witgatje komen er voor. Jaarlijkse broedvogels zijn o.a. grote gele kwikstaart, waterral,
watersnip, ijsvogel, matkop, wintertaling, kuifeend, krakeend, nachtegaal en sprinkhaanzanger.
In graslanden in de omgeving komen wel nog soorten voor zoals grasmus, graspieper, geelgors
en veldleeuwerik voor. Verder zijn er regelmatige waarnemingen van onder meer buizerd,
torenvalk, wespendief, blauwe en bruine kiekendief en soms ook boomvalk, kleine bonte, grote
bonte en zwarte specht. In het Webbekoms Broek komen watervleermuis en gewone
dwergvleermuis voor, deze soorten kunnen ook in de omgeving foerageren. Waarnemingen zijn
er ter hoogte van het hoge talud aan de noordzijde van het industriegebied Webbekom. Beide
soorten zijn momenteel niet bedreigd en komen algemeen voor, de gewone dwergvleermuis is
een cultuurvolger en overwintert in gebouwen.
Het Webbekombroek maakt deel uit van het natura 2000 netwerk. De Demervallei is
aangeduid als vogelrichtijngebied en deels als habitatrichtlijngebied (zie Figuur 41).
Aangewezen soorten van de vogelrichtlijn zijn vermeld in nevenstaande tabel.
Aangewezen habitats zijn:
2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibische vegetatie:
Lobelia, Littorellia en Isoëtes
3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtesvegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix

Niet broedend Annex I

4030 Droge heide (alle subtypen)

Slechtvalk

Niet broedend Annex I

6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems

Smelleken

Niet broedend Annex I

Visarend

Niet broedend Annex I

7140 Overgangs- en trilveen

Wespendief

Broedvogel Annex I

7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion)

Wilde Zwaan

Niet broedend Annex I

9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)

Woudaap

Broedvogel Annex I

Zwarte Ooievaar

Niet broedend Annex I

6430 Voedselrijke ruigten
6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten

Zwarte Specht
Broedvogel Annex I
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Zwarte Stern
Niet broedend Annex I
Zwarte Wouw

Niet broedend Annex I

E

91 0 Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae)
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Beschermde soorten van de habitatrichtlijn zijn:
1831 Drijvende waterweegbree
1614 Kruipend moerasscherm
1166 Kamsalamander
1134 Bittervoon
1145 Grote modderkruiper
Delen van de Demervallei (grondgebied Halen) zijn eveneens aangeduid als VEN-gebied (Het
Rot, Gorenbroek en Diesterbroek), nr. 437 met zowel GEN als GENO. Webbekom en Diesters
Broek zijn erkende natuurreservaten, in beheer door ANB.

6.7.3

Beoordelingskader m.b.t. de effecten
De algemene methodiek in dit planMER volgt een ‘effectgerichte benadering’, dit wil zeggen dat
gepoogd wordt om effecten van de provinciale RUP’s, met name van de ingrepen die eraan
verbonden zijn, concreet uit te drukken. De informatie over de ingrepen is evenwel niet zeer
groot, vooral waar het de taakstelling met betrekking tot bedrijventerreinen betreft. Het is met
andere woorden wel duidelijk welke oppervlakten van de diverse locaties voorzien worden voor
industriële activiteiten maar over de activiteiten zelf (type industrie, emissies,
geluidsproductie,...) bestaat weinig informatie. Dit maakt het moeilijk om de mogelijke effecten
op planten, vegetaties, diergroepen accuraat te beoordelen. De directe effecten van
ruimtebeslag zijn weliswaar duidelijk te beschrijven, voor de effecten van bijvoorbeeld een
verstoring van de waterhuishouding of van lawaai door nieuwe industrie ligt dit moeilijker
aangezien de ruimtelijke uitvoeringsplannen op zich daarover weinig informatie bevatten.
Om dit op te vangen zal bij de beschrijving van de referentiesituatie voor elk van de RUPlocaties en voor de locatiealternatieven inzake de taakstelling bedrijvigheid aandacht besteed
worden aan de kwetsbaarheid van de biota. Dit zal voornamelijk gebeuren met behulp van de
achterliggende informatie uit de recentste biologische waarderingskaarten (op ecotoopniveau).
Daarnaast zal de eventuele aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten
eveneens besproken worden – de mogelijke invloed van het plan op aanwezige beschermde
soorten is deel van de effectbeoordeling.
Voor locaties in de Demervallei kan tevens gebruik gemaakt worden van de
instandhoudingsdoelstellingen die de Vlaamse overheid voor habitats en soorten van de
speciale beschermingszones heeft uitgewerkt (ref.: Aminal afdeling Natuur, 2006).
Volgende criteria zullen gehanteerd worden om de effecten op fauna en flora in te schatten.
Regelgeving en beleidsplannen:
- natuurdecreet, bosdecreet en uitvoeringsbesluiten
- regelgeving en beleidsopties inzake gebiedsgericht en soortgericht natuurbeleid, zowel op
Vlaams als op Europees niveau
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Indien er mogelijk effecten zijn op bijzondere beschermingszones van Natura 2000 wordt
dit uitgebreid toegelicht in het aparte luik ‘passende beoordeling’.
Prioritair geachte effectgroepen:
- biotoopverlies door inname van de ruimte (vegetatieverlies en verlies van habitat voor
waardevolle diersoorten): ecotoop- en biotoopwijzigingen door ruimtebeslag;
- aantasting van het ecologisch netwerk door versnippering en barrièrewerking;
- biotoopwijziging of habitatverlies door indirecte effecten ten gevolge van bodemverstoring
en wijzigingen in de waterhuishouding en bodem;
- rustverstoring van fauna door geluidshinder, lichthinder en verkeer.
- effecten van luchtverontreiniging (toxische stoffen, stofdepositie, verzuring en
vermesting) kunnen optreden maar zijn met de beschikbare informatie over de invulling van
de provinciale RUP’s moeilijk in te schatten. De effecten worden ingeschat op basis van de
gegevens aangereikt door de discipline Lucht.
Overzicht van de beoordelingsmethodiek discipline Fauna & Flora:
effectgroep

methodologie

effectuitdrukking

Biotoopverlies, vernietigen van
vegetaties,
door ruimte-inname op de locatie

Inschatting van de oppervlakte per ecotoop of
leefgebied van een relevante diergroep
op basis van beschikbare literatuur en de
geïnventariseerde localisatie van de in het gebied
aanwezige fauna en flora)
Inschatting van het effect van barrières voor de
diergroepen die uit de beschikbare inventarisatie
voldoende gedocumenteerd zijn, op basis van
literatuur.
Het effect kan positief zijn wanneer een barrière
wordt opgeheven of wanneer het plan op de
locatie de versnippering verkleint.
Inschatting van de ernst van het effect (zowel
tijdelijk als permanent) op basis van de
kwetsbaarheid van de aanwezige soorten, de input
uit andere disciplines van dit plan-MER en
literatuur ter zake

Kwantitatief (grootte van het
verloren areaal in ha)

Inschatten van deze effecten (zowel tijdelijk als
permanent) aan de hand van predicties uit de
disciplines bodem en water, op basis van literatuur
inschatting van de effecten op basis van kritische
last vegetaties, lokale achtergrondwaarden en
streefwaarden

Kwalitatief (mate van gunstig
of negatief effect voor
diergroepen en vegetaties)
Kwantitatief (grootte van de
toename, % toename)

Versnippering en barrièrewerking,
voornamelijk voor de fauna

Verstoring van fauna en flora door
verschillende oorzaken:
lichthinder
geluidshinder
verstoring door beweging
verstoring door betreding
Effecten van bodemverstoring en
van verdroging of vernatting
Effecten door verzuring, vermesting
of vergiftiging

Kwalitatief (welke soorten en
hun statuut)
Kwalitatief
(ernst van de barrière voor
faunagroepen)
(ernst van de versnippering
van het landschap)

Kwalitatief (mate van
verstoring)

De effectbeoordeling moet een afweging van de alternatieven ten opzichte van elkaar
mogelijk maken, hetgeen op het planniveau de eerste opdracht van de milieueffectrapportage
is. Daartoe is het noodzakelijk om zoals voor de andere disciplines een uniforme, 7-delige
beoordelingsschaal te gebruiken als eindscore van een effect ten opzichte van de
referentiesituatie.
Deze schaal is als volgt:
─ ─ ─ / +++
significant negatief/positief effect
─ ─ / ++
matig negatief/positief effect
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─ /+
0

gering negatief/positief gering effect
geen of verwaarloosbaar klein effect

Naar analogie met de benadering in de discipline ‘bodem’, wordt de eindbeoordeling bekomen
door de som te maken van scores die worden toegekend aan de verwachte invloedssfeer van
het effect enerzijds en aan de ernst en de duur van het effect anderzijds. Voor de discipline
‘fauna en flora’ zal echter geen vermenigvuldigingsfactor gebruikt worden om de frequentie van
voorkomen van het effect te verrekenen. Er wordt van uitgegaan dat alle beschreven effecten
zullen optreden door de ontwikkeling en invulling van de voorgenomen planlocaties.
ruimtelijke invloedssfeer van het effect:
score +/─ 3
het effect op fauna en flora strekt zich uit tot buiten de locatie (deelplan of
locatiealternatief) en heeft een mogelijk grote invloed op zeer waardevolle of
unieke natuurwaarden in de omgeving of op het ecologisch netwerk (Vlaams,
Europees)
score +/─ 2
het effect is algemeen maar blijft beperkt tot de locatie (deelplan of
locatiealternatief) of directe omgeving
het effect op fauna en flora doet zich op een beperkt deel van de locatie
score +/─ 1
(deelplan of locatiealternatief)of omgeving voor.
score 0
een wordt geen effect verwacht op de locatie noch daarbuiten
ernst en duur van het effect:
score +/─ 3
het effect op fauna en flora is ingrijpend en/of blijvend
score +/─ 2
beduidend en/of tijdelijk effect of permanent
score +/─ 1
gering en/of tijdelijk effect.
Eindscore:
De eindscore voor afweging van een effect ten opzichte van de referentiesituatie gebeurt dan
de hand van de 7-delige beoordelingsschaal als volgt:
score meer dan 5:
─ ─ ─/+++, significant negatief/positief effect
score tussen 3 tot en met 5:
─ ─ /++, matig negatief/positief effect
score 2 tot en met 3:
─ /+, negatief/positief gering effect
score minder dan 2:
0, geen/verwaarloosbaar effect.
De vaststelling van significant negatieve effecten houdt in dat compenserende of mitigerende
maatregelen op planniveau vereist zijn die de effecten in voldoende mate opheffen. De
effectbeoordeling na toepassing van de milderende maatregel wordt aangegeven. In geval
matig negatieve effecten worden verwacht, dienen maatregelen overwogen te worden.
Alle voorgestelde maatregelen dienen genomen te worden op planniveau tenzij anders
aangegeven.
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6.7.4

Effectbeschrijving
Ecotoop- en biotoopwijzigingen door ruimtebeslag
De effecten van het ruimtebeslag van het provinciaal RUP op de flora en de vegetatie zijn
uitsluitend van belang indien het terrein botanisch interessant is (voorkomen van waardevolle
ecotopen of kleine landschapselementen); daarnaast kan wel een verlies qua algemene
biotoopwaarde optreden.
Versnippering, barrièrewerking
Een bijzonder effect van het in gebruik nemen van delen van de open ruimte is de
versnippering die er op bepaalde locaties hoe dan ook door optreedt. In het Vlaams
milieubeleidsplan Mina-Plan3 wordt het thema versnippering ruim gedefinieerd als “een proces
waarbij ruimtelijke en functionele entiteiten (biotopen, landschappen, grondwaterstromen...)
worden verbrokkeld”. Dit proces vormt een milieuprobleem “wanneer de samenhang tussen
deze entiteiten zodanig wordt verstoord dat het functioneren ervan gevoelig verslecht”. In het
kader van deze discipline zal vooral aandacht besteed worden aan het verlies aan biodiversiteit
dat erdoor kan optreden, bijvoorbeeld doordat geschikte leefgebieden van soorten te klein
worden of doordat de migratiemogelijkheid voor bepaalde diersoorten sterk beperkt wordt. Om
het effect van versnippering te beoordelen is input uit andere disciplines vereist (landschappen,
water, geluid,..) maar is idealiter ook een goede kennis van de aanwezige populaties van
planten en dieren noodzakelijk. Aangezien in dit plan-mer hoofdzakelijk gebruik gemaakt zal
worden van beschikbare inventarisaties, zal de inschatting van de versnippering beperkt
worden door de kwaliteit van deze gegevens.
Omgekeerd zal ook worden nagegaan of de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor bepaalde
diersoorten bestaande barrières kunnen opheffen.
Effecten van luchtverontreiniging (stof- en andere immissies vanuit de toegenomen
bedrijvigheid en verkeersafwikkeling) ) kunnen aanleiding geven tot verzuring en vermesting,
vergiftiging is mogelijk bij calamiteiten
Effecten van verzuring
Deze effectgroep behandelt de verzuring die optreedt door atmosferische emissies van
zuurvormende stoffen (uitstoot, verbranding, verkeer,..). Gevoelige ecotopen voor verzuring
worden afgeleid uit de kwetsbaarheidskaarten verzuring en op basis van de aanwezige
ecotopen (BWK) en beschermde habitats (habitatkaart). Er wordt getoetst aan de kritische last
van de aanwezige vegetatietypes. Ook de bijdrage aan de lokale achtergrondwaarden en de
streefwaarden op lange termijn worden berekend. Dit voor zover als mogelijk met de
aangereikte gegevens uit de discipline Lucht, aangezien de aard van de nieuwe bedrijven en
hun emissies niet gekend zijn.
Effecten van vermesting
Vermesting is de aanrijking van bodem en water met nutriënten (vnl. stikstof, fosfor en kalium)
waardoor ecologische processen en natuurlijke kringlopen verstoord worden. Deze
verstoringen leiden tot verhoogde stikstof- en fosfaatconcentraties in grond- en
oppervlaktewater. Deze effectgroep behandelt de vermesting die optreedt door atmosferische
emissies. Gevoelige ecotopen voor vermesting worden afgeleid uit de kwetsbaarheidskaarten
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vermesting en op basis van de aanwezige ecotopen (BWK) en beschermde habitats
(habitatkaart). Er wordt getoetst aan de kritische last van de aanwezige vegetatietypes. Ook de
bijdrage aan de lokale achtergrondwaarden en de streefwaarden op lange termijn worden
berekend. Dit voor zover als mogelijk met de aangereikte gegevens uit de discipline Lucht,
aangezien de aard van de nieuwe bedrijven en hun emissies niet gekend zijn.
Effecten door vergiftiging
Onder vergiftiging worden alle negatieve effecten op fauna en flora begrepen als gevolg van
aanwezige 'milieuvreemde stoffen' (bv. opslag van chemicaliën, oliën, benzine, verven,…). Dit
zijn stoffen die van nature niet of nauwelijks voorkomen in het betreffende milieu en in zeer lage
concentraties schadelijk zijn voor organismen.
Effecten van bodemverstoring
Deze effectgroep groepeert alle verstoringen van de fauna en de flora als gevolg van de
verandering van de bodemkenmerken, zoals hoger besproken.
Effecten van verstoring in waterhuishouding en van structuurkenmerken van waterlopen
Uit de effectbeschrijving van de disciplines ‘water’ en ‘bodem’ zal blijken in hoeverre waterlopen
op de verschillende locaties of in de omgeving ervan verstoord kunnen worden. Wijzigingen in
de waterhuishouding kunnen grote gevolgen hebben voor grondwaterafhankelijke flora en
vegetatie en voor dieren die er voorkomen.
Rustverstoring
Deze effectgroep heeft betrekking op de fauna en omvat alle effecten van menselijke
activiteiten die een verstorend invloed hebben op de aanwezige populaties. Vaak gaat het om
lawaai van diverse oorsprong, verstoring door bedrijven, verkeer, recreatie ... en in de meeste
gevallen zal de beschikbare informatie enkel een effectbespreking voor vogels en soms voor
amfibieën, reptielen en zoogdieren mogelijk maken.

6.7.5

Interdisciplinaire gegevensoverdracht
De discipline ‘fauna en flora’ is een integrerende discipline, d.w.z. dat een ‘eindeffect’ van het
plan beoordeeld moet worden. Wanneer bij de uitvoering van het plan bijvoorbeeld een
wijziging van de waterhuishouding voorspeld wordt, dan kan de significantie daarvan binnen de
disciplines ‘bodem’ en ‘water’ ingeschat worden maar moet finaal ook beoordeeld kunnen
worden in welke mate deze wijziging gevolgen heeft voor de fauna en/of de flora.
Uiteraard geven de aanwezige ecotopen en planten- en diersoorten een goede indicatie van de
landschappelijke kenmerken, de bodem, de waterhuishouding en eventueel ook van de
kwaliteit van water en lucht van een bepaald gebied. In de praktijk zal tijdens de
milieueffectrapportage voornamelijk gegevensoverdracht vanuit deze disciplines naar de
discipline ‘fauna en flora’ noodzakelijk zijn, eerder dan omgekeerd.
Gezien de aard van de locaties en de locatiealternatieven zal voor de beoordeling voornamelijk
informatie nodig zijn uit de disciplines ‘bodem en grondwater’, ‘water’, ‘geluid en trillingen’,
‘mens: ruimtelijke aspecten’ (met name verkeer, recreatie) en in mindere mate vanuit de
disciplines ‘lucht’ en ‘landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’.
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6.8

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

6.8.1

Afbakening studiegebied
De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door de invloedssfeer van de effecten door
uitvoering van het plan. Het studiegebied omvat het plangebied van de verschillende locaties
die behandeld worden in het MER en waarbinnen directe of indirecte wijzigingen kunnen
optreden en een zone rondom deze locaties waarbinnen wijzigingen door het plan visueel
waarneembaar zijn. Deze zones worden voorlopig vastgelegd op ca. 1 km vanaf de buitengrens
van de locaties. Er wordt op toegezien dat de begrenzing minimaal overeenkomt met de
invloedszones van de abiotische disciplines.

6.8.2

Referentiesituatie
De Referentiesituatie werd beschreven en gedocumenteerd als inleiding op de Effectenanalyse
per deelplan en per locatiealternatief. Zie verder onder 7.7.

6.8.3

Methodologie
Het huidige landschap in en in de omgeving van de onderzochte locaties wordt geanalyseerd
en beschreven op macro-, meso- en microschaal.
Het studiegebied op macroschaal wordt algemeen beschreven op basis van de voorkomende
landschapstypes die aangetroffen worden. Voor de afbakening van de landschapstypes wordt
gebruik gemaakt van de indeling van de landschappen in ‘Traditionele Landschappen’ (Antrop).
Bij de beschrijving van het landschap op mesoschaal komen aan bod:
- landschapstypologie: met beschrijving van de geomorfologische, topografische
en hydrografische karakteristieken van het landschap;
- historische ontwikkeling: beschrijving historiek van het landschap en menselijke
inbreng, aan de hand van historisch kaartmateriaal;
- cultuurhistorische en archeologische erfgoedwaarden: met beschrijving van de
beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten, ankerplaatsen en
relictlandschappen volgens de Landschapsatlas, niet-beschermde waardevolle
bouwkundige elementen en gekende archeologische gegevens.
Bij de beschrijving van het landschap op microschaal gaat de aandacht uit naar:
- huidig bodemgebruik: de gebruiksvormen van het landschap; de graad en de
aard van de verstedelijking van het landschap;
- landschapsbeeld: met beschrijving van de visueel-ruimtelijke kenmerken en
elementen die als positieve/negatieve beelddragers van het landschap
fungeren.
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6.8.4

Beoordelingskader m.b.t. de effecten
De effectbeoordeling moet een afweging van de alternatieven ten opzichte van elkaar
mogelijk maken, hetgeen op het planniveau de eerste opdracht van de milieueffectrapportage
is. Daartoe is het noodzakelijk om zoals voor de andere disciplines een uniforme, 7-delige
beoordelingsschaal (zie paragraaf 6.1.3) te gebruiken als eindscore van een effect ten opzichte
van de referentiesituatie.
Deze schaal is als volgt:
─ ─ ─ / +++
significant negatief/positief effect
─ ─ / ++
matig negatief/positief effect
─ /+
gering (niet significant) negatief/positief gering effect
0
geen of verwaarloosbaar klein effect
Naar analogie met de benadering in de voorgaande disciplines wordt de eindbeoordeling
bekomen door de som te maken van scores die worden toegekend aan de verwachte
invloedssfeer van het effect enerzijds en aan de ernst en de duur van het effect anderzijds.
Voor de discipline ‘landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’ zal echter geen
vermenigvuldigingsfactor gebruikt worden om de frequentie van voorkomen van het effect te
verrekenen.
ruimtelijke invloedssfeer van het effect:
score +/─ 3
het effect op het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie strekt zich uit
tot buiten de locatie en heeft een mogelijk grote invloed op landschapswaarden
(relicten, ankerplaatsen) van de omgeving
score +/─ 2
het effect is algemeen maar blijft beperkt tot de locatie
score +/─ 1
het effect op het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie doet zich op
een beperkt deel van de locatie voor
score 0
een wordt geen effect verwacht op de locatie noch daarbuiten
ernst en duur van het effect:
score +/─ 3
het effect op het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie is ingrijpend
en blijvend
score +/─ 2
beduidend maar tijdelijk effect
score +/─ 1
gering en tijdelijk effect.
Eindscore:
De eindscore voor afweging van een effect ten opzichte van de referentiesituatie gebeurt dan
de hand van de 7-delige beoordelingsschaal als volgt:
score 5 of meer :
─ ─ ─/+++, negatief/positief sterk effect
score tussen 3 en 5:
─ ─ /++, negatief/positief matig effect
score 2 tot en met 3:
─ /+, negatief/positief gering effect
score minder dan 2:
0, geen/verwaarloosbaar effect.
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6.8.5

Effectbeschrijving
Er zal onderzocht worden welke effecten ten aanzien van het landschap, bouwkundig en
archeologisch erfgoed er zullen optreden bij het ontwikkelen van de verschillende locaties.
Volgende effectgroepen komen aan bod:
- verlies of aantasting van waardevolle landschapselementen en –structuren
door ruimtebeslag en verbreking of wijziging van landschapsecologische
relaties;
- wijziging of potentiële aantasting van archeologische erfgoedwaarden,
landschappelijke erfgoedwaarden (landschapsrelicten en ankerplaatsen) en
bouwkundige erfgoedwaarden (beschermde en/of waardevolle nietbeschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen);
- wijziging in het landschapsbeeld en de visuele impact.



Wijziging landschapsstructuur en landschapsecologische relaties:

Door het ruimtebeslag voor uitbreiding van de bedrijvenzones kunnen bestaande
landschapsstructuren en geomorfologische structuren (holle wegen, taluds, ..) wijzigen of
verdwijnen en ruimtelijke barrières ontstaan. De effecten worden kwalitatief, eventueel
kwantitatief beschreven en beoordeeld



Wijziging erfgoedwaarden

Door het ruimtebeslag en de wijzigingen in de bestaande structuren kunnen bepaalde
erfgoedelementen verloren gaan of hun landschappelijke context verliezen. Dit kan gaan om
landschappelijk erfgoed (perceleringspatroon, landgebruik, historisch wegennet, relicten en
ankerplaatsen), bouwkundig erfgoed en (ondergrondse, onzichtbare) archeologische
erfgoedwaarden. De effecten worden kwalitatief beschreven en beoordeeld.



Wijziging perceptieve kenmerken

Door de uitvoering van de plannen kan er een belangrijke visuele impact optreden, met
wijzigingen in de schaal, openheid, reliëf, beelddragers, contrast, kleur, zichtpunten, enz. van
het landschap. De beleving van het landschap wordt mee opgenomen in de bespreking. Deze
benadering is beperkt tot een bespreking in termen van kwaliteiten. De effecten worden
kwalitatief beschreven en beoordeeld.

6.8.6

Interdisciplinaire gegevensoverdracht
De gegevens van de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie i.v.m. de
visuele impact kunnen gebruikt worden bij de bespreking van de landschapsbeleving in de
discipline Mens, waar de belevingswaarden door de potentiële gebruikers van het landschap
worden behandeld.
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6.9

Discipline mens-ruimtelijke aspecten, en hinder en gezondheid

6.9.1

Referentiesituatie
De Referentiesituatie werd beschreven en gedocumenteerd als inleiding op de Effectenanalyse
per deelplan en per locatiealternatief. Zie verder onder 7.8.

6.9.2

Ruimtelijke aspecten
Gezien het hier een MER betreft voor een plan in het kader van de wetgeving ruimtelijke
ordening, voorafgegaan door een ruimtelijk vooronderzoek, bestaat reeds een beschrijving van
de bestaande toestand en een ruimtelijke afweging (zie nota stedelijkgebiedbeleid) en hoeft
deze in principe niet meer te worden gemaakt in deze opdracht. Toch zal gekeken worden naar
de ruimtelijk-functionele samenhang van de geplande bestemmingen, en de
toekomstwaarde.
De samenhang tussen de functies wordt zowel intern voor het plan zelf besproken als in relatie
met de omgeving. Deze evaluatie bepaalt de gebruikswaarde. Op basis van de bestaande
toestand en de realistisch te verwachten evolutie wordt het beeld verfijnd tot een weergave van
de te verwachten functionele systemen en de effecten ervan op de ruimtelijke samenhang.
De toekomstwaarde wordt beschreven aan de hand van parameters zoals flexibiliteit,
aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid, stimulerende werking voor de omgeving, het inspelen op
maatschappelijke tendensen, economische impact. Beide parameters zullen beschreven
worden via expert judgement.

6.9.3

Hinder en gezondheid
Een aantal bestemmingen kan naar verwachting effecten resorteren i.v.m. de leefomgeving van
de mens. In het bijzonder de disciplines Lucht, Geluid en Trillingen, MensVerkeer(sleefbaarheid) zullen aangeven in welke mate er positieve of negatieve veranderingen
in dit verband te verwachten zijn als gevolg van de gebiedsherbestemmingen. Deze
effectanalyses worden in dit hoofdstuk samengevat m.b.t. de omgeving voor de mens. Indien
zou blijken dat ook vanuit de andere disciplines effecten in dit verband als relevant dienen te
worden beschouwd, dan worden zij hier eveneens opgenomen.
In de mate dat hierover geen duidelijkheid bestaat worden de effecten van de aanlegfase
normaliter niet behandeld in een plan-MER. Er zijn immers gedetailleerde projectbeschrijvingen
noodzakelijk om tot een realistische hinderinschatting te komen. Bovendien is de hinder sterk
gespreid in de tijd (afhankelijk van de ontwikkeling). Dit geldt dus zeker voor de geluids- en
luchtemissies van de aanlegwerken en het werfverkeer, en de daaruit volgende effecten op vlak
van hinder en gezondheid voor de omwonenden, mogelijke directe hinder van geluid, visuele
hinder, geurhinder enz.
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7

Geplande situatie binnen de ontwikkelingsscenario’s,
milderende maatregelen en monitoring

7.1

Discipline bodem
De plannen betekenen ingrijpende handelingen met betrekking tot de bodem. Ze zullen naar
verwachting haast vanzelfsprekend effecten hebben op vergraving, nivellering, grondverzet,
berijden, afdichting, en in die zin op de latere potenties, het maatschappelijk mogelijke gebruik
van de gronden, enz... Verwachte of mogelijke effecten betreffen:

-

Bodemprofiel
Bodemstructuur
Bodemgeschiktheid
Bodemwaterhuishouding
Erosie
Bodemhygiëne

Gezien de huidige situatie en bestemming zal de inname van bodemoppervlakte voor
bedrijventerrein uiteraard effecten hebben op de landbouwbedrijvigheid ter hoogte van de
locaties Leuvensesteenweg en Webbekom.
In het kader van de voorbereiding van het PRUP wordt hiervoor een
Landbouweffectenrapportage (LER) uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de VLM.
De activiteiten bij de realisatie van de plannen zullen ingrijpende veranderingen teweegbrengen
in de bodemopbouw in algemene termen, in de gelaagdheid van de bodem, in de samenstelling
en eigenschappen van de verschillende bodemlagen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt
worden tussen de bovenste bodemlagen (het zgn. pedon, d.i. de bodemlaag tot 1.25 m onder
maaiveld) en de diepere geologie. Dit onderscheid is enigszins arbitrair, maar volgt het
wetenschappelijke onderscheid tussen pedologie en geologie.

7.1.1

Algemene referentiesituatie – ontwikkelingsscenario’s
In het bijzonder in het kader van het deelbekken van de Begijnebeek, Bekkenbeheersplan
Demerbekken dient aandacht te gaan naar de erosieproblematiek.

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

114

7.1.2

Deelplan Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid

7.1.2.1

Wijziging profiel (pedologie, geologie)
Verstoring historisch/wetenschappelijk belangrijke pedologische profielen



De bodemseries in het plangebied zijn niet opgenomen in de Databank Bodemkundige Erfgoed
(LNE, 2006). De criteria voor opname in de databank zijn


geogenetisch of cultuurhistorisch kenmerkend en zeldzaam,



uniek of deel uitmakend van een unieke sequentie,



van bijzondere ouderdom,



en/of met een educatieve of wetenschappelijke functie.

Op de locatie zijn de bodems in grote mate karakteristiek voor de streek en veel voorkomend.
Effectbeoordeling: geen effect.
Verstoring van het archeologische bodemarchief



Indien de bodem drager is van archeologische elementen, bv. van historische menselijke
activiteiten, kunnen deze geroerd worden of vernietigd.
Zie 7.7.
Wijziging in multifunctionaliteit (bodemgeschiktheid)
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-

M.b.t. potentieel voor productie van voedsel en hout wordt verwezen naar de
bodemgeschiktheid bij de bodemkartering, en naar het programma BOBO (De Vos B.,
INBO, 2000). De bodems bestaan uit overwegend licht zandleembodems, met klei of
zand en plaatselijk stenig in de ondergrond, en met sterk wisselende
grondwaterstanden, voor landbouwproductie geschikt, of ongeschikt waar klei in de
ondergrond voorkomt of bij te sterk wisselende grondwaterstanden. Voor houtproductie
zijn de bodems slechts matig geschikt, en dit voor slechts enkele soorten.

-

De huidige hygiënische bodemkwaliteit laat bedrijvigheid toe. Er zijn geen beperkingen
m.b.t. overstromingsrisico.

-

De bodems laten, soortselectief, ontwikkeling van fauna en flora toe. Realisatie van het
plan betekent dat aanzienlijke oppervlakte wordt afgedicht door de inrichtingen, dus
niet geschikt om habitat en genenpoel te dragen.

-

Er zijn geen beperkingen voor inrichting als leefomgeving voor de mens in de
referentiesituatie.

-

De locatie is niet opgenomen in het algemeen of een bijzonder delfstoffenplan.

-

De ingreep heeft geen effect op de grote landschapsstructuur (zie 7.7).
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Indien een bodem in de huidige situatie als weinig, matig tot zeer geschikt voor een bepaalde
functie gekend is, en deze functie verdwijnt, wordt het effect resp. als beperkt, aanzienlijk of
zeer ingrijpend beoordeeld. Effecten zijn beperkt tot de locatie, al dan niet aanzienlijk, doch
omkeerbaar in de tijd. De veranderingen in bodemgeschiktheid worden als volgt beoordeeld:
Voedselproductie, houtproductie

gering tot matig negatief

Bedrijvigheid

matig positief

Habitat en genenpoel

matig negatief

Wonen, cultuur, recreatie

matig negatief

Grondstoffen

geen

Landschapselement

geen

Historisch en/of wetenschappelijk waardevol

geen

Effectbeoordeling: overwegend matig negatief.

7.1.2.2

Bodemstructuur


Verdichting

Door betreding, berijden of bewerking kan de bodemstructuur verstoord worden meestal met
vermindering van het poriëngehalte, verdichting tot gevolg. Verdichting heeft onmiddellijk
gevolg op de verluchting van de bodem, de waterbeweging in de bodem en de mogelijkheden
voor biologisch leven of plantaardige productie. In het algemeen zal een drogere bodem of een
bodem die opgebouwd is uit grovere bestanddelen (bv. zand) meer weerstand hebben tegen
verdichting door berijden of bewerking.
De bodemseries op de locatie betreffen in hoofdzaak licht zandleembodems die in vochtige
toestand verdichtingsgevoelig zijn. Aanleg van het bedrijventerrein zal betekenisvolle, blijvende
verdichting met zich brengen.
Effectbeoordeling: significant negatief effect.
Maatregelen
De inrichting van het terrein is zeer ingrijpend. In de zones die niet worden verhard en deel
zullen uitmaken van groenvoorziening of buffers of infiltrerend dienen te blijven zal men de
bodemstructuur dienen te beschermen door niet berijden van de bodems met zwaar materieel
of werken met rijplaten.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: matig negatief.


Wijziging stabiliteit

Gezien de topografie en de inrichting wordt geen risico op grondverschuiving verwacht.
Effectbeoordeling: geen effect.
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Bodemzetting door bemaling

Bodemzetting is een vorm van verdichting van de bodem die kan optreden wanneer een
waterverzadigde bodem ontwaterd wordt. Door het eigen gewicht kan bij ontwatering de bodem
inklinken. Dit kan optreden bij kleibodems en waar veenlagen voorkomen, en naargelang de
bodem continu waterverzadigd is. Vóórkomen van veen wordt niet vermeld door de bodemkaart
voor het plangebied.
Effectbeoordeling: geen effect.

7.1.2.3

Wijziging in de bodemwaterhuishouding
Onder bodemwaterhuishouding wordt verstaan de eigenschappen van een bodem die
aangeven op welke wijze water beweegt in de bodem, waar en wanneer water voorkomt in de
bodem, zowel in verzadigde toestand (bv. onder de watertafel), maar vooral in de onverzadigde
bodem, boven de watertafel. De bodemwaterhuishouding heeft doorgaans betrekking op de
bodemserie. Ze is bepalend voor de vochttoestand van de bodem, de ontwikkeling van de
bodem, de voeding van grachtensystemen, maar in het bijzonder voor de vochtvoorziening i.f.v.
biologisch leven (fauna en flora) en plantaardige productie.
Effecten op de bodemwaterhuishouding worden behandeld onder 7.2.

7.1.2.4

Erosie (bodemverlies)


Optreden van erosie

De deelplanzone is vrijwel niet erosiegevoelig. Gezien de in lengte zeer beperkte en zwakke
hellingen en de inrichtingen (er is geen aanwijzing dat onbegroeide of onverharde steile
hellingen worden aangelegd) wordt vrijwel geen of geen erosie verwacht.
Door stockage van partijen grond tijdens de werken kan wel plaatselijk erosie voorkomen.
Effectbeoordeling: verwaarloosbaar tot matig negatief effect.
Maatregelen
Afdekken van partijen tijdelijk gestockeerde
oppervlaktewaters kan terechtkomen.

grond

indien

geërodeerd

materiaal

in

Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: verwaarloosbaar negatief.


Wijziging in erosiegevoeligheid

Gezien de topografie en de inrichting wordt geen wijziging in erosiegevoeligheid verwacht,
hooguit afname hiervan gezien afdichting van de bodem zal voorkomen.
Effectbeoordeling: geen of gering positief effect.
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7.1.2.5

Bodemhygiëne
De realisatie van een plan kan effecten hebben op het vóórkomen van verontreiniging.
Indien er verontreinigde sites voorkomen, kan tijdens de aanleg (versneld) gesaneerd worden.
Evenzeer kan bodemverontreiniging ontstaan tijdens de aanlegwerken ten gevolge van
calamiteiten (lekken, morsen van oliën of brandstof) of ten gevolge van verspreiding van
verontreiniging onder invloed van bemaling indien deze nodig is. Ook kan verontreiniging
optreden als gevolg van instroming in het plangebied vanuit verontreinigingsbronnen of
verontreinigde gronden op naburige percelen door bemaling indien deze nodig is.
Tijdens de exploitatie zal het industrieterrein normaliter bedrijven huisvesten waarvoor de
vereiste exploitatievergunningen werden afgeleverd na voorafgaand veiligheids- en milieugerelateerd onderzoek (VR, m.e.r.) en waarvoor wettelijke voorziene monitoring gebeurt op
emissies, in de eerste plaats lucht en water. Men kan dan ook uitgaan van het feit dat mogelijke
verontreiniging van de bodem enkel kan gebeuren door calamiteiten.


Wijziging in verontreinigingstoestand

Op de terreinen van SPLEN, Leuvensesteenweg 186, werd een sanering beëindigd met
eindverklaring (OVAM 5046). Er is geen humaan-toxicologisch risico of geen
verspreidingsrisico meer.
Aan een tankstation aan de Leuvensesteenweg 311 werd eveneens een sanering doorgevoerd;
De eindverklaring (OVAM 14115) voorziet in verdere monitoring en alsnog verplichte opstart
van verdere grondwatersanering wanneer voor de parameters BTEX 80 % van de
bodemsaneringsnorm
grondwater zou worden overschreden. Gezien de NOgrondwaterstromingsrichting ter hoogte van dit terrein wordt geen effect voor de
bodemhygiënische toestand verwacht van het plangebied.
Op basis van de bij de OVAM neergelegde onderzoeken, kan men besluiten dat met betrekking
tot de planlocatie geen verdere bodem-milieuhygiënische beperkingen bestaan. En werden
geen verdere bijzondere voorwaarden opgelegd voor bodemgebruik of bestemming in dit
verband.
De kans dat een calamiteit zich voordoet is gering gezien de huidige milieureglementeringen
die gelden voor activiteiten met een potentieel verontreinigend karakter. In overeenstemming
met de bepalingen van het bodemsaneringdecreet, dienen bij calamiteit onmiddellijk de nodige
acties te worden ondernomen.
Effectbeoordeling: geen effect.
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7.1.3

Deelplan Uitbreiding RB Webbekom Noord

7.1.3.1

Wijziging profiel (pedologie, geologie)
Verstoring historisch/wetenschappelijk belangrijke pedologische profielen



De bodemseries in het plangebied zijn niet opgenomen in de Databank Bodemkundige Erfgoed
(LNE, 2006).
De bodems zijn in grote mate karakteristiek voor de streek en veel voorkomend.
Effectbeoordeling: geen effect.
Verstoring van het archeologische bodemarchief



Indien de bodem drager is van archeologische elementen, bv. van historische menselijke
activiteiten, kunnen deze geroerd worden of vernietigd.
Zie 7.7 Effectanalyse landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

Wijziging in multifunctionaliteit (bodemgeschiktheid)
-

De leem- en zandleembodems langsheen de Leugebeek zullen buiten het netto
bedrijventerrein vallen. Deze bodems zijn vermeld als ongeschikt voor
landbouwproductie, en enkel geschikt voor Schietwilg of Grauwe Els. Anderzijds kan
men aannemen dat omwille van de ingrepen aan de Leugebeek deze bodems intussen
werden gedraineerd zodat het productiepotentieel wel hoger ligt dan aangegeven door
de vermelde bronnen. Het inrichtingsplan laat deze bodems grotendeels ongeroerd.
Ter hoogte van het netto bedrijventerrein, d.i. de zone op de helling van het terrein,
liggen overwegend licht zandleembodems, met klei of zand en plaatselijk stenig in de
ondergrond, en met sterk wisselende grondwaterstanden, voor landbouwproductie
geschikt, of weinig geschikt waar klei in de ondergrond voorkomt. Voor houtproductie
zijn de bodems slechts matig geschikt, en dit voor slechts enkele soorten.
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-

De huidige hygiënische bodemkwaliteit laat bedrijvigheid toe. De vermelding van
“mogelijk overstromingsgevoelig” slaat op de historische drainageklasse van de
bodems aan de noordzijde van de planzone. Men kan er van uitgaan dat de
overstromingsgevoeligheid niet reëel is. Op de helling, waar het netto bedrijfsterrein
wordt voorzien zijn geen beperkingen m.b.t. overstromingsrisico.

-

De bodems laten, soortselectief, ontwikkeling van fauna en flora toe. Realisatie van het
plan betekent dat aanzienlijke oppervlakte wordt afgedicht door de inrichtingen, dus
niet geschikt om habitat en genenpoel te dragen.

-

Er zijn geen beperkingen voor inrichting als leefomgeving voor de mens in de
referentiesituatie.

-

De locatie is niet opgenomen in het algemeen of een bijzonder delfstoffenplan.

-

De ingreep heeft geen effect op de grote landschapsstructuur (zie 7.7).
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Effecten zijn beperkt tot de locatie, al dan niet aanzienlijk, doch omkeerbaar in de tijd. De
veranderingen in bodemgeschiktheid worden als volgt beoordeeld:
Voedselproductie, houtproductie

matig negatief

Bedrijvigheid

matig positief

Habitat en genenpoel

matig negatief

Wonen, cultuur, recreatie

matig negatief

Grondstoffen

geen

Landschapselement

geen

Historisch en/of wetenschappelijk waardevol

gering negatief

Effectbeoordeling: overwegend matig negatief effect.

7.1.3.2

Bodemstructuur


Verdichting

De bodemseries op de locatie betreffen leem- of zandleembodems, of licht zandleembodems
die in vochtige toestand verdichtingsgevoelig zijn. Aanleg van het bedrijventerrein en inrichting
van de bufferzone aan de noordzijde zal betekenisvolle, blijvende verdichting met zich brengen.
Effectbeoordeling: significant negatief effect.
Maatregelen
De inrichting van het terrein is zeer ingrijpend. In de zones die niet worden verhard en deel
zullen uitmaken van groenvoorziening of buffers of infiltrerend dienen te blijven, zal men de
bodemstructuur dienen te beschermen door niet berijden van de bodems met zwaar materieel
of werken met rijplaten.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: matig negatief.


Wijziging stabiliteit

Gezien de inrichting wordt geen risico op grondverschuiving verwacht.
Effectbeoordeling: geen effect.


Bodemzetting door bemaling

Vóórkomen van veen wordt niet vermeld door de bodemkaart voor het plangebied.
Effectbeoordeling: geen effect.

7.1.3.3

Wijziging in de bodemwaterhuishouding
Effecten op de bodemwaterhuishouding worden behandeld onder 7.2.
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7.1.3.4

Erosie (bodemverlies)


Optreden van erosie

Onder het huidige bodemgebruik en gezien de erosiegevoeligheid omwille van de hellingsgraad
en de bodemtextuur treedt in de zone bodemerosie op. De delen van deze zone met de
hoogste helling liggen onder akkerbouw. De erosiegevoeligheidskaart geeft geen verdere detail
m.b.t. de ernst van de erosie.
Tijdens de inrichting (de aanlegfase dus) zal gedurende langere tijd braakgehouden terrein of
partijen tijdelijk gestockeerde grond dienen afgedekt te worden om erosie te vermijden. Na de
inrichting (de exploitatiefase dus) wordt geen verdere erosie verwacht.
Het plan voorziet niet in ingrepen in het begroeide talud met het hoogteverschil (10 à 17 m)
tussen het nieuwe en het bestaande industrieterrein. Dit talud maakt geen deel uit van de
deelplanzone.
Effectbeoordeling: matig negatief tot matig positief effect.
Maatregelen
Tijdens de inrichting (de aanlegfase dus) zullen gedurende langere tijd braakgehouden terrein
of partijen tijdelijk gestockeerde grond dienen afgedekt te worden om erosie te vermijden.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: matig positief.


Wijziging in erosiegevoeligheid

Gezien de inrichting, belangrijke
erosiegevoeligheid verwacht.

oppervlaktes

met

afdichting,

wordt

afname

van

Effectbeoordeling: matig positief effect.

7.1.3.5

Bodemhygiëne
De realisatie van een plan kan effecten hebben op het vóórkomen van verontreiniging.
Indien er verontreinigde sites voorkomen, kan tijdens de aanleg (versneld) gesaneerd worden.
Evenzeer kan bodemverontreiniging ontstaan tijdens de aanlegwerken ten gevolge van
calamiteiten (lekken, morsen van oliën of brandstof) of ten gevolge van verspreiding van
verontreiniging onder invloed van bemaling indien deze nodig is. Ook kan verontreiniging
optreden als gevolg van instroming in het plangebied vanuit verontreinigingsbronnen of
verontreinigde gronden op naburige percelen door bemaling indien deze nodig is.
Tijdens de exploitatie zal het industrieterrein normaliter bedrijven huisvesten waarvoor de
vereiste exploitatievergunningen werden afgeleverd na voorafgaand veiligheids- en milieugerelateerd onderzoek (VR, m.e.r.) en waarvoor wettelijke voorziene monitoring gebeurt op
emissies, in de eerste plaats lucht en water. Men kan dan ook uitgaan van het feit dat mogelijke
verontreiniging van de bodem enkel kan gebeuren door calamiteiten.
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Wijziging in verontreinigingstoestand



Op het bestaande bedrijfsterrein Webbekom-Noord werd op de terreinen van HAROL Consyst
NV, Industriepark 3, werd in 2007 een sanering beëindigd met eindverklaring (OVAM 10402).
Na oppervlakkige afdichting van de grond, wordt verdere verspreiding van polluenten vermeden
zodat geen effect wordt verwacht m.b.t. de planzone Webbekom noord.
Op basis van de bij de OVAM neergelegde onderzoeken, kan men besluiten dat met betrekking
tot de planlocatie geen verdere bodem-milieuhygiënische beperkingen bestaan. En werden
geen verdere bijzondere voorwaarden opgelegd voor bodemgebruik of bestemming in dit
verband.
De kans dat een calamiteit zich voordoet is gering gezien de huidige milieureglementeringen
die gelden voor activiteiten met een potentieel verontreinigend karakter. In overeenstemming
met de bepalingen van het bodemsaneringdecreet, dienen bij calamiteit onmiddellijk de nodige
acties te worden ondernomen.
Effectbeoordeling: geen effect.

7.1.4

Deelplan Uitbreiding RB Webbekom West

7.1.4.1

Wijziging profiel (pedologie, geologie)
Verstoring historisch/wetenschappelijk belangrijke pedologische profielen



De bodemseries in het plangebied zijn niet opgenomen in de Databank Bodemkundige Erfgoed
(LNE, 2006). De bodems zijn in grote mate karakteristiek voor de streek en veel voorkomend.
Effectbeoordeling: geen effect.
Verstoring van het archeologische bodemarchief



Indien de bodem drager is van archeologische elementen, bv. van historische menselijke
activiteiten, kunnen deze geroerd worden of vernietigd. Zie 7.7.
Wijziging in multifunctionaliteit (bodemgeschiktheid)
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-

De bodems bestaan uit overwegend zandleembodems, deels tot zeer geschikt voor
hout- of landbouwproductie, deels ongeschikt waar het Tertiaire substraat in het
bodemprofiel vrijwel dagzoomt.

-

De huidige hygiënische bodemkwaliteit laat bedrijvigheid toe. Er zijn geen beperkingen
m.b.t. overstromingsrisico.

-

De bodems laten, soortselectief, ontwikkeling van fauna en flora toe. Realisatie van het
plan betekent dat aanzienlijke oppervlakte wordt afgedicht door de inrichtingen, dus
niet geschikt om habitat en genenpoel te dragen.

-

Er zijn geen beperkingen voor inrichting als leefomgeving voor de mens in de
referentiesituatie.
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-

De locatie is niet opgenomen in het algemeen of een bijzonder delfstoffenplan.

-

De locatie heeft duidelijke betekenis in de grote landschapsstructuur (zie 7.7).

Effecten zijn beperkt tot de locatie, al dan niet aanzienlijk, doch omkeerbaar in de tijd. De
veranderingen in bodemgeschiktheid worden als volgt beoordeeld:
Voedselproductie, houtproductie
Bedrijvigheid
Habitat en genenpoel
Wonen, cultuur, recreatie
Grondstoffen
Landschapselement
Historisch en/of wetenschappelijk waardevol

matig negatief
matig positief
matig negatief
matig negatief
geen
matig negatief
matig negatief

Effectbeoordeling: overwegend matig negatief.

Effecten op de bodemwaterhuishouding en landbouwbodemgeschiktheid: zie
discipline water.

7.1.4.2

Bodemstructuur


Verdichting

De bodemseries op de locatie betreffen zandleembodems die in vochtige toestand
verdichtingsgevoelig zijn. Aanleg van het bedrijventerrein zal betekenisvolle, blijvende
verdichting met zich brengen.
Effectbeoordeling: significant negatief effect.
Maatregelen
De inrichting van het terrein is zeer ingrijpend. In de zones die niet worden verhard en deel
zullen uitmaken van groenvoorziening of buffers of infiltrerend dienen te blijven, zal men de
bodemstructuur dienen te beschermen door niet berijden van de bodems met zwaar materieel
of werken met rijplaten.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: matig negatief.


Wijziging stabiliteit

Gezien de topografie en de inrichting wordt geen risico op grondverschuiving verwacht.
Effectbeoordeling: geen effect.


Bodemzetting door bemaling

Vóórkomen van veen wordt niet vermeld door de bodemkaart voor het plangebied.
Effectbeoordeling: geen effect.
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7.1.4.3

Wijziging in de bodemwaterhuishouding
Effecten op de bodemwaterhuishouding worden behandeld onder hoofding 7.2.

7.1.4.4

Erosie (bodemverlies)


Optreden van erosie

Onder het huidige bodemgebruik en gezien de erosiegevoeligheid omwille van de hellingsgraad
en de zandleemtextuur treedt in de zone enige bodemerosie op. De delen van deze
deelplanzone met een vergelijkbare helling als de steilste helling van de deelplanzone
Webbekom Noord (waar zij onder akker ligt) bevinden zich aan de Noordzijde van de
deelplanzone Webbekom West, en liggen hier onder fruitaanplantingen. Elders op de
erosiegevoelige zone bedraagt de helling minder dan de helft van deze die in de deelplanzone
Webbekom Noord voorkomt. In die zin is de erosie zeer beperkt.
Gedurende langere tijd braakgehouden terrein of partijen tijdelijk gestockeerde grond kunnen
erosie veroorzaken.
Na de inrichting wordt geen verdere erosie verwacht.
Effectbeoordeling: gering negatief tot gering positief effect.
Maatregelen
Tijdens de inrichting zal gedurende langere tijd braakgehouden terrein of partijen tijdelijk
gestockeerde grond dienen afgedekt te worden om erosie te vermijden.
Effectbeoordeling na maatregel: gering positief effect.


Wijziging in erosiegevoeligheid

Gezien inrichting, belangrijke oppervlaktes met afdichting wordt afname van erosiegevoeligheid
verwacht.
Effectbeoordeling: matig positief effect.

7.1.4.5

Bodemhygiëne
Er zijn bij de OVAM geen bodemonderzoeken bekend die invloed kunnen hebben op de
bodemhygiënische situatie op de planlocatie.
De kans dat een calamiteit zich voordoet is gering gezien de huidige milieureglementeringen
die gelden voor activiteiten met een potentieel verontreinigend karakter. In overeenstemming
met de bepalingen van het bodemsaneringdecreet, dienen bij calamiteit onmiddellijk de nodige
acties te worden ondernomen.
Effectbeoordeling: geen effect.
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7.1.5

Deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg

7.1.5.1

Wijziging profiel (pedologie, geologie)
Verstoring historisch/wetenschappelijk belangrijke pedologische profielen



De bodemseries in het plangebied zijn niet opgenomen in de Databank Bodemkundige Erfgoed
(LNE, 2006).
De bodems zijn in grote mate karakteristiek voor de streek en veel voorkomend.
Effectbeoordeling: geen effect.


Verstoring van het archeologische bodemarchief: Zie 7.7.



Wijziging in multifunctionaliteit (bodemgeschiktheid)
-

De hydromorfe bodems zijn ongeschikt voor productie van voedsel en hout.

-

De huidige hygiënische bodemkwaliteit laat bedrijvigheid toe. Er zijn echter
beperkingen m.b.t. overstromingsrisico. Realisatie van het plan betekent vrijwel geen
verandering in deze situatie

-

In de zones met afdichting laten de bodems, soortselectief, ontwikkeling van fauna en
flora toe. Realisatie van het plan betekent vrijwel geen verandering in deze situatie.

-

Er zijn geen beperkingen voor inrichting als leefomgeving voor de mens in de
referentiesituatie omwille van de overstromingsproblematiek.

-

De locatie is niet opgenomen in het algemeen of een bijzonder delfstoffenplan.

-

De ingreep heeft geen effect op de grote landschapsstructuur (zie 7.7).

Effecten zijn zeer beperkt op de locatie. De veranderingen in bodemgeschiktheid worden als
volgt beoordeeld:
Voedselproductie, houtproductie

geen

Bedrijvigheid

gering positief

Habitat en genenpoel

geen

Wonen, cultuur, recreatie

geen

Grondstoffen

geen

Landschapselement

geen

Historisch en/of wetenschappelijk waardevol

geen

Effectbeoordeling: geen effect.
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Effecten op de bodemwaterhuishouding en landbouwbodemgeschiktheid: zie
discipline water.

7.1.5.2

Bodemstructuur


Verdichting

De bodemseries op de locatie betreffen hydromorfe leem- of licht zandleembodems die zeer
verdichtingsgevoelig zijn. Berijden met zware werfmachines zal verdichting met zich brengen.
Effectbeoordeling: significant negatief effect.
Maatregelen
Bij werken buiten de verharde oppervlakte, bij de aanleg van de groenbuffer en het
waterretentiebekken zal men de bodemstructuur dienen te beschermen door niet berijden van
de bodems met zwaar materieel of door werken met rijplaten.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: matig negatief.


Wijziging stabiliteit

Gezien de topografie en de inrichting wordt geen risico op grondverschuiving verwacht.
Effectbeoordeling: geen effect.


Bodemzetting door bemaling

Vóórkomen van veen wordt niet vermeld door de bodemkaart voor het plangebied.
Effectbeoordeling: geen effect.

7.1.5.3

Wijziging in de bodemwaterhuishouding
Effecten op de bodemwaterhuishouding worden behandeld onder 7.2.

7.1.5.4

Erosie (bodemverlies)


Optreden van erosie

De bodem op planlocatie is niet erosiegevoelig
Effectbeoordeling: geen effect.


Wijziging in erosiegevoeligheid

De planlocatie is niet erosiegevoelig. De ingrepen brengen hierin geen verandering.
Effectbeoordeling: geen effect.
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7.1.5.5

Bodemhygiëne


Wijziging in verontreinigingstoestand

In de kleinhandelszone werden 3 bodemsaneringen uitgevoerd gevolgd door eindverklaring in
2007 of 2008 (Leuvensesteenweg nrs. 108 (Garage Meelberghs NV), 112 (Hoflijk NV) en 135
Kuwait Petroleum Belgium), OVAM nrs. 1787, 10226 en 12445). Op de terreinen is geen
humaan-toxicologisch risico of geen verspreidingsrisico meer.
De kans dat een calamiteit zich voordoet is gering gezien de huidige milieureglementeringen
die gelden voor activiteiten met een potentieel verontreinigend karakter. In overeenstemming
met de bepalingen van het bodemsaneringdecreet, dienen bij calamiteit onmiddellijk de nodige
acties te worden ondernomen.
Effectbeoordeling: geen effect.

7.1.6

Deelplan Omzetting deel WUG Kloosterberg naar
openruimtebestemming

7.1.6.1

Wijziging profiel (pedologie, geologie)


Verstoring historisch/wetenschappelijk belangrijke pedologische profielen

Het plan heeft geen bodemprofielverstoring tot gevolg.
Effectbeoordeling: geen effect.


Verstoring van het archeologische bodemarchief

Het plan heeft geen bodemprofielverstoring tot gevolg.
Effectbeoordeling: geen effect.


Wijziging in multifunctionaliteit (bodemgeschiktheid)

Onder het nulalternatief en autonome ontwikkeling blijft de zone beschikbaar als
woonuitbreidingsgebied en blijft de mogelijkheid open voor effectieve bebouwing. In die zin kan
het plan betekenen het niet ontwikkelen van een woongebied waardoor ontwikkeling van fauna
en flora wordt gevrijwaard.
Effectbeoordeling: geen effect.
Mogelijk matig negatief effect onder het nulalternatief.

7.1.6.2

Bodemstructuur




Verdichting
Wijziging stabiliteit
Bodemzetting door bemaling

Het plan houdt in dat geen ingrepen in de planzone gebeuren.
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Effectbeoordeling: geen effect.
Onder het nulalternatief en autonome ontwikkeling blijft de zone beschikbaar als
woonuitbreidingsgebied en blijft de mogelijkheid open voor effectieve bebouwing. In die zin kan
het plan betekenen het niet ontwikkelen van een woongebied en vrijwaring van gedeeltelijke
verdichting.
Mogelijk matig negatief effect onder het nulalternatief.

7.1.6.3

Wijziging in de bodemwaterhuishouding
Het plan betekent vrijwaring van ingrepen in de planzone.
Effectbeoordeling: geen effect.

7.1.6.4

Erosie (bodemverlies)



Optreden van erosie
Wijziging in erosiegevoeligheid

Het plan betekent vrijwaring van ingrepen in de planzone.
Effectbeoordeling: geen effect.
Onder het nulalternatief en autonome ontwikkeling is niet uitgesloten dat bebouwing zal
gebeuren waardoor afname van erosiegevoeligheid kan te noteren zijn.

7.1.6.5

Bodemhygiëne


Wijziging in verontreinigingstoestand

Het plan betekent vrijwaring van ingrepen in de planzone.
Effectbeoordeling: geen effect.

7.1.7

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de
volledige taakstelling
De alternatieve planzone, volledige taakstelling strekt zich uit van de Leuvensesteenweg tot
aan de beemden langs de Begijnebeek.
De effecten zijn zoals beschreven voor het deelplan. Verdere effecten voor dit locatiealternatief
zijn te vermelden m.b.t. :

7.1.7.1

Wijziging in de bodemwaterhuishouding
De effecten op de bodemwaterhuishouding worden behandeld onder hoofding 7.2.
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7.1.7.2

Erosie (bodemverlies)


Optreden van erosie

Beperkte zones van het uitbreidingsgebied zijn erosiegevoelig en liggen onder akkerbouw
zodat in de periodes dat geen bodembedekking voorkomt erosie kan optreden. Door afdichting
en permanente begroeiing onder de inrichting kan men verwachten dat erosie vermeden wordt.
Zie eveneens m.b.t. het deelplangebied.
Effectbeoordeling: matig negatief tot gering positief effect.


Wijziging in erosiegevoeligheid

Gezien de inrichting, belangrijke
erosiegevoeligheid verwacht.

oppervlaktes

met

afdichting,

wordt

afname

van

Effectbeoordeling: matig positief effect.

7.1.8

Locatiealternatieven waarbij Uitbreiding RB Webbekom West voor
30 ha
De effecten zijn vergelijkbaar met deze m.b.t. de Uitbreiding RB voor 15 ha.

7.1.9

Nulalternatieven
Zoals reeds aangegeven is het strikte nulalternatief geen optie m.b.t. bedrijventerrein.
Voor de individuele deelplannen en alternatieven is de autonome evolutie vrijwel gelijk aan het
nulalternatief.
Binnen de huidige gewestplanbestemmingen worden geen veranderingen m.b.t. bodemgebruik
e.d. verwacht, m.u.v. de herbestemming van het WUG Kloosterberg waardoor zoals hoger
aangegeven multifunctionaliteit wordt behouden en gedeeltelijk verdichting vermeden.
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Vergelijking effecten deelplannen en locatiealternatieven
bedrijvigheid

7.1.10

De hier weergegeven beoordelingen voor het plan (spreiding op 3 locaties) of voor de
locatiealternatieven nemen de strengste beoordelingen over, voor toepassing van maatregelen,
die m.b.t. de 3 locaties of de locaties binnen de locatiealternatieven werden gegeven (Indien bv.
op één locatie tot significant negatief effect werd besloten, geldt dit ook voor het plan of het
locatiealternatief).
Deelplan RB Deelplan RB Deelplan
RB Deelplannen LocatieLeuvense- Webbekom N Webbekom W RB
alternatief
steenweg
Leuvensesteenweg
(45 ha)

Locatiealternatief

Locatiealternatief

Deelplan
Deelplan KHZ
Herbestemming Leuvensesteenweg
WUG
LeuvenseWebbekom
Kloosterberg
steenweg
N (15 ha) +
(15 ha) + Webbekom
Webbekom W (30 ha)
W (30 ha)

Verstoring historisch/wetenschappelijk belangrijke pedologische profielen

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Verstoring van het archeologische bodemarchief

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

──

──

──

──

──

──

──

O

O

───

───

───

───

───

───

───

O

───

Wijziging stabiliteit

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Bodemzetting door bemaling

O

O

O

O

O

O

O

O

O

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

─ ─/O

─ ─/++

─/+

++

─ ─/+

─ ─/+

─ ─/++

O

O

Wijziging in erosiegevoeligheid

+

++

++

++

++

++

++

O

O

Wijziging in verontreinigingstoestand

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Wijziging in multifunctionaliteit
Verdichting

Wijziging in de bodemwaterhuishouding
Optreden van erosie

(*) : Beoordeling: zie de discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie
(**) : Behandeld onder de discipline Water

De effecten van verdichting, na maatregelen, zijn matig negatief.
De effecten m.b.t. erosie worden na maatregelen beoordeeld als verwaarloosbaar m.b.t.
Leuvensesteenweg Z, als gering positief m.b.t. Webbekom West als deelplan of als
locatiealternatief, en matig positief m.b.t. Webbekom N, en m.b.t. Leuvensesteenweg Z als
locatiealternatief.
Het plan heeft t.o.v. de autonome ontwikkeling een matig positief effect m.b.t. multifunctionaliteit
en verdichting voor het deelplan herbestemming WUG Kloosterberg.
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7.2

Discipline water

7.2.1

Algemene referentiesituatie – ontwikkelingsscenario’s
Het is noodzakelijk om bij de beschrijving van de effecten van de verschillende deelzones
rekening te houden met de vastgestelde ontwikkelingsscenario’s.


M.b.t. Ontwikkelingsscenario ruimtelijke ordening in het kleinstedelijk gebied Diest:

Binnen de afbakening van het stedelijke gebied worden op meerdere plaatsen verdichting of
uitbreiding van woongebied voorzien. Deze uitbreiding wordt vrijwel geheel gerealiseerd in
centraal gebied of in collectief te optimaliseren buitengebied. Deze DWA zal dan ook vrijwel
volledig dienen verwerkt te worden door de RWZI te Diest.
Er wordt een toename met max. 399 wooneenheden in stedelijk gebied verwacht tegen 2017.
Met een bezetting van ca. 2.2 personen per huishouden (naar SVR-2005,
Huishoudensprojecties 2005-2025) betekent dit een toename met ca. 900 IE DWA. In
bestaande wooneenheden zal gezinsverdunning optreden, zodat dit cijfer eerder een maximum
betekent in stedelijk gebied.
Bijkomend bedrijventerrein betekent ca. 360 IE (0.4IE*20arbeidsplaatsen/ha*45ha), afhankelijk
van o.m. de netto beschikbare oppervlakte (zie verder, effectanalyse per deelgebied). Samen
met de woonuitbreiding en bijkomende verdichting in de Kleinhandelszone (ca. 100 IE)
betekent dit een vuillast van in grootteorde 1360 IE tegen 2017. De RWZI Diest beschikt over
voldoende restcapaciteit om deze te verwerken, zeker naarmate de afkoppeling RWA verder
plaatsvindt. Bovendien wordt verwacht dat door dit laatste de zuivering door de RWZI zal
verbeteren (ref. K. Duerinckx, Aquafin Demerbekkenverantwoordelijke, 2010).
Effectbeoordeling: geen effect.
In de verdere effectanalyse voor de deelplannen scoren de locatiealternatieven voor een aantal
effecten niet verschillend van het Plan. De beoordeling van deze effecten is dezelfde en deze
wordt hernomen in de synthesetabel (zie verder). Onder 0 en 7.2.6 worden de effecten
waarvoor wel verschillen zijn aan te geven t.o.v. het Plan of ten opzichte van de andere
locatiealternatieven, beschreven en beoordeeld, en worden zo nodig of waar mogelijk
milderende maatregelen geformuleerd.
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7.2.2

Deelplan Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid

7.2.2.1

Effecten door afdichting en verandering in infiltratie op grondwatervoeding
Figuur 31: Infiltratiegevoeligheid van de betrokken zones.
De concrete invulling, de realisaties binnen de zones voor bedrijvigheid zijn in het planstadium
niet gekend. De afdichting kan gevoelig verschillen naargelang de realisaties.
Bedrijfsgebouwen betekenen doorgaans een hermetisch afdichting. Opslag in open lucht,
parkings en wegen laten mogelijkheden open voor gedeeltelijke infiltratie. De afdichtingsgraad
van een zone met bedrijfsbestemming en kleinhandelszone kan oplopen tot resp. 80 % en 90%
of meer, met inbegrip van het openbaar domein (wegen, groenvoorziening,…). Ingrepen aan de
bodemoppervlakte waardoor verminderde infiltratie optreedt, kunnen effecten hebben op de
grondwaterkwantiteit door afnemende grondwatervoeding. De verminderde infiltratie door
verhardingen kan benaderd worden aan de hand van het neerslagoverschot in het
studiegebied, de netto voeding van het freatisch grondwater, en een benaderende toename van
de oppervlakte onder verharding.
De deelplanzone Leuvensesteenweg Zuid is grotendeels gekarteerd als infiltratiegevoelig. Op
basis van de inrichtingsvoorstellen kan men de bijkomende afgedichte, infiltratiegevoelige
oppervlakte ramen op ca. 11 ha. Een toenemende afdichting bij een neerslagoverschot van
grootteorde 200 mm/jaar zou een verminderde grondwatervoeding betekenen van ca. 22.000
m³/jaar. Gezien de bodemeigenschappen en de aard van de ondergrond kan men ervan
uitgaan dat aanleg van infiltrerende structuren technisch haalbaar is en dat generieke
maatregelen m.a.w. zullen volstaan teneinde de bestaande grondwatervoeding te handhaven.
De hoeveelheid te infiltreren RWA kan bovendien een factor hoger zijn dan de huidige
grondwatervoeding. Waar het neerslagoverschot (d.i. het verschil tussen evapotranspiratie en
neerslag, en grootteorde van de huidige grondwatervoeding) ca. 200 mm/jaar bedraagt, kan
men van verharde oppervlakte in grootteorde 600 mm/ jaar RWA verwachten (grootteorde
jaarneerslag 800 mm met afstromingscoëfficiënt grootteorde 0.8, zie verder).
Effectbeoordeling zonder maatregelen voor infiltratie: significant negatief effect.
Maatregelen
Generieke maatregelen kaderen in de Verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie en
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, 2004, de Vlarem II,
art. 6.2.2.1.2§4, de doelstelling 6° a) in het art. 5 van het decreet integraal waterbeleid en het
concept ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ uit de waterbeleidsnota en het bekkenbeheerplan.
-6

Men kan berekenen dat reeds bij een matig lage infiltratiecapaciteit (10 m/s) het afstromende
hemelwater van ca. 4 ha verharde oppervlakte leidt tot een infiltratie van meer dan 20.000 m³/jr
in een infiltratiestructuur met een 4000 m² infiltratieoppervlakte en 2000 m³ volume met
terugkeerperiode overloop T5 (Vaes et al., 2004). Deze hoeveelheid kan de verminderde
infiltratie compenseren.
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Een meer nauwkeurige dimensionering dient te gebeuren op basis van terreinonderzoek en
metingen van infiltratiecapaciteit.
De infiltratievoorziening kan gerealiseerd worden door afvoer via infiltrerende grachten, wadi’s
(niet limitatieve opsomming), en/of in combinatie met RWA-buffer (zie verder), bv. door een
volume te voorzien in de RWA-buffer dat nooit geledigd wordt door lozing.
Dergelijk infrastructuur is mogelijk in de zone met droge zandleembodems (zie bodemkaart).
Deze zone kan als overdruk worden opgenomen in het RUP of er wordt verwezen naar de zone
met droge zandleembodem.
De infrastructuur wordt collectief aangelegd.
Effectbeoordeling na maatregelen: gering positief tot gering negatief effect.

7.2.2.2

Effecten door bemaling of grondwaterwinning op andere grondwaterwinningen
Waar bemaling vereist is gebeurt deze in het freatische grondwater. De waterwinning in de
nabije omgeving ligt in het Landeniaan dat niet in hydraulisch contact staat met het freatische
grondwater. Hier is m.a.w. geen effect.
Mogelijk kunnen aanvragen volgen voor nieuwe winningen voor industriële activiteiten. Winbare
lagen vormen zowel Mioceen, Oligoceen als Paleoceen (Landeniaan).
In de omgeving van de planlocatie (800 m) komt geen winning voor.
Effectbeoordeling: Geen effect.

7.2.2.3

Effecten op grondwaterstroming, grondwaterstanden en bodemwaterhuishouding
Effecten op de bodemwaterhuishouding zijn mogelijk door mindere grondwatervoeding en door
eventuele grondwaterwinning.
Algemeen komt drainageklasse “A” voor. Nat lemig zand met drainageklasse “I” komt plaatselijk
voor. Deze drainageklassen hangen samen met de plaatselijk minder goede drainagetoestand
van de ondergrond (voorkomen van kleirijkere zanden). Het betreft m.a.w. hangwatertafels,
tijdelijk hogere waterstanden tijdens de winter, niet in evenwicht met het waterpeil in het diepere
Diestiaan.
Uitgaande van een lijnbemaling voor peildaling van 2 à 3 m kan men waterpeildaling
-4
verwachten tot zeker minder dan 60 à 100 m uit de lijn (Methode Sichardt; Diestiaan K=2.5*10
m/s).
Een waterwinning in het freatische Diestiaan (Methode Theis met correctie voor niet gespannen
aquifer, Jacob, 1950; berging=0.3, D=25m) heeft invloed op de waterpeilen op en mogelijk ook
in de omgeving van de locatie. De invloed van een winning van 50.000 m³/jaar heeft een
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invloedsradius van ca. 280 m en betekent een peildaling van 0.04 m op ca. 100 m uit de
winning. Een winning van 10.000 m³/jaar heeft geen aantoonbaar effect.
Eerder werd aangegeven dat onder invloed van verminderde infiltratie, zonder maatregelen,
daling van de grondwatervoeding in grootteorde 22.000 m³/jr kan bedragen, hetgeen eveneens
bijdraagt in peildalingen.
Dergelijke peildaling zal zich niet manifesteren in de lemig zandbodems gezien de
bodemwaterhuishouding volledig bepaald is door de slechte doorlatendheid van de ondergrond
(hangwatertafels). Ze kan zich wel laten voelen tot in de natte alluviale leembodems langsheen
de Begijnebeek.
Gezien de mogelijk minder goede kwaliteit van het Diestiaanwater (ijzergehalte) kan dieper
water gewonnen worden, uit het Oligoceen of het Landeniaan. In dat geval is geen effect door
waterwinning op de freatische grondwaterstanden langs de Begijnebeek te melden.


Specifieke effecten op de bodemwaterhuishouding van de landbouwgronden:

Gezien de bodemwaterhuishouding van de landbouwgronden in de omgeving van de locatie
(tot meer dan 100 m uit de deelplanzone) bepaald wordt door hangwatertafels, wordt geen
effect verwacht als gevolg van bijkomende waterwinning of van verminderde
grondwatervoeding.
Effectbeoordeling: mogelijk significant negatief effect aan de NOzijde van de deelplanlocatie op
de alluviale bodems langs de Begijnebeek bij bemaling aan de rand van het plangebied of
indien een belangrijke waterwinning (grootteorde > 30.000 m³/jaar) uit het Diestiaan wordt
gegund, en indien de winning wordt aangelegd op minder dan 100 m van de NO-grens van de
locatie.
De verdere effectbeoordeling dient te gebeuren onder de discipline Fauna en Flora.
Effectbeoordeling m.b.t. de landbouwbodemgeschiktheid: geen effect.
Milderende maatregelen
Indien er significante effecten op Fauna en Flora worden verwacht, kunnen beperkte freatische
waterwinningen enkel worden gegund, en op voldoende afstand (50 à 100 m) tot de
effectenzones, of winningen uit diepere, gespannen aquifers.
Effectbeoordeling na maatregelen: gering negatief.

7.2.2.4

Wijziging grondwaterkwetsbaarheid
Zoals reeds aangegeven kunnen de eerdere vermelde fysische ingrepen in het landschap en
de geologie leiden tot verandering in de grondwaterkwetsbaarheid omwille van specifieke
wijzigingen:
- de dikte en de aard van de deklaag (Quartaire dek)
- de dikte van de onverzadigde zone
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- en afhankelijk van de aard van de watervoerende laag
Verandering van een eenheid in de schaal wordt als zeer betekenisvol gesteld.
Uitvoering van het plan heeft geen invloed op de grondwaterkwetsbaarheid in het studiegebied.
Vergravingen of ophogingen worden niet dermate omvangrijk verwacht dat veranderingen in de
geologische stratificatie of in grondwaterstanden de grondwaterkwetsbaarheidgraad
beïnvloeden.
Effectbeoordeling: Geen effect.

7.2.2.5

Wijziging bodemgebruik, vergravingen, lozingen en effecten op grondwaterkwaliteit
De bestemming als industrieterrein laat activiteiten toe van verschillende aard: diensten, opslag
en distributie, productie. In het planstadium zijn de activiteiten nog niet gekend.
Calamiteiten, accidentele gebeurtenissen zowel tijdens de aanlegfase (brandstoflekken,
olieverliezen, ...) als tijdens de exploitatie van de bedrijven, afhankelijk van de aard van de
activiteiten, kunnen de kwaliteit van het grondwater zeer sterk aantasten. De kans dat
dergelijke verontreinigingen zich voordoen is eerder gering gezien de huidige
milieureglementeringen die gelden voor activiteiten met een potentieel verontreinigend karakter.
In geval van een calamiteit dient, in overeenstemming met de bepalingen van het
bodemsaneringdecreet, onmiddellijk de nodige acties te worden ondernomen om de
verontreiniging te controleren, te beperken, verontreinigde grond af te voeren naar een daartoe
vergunde bestemming enz… om grondwaterverontreiniging te voorkomen.
Door afstromend water, afkomstig van de verharde oppervlakten (parkeerruimten, wegen, …)
kan bij calamiteit risico bestaan op grond- en oppervlaktewatervervuiling. Dooizouten en
biociden gebruikt voor onderhoud van dergelijke oppervlaktes kunnen de kwaliteit van
infiltrerend water aantasten.
Het decreet van 21 december 2001 houdende de vermindering van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen door openbare besturen in het Vlaamse Gewest voorziet dat voor de
inrichting van het openbaar domein (wegen, parkings, groenvoorziening,..) reeds in het ontwerp
dient te beschrijven hoe het latere onderhoud pesticidenvrij of pesticidenarm kan verlopen.
Mogelijk kan effluent van bedrijfsafvalwaterzuivering geïnfiltreerd worden. Doorgaans zal op
oppervlaktewater worden geloosd. Het grondwater op de locatie is als zeer kwetsbaar
ingedeeld. De voorgenomen bestemming is bedrijventerrein. Men dient ervan uit te gaan dat
generieke maatregelen dienen te volstaan. De kwaliteit van het waterzuiveringseffluent zal
mogelijk een weinig afwijken van deze van het ontvangende grondwater.
Effectbeoordeling: Gering negatief effect.
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7.2.2.6

Grondwatervoeding of -onttrekking en effecten op grondwater- en kwelwaterkwaliteit
De grondwaterkwaliteit in kwelzones is grotendeels bepaald door de oorsprong van de
kwelwaters. Veranderingen in grondwaterstromingen kan dan ook wijziging in de waterkwaliteit
veroorzaken in de kwelgebieden. De zone van de oeverwallen en komgronden langs de
Begijnenbeek, gelegen op ca. 400 m ten zuiden van de locatie vormt vermoedelijk kwelgebied
(Figuur 30). De grootheid van deze kwel is echter zeer waarschijnlijk verwaarloosbaar (ref.
OPD, Figuur 6). Er is geen reden om te stellen dat de kwelwaterkwaliteit aantoonbaar zal
gewijzigd worden.
Effectbeoordeling: Verwaarloosbaar effect.

7.2.2.7

Effecten van DWA, lozingen bedrijfsafvalwater op oppervlaktewaterkwaliteit
Hoeveelheden huishoudelijk afvalwater worden bepaald in functie van het aantal
arbeidsplaatsen, wooneenheden of activiteiten. Er kan gemiddeld gerekend worden op een
hoeveelheid van 0.4 IE per arbeidsplaats (ref. Waalse reglementering m.b.t. de opvang van
stedelijk afvalwater, BS, 1998; In Vlaamse regelgeving worden geen kengetallen gesteld), 85
IE/ ha handelszone (ref. Aquafin), 2.2 IE per woongelegenheid, en met 1 IE overeenkomend
met een debiet van 150 l/dag. In het planstadium is m.b.t. de bedrijven het aantal
arbeidsplaatsen per hectare ongekend. In het algemeen kan dit vanzelfsprekend zeer
uiteenlopend zijn, van minder dan 10/ha voor meer logistieke tot veel meer dan 50/ha voor
arbeidsintensieve bedrijven (kantoren, innovatie,…). Als macrokengetal kan uitgegaan worden
van een werkgelegenheid van 20 arbeidsplaatsen/ha (bruto terrein), hetgeen als voldoende
realistisch gesteld wordt
-

gezien een mix van bedrijven beschouwd wordt op planniveau (worstcase benadering
is eerder aangewezen op projectniveau ingeval de analyse één enkel niet nader
bepaald individueel bedrijf zou betreffen);

-

gezien meer arbeidsintensieve bedrijven doorgaans een gevoelig lagere IE per
arbeidsplaats betekenen (zeer beperkt douchegebruik).

-

Het kengetal werd getoetst aan bestaande regionale bedrijventerreinen, zoals “De
Prijkels” en “E3-laan” te Nazareth.

Huishoudelijk afvalwater van bedrijven, woningen en kleinhandel zal geloosd worden op
riolering/collector in het centraal of collectief te optimaliseren buitengebied. Elders dienen ze te
voorzien in een IBA. Dit laatste is uitzonderlijk in stedelijk gebied. De beoordeling is ‘geen
effect’ indien aansluiting mogelijk is op collectoren met voldoende capaciteit. Zoniet is dit effect
significant negatief.
Bedrijven die zich vestigen dienen in principe zelf in te staan voor de zuivering van
bedrijfsafvalwater. Gezuiverd bedrijfsafvalwater kan vervolgens naar een buffer voor infiltratie of
voor lozing op oppervlaktewater.
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Volgende tabel geeft raming voor de toename van de DWA (IE) als gevolg van de verschillende
deelplannen en alternatieven, en voor alle acties plannen en acties binnen het PRUP.
Locatie

Oppervlakte
ha

Uitbreiding wooneenheden in het stedelijke gebied tegen 2017 (max)

Eenheden Huish. afvalwater
IE/arbeidsplaats
IE/wooneenheid
631

2.2

IE

Collector

1388

Kleinhandelszone (bijkomende verdichting)

1

Leuvensestwg Zuid
Webbekom Noord
Webbekom West
of
Leuvensestwg Z maximaal
of
Leuvensestwg Z
Webbekom West maximaal
of
Webbekom Noord
Webbekom West maximaal

19
18
15

0.4
0.4
0.4

152
144
120

20079
98284
95276

45

0.4

360

20079

19
30

0.4
0.4

152
240

20079
95276

18
30

0.4
0.4

144
240

98284
20079

Totaal RUP tegen 2017:

85

ca:

1900

De locaties liggen alle in de omgeving van collectoren met voldoende restcapaciteit (ref. K.
Duerinckx, Aquafin Demerbekkenverantwoordelijke, 2010) voor aantakking van de verwachte
DWA. De woonuitbreidingen voor Diest en de mogelijke uitbreiding van de industrie te
Webbekom werden reeds ingerekend in de aangelegde afvoer- en verwerkingscapaciteiten.
Voor de locatie Leuvensesteenweg Zuid bestaat een knelpunt waarbij de collector richting Diest
reeds onder druk staat, doch afvoer van bijkomend 152 IE vormt geen probleem en de aanleg
van een collector langs de Leuvensesteenweg is reeds een goedgekeurd programma (Aquafin).
De lozing van afvalwater kan een effect hebben op de waterkwaliteit van de ontvangende
waterloop. Er zijn onvoldoende gegevens gekend over de aard van de bedrijven die zich zullen
vestigen, en of deze afvalwater zullen lozen (hoeveelheid, parameters). Het effect is in die zin
niet in te schatten.
Effluentkwaliteit van afvalwaterlozingen of van zuiveringsinstallaties volgt de voorwaarden
opgelegd in de lozingsvergunning (opgelegde lozingsnormen) en de sectorale normen
vastgelegd in Vlarem. In die zin kan men stellen dat significant negatieve effecten niet
optreden. Bij de lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te worden met de
waterkwaliteitseisen
van
de
ontvangende
waterlopen
zoals
bepaald
in
het
Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde.
Er wordt aangenomen dat eventuele bijkomende lozing op een waterloop met slechte kwaliteit
een significant negatief effect is, aangezien de milieugebruiksruimte in de waterkwaliteit van
deze waterloop reeds ingenomen is. Wanneer geloosd wordt op een waterloop met goede
kwaliteit, is niet te bepalen of dit dan voor een verslechtering zal zorgen. In dat geval wordt
minstens een gering negatief effect vermeld.
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Effectbeoordeling:
Afvalwaterlozingen op de Begijnenbeek worden als significant negatief effect beoordeeld
gezien de waterkwaliteit van deze waterloop.
Geen effect m.b.t. DWA;
Maatregelen
Verscherpte normen zijn aangewezen bij lozing van effluent op de Begijnenbeek. Bij de
lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te worden met de waterkwaliteitseisen van de
ontvangende waterlopen zoals bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: gering negatief.

7.2.2.8

Effecten op oppervlaktewater door lozing bemalingswater of RWA
In de aanlegfase van de projecten kan bemalingswater worden geloosd op oppervlaktewaters.
Indien in de ramingen de toename van de piekdebieten van waterlopen hierdoor meer bedraagt
dan 10 %, kan in het algemeen dit effect als significant negatief aangeduid. Ingeval RWA naar
effectief overstromingsgevoelig gebied, zonder verscherpte ontwerpnormen voor de
RWAbuffer, wordt het effect eveneens steeds significant negatief geduid.
Bemalingswater heeft de kwaliteit van het freatisch grondwater. Gezien het freatisch water uit
het Diestiaan wordt gepompt bevat dit mogelijk hoge concentraties aan gereduceerd ijzer
waardoor zuurstoftekort kan ontstaan bij lozing op oppervlaktewater.
De afdichting van de bodemoppervlakte op bedrijventerreinen en op het openbaar domein kan
oplopen tot meer dan 80 %. Zonder generieke of verdergaande maatregelen en bij een
jaarneerslag van ca. 800 mm en bij een afstromingscoëfficiënt van 80 % (naar Chow, 1964),
kan de RWA op jaarbasis er in de grootteorde liggen van 5000 m³/jaar.ha.
Afstromend water, afkomstig van de verharde oppervlakten (parkeerruimten, wegen, …) wordt
naar infiltratievoorzieningen en/of buffer en/of oppervlaktewater afgevoerd, waardoor enerzijds
bij calamiteit het risico voor grond- en oppervlaktewater bestaat.
Hemelwater afstromend van wegen en parkings kan anderzijds ook enige vuillast of dooizouten
bevatten en wordt in die zin als afvalwater beschouwd. Afvalwater dat in een verontreinigd
oppervlaktewater wordt geloosd, wordt als matig negatief effect beschouwd.

Op basis van de stromingsvergelijking van Dupuit en van de kenmerken van de freatische
aquifer ter hoogte van de locatie Leuvensesteenweg zuid, kan men berekenen dat een
grondwaterverlaging met meer dan 2 m in een bouwput met een perimeter van 50 tot 100 m
een bemalingsdebiet vergt dat 500 m³/dag kan overschrijden (d.i. Vlarem-indeling Klasse 3 activiteit). Inrichtingen zullen voldoen aan de stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratie en buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater. Men kan ervan uitgaan dat voor de RWA voldoende infiltratie en buffercapaciteit
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wordt aangelegd. De afgevoerde debieten liggen zeer waarschijnlijk lager dan 10 % van het
debiet van de Begijnebeek, doch gezien de bestaande wateroverlast stroomafwaarts van de
gracht en van de Begijnenbeek kan elke toename van het afvoerdebiet als significant negatief
worden aangeduid.
In de referentiesituatie is o.w.v. de topografie de erosiegevoeligheid van de percelen beperkt.
Tijdens de aanlegwerken bestaat mogelijk verhoogd risico op erosie en afvoer naar de gracht
en naar de Begijnenbeek.
Door (al dan niet nominale) overloop van infiltratie- en bufferinfrastructuur zal toch regenwater
dat afkomstig van verhardingen en wegenis terecht komen in de Begijnebeek, meer bepaald ter
hoogte van de monding van de gracht die de locatie ontwatert. Op deze plaats is een klein
gebied als VEN-gebied geklasseerd. Mogelijk wordt de waterkwaliteit tijdelijk aangetast (m.b.t.
o.m. zoutgehalte, zuurstofgehalte, turbiditeit,..., of bij calamiteit). De waterkwaliteit van de
Begijnebeek werd als verontreinigd beoordeeld (2006) (ref. 6.3.2.2).
Effectbeoordeling:
RWA zonder vertraagde lozing op de Begijnenbeek wordt als significant negatief beoordeeld
gezien de wateroverlastproblematiek.
Lozing van bemalingswater
oppervlaktewaterkwaliteit.

heeft

mogelijk

significant

negatief

effect

op

de

Lozing van RWA op het oppervlaktewater heeft een matig negatief effect m.b.t. de
waterkwaliteit, doch dient eveneens beoordeeld te worden i.f.v. de natuurwaarden afwaarts (zie
hoofding Fauna en Flora).
Maatregelen:
Vóór lozing op oppervlaktewater dient bemalingswater voldoende belucht te worden (oxydatie
van het opgeloste ijzer).
Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (zie discipline Bodem).
Voorzieningen in de buffering van RWA voor lozing op de Begijnenbeek zodat ingrijpen
mogelijk blijft bij hoogwater of bij calamiteit. De lozing dient geknijpt en afsluitbaar te zijn.
Er is reden om ledigingsdebiet en terugkeerperiode overloop van de RWAbuffer strenger te
kiezen gezien lozing naar effectief overstromingsgevoelig gebied. Deze keuze gebeurt in
principe door de beheerder van de waterloop (VMM, Afd. Operationeel Waterbeheer):
Een buffervolume van 250 m³/ha verhard en een vertraagd lozingsdebiet van 20 l/s/ha verhard
(privé en openbaar domein) wordt opgelegd (overeenkomend met een terugkeerperiode m.b.t.
5
overloop van de buffer T10 à T20) .

5

De terugkeerperiode wordt doorgaans lager gekozen als deze van de extreme gebeurtenissen die significant dienen
afgezvakt te worden, behalve indien de gebeurtenis enkel het gevolg is van de lediging zelf (bv. een overstroming
T100) (Vaes e.a., 2004).
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Uitgaande van een verharde toevoerende oppervlakte van ca. 16 ha, is een oppervlakte voor
RWAbuffer vereist van nagenoeg 0.4 ha bij gemiddeld 1 m nuttige diepte of een bruto
6
ruimtebeslag van 0.5 à 0.6 ha. Zie ook .
Deze RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en
buffering met slibvang.
Het is aan te bevelen om bij de aan te leggen buffervolumes eveneens de RWA in rekening te
brengen van bestaande bedrijven langsheen de Leuvensesteenweg zodat de RWA van deze
bedrijven eveneens (op langere termijn) kan aan gekoppeld worden aan deze nieuwe bekkens.
RWAbekkens worden bij voorkeur collectief aangelegd.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: gering negatief.

7.2.2.9

Inname mogelijke/effectieve overstromingsgevoelige gebieden
Inname van effectieve overstromingsgevoelige gebieden wordt als significant negatief
aangeduid, hetgeen betekent dat advies gevraagd dient te worden aan de adviesverlenende
overheid (VMM) en compenserende maatregelen dienen worden gezocht.
Op de locatie is geen overstromingsgevoelig gebied.
Effectbeoordeling: Geen effect

7.2.2.10

Wijziging structuurkwaliteit en kwaliteit waterbodem
Effecten op de structuurkwaliteit van waterlopen zijn mogelijk door veranderingen in regime, bv.
t.g.v. lozen waters (gezuiverd water, bemaling, RWA), door vuillast, of door heraanleg.
Wanneer de structuurkwaliteit van de waterloop wordt beïnvloed, kan nagegaan worden in welk
mate de realisatie van het plan kansen biedt om de structuurkwaliteiten te verhogen of te
creëren (omleggen van de waterloop, meandering, creatie van bijkomende waterpartijen bv. als
buffer.). Dit is te overwegen binnen te formuleren randvoorwaarden voor inrichting m.b.t. de
hydrografie (milderende maatregelen).
Er is weinig bekend m.b.t. de gracht die de locatie Leuvensesteenweg oppervlakkig ontwatert.
De gracht kan betrokken worden in de realisatie van het deelplan. Gezien de
overstromingsproblematiek stroomafwaarts zullen de waterbeheersingswerken een belangrijk
onderdeel vormen bij de aanleg van de locatie.
6

Vanuit hydraulisch standpunt is bovenstaande benadering maximalistisch: 1. Er werd abstractie gemaakt van infiltratie
en van hergebruik van hemelwater; 2. Bij afstroming van hemelwater van grotere oppervlaktes (> 10 ha) kan meer
afvlakking optreden van piekdebieten. Bij afstroming van grotere oppervlaktes kan in die zin de concentratietijd in
rekening gebracht worden (d.i. de tijd waarin water vanuit het verst gelegen punt het lozingspunt bereikt) evenals
langetermijn simulaties uitgevoerd op basis van pluviometrische reeksen. Dit laat doorgaans toe het nodige
buffervolume te verminderen. Deze benadering vergt echter concrete inrichtingsplannen (materialen, topografie,…).
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Effectbeoordeling is moeilijk te benaderen: Kan matig negatief tot matig positief effect zijn
gezien de structuurkwaliteit van de gracht niet werd onderzocht ( doch vermoedelijk zwak) is
en de inrichtingsschets geen verder detail weergeeft.
Maatregelen
Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken zal de gracht aan de rand van de locatie
eveneens betrokken worden. Deze gracht stroomt intermittent in de huidige situatie.
Verbetering van het regime en de structuurkwaliteiten is mogelijk door combinatie met
RWAbuffer en infiltratievoorzieningen, flauwe taluds, plaatselijk verbrede gracht, een meer
kronkelend verloop, … (niet limitatieve opsomming).
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: matig positief effect.

7.2.3

Deelplan Uitbreiding RB Webbekom Noord

7.2.3.1

Effecten door afdichting en verandering in infiltratie op grondwatervoeding
Enkel het ZO-deel van de deelplanzone is gekarteerd als infiltratiegevoelig. Dit is grotendeels
de zone waar netto oppervlakte industrieterrein wordt voorzien.
Op basis van de inrichtingsvoorstellen kan men de bijkomende afgedichte, infiltratiegevoelige
oppervlakte ramen op 10 à 11 ha. Een toenemende afdichting zou een verminderde
grondwatervoeding betekenen van in grootteorde 20.000 m³/jaar.
De bodemkaart geeft aan dat in deze zone het substraat leem of (zeer) kleirijk zand is, hetgeen
de aanleg van infiltrerende structuren mogelijk plaatselijk verhindert, hetgeen de
grondwatervoeding zou doen afnemen.
Effectbeoordeling: significant negatief effect.
Er zal bijzondere zorg vereist zijn om infiltratiestructuren te voorzien naast het verharde deel
van het industrieterrein, bv. aan de oostzijde.
Maatregelen
De infiltratievoorziening kan gerealiseerd worden door afvoer via infiltrerende grachten, wadi’s
(niet limitatieve opsomming), en/of in combinatie met RWA-buffer (zie verder), bv. door een
volume te voorzien in een RWA-buffer dat nooit geledigd wordt door lozing.
Dergelijk infrastructuur dient onderzocht en uitgewerkt te worden in de zone met droge
zandleembodems (zie bodemkaart). Deze zone kan als overdruk worden opgenomen in het
RUP of er wordt verwezen naar de zone met droge zandleembodem.
De RWA-bufferbekkens in de buffer langsheen de Leugenbeek worden infiltrerend aangelegd.
De infrastructuur wordt collectief aangelegd.
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Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: matig negatief gezien verwachte beperkingen in
de infiltratiecapaciteit van de bodems.

7.2.3.2

Effecten door bemaling of grondwaterwinning op andere grondwaterwinningen
Op basis van de inrichtingsvoorstellen kan men verwachten dat bemaling van freatisch
grondwater niet nodig is, hooguit beperkte afpomping van stuwwater.
Mogelijk kunnen aanvragen volgen voor nieuwe winningen voor industriële activiteiten. Winbare
lagen vormen zowel Mioceen, Oligoceen als Paleoceen (Landeniaan).
Op of in de onmiddellijke omgeving van locatie liggen 3 waterwinningen in het Oligoceen voor
max. 7860 m³/jaar, een winning in het Landeniaan voor max. 6000 m³/jaar.
Een bijkomende winning in het Landeniaan (transmissiviteit 50 m²/dag, bergingscoëfficiënt
0.01) kan een aantoonbare invloed hebben op de bestaande winning in de omgeving van
locatie. Een winning van 5000 of 10.000 m³/jaar kan een peildaling met ca. 0.1 m betekenen in
een nevenliggende winning resp. op ca. 450 of 600 m (Ref. meth.Theis).
Een bijkomende winning in het Oligoceen van 5000 of 10.000 m³/jaar betekent een peildaling
van 0.1 m in een bestaande winning op 300 tot 700 m.
Effectbeoordeling: significant negatief effect.
Maatregelen
Bij verdere gunningen van waterwinningen dient rekening gehouden te worden met bestaande
winningen. Er zullen beperkingen gelden m.b.t. debiet en/of afstand tot de bestaande
winningen.
Effectbeoordeling na maatregelen: geen effect.

7.2.3.3

Effecten op grondwaterstroming, grondwaterstanden en bodemwaterhuishouding
Er wordt geen bemaling met effect buiten het plangebied verwacht. Effecten van waterwinning
in het freatische Diestiaan werden eerder beschreven (zie 0).


Effecten op de bodemwaterhuishouding van de landbouwgronden:

Grenzend aan de westzijde van het deelplangebied komt onder landbouwgronden de
dainageklasse “b” en “f” voor. De eerste klasse geeft voor deze bodem aan dat de
bodemwaterhuishouding niet onder invloed staat van een grondwatertafel. De bodem met de
klasse “f”, kwalificatie als zeer nat, zal een landbouwkundige hogere bodemgeschiktheid
hebben in de mate dat het grondwaterpeil er zou dalen.
Effectbeoordeling: mogelijk significant negatief effect indien een belangrijke freatische
waterwinning (grootteorde > 30.000 m³/jaar) wordt gegund, en indien de winning wordt
aangelegd op minder dan 100 m van de grens van de locatie.
De verdere effectbeoordeling dient te gebeuren onder de discipline Fauna en Flora.
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Effectbeoordeling m.b.t. de landbouwbodemgeschiktheid: geen tot mogelijk zeer gering positief
effect.
Milderende maatregelen
Indien er significante effecten op Fauna en Flora worden verwacht, kunnen beperkte freatische
waterwinningen enkel worden gegund op voldoende afstand (50 à 100 m) tot de effectenzones.
Effectbeoordeling na maatregelen: gering negatief.

7.2.3.4

Wijziging grondwaterkwetsbaarheid
Uitvoering van het plan heeft geen invloed op de grondwaterkwetsbaarheid in het studiegebied.
Vergravingen of ophogingen worden niet dermate omvangrijk verwacht dat veranderingen in de
geologische stratificatie of in grondwaterstanden de grondwaterkwetsbaarheidgraad
beïnvloeden.
Effectbeoordeling: Geen effect.

7.2.3.5

Wijziging bodemgebruik, vergravingen, lozingen en effecten op grondwaterkwaliteit
Effectbeschrijving: zie 0.
Effectbeoordeling: Gering negatief effect.

7.2.3.6

Grondwatervoeding of -onttrekking en effecten op grondwater- en kwelwaterkwaliteit
Een zone rond de Leugenbeek is gekarteerd als vermoedelijk kwelgebied (Figuur 30). Op basis
van de analyse gemaakt in het OPD (Figuur 6) en als gevolg van de waterbeheersingswerken
kan men echter besluiten dat geen kwel meer voorkomt.
Effectbeoordeling: Geen effect.

7.2.3.7

Effecten van DWA, lozingen bedrijfsafvalwater op oppervlaktewaterkwaliteit
De collector 98284 in de omgeving heeft voldoende restcapaciteit (ref. K. Duerinckx, Aquafin
Demerbekkenverantwoordelijke, 2010) voor aantakking van de verwachte DWA.
De Leugenbeek is stroomopwaarts doorverbonden met de Begijnenbeek. Er zijn geen
gegevens bekend van de waterkwaliteit van de Leugenbeek zelf. Uit voorzorg worden
bedrijfsafvalwaterlozingen op de Leugenbeek als significant negatief effect beoordeeld.
Effectbeoordeling:
Geen effect m.b.t. DWA.
Significant negatief effect ingeval van lozingen bedrijfsafvalwaters.
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Maatregelen
Verscherpte normen zijn aangewezen bij lozing van effluent op de Leugenbeek. Bij de
lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te worden met de waterkwaliteitseisen van de
ontvangende waterlopen zoals bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: gering negatief.

7.2.3.8

Effecten op oppervlaktewater door lozingswater of RWA
Er wordt geen bemaling verwacht. Indien plaatselijk toch bemaling vereist is (bv. hangwater)
kan zuurstoftekort ontstaan bij lozing op oppervlaktewater: gezien dan uit het Diestiaan wordt
gepompt bevat dit mogelijk hoge concentraties aan gereduceerd ijzer.
De afgevoerde RWA-debieten liggen zeer waarschijnlijk lager dan 10 % van het debiet van de
Leugenbeek, doch gezien de bestaande wateroverlast stroomafwaarts kan elke toename van
het afvoerdebiet als significant negatief worden aangeduid.
De zone is grotendeels erosiegevoelig. Tijdens de aanlegwerken bestaat risico op erosie en
afvoer naar de Leugenbeek.
Door (al dan niet nominale) overloop van infiltratie- en bufferinfrastructuur zal regenwater dat
afkomstig van verhardingen en wegenis terecht komen in de Leugenbeek, die de locatie
ontwatert. Mogelijk wordt de waterkwaliteit tijdelijk aangetast (m.b.t. o.m. zoutgehalte,
zuurstofgehalte, turbiditeit,... , of bij calamiteit). De waterkwaliteit van de beek is niet gekend
(ref. 6.3.2.2).
Effectbeoordeling:
RWA zonder vertraagde lozing op de Leugenbeek wordt als significant negatief beoordeeld
gezien de wateroverlastproblematiek.
Lozing van bemalingswater
oppervlaktewaterkwaliteit.

heeft

mogelijk

significant

negatief

effect

op

de

Lozing van RWA op het oppervlaktewater heeft een matig negatief effect m.b.t. de
waterkwaliteit.
Maatregelen:
Vóór lozing op oppervlaktewater dient bemalingswater voldoende belucht te worden (oxydatie
van het opgeloste ijzer).
Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (zie discipline Bodem).
Voorzieningen in de buffering van RWA voor lozing op de Leugenbeek zodat ingrijpen mogelijk
blijft bij hoogwater of bij calamiteit. De lozing dient geknijpt en afsluitbaar te zijn.
Er is reden om ledigingsdebiet en terugkeerperiode overloop van de RWAbuffer strenger te
kiezen gezien lozing naar effectief overstromingsgevoelig gebied. Deze keuze gebeurt in
principe door de beheerder van de waterloop (VMM, Afd. Operationeel Waterbeheer):
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Een buffervolume van 250 m³/ha verhard en een vertraagd lozingsdebiet van 20 l/s/ha verhard
(privé en openbaar domein) wordt opgelegd (overeenkomend met een terugkeerperiode m.b.t.
7
overloop van de buffer T10 à T20) .
Uitgaande van een verharde toevoerende oppervlakte van 16 ha is een oppervlakte voor
RWAbuffer vereist 2600 m² bij gemiddeld 1.5 m nuttige diepte of een bruto ruimtebeslag van
8
maximaal 0.4 ha, zie ook .
Deze RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en
buffering met slibvang.
RWAbekkens worden bij voorkeur collectief aangelegd.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: gering negatief.

7.2.3.9

Inname mogelijke/effectieve overstromingsgevoelige gebieden
Op de locatie is geen effectief overstromingsgevoelig gebied.
Effectbeoordeling: Geen effect

7.2.3.10

Wijziging structuurkwaliteit en kwaliteit waterbodem
De Leugenbeek stroomt door het plangebied. De huidige structuurkwaliteit van de beek is
zwak. Afhankelijk van de ingrepen kan hier verbetering of verslechtering optreden.
Effectbeoordeling: Matig negatief tot matig positief effect.
Maatregelen
Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken zal de Leugenbeek eveneens betrokken
worden (verbetering structuurkwaliteiten), dit is voorzien in de buffer aan de noordzijde van het
deelplangebied. De structuurverbetering kan gerealiseerd worden door bijkomende
meandering, zwak hellende oevers en gedeeltelijke aanschakeling van bijkomende
watervlakken. De aanleg van de RWAbuffer kan in deze buffer voorzien worden.
Randvoorwaarde is hierbij evenwel dat door de creatie van bijkomende waterpartijen de
grondwaterpeilen in de onmiddellijke omgeving niet verder dalen. Het waterpeilen in een
bijkomend watervlak dient minstens hoger te liggen dan de huidige grondwaterstand.
Effectbeoordeling: Significant positief effect.

7
8
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7.2.4

Deelplan Uitbreiding RB Webbekom West

7.2.4.1

Effecten door afdichting en verandering in infiltratie op grondwatervoeding
Vrijwel de gehele deelplanzone is gekarteerd als infiltratiegevoelig.
Op basis van de inrichtingsvoorstellen kan men de bijkomende afgedichte, infiltratiegevoelige
oppervlakte ramen max. 10 ha. Een toenemende afdichting zou een verminderde
grondwatervoeding betekenen van in grootteorde 20.000 m³/jaar.
De bodemkaart geeft aan dat in deze zone het Diestiaan als kleirijk zand plaatselijk dagzoomt,
hetgeen de aanleg van infiltrerende structuren mogelijk plaatselijk verhindert waardoor de
grondwatervoeding zou afnemen. Er zal bijzondere zorg vereist zijn om infiltratiestructuren te
voorzien naast het verharde deel van het industrieterrein, bv. aan de noordoostzijde.
Effectbeoordeling zonder maatregelen voor infiltratie: significant negatief effect.
Maatregelen
Zie deelplan Webbekom Noord.
Het RWA bufferbekken, indicatief aangegeven op de inrichtingsschets (Figuur 25), ligt niet op
een infiltratiegevoelige bodem en kan er geen deel uitmaken van infiltratievoorziening.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: matig negatief gezien verwachte beperkingen in
de infiltratiecapaciteit van de bodems.

7.2.4.2

Effecten door bemaling of grondwaterwinning op andere grondwaterwinningen
In de omgeving van locatie liggen 2 waterwinningen in het Oligoceen voor max. 9000 m³/jaar,
een winning in het Landeniaan voor max. 6000 m³/jaar, en 4 winningen in het Diestiaan voor
max. 8300 m³/jaar.
Eerder (zie 7.2.3.2) werd benaderd welke de invloed is van bijkomende waterwinningen op de
deelplanlocatie.
Effectbeoordeling: significant negatief effect.
Maatregelen
Bij verdere gunningen van waterwinningen dient rekening gehouden te worden met bestaande
winningen. Er zullen beperkingen gelden m.b.t. debiet en/of afstand tot de bestaande
winningen.
Effectbeoordeling na maatregelen: geen effect.

7.2.4.3

Effecten op grondwaterstroming, grondwaterstanden en bodemwaterhuishouding
Effectbeschrijving: zie 0.
Ook op deze locatie is de bodemwaterhuishouding bepaald door het substraat dat bestaat uit
kleihoudend zand tot zandig klei hetgeen oorzaak is van hangwatertafels (drainageklasse “A” of
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“D”). Waar de natuurlijke drainage toch voldoende is komt de klasse “b” voor. Enkel een zone
grenzend aan de noordzijde van het deelplangebied geeft de Bodemkaart de bodemserie “Lep”
weer, een natte leembodem waar verdroging zou kunnen optreden.


Effecten op de bodemwaterhuishouding van de landbouwgronden:

Op de bodem in de bodemserie “Lep” staan fruitaanplantingen. Gezien de hoge eisen die deze
teelt aan de bodem stelt, kan men aannemen dat de zone gedraineerd is. Een mogelijk
beperkte verdere grondwaterstandsdaling in deze bodem zou de landbouwkundige
bodemgeschiktheid in het algemeen verbeteren.
Effectbeoordeling: mogelijk significant negatief effect indien een belangrijke freatische
waterwinning (grootteorde > 30.000 m³/jaar) wordt gegund, en indien de winning wordt
aangelegd op minder dan 100 m van de grens van de locatie.
De verdere effectbeoordeling dient te gebeuren onder de discipline Fauna en Flora.
Effectbeoordeling m.b.t. de landbouwbodemgeschiktheid: geen tot mogelijk gering positief
effect.
Milderende maatregelen
Indien er significante effecten op Fauna en Flora worden verwacht, kunnen beperkte freatische
waterwinningen enkel worden gegund, en op voldoende afstand (50 à 100 m) tot de
effectenzones.
Effectbeoordeling na maatregelen: gering negatief.

7.2.4.4

Wijziging grondwaterkwetsbaarheid
Uitvoering van het plan heeft geen invloed op de grondwaterkwetsbaarheid in het studiegebied.
Vergravingen of ophogingen worden niet dermate omvangrijk verwacht dat veranderingen in de
geologische stratificatie of in grondwaterstanden de grondwaterkwetsbaarheidgraad
beïnvloeden.
Effectbeoordeling: Geen effect.

7.2.4.5

Wijziging bodemgebruik, vergravingen, lozingen en effecten op grondwaterkwaliteit
Effectbeschrijving: zie 0.
Effectbeoordeling: Gering negatief effect.

7.2.4.6

Grondwatervoeding of -onttrekking en effecten op grondwater- en kwelwaterkwaliteit
Een zone rond de Leugenbeek is gekarteerd als vermoedelijk kwelgebied (Figuur 30). Op basis
van de analyse gemaakt in het OPD (Figuur 6) en als gevolg van de waterbeheersingswerken
kan men besluiten dat geen kwel meer voorkomt.
Effectbeoordeling: Geen effect.
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7.2.4.7

Effecten van DWA, lozingen bedrijfsafvalwater op oppervlaktewaterkwaliteit
De collector 98284 in de omgeving heeft voldoende restcapaciteit (ref. K. Duerinckx, Aquafin
Demerbekkenverantwoordelijke, 2010) voor aantakking van de verwachte DWA.
De Leugenbeek is stroomopwaarts doorverbonden met de Begijnenbeek. Er zijn geen
gegevens bekend van de waterkwaliteit van de Leugenbeek zelf. Uit voorzorg worden
afvalwaterlozingen op de Leugenbeek als significant negatief effect beoordeeld.
Effectbeoordeling:
Geen effect m.b.t. DWA. Significant negatief effect ingeval van lozingen bedrijfsafvalwaters.
Maatregelen
Verscherpte normen zijn aangewezen bij lozing van effluent op de Leugenbeek. Bij de
lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te worden met de waterkwaliteitseisen van de
ontvangende waterlopen zoals bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: gering negatief.

7.2.4.8

Effecten op oppervlaktewater door lozing bemalingswater of RWA
Zie 7.2.3.8.
Effectbeoordeling:
RWA zonder vertraagde lozing op de Leugenbeek wordt als significant negatief beoordeeld
gezien de wateroverlastproblematiek.
Lozing van RWA op het oppervlaktewater heeft een matig negatief effect m.b.t. de
waterkwaliteit.
Maatregelen:
Zie deelplan Webbekom Noord.
In een eerste aanname van een verharde toevoerende oppervlakte van ca. 13 ha, is een
oppervlakte voor RWAbuffer vereist van 2200 m² bij gemiddeld 1.5 m nuttige diepte of een
bruto ruimtebeslag van in verwachting ca. 0.3 ha.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: gering negatief.

7.2.4.9

Inname mogelijke/effectieve overstromingsgevoelige gebieden
Op de locatie is geen effectief overstromingsgevoelig gebied.
Effectbeoordeling: Geen effect
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7.2.4.10

Wijziging structuurkwaliteit en kwaliteit waterbodem
RWA zal richting Leugenbeek gebeuren. In het plan ligt eveneens het deelplan Webbekom
Noord waar de Leugenbeek stroomt (De Leugenbeek stroomt niet door het deelplan
Webbekom West). Afhankelijk van de ingrepen kan hier verbetering of verslechtering in
structuurkwaliteit optreden.
Maatregelen
Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken zal de Leugenbeek eveneens betrokken
worden (verbetering structuurkwaliteiten) (Zie deelplan Webbekom Noord).

7.2.5

Locatiealternatief RB Leuvensesteenweg Zuid voor de volledige
taakstelling

7.2.5.1

Effecten door afdichting en verandering infiltratie op de grondwatervoeding
Afhankelijk van de kleibijmenging in het Diestiaanzand op de locatie, kan de infiltratie na
toepassing van maatregelen, gevoelig toenemen of afnemen.
In de mate dat reeds bodemkundige gegevens beschikbaar zijn, is het mogelijk dat de bodem
in de uitbreidingszone zuidoostelijk deel, de aanleg van infiltrerende structuren meer toelaat
dan de ondergrond in de andere planzones.
Men kan ramen dat meer dan 36 ha zou verhard worden en in infiltratiegevoelig gebied ligt; Bij
een neerslagoverschot van 200 mm/jr betekent dit een verminderde grondwatervoeding van
meer dan 70.000 m³/jr.
Effectbeoordeling zonder maatregelen voor infiltratie: significant negatief effect.
Maatregelen
Door de toename in de oppervlakte verharding zullen ook de infiltratievoorzieningen verder
dienen te worden uitgebouwd. Nagenoeg 1.5 ha infiltratieoppervlakte is daartoe vereist. Gezien
de natuurwaarden van het gebied grenzend aan de locatie zal men op planniveau uit
voorzorgsprincipe reeds een grotere oppervlakte voor infiltratie voorzien, er wordt 2 ha
voorgesteld. Een in omvang meer beperkte voorziening kan slechts na dimensionering op basis
van terreinonderzoek (metingen infiltratiecapaciteit, profielbeschrijving).
Verdere maatregelen: Zie deelpan RB Leuvensesteenweg.
Effectbeoordeling na maatregelen: gering pos. of gering neg. effect.

7.2.5.2

Effecten door bemaling of grondwaterwinning op andere grondwaterwinningen
Ook in de volledige uitbreiding worden geen effecten verwacht op andere grondwaterwinningen
in de ruime omgeving.
Effectbeoordeling: Geen effect.
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7.2.5.3

Effecten op grondwaterstroming, grondwaterstanden en bodemwaterhuishouding
Het is niet zeker in welke mate en waar, bij afdichting, infiltrerende structuren voldoende
grondwatervoeding toelaten. Hierdoor zouden de freatische grondwaterstanden langsheen de
naastliggende Begijnenbeek kunnen veranderen. De Gele gracht ligt ten zuiden van de
Begijnenbeek en zal hierdoor geen invloed ondervinden.
Effectbeoordeling: mogelijk significant negatief effect bij bemaling aan de rand van het
plangebied of indien een belangrijke waterwinning (grootteorde > 30.000 m³/jaar) uit het
Diestiaan wordt gegund, en indien de winning wordt aangelegd op minder dan 100 m van de
grens van de locatie, en/of indien de infiltratievoorzieningen de verminderde grondwatervoeding
niet kunnen compenseren.
De effectbeoordeling dient te gebeuren onder de discipline Fauna en Flora.
Milderende maatregelen
Indien er significante effecten op Fauna en Flora worden verwacht, kunnen enkel beperkte
freatische waterwinningen worden gegund, en op voldoende afstand (50 à 100 m) tot de
effectenzones, of winningen uit diepere, gespannen aquifers.
M.b.t. de verminderde infiltratie: zie 7.2.5.1.
Effectbeoordeling na maatregelen: gering pos. of gering neg. effect.
Effectbeoordeling m.b.t. de landbouwbodemgeschiktheid: geen tot mogelijk gering positief
effect.

7.2.5.4

Effecten van DWA, lozingen bedrijfsafvalwater op oppervlaktewaterkwaliteit
Voor de locatie Leuvensesteenweg Zuid bestaat een knelpunt waarbij de collector richting Diest
reeds onder druk staat, doch afvoer van bijkomend 700 IE zal geen probleem vormen. De
aanleg van een collector langs de Leuvensesteenweg is reeds een goedgekeurd programma
(Aquafin).
Bijkomende lozing op de Begijnenbeek betekent een significant negatief effect, aangezien de
milieugebruiksruimte in de waterkwaliteit van deze waterloop reeds ingenomen is.
Effectbeoordeling:
Geen effect m.b.t. DWA; Significant negatief effect ingeval van lozingen bedrijfsafvalwaters.
Maatregelen
Verscherpte normen zijn aangewezen bij lozing van effluent op de Begijnenbeek. Bij de
lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te worden met de waterkwaliteitseisen van de
ontvangende waterlopen zoals bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: gering negatief.
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7.2.5.5

Effecten op oppervlaktewater door lozing bemalingswater of RWA
Gezien de grondwaterstanden in de zone tussen de gracht en ZO-zijde van de zone, kan men
verwachten dat bemaling hier minder belangrijk zal zijn. Bovendien zullen bij een grotere
oppervlakte van industrieterrein, de individuele projecten waarschijnlijk niet gelijktijdig worden
uitgevoerd. De kans op hogere piekbelastingen voor afvoer van bemalingswater bij een grotere
zone industrieterrein is dan ook beperkt.
Gezien de bestaande wateroverlast stroomafwaarts van de gracht en van de Begijnenbeek
wordt de toename van het afvoerdebiet als significant negatief aangeduid.
Effectbeoordeling:
RWA zonder vertraagde lozing op de Begijnenbeek wordt als significant negatief beoordeeld
gezien de wateroverlastproblematiek.
RWA op het oppervlaktewater heeft een matig negatief effect m.b.t. de waterkwaliteit, doch
dient eveneens beoordeeld te worden i.f.v. de natuurwaarden afwaarts (zie hoofding Fauna en
Flora).
Maatregelen:
Zie deelplan Leuvensesteenweg Zuid.
Het ruimtebeslag voor RWAbuffer zal ca. 1 ha bedragen.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: gering negatief.

7.2.6

Locatiealternatief met Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha
Effecten m.b.t. de zone Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha, als deel van een
locatiealternatief.

7.2.6.1

Effecten door afdichting en verandering infiltratie op de grondwatervoeding
Zoals eerder beschreven en geldend voor een grotere oppervlakte.
Effectbeoordeling zonder maatregelen voor infiltratie: significant negatief effect.
Maatregelen
Zie deelplan Webbekom Noord.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: gering negatief.

7.2.6.2

Effecten door bemaling of grondwaterwinning op andere grondwaterwinningen
In de omgeving van locatie liggen 2 waterwinningen in het Oligoceen voor max. 9000 m³/jaar,
een winning in het Landeniaan voor max. 6000 m³/jaar, en 5 winningen in het Diestiaan voor
max. 11.200 m³/jaar.

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

151

Zoals onder 7.2.4.2 aangegeven, is duidelijk dat de invloed van verder bijkomende winningen
bij uitbreiding van de zone, op bestaande winningen betekenisvol is.
Effectbeoordeling: significant negatief effect.
Maatregelen
Bij verdere gunningen van waterwinningen dient rekening gehouden te worden met bestaande
winningen. Er zullen beperkingen gelden m.b.t. debiet en/of afstand tot de bestaande
winningen.
Effectbeoordeling na maatregelen: geen effect.

7.2.6.3

Effecten op grondwaterstroming, grondwaterstanden en bodemwaterhuishouding
Effectbeoordeling: Ook hier geldt mogelijk significant negatief effect indien een belangrijke
freatische waterwinning (grootteorde > 30.000 m³/jaar) wordt gegund, en indien de winning
wordt aangelegd op minder dan 100 m van de grens van de locatie.
De effectbeoordeling dient te gebeuren onder de discipline Fauna en Flora.
Milderende maatregelen
Indien er significante effecten op Fauna en Flora worden verwacht, kunnen enkel beperkte
freatische waterwinningen worden gegund op voldoende afstand (50 à 100 m) tot de
effectenzones.
Effectbeoordeling na maatregelen: gering negatief.

7.2.6.4

Effecten van DWA, lozingen bedrijfsafvalwater op oppervlaktewaterkwaliteit
De Leugenbeek is stroomopwaarts doorverbonden met de Begijnenbeek. Er zijn geen
gegevens bekend van de waterkwaliteit van de Leugenbeek zelf. Uit voorzorg worden
bedrijfsafvalwaterlozingen op de Leugenbeek als significant negatief effect beoordeeld.
Effectbeoordeling: Geen effect m.b.t. DWA. Significant negatief effect ingeval van lozingen
bedrijfsafvalwaters.
Maatregelen
Verscherpte normen zijn aangewezen bij lozing van effluent op de Leugenbeek. Bij de
lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te worden met de waterkwaliteitseisen van de
ontvangende waterlopen zoals bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: gering negatief.

7.2.6.5

Effecten op oppervlaktewater door lozing bemalingswater of RWA
De effecten nemen toe bij hogere herbestemde oppervlakte.
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Effectbeoordeling:
(Overloop van) RWA op de Leugenbeek worden als significant negatief beoordeeld gezien de
wateroverlastproblematiek.
Lozing van RWA op het oppervlaktewater heeft een matig negatief effect m.b.t. de
waterkwaliteit.
Maatregelen:
Zie deelplan Webbekom West.
Het ruimtebeslag voor RWAbuffer zal ca. 0.6 ha bedragen.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: gering negatief.

7.2.6.6

Andere effecten
Zie deelplanlocatie Webbekom West.

7.2.7

Kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord

7.2.7.1

Effecten door afdichting en verandering in infiltratie op grondwatervoeding
Slechts een beperkte oppervlakte van de Kleinhandelzone Leuvensesteenweg is gekarteerd als
infiltratiegevoelig. De ingrepen in de zone zijn beperkt. Op basis van de inrichtingsvoorstellen
kan men de bijkomende afgedichte, infiltratiegevoelige oppervlakte ramen op ca. 0.25 ha. Een
toenemende afdichting bij een neerslagoverschot van grootteorde 200 mm/jaar betekent een
verminderde grondwatervoeding van ca. 500 m³/jaar, dit is zeer beperkt.
Effectbeoordeling: gering negatief effect.

7.2.7.2

Effecten door bemaling of grondwaterwinning op andere grondwaterwinningen
Indien bemaling vereist is gebeurt deze in het freatische grondwater. De waterwinningen in de
omgeving liggen in het Landeniaan dat niet in hydraulisch contact staat met het freatische
grondwater. Er is m.a.w. geen effect.
Op de locatie bestaat reeds een carwash (met vergunning voor waterwinning in het
Landeniaan). Het is niet waarschijnlijk dat voor de beperkte bijkomende activiteiten in de
handelszone belangrijke waterhoeveelheden zullen vereist zijn.
Effectbeoordeling: geen effect.

7.2.7.3

Effecten op grondwaterstroming, grondwaterstanden en bodemwaterhuishouding
Effectbeschrijving: zie 0
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Ingeval bemaling vereist waar nieuwe gebouwen worden opgericht, dan zal de invloed niet
reiken tot buiten het plangebied.
De ontwikkelingen in het plangebied en met betrekking tot kleinhandel zijn beperkt. Er is geen
reden om aan te nemen dat bijkomende waterwinning zou nodig zijn
Effectbeoordeling: geen effect.

7.2.7.4

Effecten van DWA, lozingen bedrijfsafvalwater op oppervlaktewaterkwaliteit
Bijkomende verdichting betekent een toename van de DWA. Er wordt gerekend op grootteorde
100 IE (Norm Aquafin, handel: 85 IE/ha bij volledig nieuwe ontwikkeling).
De toename voor de collector is verwaarloosbaar (Aquafin).
Effectbeoordeling: geen effect.

7.2.7.5

Effecten op oppervlaktewater door lozing bemalingswater of RWA; inname
overstromingsgevoelig gebied
Bemaling kan voorkomen. Gezien het bemalingswater hoge concentraties gereduceerd ijzer
kan bevatten, kan zuurstoftekort ontstaan bij lozing op oppervlaktewater.
Het oostelijk deel van het plangebied ligt in risicozone overstroming en in effectief
overstromingsgevoelig gebied. Uit de inrichtingsschets blijkt dat ook een beperkte oppervlakte
van de ingreep (ca. 0.3 ha) in deze zone ligt. Gezien ook bijkomende regenwaterafvoer zal
gebeuren, worden de effecten als significant negatief beoordeeld.
Advies dient ingewonnen te worden bij de VMM. Er kan van uitgegaan worden dat compensatie
voor verloren overstromingsreservoir (oppervlakte en volume) zal moeten voorzien worden.
Effectbeoordeling: Significant negatief.
Maatregelen:
Beluchting van bemalingswater vóór lozing op oppervlaktewater.
De inrichtingsschets voorziet indicatief reeds in bufferbekkens voor RWA. Het RWAbekken kan
echter geen ruimte innemen die momenteel onder effectief overstromingsgevoelig gebied ligt.
De informatie van de bodemkaart geeft aan dat (minstens historisch) de grondwaterstanden in
zone langs de Begijnebeek tot maaiveld kunnen stijgen zodat verlagen van het maaiveldniveau
slechts zeer beperkt mogelijk is voor de aanleg van een bekken of als compensatie voor (ca.
0.3 ha) verloren gegaan effectief overstromingsgevoelig gebied.
De mitigering of compensatie kan eveneens gebeuren door overstroombare kelders of
(verlaagde) overstroombare wegenis of parking aan te leggen. Verlaging van het niveau van de
parkingzone aan de Carrefour biedt hier een mogelijke oplossing.
Meer concrete inrichtingsplannen zullen moeten aantonen dat de nodige RWAbuffer en effectief
te compenseren reservoir (oppervlakte en volume) voor overstroming wordt gerealiseerd voor
concrete projecten mogelijk worden.
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Concretere inrichtingsplannen dienen voorgelegd aan VMM, Afd. Operationeel Waterbeheer.
De ruimte voor de compensatie dient binnen het deelplangebied te liggen.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: verwaarloosbaar effect.

7.2.7.6

Wijziging structuurkwaliteit en kwaliteit waterbodem
De herinrichting van de planzone laat ingrepen toe in het huidige parkgebied, langsheen de
Opendeurkeloop en de Begijnebeek. In het kader van de overstromingsproblematiek wordt er
eveneens een waterbufferbekken gepland. De inrichtingsschets vermeldt dit reeds.
De Begijnebeek heeft reeds waardevolle structuurkenmerken.
Ingrepen laten toe structuurkenmerken van de oppervlaktewaters verder te versterken.
Effectbeoordeling: Matig positief effect.
Maatregelen
Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken dienen structuurkenmerken verder versterkt
worden, bv. een ondiepe zone aan een oever van het bufferbekken, verdergaande meandering
van de Opendeurkeloop.
De inrichting dient daarenboven te worden afgestemd op de acties en maatregelen die voorzien
worden in het deelbekkenbeheerplan Begijnebeek (zie 3.4.1) Actie A13: Inrichten van een
overstromingsgebied langs de Begijnebeek ter hoogte van Kloosterberg.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: Matig positief effect.

7.2.8

Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming
Gezien het een bestendiging betreft van de feitelijke toestand worden geen effecten verwacht.

7.2.9

Nulalternatieven
Zoals aangegeven is het volledige nulalternatief geen optie m.b.t. bedrijventerrein.
Voor de individuele deelplannen en alternatieven is de autonome evolutie vrijwel gelijk aan het
nulalternatief. Binnen de huidige gewestplanbestemmingen worden geen veranderingen m.b.t.
de watercomponent verwacht m.u.v. een mogelijke herbestemming van het deel WUG
Kloosterberg naar Woongebied waardoor mogelijke effecten op infiltratie en RWA bijzondere
aandacht zouden vragen. De wetgever beschikt in dat geval over de instrumenten om deze
effecten te mitigeren (Stedenbouwkundige Verordening inzake hemelwaterputten enz…, met
waarschijnlijk
verstrengde
ontwerpnormen
gezien
de
wateroverlastproblematiek
stroomafwaarts).
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Samenvatting en vergelijking effecten plan en locatiealternatieven

7.2.10

De hier weergegeven beoordelingen voor het plan (spreiding op 3 locaties) of voor de
locatiealternatieven nemen de strengste beoordelingen over die m.b.t. de 3 locaties of de
locaties binnen de locatiealternatieven werden gegeven (Indien bv. op één locatie tot significant
negatief effect werd besloten geldt dit ook voor het plan of het locatiealternatief).

7.2.10.1

Beoordeling vóór maatregelen
Deelplannen
Uitbreiding RB
(samenvatting)

Effecten door afdichting en verandering in infiltratie op
grondwatervoeding
Effecten door bemaling of grondwaterwinning op andere
grondwaterwinningen
Effecten op grondwaterstroming, grondwaterstanden en
bodemwaterhuishouding
Wijziging grondwaterkwetsbaarheid
Wijziging bodemgebruik, vergravingen, lozingen en effecten op
grondwaterkwaliteit
Grondwatervoeding of -onttrekking en effecten op
grondwaterkwaliteit en de kwaliteit van kwelwater
Effecten op oppervlaktewaterkwaliteit door DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater
Effecten op oppervlaktewaterdebiet door lozing bemalingswater of
RWA
Effecten op oppervlaktewaterkwaliteit door lozing bemalingswater
of RWA
Effect door inname mogelijke/effectieve overstromingsgevoelige
gebieden
Wijziging structuurkwaliteit en kwaliteit waterbodem

Locatiealternatief RB
LeuvensesteenLocatieweg Z. (15 ha)
alternatief
RB Leuvense- en RB
steenweg
Webbekom W.
Zuid (45 ha) (30 ha)

Locatiealternatief RB
Webbekom N.
(15 ha) en RB
Webbekom
West (30 ha)

Kleinhandelszone
Leuvensesteenweg

Omzetting
deel WUG
Kloosterberg
naar
openruimtebestemming
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(*) : Beoordeling: zie eveneens rapportage Fauna & Flora
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7.2.10.2

Beoordeling na maatregelen
Deelplannen
Uitbreiding RB
(samenvatting)

Deelplan
Uitbreiding RB Deelplan
LeuvenseUitbreiding RB
steenweg
Webbekom
Zuid
Noord
Effecten door afdichting en verandering in infiltratie op
grondwatervoeding
Effecten door bemaling of grondwaterwinning op andere
grondwaterwinningen
Effecten op grondwaterstroming, grondwaterstanden en
bodemwaterhuishouding
Wijziging grondwaterkwetsbaarheid
Wijziging bodemgebruik, vergravingen, lozingen en effecten op
grondwaterkwaliteit
Grondwatervoeding of -onttrekking en effecten op
grondwaterkwaliteit en de kwaliteit van kwelwater
Effecten op oppervlaktewaterkwaliteit door DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater
Effecten op oppervlaktewaterdebiet door lozing bemalingswater of
RWA
Effecten op oppervlaktewaterkwaliteit door lozing bemalingswater
of RWA
Effect door inname mogelijke/effectieve overstromingsgevoelige
gebieden
Wijziging structuurkwaliteit en kwaliteit waterbodem

Deelplan
Uitbreiding RB
Webbekom
West

Locatiealternatief RB
LocatieLeuvensesteenalternatief
weg Z. (15 ha)
RB Leuvense- en RB
Webbekom W.
steenweg
Zuid (45 ha) (30 ha)

Locatiealternatief RB
Webbekom N.
(15 ha) en RB
Webbekom
West (30 ha)

Kleinhandelszone
Leuvensesteenweg

Omzetting
deel WUG
Kloosterberg
naar
openruimtebestemming
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(*) : Beoordeling: zie eveneens rapportage Fauna & Flora

7.2.11

Watertoets
De watertoets wordt uitgevoerd aan de hand van de beoordelingsschema’s zoals deze zijn
weergegeven in het besluit van 20 juli 2006.
Voor de planlocaties binnen het voorliggende Plan zijn de volgende beoordelingsschema’s uit
het besluit van toepassing voor de watertoets:
Alle themata zijn relevant:
- bijlage I, gezien de Kleinhandelszone Leuvensesteenweg deels in overstromingsgevoelig
gebied ligt.
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-

-

-
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bijlage II, gezien opslag en storten van bodemvreemd materiaal mogelijk een ingedeelde
ingreep zal vormen in bedrijfsactiviteiten, en er vegetatiewijzigingen zullen doorgevoerd
worden;
bijlage III, omwille van reliëfwijzigingen;
bijlage IV, buffering en infiltratie van hemelwater zal deel uitmaken van de inrichting;
bijlage V, aangezien het Plan het kader vormt waarbinnen vergunningsaanvragen mogelijk
betrekking zullen hebben op een lozing op een rioleringsstelsel, het oppervlaktewater of het
grondwater;
bijlage VI, aangezien het Plan het kader vormt waarbinnen vergunningsaanvragen voor
grondwaterwinningen kunnen gebeuren.
Gezien uit de effectanalyse blijkt dat ook de structuurkwaliteit van de Leugenbeek en de
Begijnebeek kan veranderd worden, wordt ook bijlage VII relevant.
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7.3

Discipline mens-verkeer

7.3.1

Algemene referentiesituatie – ontwikkelingsscenario’s
Het is noodzakelijk om bij de beschrijving van de effecten van de verschillende deelzones
rekening te houden met de vastgestelde ontwikkelingsscenario’s. De referentiesituatie en de
verkeerseffecten van het ontwikkelingsscenario ‘stedelijk gebiedbeleid’ zijn modelmatig
onderzocht in het ‘mobiliteitsplan binnenstad Diest (Mint, oktober 2009)’. In deze studie werd
het provinciaal multimodaal model verfijnd voor het grondgebied van de stad Diest. Naast een
simulatie van de huidige verkeerssituatie, werd ook een ontwikkelingsscenario opgebouwd. Dit
ontwikkelingsscenario omvat de volgende ruimtelijke projecten:
- Project Ezeldijk
- Verversgracht (Brandweer
- Project Stationsomgeving
- Mogelijke herlocatie AZ Diest
- Evenementenhal in zone Nijverheidslaan
Al deze projecten maken deel uit van het gewenst stedelijkgebiedbeleid, waarvoor geen
provinciaal RUP (meer) wordt opgesteld. In Figuur 38 en Figuur 39 wordt de verkeersbelasting
op het Diestse wegennet weergegeven tijdens de avondspits, zowel voor de huidige situatie als
voor het ontwikkelingsscenario, en dit specifiek voor het gebied tussen de binnenstad en de A2.
In het ontwikkelingsscenario zal het verkeer op de Leuvensesteenweg (N2) met een 90 tal
voertuigen toenemen in de richting van Leuven, terwijl er geen verandering verwacht wordt in
de richting van Diest. Op de Halensebaan (N2) is het effect nauwelijks merkbaar (+ 40
voertuigen/uur).
De opgesomde ruimtelijke ontwikkelingen resulteren vooral in het stadscentrum in een stijging
van het verkeer. Dit is logisch, gezien de projecten zich allemaal in de noordelijke helft van de
binnenstad situeren.

7.3.2

Deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord

7.3.2.1

Referentiesituatie
Deze zone bestaat uit een lint van overwegend baanwinkels en grootschalige detailhandel, die
allen een eigen op- en afrit hebben naar de N2 toe en een eigen parking. Achteraan ligt de
vallei van de Begijnenbeek, die reeds een stukje is ingenomen als parking en die de scheiding
vormt met de zuidelijke residentiële wijken van Diest. De steenweg heeft een 2x1-profiel met
aanliggende fietspaden en beschikt over voldoende restcapaciteit. Op dit ogenblik zijn er ter
hoogte van de zone wegeniswerken aan de gang, waarbij vrijliggende fietspaden worden
aangelegd en ook het aantal in- en uitritten beperkt zal worden tot twee, en bovendien beveiligd
met verkeerslichten.
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7.3.2.2

Verkeersgeneratie
Het deelplan heeft tot doel om de bestaande zonevreemde detailhandelszaken te regulariseren,
De niet-detailhandelszaken dienen op termijn en geleidelijk te verhuizen naar het deelplan
regionaal bedrijventerrein Leuvensesteenweg-Zuid. Omgekeerd moeten de detailhandelszaken
op het bedrijventerrein Leuvensesteenweg-Zuid verhuizen naar deze zone. Bovendien wenst
het deelplan het parkeren te bundelen op een beperkt aantal plaatsen binnen de zone (zonder
dit hard vast te leggen).
In principe, wanneer beide zone samen worden bekeken, is dus alleen maar sprake van een
verschuiving, en niet van het creëren van bijkomende winkeloppervlakte. Men mag dus
aannemen dat de bestemmingswijziging geen bijkomende mobiliteit op de N2 zal
teweegbrengen.

7.3.2.3

Verkeersleefbaarheid
Aangezien mag verwacht worden dat de bestemmingswijziging geen bijkomende mobiliteit met
zich mee zal brengen, zal bijgevolg ook de verkeersleefbaarheid niet wijzigen.

7.3.2.4

Verkeersveiligheid
De huidige herinrichting ter hoogte van de detailhandelszone heeft als doel de
verkeersveiligheid te verhogen, nl. door de aanleg van verhoogde fietspaden en door de
linksafbewegingen vanaf de N2 te beperken tot twee plaatsen, nl. de Reustraat en een nieuwe
weg in aanleg naast de waterloop Opendeurkeloop. Dit kan niet anders als significant positief te
worden beschouwd.

7.3.3

Deelplan Omzetting deel WUG Kloosterberg naar
openruimtebestemming
Dit gebied is vandaag niet ontsloten voor het gemotoriseerd verkeer en dat zal ook zo blijven,
gezien het gebied niet zal ontwikkeld worden voor wonen. Er zijn bijgevolg geen
mobiliteitseffecten te verwachten bij deze herbestemming.

7.3.4

Deelplan Uitbreiding RB Leuvensesteenweg zuid

7.3.4.1

Referentiesituatie
Het bestaande bedrijventerrein Leuvensesteenweg-Zuid bestaat uit een lint met bedrijven
langsheen de Staatsbaan (N2). Alle bedrijven hebben een erfontsluiting naar de steenweg zelf.
De steenweg heeft een 2x1 profiel met aanliggende fietspaden, dit komt overeen met een
capaciteit van 1.000 voertuigen per uur per richting. Modelgegevens van MINT tonen ons dat in
de referentiesituatie richting Diest 830 voertuigen per uur zullen rijden tijdens de avondspits,

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

160

tegenover 880 richting Leuven. Geschat is er dus nog een restcapaciteit van 17%
respectievelijk 12%.
Het bedrijvenlint ligt op slechts 2,5 km van het complex Bekkevoort op de A2 autosnelweg.
Langsheen deze steenweg komt er relatief weinig bebouwing voor. Bovendien staan alle huizen
op enige afstand van de weg.

Bovenlokale fietsroute

Figuur 7: Planzone Leuvensesteenweg Z.: fietsroutes, openbaar
vervoer, locatie verkeerstelling

B

Treinstation

1

Loc atie verkeerstelling
Bushalte

Ook de verbindingen met de belangrijkste regionale routes verlopen via gunstige routes. De
N29 naar Tienen start aan het complex Bekkevoort op de A2, terwijl de N174 naar Geel bereikt
kan worden via het bebouwingsvrije noordwestelijke deel van de ring van Diest.
Naast de Staatsbaan (N2) is de Bosterestraat de enige weg in het gebied. Deze
landbouwexploitatieweg maakt een lusje met start en eindpunt op de Staatsbaan. De beek in
het zuiden van het gebied verklaart de beperkte aanwezigheid van wegen in het gebied.
Langsheen het bedrijventerrein passeren er drie buslijnen, en aan de oostelijke kant van het
bedrijventerrein bevindt er zich een halte, er zijn dus zeker goede mogelijkheden om het
bedrijventerrein via het openbaar vervoer te ontsluiten.
De Leuvensesteenweg speelt ook een belangrijke rol in het functioneel fietsroutenetwerk, als
hoofdroute.
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7.3.4.2

Verkeersgeneratie
Het bedrijventerrein “Leuvensesteenweg” wordt uitgebreid met een oppervlakte van 19 ha voor
regionale bedrijven. De verkeersgeneratie van het nieuwe regionale bedrijventerrein kan
worden ingeschat op basis van ongeveer 380 te verwachten tewerkgestelden. Er worden
tijdens de avondspits een 35-tal inrijdende personenwagens verwacht en 104 uitrijdende.
Tijdens het ochtendspitsuur is dit omgekeerd, dan worden er een 104 inrijdende en 35
uitrijdende personenwagens verwacht.
In het totaal worden voor het bedrijventerrein 150 vrachtbewegingen (zware en licht
vrachtwagens) geraamd. Dit is verspreid over de ganse dag, tijdens de avondspits brengt dit
ons op respectievelijk 8 en 12 voertuigen per uur.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te verwachten minimale en maximale
verkeersgeneratie tijdens het avondspitsuur
Tabel 7-1 - Uitbreiding Leuvensesteenweg zuid - avondspitsuur (16u30 – 17u30)
Personenwagens
Ingaand verkeer
Uitgaand verkeer
Totaal

7.3.4.3

35
104
139

Vrachtwagens

Totaal
8
12
20

43
116
159

Verkeerseffecten
Het gegenereerde verkeer dient afgewikkeld te worden via de N2 - Leuvensesteenweg. De
verdeling van het vrachtverkeer dat het bedrijventerrein verlaat zal zich waarschijnlijk
verspreiden volgens volgende verdeling:
30% via de N2, richting Diest
70% via de N2; richting Leuven/A2
De verdeling van het werknemerverkeer dat het bedrijventerrein verlaat zal wellicht volgend
patroon vertonen:
60% via de N2, richting Diest
40% via de N2; richting Leuven/A2
Op de voorziene ontsluitingsweg van het bedrijventerrein worden tijdens het avondspitsuur 139
auto’s en 20 vrachtwagens verwacht, naast verkeer van de huidig aanwezige bedrijven. De
omvang van het nieuw bedrijventerrein is ongeveer even groot t.o.v. het bestaande
aantakkende bedrijventerrein.
Uit de raming van de verkeersgeneratie en de verdeling van dit verkeer blijkt de impact op de
N2 in beide richtingen eerder beperkt, maar door de reeds hoge intensiteiten wordt de
praktische capaciteit stilaan benaderd (+/- 90 %).
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Tabel 7-2- Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het avondspitsuur
(17u - 18u) op de N2 richting Diest
Werknemers Vrachtverkeer
Huidige
Prognose
30%
60% intensiteit intensiteiten
Ingaand verkeer
10
5
830
845
Uitgaand verkeer
31
7
880
918

% toename

Praktische capaciteit
vtg/uur

+2%
+4%

1000
1000

Verzadiging
toekomst
85%
92%

Tabel 7-3 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het avondspitsuur
(17u - 18u) op de N2 richting Leuven
Werknemers Vrachtverkeer
Huidige
Prognose
70%
40% intensiteit intensiteiten
Ingaand verkeer
25
3
880
908
Uitgaand verkeer
73
5
830
908

% toename

Praktische capaciteit
vtg/uur

+3%
+9%

1000
1000

Verzadiging
toekomst
91%
91%

T.o.v. de huidige verkeerssituatie wordt de impact van het bedrijventerrein op de capaciteit N2
als gering negatief (-) beschouwd.

7.3.4.4

Verkeersleefbaarheid
De ontsluiting van het regionale bedrijventerrein ligt langs de bestaande N2 om in het noorden
aan te sluiten op de N10 en R26 en in het zuiden op de A2/E314. Er zijn verspreid over de
ganse lengte van de Leuvensesteenweg enkele strepen lintbebouwing aanwezig (vooral aan de
kant van Diest en de oprit van de A2/E314). De site genereert beperkt bijkomend verkeer
langsheen deze woningen. Dit wordt als verwaarloosbaar (0) beschouwd.

7.3.4.5

Verkeersveiligheid
De N2 is geselecteerd als bovenlokale functionele hoofdroute. De N2 beschikt over
aanliggende fietspaden. De toename van het verkeer zal aldus een beduidende invloed hebben
op de verkeersveiligheid van de fietser op de N2 zelf, en zal met de belangrijke fietskruising
erbovenop voor een gering negatief effect (-) zorgen.
Milderende maatregel:
Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg conform het streefbeeld.
Het gewenste dwarsprofiel wordt hieronder weergegeven.
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Figuur 8: Streefbeeld dwarsprofiel Leuvensesteenweg
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: verwaarloosbaar effect.

7.3.5

Deelplannen Uitbreiding RB Webbekom Noord, Uitbreiding RB
Webbekom West

7.3.5.1

Referentiesituatie
Het grote regionale bedrijventerrein Webbekom ligt langsheen de A2 autosnelweg. De centrale
ontsluitingsweg van dit bedrijventerrein sluit rechtstreeks aan op het op- en afrittencomplex van
de A2 autosnelweg t.h.v. de N2-Halensebaan te Webbekom. Rond het af- en oprittencomplex
vormt de N2 een 2x2-weg, in de gedeeltes naar Diest en Hasselt toe gaat hij over in een 2x1weg. Het Industrieterrein is een 2x1-weg, en heeft dus een praktische capaciteit van 1000
voertuigen per uur per richting, terwijl zowel de N2 (in beide richtingen) als de op- en afrit met
de A2-E314 een praktische capaciteit hebben van 2000 voertuigen per uur per richting.
In het kader van de TV3V-studie voor de heraanleg van het kruispunt van de Halensebaan
(N2), met het Industriepark en de op- en afrit van de E314 werden op 6 mei 2003 tellingen
gedaan tijdens de ochtend- (7u30-8u30) en avondspits (16u30-17u30). Deze tellingen mogen
nog steeds als representatief worden beschouwd, gezien het steekproefgehalte van de
tellingen. Tijdens de avondspits blijkt het uitgaand verkeer maatgevend te zijn voor het
Industrieterrein (met een restcapaciteit van 44%), de Halensebaan (N2) richting Halen (38%
restcapaciteit) en Diest (59% restcapaciteit). Dit terwijl het ingaand verkeer maatgevend is voor
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de op- en afrit naar de A2/E314 (81% restcapaciteit tegenover 83% voor het uitgaand verkeer).
Tijdens de ochtendspits daarentegen blijkt het ingaand verkeer daarentegen maatgevend te
zijn, zowel op het Industrieterrein (met 52% restcapaciteit), de N2 richting Halen (49%
restcapaciteit) en Diest (64% restcapaciteit), terwijl het uitgaand verkeer maatgevend is voor de
op- en afrit naar de A2/E314 (82% restcapaciteit).

Figuur 9: Kruispunt N2
/
Industriepark:
Verkeerstellingen
Op dit ogenblik wordt dit kruispunt heraangelegd als een rotonde, waarbij de fietsers via een
diagonale tunnel onder de rotonde naar een veilige fietsroute, die parallel loopt met de N2,
worden geleid.
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Figuur 10: Kruispunt
N2 / Industriepark:
Plan heraanleg
De verbindingen met de belangrijkste regionale wegen zijn iets minder gunstig, aangezien de
link tussen de N2-Halensebaan en de bebouwingsvrije noordwestelijke ring via dicht bebouwd
gebied verloopt. De N29 naar Tienen kan wel vlot bereikt worden, namelijk via de A2 tot
Bekkevoort, waar de steenweg aftakt van de N2.
De Halensebaan in Webbekom (N2) wordt geflankeerd door dichte lintbebouwing. De
handelsfunctie is er wel beperkt.
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Ten noorden van het bedrijventerrein Webbekom liggen een aantal rustige
landbouwexploitatiewegen en woonstraten. In deze zone ligt ook de Steenweg op
Paepenbroek, een kleine verbindingsweg tussen de kernen van Webbekom en Assent, die
weinig verkeer verwerkt.
Het bedrijventerrein van Webbekom is goed ontsloten door het fietsnetwerk. En ook inzake
openbaar vervoer is de site goed ontsloten, er passeren namelijk heel wat buslijnen langsheen
de Halensesbaan, en er bevindt zich een bushalte rond het kruispunt met het Industrieterrein.

Bovenlokale fietsroute

B

Treinstation

1

Loc atie verkeerstelling
Bushalte

Figuur 11: Planzones Webbekom N en W: fietsroutes, openbaar
vervoer, locatie verkeerstelling

7.3.5.2

Verkeersgeneratie
De geplande bedrijventerreinen “Webbekom Noord” en “Webbekom West” worden ontwikkeld
voor regionale bedrijven en hebben een oppervlakte van resp. 18 ha en 15 ha. Op basis
hiervan kan een verkeersattractie van ongeveer 240 personenwagens verwacht worden.
Tijdens het avondspitsuur zal er meer uitgaand dan ingaand autoverkeer gegenereerd worden.
Voor een 30 ha bedrijventerrein worden een 56-tal inrijdende personenwagens verwacht en
165 uitrijdende. Tijdens het ochtendspitsuur is dit omgekeerd, dan worden er een 165
inrijdende en 56 uitrijdende personenwagens verwacht.
Tabel 7-4- Webbekom Noord + West /avondspitsuur (16u30 -17u30)
Personenwagens
Ingaand verkeer
Uitgaand verkeer
Totaal
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56
165
221

Vrachtwagens

Totaal
16
24
40

73
189
261
167

Tabel 7-5- Webbekom Noord + West /ochtendspitsuur (7u30 -8u30)
Personenwagens Vrachtwagens
Totaal
Ingaand verkeer
165
34
Uitgaand verkeer
56
16
Totaal
221
50

199
73
271

Het aantal ingaande en uitgaande vrachtbewegingen per dag gaat uit van 49,9 (enkele) ritten
per 100 tewerkgestelden. In het totaal worden voor het bedrijventerrein 300 vrachtbewegingen
(zware en licht vrachtwagens) geraamd. Dit is verspreid over de ganse dag, dus als we ervan
uitgaan dat respectievelijk 22% en 32% van het ingaand of uitgaand vrachtverkeer tijdens de
avondspits (15u – 19u) komt, brengt dit ons op respectievelijk 16 en 24 voertuigen (5,5% en 8%
per uur) tijdens de spits. Tijdens de ochtendspits (7u-10u) gaan we dan uit van 34% en 33%, of
respectievelijk 11,3% en 11% per uur.

7.3.5.3

Verkeerseffecten
Het bestaande bedrijventerrein is ongeveer 70 ha groot en ontsluit op een identieke manier als
de voorgestelde uitbreiding, nl via de N2 – Halensebaan. We kunnen dan ook de hierboven
vermelde kruispuntstromen als uitgangspunt gebruiken voor de verdeling van het bijkomend
verkeer. Waar juist moet worden aangetakt op de bestaande bedrijvenzone, is vanuit mobiliteit
onbelangrijk. Er is wel vanuit de deelplanzone Webbekom-Noord een hoogteverschil te
9
overwinnen, dat voor vrachtverkeer maximaal 7 % mag zijn.
De verdeling van het vrachtverkeer dat het bedrijventerrein verlaat zal zich verspreiden volgens
volgende verdeling:
10% via de N2 – Halensebaan; richting Herk-de-Stad/A2 richting Hasselt
20% via de N2 – Halensebaan; richting Diest
70% via de A2/E314 richting Leuven
De verdeling van de werknemerverkeer dat het bedrijventerrein verlaat tijdens de avondspits
zal zich verspreiden volgens volgende verdeling:
55% via de N2 – Halensebaan; richting Herk-de-Stad/A2 richting Hasselt
25% via de N2 – Halensebaan; richting Diest
20% via de A2/E314 richting Leuven
De verdeling van de werknemerverkeer dat het bedrijventerrein betreedt tijdens de ochtendspits
zal zich verspreiden volgens volgende verdeling:
45% via de N2 – Halensebaan; richting Herk-de-Stad/A2 richting Hasselt
30% via de N2 – Halensebaan; richting Diest
25% via de A2/E314 richting Leuven

9

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

Bron: Rijkswaterstaat (2005), Specifieke aspecten tunnelontwerp

168

Tabel 7-6 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het avondspitsuur
(16u30 - 17u30) op de Industrieweg
Praktische
Werknemers
Vrachtverkeer
Huidige
Prognose
Verzadiging
capaciteit
toekomst
% toename
vtg/uur
100%
100% intensiteit intensiteiten
Ingaand verkeer
Uitgaand verkeer

56
165

16
24

92
564

165
753

+78%
+32%

1000
1000

16%
75%

Tabel 7-7 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het avondspitsuur
(16u30 - 17u30) op de N2 richting Halen/A2 richting Hasselt
Werknemers
Ingaand verkeer
Uitgaand verkeer

Huidige
Prognose
Vrachtverkeer
55%
10% intensiteit intensiteiten
31
2
715
749
91
2
1233
1328

Praktische
capaciteit
vtg/uur

% toename
+5%
+8%

2000
2000

Verzadiging
toekomst
37%
67%

Tabel 7-8 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het avondspitsuur
(16u30 - 17u30) op de N2 richting Diest
Prognose
Praktische
intensiteite
capaciteit
Huidige
Verzadiging
Werknemers
Vrachtverkeer intensiteit
n
vtg/uur
toekomst
%
toename
25%
20%
Ingaand verkeer
14
3
819
836
+3%
2000
42%
Uitgaand verkeer
41
5
822
868
+6%
2000
44%
Tabel 7-9 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het avondspitsuur
(16u30 - 17u30) richting A2/E314 richting Leuven
Praktische
Huidige
Prognose
capaciteit
Verzadiging
Werknemers Vrachtverkeer
vtg/uur
intensiteit intensiteiten
toekomst
% toename
20%
70%
Ingaand verkeer
11
11
378
400
+5%
2000
20%
Uitgaand verkeer
33
17
329
379
+10%
2000
19%
Tabel 7-10 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het ochtendspitsuur
(7u30 - 8u30) op de Industrieweg
Praktische
Werknemers Vrachtverkeer
Huidige
Prognose
capaciteit
% toename
Verzadiging toekomst
vtg/uur
100%
100% intensiteit intensiteiten
Ingaand verkeer
165
34
481
680
+41%
1000
68%
Uitgaand verkeer
56
16
110
183
+65%
1000
18%
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Tabel 7-11 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het ochtendspitsuur
(7u30 - 8u30) op de N2 richting Halen/A2 richting Hasselt
Werknemers Vrachtverkeer
Huidige
Prognose
45%
10% intensiteit intensiteiten
Ingaand verkeer
74
3
1063
1140
Uitgaand verkeer
25
2
707
734

% toename
+8%
+4%

Praktische
capaciteit
vtg/uur

Verzadiging toekomst

2000
2000

57%
37%

Tabel 7-12 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het ochtendspitsuur
(7u30 - 8u30) op de N2 richting Diest
Praktische
Huidige
Prognose
capaciteit
Werknemers Vrachtverkeer intensiteit intensiteiten
vtg/uur
Verzadiging toekomst
% toename
30%
20%
+7%
Ingaand verkeer
49
7
730
786
2000
40%
+4%
Uitgaand verkeer
17
3
667
687
2000
35%
Tabel 7-13 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het ochtendspitsuur
(7u30 - 8u30) richting A2/E314 richting Leuven

Werknemers
Vrachtverkeer
25%
70%
Ingaand verkeer
41
24
Uitgaand verkeer
14
11

Praktische
capaciteit
vtg/uur

Huidige
Prognose
intensiteit intensiteiten
371
419

436
444

% toename
+15%
+5%

2000
2000

Verzadiging toekomst
21%
22%

In de huidige verkeerssituatie wordt de impact van het bedrijventerrein op de capaciteit N2 als
verwaarloosbaar (0) beschouwd, terwijl zijn impact op de Industrieweg gering negatief (-) zal
zijn.
De rotonde-oplossing die naar voor geschoven werd in de TV3V studie blijkt na toetsing door
middel van de methode van Bovy aan de verkeerstoename nog altijd te voldoen. Aangezien
ook de verzadigingsgraad ook maar miniem bleek te zijn gestegen, kunnen we ook het effect
hier als verwaarloosbaar (0) beschouwen. Het bijkomende verkeer zal een impact hebben op
het Industrieterrein, maar niet op de rotonde, omdat de rechtsaf naar de N2 richting Halen een
grotere capaciteit heeft dan het Industrieterrein.
Aangezien de A2 een groot deel van het verkeer zal verwerken, en gezien het sterke
spreidingspatroon (op basis van het herkomst-bestemmingsverkeer), zal de impact van het
nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein op de N10, de N127 en de N725 vrij beperkt zijn inzake
intensiteit/capaciteit.
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7.3.5.4

Verkeersleefbaarheid
De ontsluiting van de twee voorstellen van nieuwe regionale bedrijventerreinen zal gebeuren
via de bestaande ontsluitingsweg van het huidig bedrijventerrein op de N2, dicht bij de op- en
afrit. Er wordt geen verbinding voorgesteld met de woonstraten van de aanpalende woonwijk,
noch is dit aangewezen. Wel worden zachte verbindingen gepland tussen de Dorpsveldstraat
en het bedrijventerrein.
Het nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen zal vooral verkeer genereren op de A2/E314, rond
het knooppunt, het verkeer dat gegenereerd zal worden op de N2 en dus ook op de
aansluitende R26, N2, N10, N29 en N127 zal beperkt blijven. Webbekom en Zelk worden
beiden doorkruist door de N2, langsheen Webbekom zullen er maximaal 66 auto’s en 21
vrachtwagens meer gegenereerd worden. Gezien de omvang van het verkeer die deze kant
wordt opgestuurd, wordt het extra verkeer op deze wegen als gering negatief (-) beoordeeld.
Milderende maatregel:
Herinrichting van de N2 als secundaire toegangsweg met oog voor verkeersleefbaarheid.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: verwaarloosbaar effect.

7.3.5.5

Verkeersveiligheid
Uit de ongevallenanalyse die werd uitgevoerd naar aanleiding van de TV3V-studie voor de
heraanleg van het kruispunt Halensebaan (N2) - Industrieterrein en op- en afrit E314 blijkt dat
het huidige kruispunt vooral gevaarlijk is voor (brom)fietsers die rechtdoor rijdend langsheen de
Halensebaan en de pas worden afgesneden door voertuigen die het Industrieterrein, of de
E314 oprijden. De N2 is daarenboven geselecteerd als bovenlokale functionele fietsroute,
waarbij het nieuwe ontwerp van het kruispunt voorziet in een belangrijke fietskruising ter hoogte
van de rotonde is volledig afgescheiden van de weg (en via een fietstunnel diagonaal
onderheen de N2). De huidige onveilige situatie kan zo verbeterd worden, door aan het
kruispunt ongelijkgronds te rijden richting Diest, via een fietsweg die parallel aan de
Halensebaan, maar aan achterkant van de lintbebouwing loopt. De toename veroorzaakt door
bijkomend gegenereerd verkeer zal aldus door het maximale beveiligen van het kruispunt een
verwaarloosbaar (0) effect geven op de verkeersveiligheid van de fietser.
De oostelijke grens van de uitbreiding Webbekom-West wordt gevormd door de Tiensebaan,
een onverharde holle weg die frequent wordt gebruikt als mountainbikeroute. Het dwarsen met
de ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Webbekom-West dient met de nodige
veiligheidsmaatregelen te worden ingericht. De ontsluitingsweg van het bedrijventerrein
Webbekom-West wordt het best naast en los van de Tiensebaan aangelegd, zodat geen
conflict ontstaat met de recreatieve fietsers, voetgangers en mountainbikers.
Milderende maatregelen:
Herinrichting van de Halensebaan N2 als secundaire toegangsweg met oog voor
verkeersleefbaarheid.
De ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Webbekom-West aanleggen naast en los van de
Tiensebaan.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: verwaarloosbaar effect.
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7.3.6

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de
volledige taakstelling

7.3.6.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving referentiesituatie RB Leuvensesteenweg-Zuid

7.3.6.2

Verkeersgeneratie
De maximale uitbreiding bedrijventerrein Leuvensesteenweg-Zuid heeft een oppervlakte van
45ha.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te verwachten minimale en maximale
verkeersgeneratie tijdens het avondspitsuur.
Tabel 7-14- Leuvensesteenweg Zuid Maximaal - avondspitsuur (16u30 -17u30)
Personenwagens
Vrachtwagens
Totaal
Ingaand verkeer
84
25
109
Uitgaand verkeer
247
36
283
Totaal
331
61
392

7.3.6.3

Verkeerseffecten
Het gegenereerde verkeer dient in afgewikkeld te worden via de N2 - Leuvensesteenweg. De
verdeling van het vrachtverkeer dat het bedrijventerrein verlaat zal zich waarschijnlijk
verspreiden volgens volgende verdeling:
30% via de N2, richting Diest
70% via de N2; richting Leuven
De verdeling van het werknemerverkeer dat het bedrijventerrein verlaat vertoont wellicht het
volgend patroon:
60% via de N2, richting Diest
40% via de N2; richting Leuven
Op de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein worden tijdens het avondspitsuur 331 auto’s en
61 vrachtwagens verwacht.
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Tabel 7-15 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het
avondspitsuur (16u30 - 17u30) op de N2 richting Diest
Werknemers Vrachtverkeer
Huidige
Prognose
60%
30% intensiteit intensiteiten
Ingaand
verkeer
Uitgaand
verkeer

50

7

148

11

830

888

+7%

Praktische capaciteit
vtg/uur

Verzadiging
toekomst

1000

98%

880
1039
+18%
1000
Tabel 7-16 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het
avondspitsuur (17u - 18u) op de N2 richting Leuven

Werknemers
Vrachtverkeer
Huidige
Prognose
40%
70% intensiteit intensiteiten
Ingaand
verkeer
Uitgaand
verkeer

% toename

% toename

Praktische capaciteit
vtg/uur

104%

Verzadiging
toekomst

34

17

880

914

+6%

1000

91%

99

25

830

929

+15%

1000

93%

De omvang van het bedrijventerrein is groot t.o.v. het bestaande aantakkend bedrijventerrein.
De sterke toename van het verkeer veroorzaakt zo dus een significant negatief effect (---) en
daarom is dit alternatief af te raden.

7.3.6.4

Verkeersleefbaarheid
De ontsluiting van het regionale bedrijventerrein ligt langs de bestaande N2 om in het noorden
aan de sluiten op de N10 en R26 en in het Zuiden op de A2/E314. Er zijn verspreid over de
ganse lengte van de Leuvensesteenweg enkele strepen lintbebouwing aanwezig (vooral aan de
kant van Diest en de oprit van de A2/E314). De maximale uitbreiding genereert vrij veel
bijkomend verkeer langsheen deze woningen. Anderzijds is de draagkracht van de weg door
zijn breedte vrij groot. Als conclusie kan men stellen dat de leefbaarheid beperkt zal
achteruitgaan. Dit wordt als gering negatief beschouwd (-).

7.3.6.5

Verkeersveiligheid
De N2 is geselecteerd als bovenlokale functionele hoofdroute. De N2 beschikt over
aanliggende fietspaden. De toename van het verkeer zal aldus een beduidende invloed hebben
op de verkeersveiligheid van de fietser op de N2 zelf, en zal met de belangrijke fietskruising
erbovenop voor een matig negatief effect (--) zorgen. Een herinrichting gericht op grotere
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid is dan zeker noodzakelijk. Hiervoor werd reeds een
streefbeeld opgesteld.
Milderende maatregel:
Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg conform het streefbeeld
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: verwaarloosbaar effect.
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7.3.7

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor 15
ha en de zoekzone Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha

7.3.7.1

Referentiesituatie
Zie respectievelijk deelplan RB Leuvensesteenweg-Zuid en RB Webbekom-West.

7.3.7.2

Verkeersgeneratie
Zie respectievelijk deelplan RB Leuvensesteenweg-Zuid en RB Webbekom-West.

7.3.7.3

Verkeerseffecten
In deze variant zijn de effecten op de Leuvensesteenweg identiek als in het deelplan RB
Leuvensesteenweg-Zuid.
Aangezien het aantal bijkomende ha bedrijventerrein ter hoogte van Webbekom even groot is
als in het deelplan RB Webbekom-Noord en –West, en de ontsluiting ook gelijkaardig is, zijn de
verkeerseffecten eveneens identiek.
Er zijn geen cumulatieve effecten.

7.3.7.4

Verkeersleefbaarheid
In deze variant zijn de effecten inzake verkeersleefbaarheid op de Leuvensesteenweg identiek
als in het deelplan RB Leuvensesteenweg-Zuid.
Aangezien het aantal bijkomende ha bedrijventerrein ter hoogte van Webbekom even groot is
als in het deelplan RB Webbekom-Noord en –West, en de ontsluiting ook gelijkaardig is, zijn de
effecten op het vlak van verkeersleefbaarheid eveneens identiek.
Er zijn geen cumulatieve effecten.

7.3.7.5

Verkeersveiligheid
In deze variant zijn de effecten inzake verkeersveiligheid op de Leuvensesteenweg identiek als
in het deelplan RB Leuvensesteenweg-Zuid.
Aangezien het aantal bijkomende ha bedrijventerrein ter hoogte van Webbekom even groot is
als in het deelplan RB Webbekom-Noord en –West, en de ontsluiting ook gelijkaardig is, zijn de
effecten op het vlak van verkeerveiligheid eveneens identiek.
Er zijn geen cumulatieve effecten.
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7.3.8

Locatiealternatief Uitbreiding RB Webbekom Noord voor 15 ha en
Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha

7.3.8.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving referentiesituatie RB Webbekom-Noord en –West.

7.3.8.2

Verkeersgeneratie
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te verwachten minimale en maximale
verkeersgeneratie tijdens het ochtend- en avondspitsuur.
Tabel 7-17 – Uitbreiding RB Webbekom voor 45 ha - avondspitsuur (16u30 -17u30)
Personenwagens Vrachtwagens
Totaal
Ingaand verkeer
84
25
109
Uitgaand verkeer
36
283
247
Totaal
331
61
392
Tabel 7-18 - Uitbreiding RB Webbekom voor 45 ha - ochtendspitsuur (7u30 -8u30)
Personenwagens Vrachtwagens
Totaal
Ingaand verkeer
51
298
247
Uitgaand verkeer
84
49
134
Totaal
331
100
432

7.3.8.3

Verkeerseffecten
De volgende effecten zijn te verwachten op het wegennet.
Tabel 7-19 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het avondspitsuur
(16u30 - 17u30) op de Industrieweg

Werknemers
Vrachtverkeer
Huidige
Prognose
Praktische capaciteit
vtg/uur
% toename
100%
100% intensiteit intensiteiten
Ingaand verkeer
84
25
92
201
+210%
1000
Uitgaand verkeer
247
36
564
847
+50%
1000

Verzadiging
toekomst
80%
15%

Tabel 7-20 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het avondspitsuur
(16u30 - 17u30) op de N2 richting Halen/A2 richting Hasselt
% toename Praktische capaciteit
Huidige
Prognose
Verzadiging

Werknemers
Vrachtverkeer
55%
20% intensiteit intensiteiten
Ingaand verkeer
46
5
715
766
Uitgaand verkeer
136
7
1233
1376
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vtg/uur
+71%
+12%

toekomst
2000
2000

62%
31%
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Tabel 7-21 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het avondspitsuur
(16u30 - 17u30) op de N2 richting Diest
Werknemers Vrachtverkeer
Huidige
Prognose
Praktische capaciteit
Verzadiging
vtg/uur
toekomst
% toename
25%
40% intensiteit intensiteiten
Ingaand verkeer
21
10
819
850
+4%
2000
42%
Uitgaand verkeer
62
14
822
898
+9%
2000
45%
Tabel 7-22 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het avondspitsuur
(16u30 - 17u30) richting A2/E314 richting Leuven
Werknemers Vrachtverkeer
Huidige
Prognose
Praktische capaciteit
% toename
vtg/uur
20%
40% intensiteit intensiteiten
Ingaand verkeer
17
10
378
405
+7%
2000
Uitgaand verkeer
49
14
329
393
+19%
2000

Verzadiging
toekomst
20%
20%

Tabel 7-23 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het ochtendspitsuur
(7u30 - 8u30) op de Industrieweg
Werknemers Vrachtverkeer
Huidige
Prognose
Praktische capaciteit
vtg/uur
% toename
100%
100% intensiteit intensiteiten
Ingaand verkeer
247
51
481
779
+62%
1000
Uitgaand verkeer
84
49
110
244
+121%
1000

Verzadiging
toekomst
78%
24%

Tabel 7-24 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het ochtendspitsuur
(7u30 - 8u30) op de N2 richting Halen/A2 richting Hasselt
Huidige
Prognose
Praktische capaciteit
Verzadiging
Werknemers Vrachtverkeer
intensiteit
intensiteiten
%
toename
vtg/uur
toekomst
45%
20%
Ingaand verkeer
111
10
1063
1184
+11%
2000
59%
Uitgaand verkeer
38
10
707
755
+7%
2000
38%
Tabel 7-25 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het ochtendspitsuur
(7u30 - 8u30) op de N2 richting Diest
Werknemers Vrachtverkeer
Huidige
Prognose
Praktische capaciteit
% toename
vtg/uur
30%
40% intensiteit intensiteiten
Ingaand verkeer
74
20
730
825
+13%
2000
Uitgaand verkeer
25
20
667
712
+7%
2000

Verzadiging
toekomst
41%
36%

Tabel 7-26 - Inschatting van het aantal gegenereerde voertuigen tijdens het ochtendspitsuur
(7u30 - 8u30) richting A2/E314 richting Leuven
Werknemers Vrachtverkeer
Huidige
Prognose
Praktische capaciteit
% toename
vtg/uur
25%
40% intensiteit intensiteiten
Ingaand verkeer
62
20
371
453
+22%
2000
Uitgaand verkeer
21
20
419
460
+10%
2000
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Verzadiging
toekomst
23%
23%
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Tijdens de ochtendspits en avondspits is de impact van het genereerde verkeer op de
Industrieweg gering negatief (-), terwijl dit op de andere wegen verwaarloosbaar (0) blijft.
De rotonde-oplossing die naar voor geschoven werd in de TV3V studie blijkt na toetsing door
middel van de methode van Bovy aan de verkeerstoename nog altijd te voldoen. Aangezien
ook de verzadigingsgraad ook maar miniem bleek te zijn gestegen, kunnen we ook het effect
hier als verwaarloosbaar (0) beschouwen. Het bijkomende verkeer zal een impact hebben op
het Industrieterrein, maar niet op de rotonde, omwille van de vrije rechtsaf naar de N2 richting
Halen.

7.3.8.4

Verkeersleefbaarheid
Het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein zal vooral verkeer genereren op de A2/E314, rond het
knooppunt, het verkeer dat gegenereerd zal worden op de N2 en dus ook op de aansluitende
R26, N2, N10, N29 en N127 zal beperkt blijven. Webbekom en Zelk worden beiden doorkruist
door de N2, langsheen Webbekom zullen er maximaal 99 auto’s en 40 vrachtwagens meer
gegenereerd worden. Gezien de beperkte omvang van het verkeer die deze kant wordt
opgestuurd en de bestaande breedte van de wegen, wordt het extra verkeer op deze wegen,
als gering negatief (-) beoordeeld.
Milderende maatregel:
Herinrichting van de N2 als secundaire toegangsweg met oog voor verkeersleefbaarheid.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: verwaarloosbaar effect.

7.3.8.5

Verkeersveiligheid
Naar analogie met de uitbreiding RB Webbekom Noord zullen we hier, door de maximale
scheiding tussen fiets en gemotoriseerd verkeer, een verwaarloosbaar (0) effect hebben.
Milderende maatregel:
Herinrichting van de N2 als secundaire toegangsweg met oog voor verkeersleefbaarheid.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: verwaarloosbaar effect.
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7.3.9

Vergelijking effecten plan en locatiealternatieven bedrijvigheid

7.3.9.1

Verkeerseffecten
Alle alternatieven rond Webbekom takken aan op een nieuwe rotonde in aanleg met ruime
restcapaciteit, waardoor hun impact op het bovenliggende wegennet verwaarloosbaar is (0).
De Leuvensesteenweg beschikt over een geringe restcapaciteit, de alternatieven hierlangs
hebben dus zeer vlug een gering (-) tot significant negatief impact (---).

7.3.9.2

Verkeersleefbaarheid
De effecten naar verkeersleefbaarheid zijn over het algemeen beperkter, alle locaties scoren
beperkt negatief, behalve de beperkte uitbreiding Leuvensesteenweg-Zuid die op dit vlak een
verwaarloosbaar effect heeft.

7.3.9.3

Verkeersveiligheid
De locaties langsheen de Halensebaan (N2) scoren hier over het algemeen beter, met een
verwaarloosbaar impact (0), en dit is volledig op het conto van de nieuwe ongelijkgrondse
kruising en fietsweg richting Diest te schrijven, die het fietsverkeer maximaal scheidt van het
gemotoriseerd verkeer.
De Leuvensesteenweg (N2) daarentegen beschikt niet over deze voorzieningen, en hier
veroorzaakt een toename van het verkeer, en een ontsluiting die fietsverkeer moet kruisen, dus
moet hier rekening gehouden worden met een gering negatief (-) tot matig negatief impact (--).
Tabel 7-27 – Evaluatie locatiealternatieven bedrijvigheid op het vlak van mobiliteit
Verkeerseffecten

Verkeersleefbaarheid

Verkeersveiligheid

Uitbreiding RB Leuvensesteenweg-Zuid

-

0

-

Uitbreiding RB Webbekom Noord & RB Webbekom West

0

-

0

Locatiealternatief Leuvensesteenweg Zuid maximaal

---

-

--

Locatiealternatief RB Leuvensesteenweg-Zuid voor 15
ha en uitbreiding RB Webbekom West voor 30ha

-/0

0/-

-

0

-

0

Locatiealternatief RB Webbekom Noord voor 15ha en
Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha
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Tabel 7-28 – Evaluatie locatiealternatieven bedrijvigheid op het vlak van mobiliteit na
doorvoeren milderende maatregelen

Verkeerseffecten

Verkeersleefbaarheid

Verkeersveiligheid

Uitbreiding RB Leuvensesteenweg-Zuid

-

0

0

Uitbreiding RB Webbekom Noord & RB Webbekom West

0

0

0

Locatiealternatief Leuvensesteenweg Zuid maximaal

---

0

0

Locatiealternatief RB Leuvensesteenweg-Zuid voor 15
ha en uitbreiding RB Webbekom West voor 30ha

-/0

0

0

0

0

0

Locatiealternatief RB Webbekom Noord voor 15ha en
Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha
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7.4

Discipline lucht

7.4.1

Toetsing van de autonome ontwikkeling/nulalternatief aan het
referentiekader
Onder 6.5.3 kon besloten worden dat de luchtkwaliteit in de referentiesituatie voldoet aan de
opgelegde criteria. (Basis Jaarrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, 2008).
Waar in hetgeen volgt berekeningen zijn uitgevoerd met het model CAR-Vlaanderen is
daarenboven weergegeven hoe de evolutie van de achtergrondconcentraties van NO2, PM10
en PM2.5 worden voorspeld.
De achtergrondconcentratie, en hoe ze zal evolueren, is een belangrijke waardemeter. Voor de
beoordeling van de effecten van toekomstige verkeersemissies zal de berekende concentratie
(in de onmiddellijke omgeving van de rijweg) echter vergeleken worden met de waarde
bekomen voor de huidige verkeersstroom.

7.4.2

Benadering planeffecten voor de bedrijvenzones
De inschatting in de planfase van latere effecten op de plaatselijke luchtkwaliteit is zeer
hypothetisch. De precieze impact van latere projecten waarvan dit plan aan de basis ligt, dient
steeds individueel te worden onderzocht.
Wat op planniveau wordt bestudeerd is de relatieve impact op de plaatselijke luchtkwaliteit van
éénzelfde situatie, voor elk van de verschillende alternatieven die in het plan voorliggen.
De overheersende windrichting op de lokale schaal is hierbij doorslaggevend
De precieze beïnvloeding van de omgeving is afhankelijk van het aantal punt- en
oppervlaktebronnen, de hoogten waarop en de temperaturen waarbij de verschillende bronnen
hun emissies vrijgeven, de snelheden waarmee de gassen de bron verlaten en uiteraard de
aard en massa van de hinderlijke componenten die worden uitgestoten.
Bij de ontwikkeling van het plan en van latere projecten kunnen stofemissies ontstaan en
worden uitlaatgassen van werfverkeer en van machines uitgestoten. Tijdens de eigenlijke
exploitatie van de projecten waarvan dit plan aan de basis ligt zijn het enerzijds de
componenten die door het wegverkeer en de energieverbruikende processen geëmitteerd
worden zoals CO2, CO, NOx, SO2, fijn stof (PM10 en PM2.5), VOS die de luchtkwaliteit kunnen
beïnvloeden, naast uiteraard de specifieke emissies, afhankelijk van de industriële activiteiten
die in het studiegebied zullen komen.
Van deze factoren is op het planniveau weinig of niets gekend. Daarom wordt hier een
hypothetische, zeer ruwe en algemene situatie geschetst, waarbij een willekeurige bron, als
resultante van verschillende bronnen, puntbronnen zowel als oppervlaktebronnen,
verantwoordelijk wordt gesteld voor een jaargemiddelde beïnvloeding van de kwaliteit van de
omgevingslucht. Aangezien er rekening dient gehouden te worden met puntbronnen en
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oppervlaktebronnen, die emitteren bij erg uiteenlopende temperaturen en hoogten, is gekozen
voor een puntbron met een zeer grote diameter (20m) op een hoogte van 10 meter met een
relatief lage uittreedtemperatuur en –snelheid.
Zulke bron, waar ze ook wordt gepland, geeft een jaargemiddelde beïnvloeding van de
omgeving die met behulp van het verspreidingsmodel IFDM kan worden voorgesteld onder
vorm van contouren van gelijke beïnvloeding.
Op dit planniveau kunnen op deze wijze de relatieve beïnvloeding van de verschillende zones
in de omgeving van de bron, elk gekenmerkt door hun afstand en richting van de bron,
weergeven worden. Dit laat toe de afweging te maken tussen deelplanlocaties en de
alternatieven.

Figuur 12: Relatieve beïnvloeding van de omgeving door de
modelbron
Omwille van de eenvoud wordt voor elk van de locaties waar mogelijk deze hypothetische bron
nagaan in welke mate de meest gevoelige zones (woonzones en natuurgebieden) in de
omgeving samenvallen met de contouren van de grootste beïnvloeding (de paars en rood
gekleurde perimeters).

7.4.3

Effectanalyse, overzicht
Op de volgende kaart is te zien waar voor elk van de bestudeerde zones de grootste
beïnvloeding van de luchtkwaliteit te verwachten is bij inplanting van eenzelfde activiteit, met
dezelfde jaargemiddelde verspreiding van de emissies.
De emissies zullen bij de ontwikkeling van zone
grootste effect hebben in een gebied dat voor
ontwikkeling van zone “Uitbreiding Webbekom
ontwikkeling van zone “Uitbreiding Webbekom
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“Uitbreiding Leuvensesteenweg Zuid” hun
ca. 40% uit woongebied bestaat. Bij de
Noord” is dit ongeveer 20% en bij de
West” is dit kleiner dan 5%. Voor het
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ontwikkelen van industriële activiteiten met luchtemissies is Webbekom West m.a.w. het meest
geschikt en is Leuvensesteenweg Zuid het minst aangewezen.
Binnen deze globale situering van mogelijke immissies is er enkel dankzij de berekeningen van
de verwachte verkeerstoename (zie discipline “mens”) wat meer detailkennis beschikbaar voor
dit specifieke gedeelte van de luchtimmissies. In principe kan namelijk op basis van de
verwachte verkeerstoename berekend worden welke bijdrage de verkeersemissies leveren aan
de kwaliteit van de omgevingslucht. Een effect ten gevolge van een voorliggend plan wordt in
zulk geval berekend ten opzichte van de verkeersstroom zonder verwezenlijking van het
betreffend plan, als een gemiddeld effect voor NO2, PM10 en PM2,5.

Figuur 13: Effecten van de modelbron t.h.v. de verschillende
locaties vermeld in het plan en voor de alternatieven

7.4.4

Effecten bij ontwikkeling van de drie planlocaties RB


Emissies ten gevolge van industriële activiteiten

De activiteiten die zullen ontplooid worden zijn op dit ogenblik niet gekend, maar in dit scenario
worden de luchtemissie-effecten verdeeld over de drie locaties. Waar ze potentieel het meest
hinderlijk zijn (Leuvensesteenweg Zuid) kunnen ze bijkomend worden beperkt door selectief de
minst hinderlijke exploitaties voor deze zone voor te behouden. Dezelfde maatregel kan gelden
met betrekking tot de bedrijven gelegen in het oostelijke deel van Webbekom Noord.
In vergelijking met het voor de discipline lucht best scorende alternatief krijgt dit de beoordeling
gering negatief.
Milderende maatregel:
Selectief de minst hinderlijke exploitaties m.b.t. luchtemissies voorbehouden voor de zone
Leuvensesteenweg Zuid en voor het oostelijke deel van Webbekom-Noord.
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Als de drie terreinen elk voor 15 tot 19 ha worden ontsloten, zal evenzeer de bijkomende
emissie door de verkeerstoename gespreid worden over de verschillende locaties. Aan de
Leuvensesteenweg zal zodoende de drukte tijdens het avondspitsuur toenemen met 139
personenwagens en 20 vrachtwagens en in Webbekom komen er 221 personenwagens en 40
vrachtwagens bij. Met betrekking tot de verspreiding van de verkeersemissies wordt het plan
t.o.v. de alternatieven beschouwd als het best scorende, omdat voor elke locatie de bijkomende
effecten in de onmiddellijke omgeving van de ontsluitingswegen kleiner zijn dan 1%, en de
verkeerstoename dus beschouwd mag worden als verwaarloosbaar effect hebbend (0).
De bijkomende effecten voor elk van de locaties vallen immers terug op ongeveer een derde
van de effecten berekend voor de volledige ontwikkeling van Leuvensesteenweg Zuid (zie
7.4.5) of twee derden van de effecten berekend voor Webbekom (zie 7.4.7).

7.4.5

Effecten bij uitbreiding en volledige ontwikkeling Leuvensesteenweg
Zuid (45 ha)


Emissies ten gevolge van industriële activiteiten

De activiteiten die zullen ontplooid worden zijn op dit ogenblik niet gekend, maar de grootste
effecten van deze activiteiten zullen plaatsvinden in een zone die voor meer dan 40% uit
kwetsbare gebieden bestaat (woongebied). In vergelijking met het beste alternatief krijgt dit
scenario de beoordeling matig negatief (- -).
Milderende maatregel:
Selectief de minst hinderlijke exploitaties m.b.t. luchtemissies voor deze zone voorbehouden.


Verkeersemissies

Op de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein worden tijdens het avondspitsuur 331 auto’s en
61 vrachtwagens verwacht. De sterke toename van het verkeer zal volgens de
verkeersdeskundige een significant negatief effect hebben, aangezien de capaciteit van de N2
in de richting van Diest overschreden zal worden.
Op basis van de verkeersprognoses (zie 7.3) werd met CAR-Vlaanderen de etmaalintensiteit
voor de Leuvensesteenweg geschat op 22535 voertuigen, ten opzichte van 20308 in de huidige
situatie. Het effect van de prognose op de achtergrondconcentratie is hierna in tabelvorm
weergegeven, met tussen haakjes het effect van de huidige verkeersstroom.
Ten opzichte van de huidige situatie, en in vergelijking met het best scorende alternatief, is het
bijkomend effect matig negatief (- -).

Plaats: Diest
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Leuvensesteenweg

X: 197496

Y:185495
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Jaar
2010
NO2 [µg/m³]e
NO2 [µg/m³]
Jaargemiddelde
Jm achtergrond
32,2 (29,8)
PM10 [µg/m³]
Jaargemiddelde

20,1
PM10 [µg/m³]
Jm achtergrond

24,7 (24,3)
PM2.5 [µg/m³]
Jaargemiddelde
17,8 (17,5)

22,9
PM2.5 [µg/m³]
Jm achtergrond
16,5

Jaar
2015
NO2 [µg/m³]
NO2 [µg/m³]
Jaargemiddelde
Jm achtergrond
27,6 (25,7)
PM10 [µg/m³]
Jaargemiddelde

18,5
PM10 [µg/m³]
Jm achtergrond

23,5 (23,2)
PM2.5 [µg/m³]
Jaargemiddelde
16,9 (16,7)

22,2
PM2.5 [µg/m³]
Jm achtergrond
16,1

Jaar
2020
NO2 [µg/m³]
NO2 [µg/m³]
Jaargemiddelde
Jm achtergrond
23,7 (22,3)
PM10 [µg/m³]
Jaargemiddelde
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16,8
PM10 [µg/m³]
Jm achtergrond

NO2 [µg/m³]
# Overschrijd. uur
GW
0 (0)
PM10 [µg/m³]
# Overschrijd. dag
GW
9 (8)

NO2 [µg/m³]
# Overschrijd. uur
GW+OM
0 (0)
PM10 [µg/m³]
# Overschrijd. dag
GW+OM
9 (8)

NO2 [µg/m³]
# Overschrijd. uur
GW
0 (0)
PM10 [µg/m³]
# Overschrijd. dag
GW
5 (4)

NO2 [µg/m³]
# Overschrijd. uur
GW+OM
0 (0)
PM10 [µg/m³]
# Overschrijd. dag
GW+OM
5 (4)

NO2 [µg/m³]
# Overschrijd. uur
GW
0 (0)
PM10 [µg/m³]
# Overschrijd. dag
GW

NO2 [µg/m³]
# Overschrijd. uur
GW+OM
0 (0)
PM10 [µg/m³]
# Overschrijd. dag
GW+OM
184

23,0 (22,7)
PM2.5 [µg/m³]
Jaargemiddelde
16,5 (16,4)

7.4.6

21,8
PM2.5 [µg/m³]
Jm achtergrond
15,8

4 (3)

4 (3)

Effecten bij uitbreiding Leuvensesteenweg Zuid voor 15 ha en
Webbekom West voor 30 ha


Emissies ten gevolge van industriële activiteiten

De activiteiten die zullen ontplooid worden zijn op dit ogenblik niet gekend, maar de emissies
zijn potentieel het meest hinderlijk bij Leuvensesteenweg Zuid en het minst hinderlijk bij
Webbekom West. De combinatie van beide locaties biedt dus eveneens het voordeel dat de
mogelijke hinder kan worden beperkt door selectief de locatie van toekomstige meer of minder
hinderlijke exploitaties toe te wijzen aan één van de twee zones.
In vergelijking met het beste alternatief krijgt dit scenario de beoordeling gering negatief (-).
Milderende maatregel:
Selectief de minst hinderlijke exploitaties m.b.t. luchtemissies voorbehouden voor de zone
Leuvensesteenweg Zuid.


Verkeersemissies

Aan de Leuvensesteenweg zal in dit scenario de drukte tijdens het avondspitsuur toenemen
met 110 personenwagens en met 20 vrachtwagens en in Webbekom komen er 221
personenwagens en 40 vrachtwagens bij. Ten opzichte van de huidige situatie zijn de
bijkomende effecten in de onmiddellijke omgeving van de ontsluitingswegen kleiner dan 1%, en
dus mag de verkeerstoename beschouwd worden als verwaarloosbaar effect hebbend (0).

7.4.7

Effecten bij uitbreiding Webbekom West (30 ha) en Webbekom
Noord (15 ha)

Emissies ten gevolge van industriële activiteiten
De activiteiten die zullen ontplooid worden zijn op dit ogenblik niet gekend, maar de grootste
effecten van de emissies zullen plaatsvinden in de minst kwetsbare zones.
Met betrekking tot de verspreiding van de industriële emissies wordt dit scenario beschouwd als
het best scorende (0).


Verkeersemissies

Tijdens het avondspitsuur moet de ontsluitingsweg bijkomend 331 personenwagens en 61
vrachtwagens naar de N2 en de A2 afvoeren. Tijdens het ochtendspitsuur komen 331 auto’s
extra toe, evenals 100 vrachtwagens.
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Op basis van de verkeersprognoses (zie 7.3) werd met CAR-Vlaanderen de etmaalintensiteit
voor de Halensebaan geschat op 18715 voertuigen, ten opzichte van 17735 in de huidige
situatie. Het effect van de prognose op de achtergrondconcentratie is hierbij in tabelvorm
weergegeven, met tussen haakjes het effect van de huidige verkeersstroom.
Ten opzichte van de huidige situatie is het bijkomend effect gering negatief (-).

Plaats: Diest
Halensebaan X:199091 Y:185047
Jaar
2010
NO2 [µg/m³]
NO2 [µg/m³]
NO2 [µg/m³]
Jaargemiddelde
Jm
# Overschrijd. uur GW
achtergrond
25,5 (25,0)
16,2
0 (0)
PM10 [µg/m³]
PM10 [µg/m³]
PM10 [µg/m³]
Jaargemiddelde
Jm
# Overschrijd. dag
achtergrond
GW
23,0 (22,9)
21,7
4 (3)
PM2.5 [µg/m³]
PM2.5 [µg/m³]
Jaargemiddelde
Jm
achtergrond
16,7 (16,6)
15,7
Jaar
2015
NO2 [µg/m³]
NO2 [µg/m³]
Jaargemiddelde
Jm
achtergrond
21,7 (21,4)
14,8
PM10 [µg/m³]
PM10 [µg/m³]
Jaargemiddelde
Jm
achtergrond
22 (21,9)
21
PM2.5 [µg/m³]
PM2.5 [µg/m³]
Jaargemiddelde
Jm
achtergrond
15,9 (15,9)
15,3
Jaar
NO2 [µg/m³]
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2020
NO2 [µg/m³]

NO2 [µg/m³]
# Overschrijd. uur GW

NO2 [µg/m³]
# Overschrijd. uur
GW+OM
0 (0)
PM10 [µg/m³]
# Overschrijd. dag
GW+OM
4 (3)

0 (0)
PM10 [µg/m³]
# Overschrijd. dag
GW
0

NO2 [µg/m³]
# Overschrijd. uur
GW+OM
0 (0)
PM10 [µg/m³]
# Overschrijd. dag
GW+OM
0

NO2 [µg/m³]

NO2 [µg/m³]
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Jaargemiddelde
18,5 (18,2)
PM10 [µg/m³]
Jaargemiddelde
21,5 (21,5)
PM2.5 [µg/m³]
Jaargemiddelde
15,6 (15,6)

7.4.8

Jm
achtergrond
13,3
PM10 [µg/m³]
Jm
achtergrond
20,7
PM2.5 [µg/m³]
Jm
achtergrond
15,1

# Overschrijd. uur GW
0 (0)
PM10 [µg/m³]
# Overschrijd. dag
GW
0 (0)

# Overschrijd. uur
GW+OM
0 (0)
PM10 [µg/m³]
# Overschrijd. dag
GW+OM
0 (0)

Kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord
Gezien het bestendiging van de huidige situatie betreft of hooguit zeer beperkte
verschuivingen, zijn geen effecten aan te geven i.v.m. verandering in emissies.

7.4.9

Omzetting WUG Kloosterberg naar een open-ruimtebestemming
Omwille van de landschappelijke kwaliteiten van de Kloosterberg wordt het zuidelijk deel niet
ontwikkeld, in functie van de vrijwaring van de open ruimte. Dit zou op termijn, in vergelijking
met de oorspronkelijke bestemming, een zeer beperkt gunstig effect op de luchtkwaliteit in de
omgeving kunnen hebben.

7.4.10

Vergelijking effecten plan en locatiealternatieven bedrijvigheid
De effecten van industriële bronnen zijn in de eerste plaats afhankelijk van de bronnen zelf.
Indien we steeds dezelfde emissie-bronkarakteristieken veronderstellen, zijn de heersende
meteorologische omstandigheden bepalend voor de verspreiding van de uitgestoten
verontreinigingen in de omgeving.
Op basis van de ligging van de bestudeerde zones mogen we concluderen dat, met betrekking
tot het aspect luchtkwaliteit, de volledige ontwikkeling van zone “Uitbreiding Leuvensesteenweg
Zuid” de minst gewenste is.
Het alternatief waarbij “Uitbreiding Webbekom Noord” en “Uitbreiding Webbekom West”
ontwikkeld worden is met betrekking tot dit aspect het meest verkieslijke.
Een gedeeltelijke ontwikkeling van de drie zones, zoals nu in het plan voorligt, is enkel te
verkiezen als zone “uitbreiding Leuvensesteenweg Zuid” wordt voorbehouden voor de bedrijven
die met betrekking tot de luchtkwaliteit het minst belastend zijn.
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De maximale spreiding van de verkeersemissies is dan voor het plan (de spreiding van
bedrijventerrein op 3 locaties) een bijkomend pluspunt.
Voorgenomen Plan
Deelplannen Regionaal Bedrijventerrein
Uitbreiding Webbekom-Noord, deelplan
Webbekom-West en deelplan
Leuvensesteenweg-Zuid

Locatiealternatieven Regionaal Bedrijventerrein
Uitbreiding RB
Leuvensesteenweg-Zuid
(45 ha)

Uitbreiding RB Webbekom-West
voor 30 ha èn uitbreiding RB
Leuvensesteenweg-Zuid voor 15 ha

Uitbreiding RB Webbekom-West
voor 30 ha èn uitbreiding RB
Webbekom-Noord voor 15 ha

Effecten door industriële
activiteit

─

──

─

0

Effecten door
verkeersbeweging

0

──

0

─

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

188

7.5

Discipline geluid en trillingen

7.5.1

Elementen uit het voorafgaand planologisch onderzoek
Voorgaand planologisch onderzoek heeft een aantal ontwerpgebieden geïdentificeerd die
werden afgebakend na afweging t.o.v. locatiealternatieven.
In een eerste benadering werden een aantal minimum voorwaarden geformuleerd waaraan
nieuwe terreinen dienen te voldoen. De volgende criteria die eveneens bijzondere relevantie
hebben m.b.t. de discipline geluid en trillingen, werden gehanteerd om een eerste selectie
mogelijk te maken:
•
Goede ontsluitingsmogelijkheden. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn essentiële criteria.
Bereikbaarheid via een primaire of een secundaire weg, ook vanuit de stad, idealiter via
bestaande vervoersassen, met minimale leefbaarheidsproblemen voor de stedelijke
omgeving;
•
Aansluiting bij bestaande initiatieven, bestaand bedrijventerrein;
•
Beperking van de landschappelijke aantasting. Inplanting van een bedrijf kan een grote
impact hebben op de beleving van de open ruimte. In die zin werden aaneengesloten open
ruimtes met grote landschappelijke, agrarische of ecologische waarde uitgesloten, en
eerder gezocht naar ruimtes die reeds structureel aangetast zijn, aansluitend bij bestaande
bebouwing;
•
Omvang van de locatie. Enerzijds is er de taakstelling van 45 ha. Anderzijds is er de eis
van technische efficiëntie o.w.v. faciliteiten, voorzieningen, beheer, ontsluiting, ... .
Op deze basis werden de volgende deelgebieden vooropgesteld voor bedrijventerrein:
•
Uitbreiding RB Leuvensesteenweg
•
Uitbreiding RB Webbekom Noord
•
Uitbreiding RB Webbekom West
Het deelplan m.b.t. bedrijventerrein voorziet vestiging op de 3 locaties. Alternatieven hiervoor
beperken de bedrijvigheid op 2 of 1 locatie, doch met een grotere terreininname.
Gezien het planniveau, wordt het aspect trillingen niet in detail behandeld. Dit aspect dient
bestudeerd te worden in functie van specifieke bedrijfsactiviteiten en dient bekeken te worden
op het niveau van een projectMER of op het niveau van de milieuvergunning. Indien de afstand
tot het evaluatiepunt groter is dan 110 meter kan aangenomen worden dat de trillingsniveaus in
het meest negatieve geval, beneden de gevoeligheidsdrempel voor trillingen bij mensen liggen
en er bijgevolg geen relevante effecten zullen optreden.
Voor wat betreft het aspect geluid wordt er uitgegaan van een worst-case scenario zowel op
ruimtelijk vlak als op akoestisch vlak. Op ruimtelijk vlak omdat hierbij ondersteld wordt dat
overgegaan wordt tot een maximale invulling van de verschillende deelgebieden, met andere
woorden, alle geluidsruimte wordt opgebruikt. Hoe dit gebied wordt ingevuld, kan in deze fase
niet beschouwd worden, er zijn immers noch gegevens over de precieze manier waarop de
gebieden ingevuld worden, noch gegevens over mogelijks geïnteresseerde typebedrijven, wat
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het gebruik van kengetallen te foutgevoelig maakt. De invulling moet uiteraard later wel
bekeken worden in functie van de aard van het bedrijf dat zich daar zal vestigen, al dan niet via
een projectMER of een milieuvergunningsaanvraag. Op akoestisch vlak wordt uitgegaan van de
veronderstelling dat het volledige als industrie of KMO ingekleurde gebied voldoet aan de
milieukwaliteitsdoelstellingen. Immers, als het volledige gebied voldoet aan de milieukwaliteitsdoelstellingen, dan zullen alle individuele bedrijven aan die milieukwaliteitsdoelstellingen
voldoen. Omdat geluid een immissiewetgeving betreft, is het niet alleen van belang van het
gebied an sich te beschouwen, maar worden tevens de verschuivingen in grenswaarden
besproken in een perimeter van 500 meter rondom het industriegebied.

7.5.2

Deelplan Leuvensesteenweg – Zuid (Regionaal bedrijventerrein)

7.5.2.1

Referentiesituatie

Huidige exploitatie van het terrein
Het regionaal bedrijventerrein bestaat momenteel uit een lint van overwegend baanwinkels en
grootschalige detailhandel.
De maximale uitbreidingscountour situeert zich zuidoostelijk en wordt gereserveerd voor latere
behoeften van kleinere bedrijven.
Algemeen genomen is het gewenste profiel van de bedrijven gelijk aan het huidige profiel.
Mogelijks zouden er, zoals besproken in paragraaf 1.2, lid 4, op termijn, detailhandelszaken van
deze zuidelijke zone verhuizen naar de meer noordelijk gelegen kleinhandelszone en zou de
vrijgekomen plaats ingenomen worden door niet-detailhandelszaken.
In de huidige KMO-zone moeten alle bestaande bedrijven momenteel reeds aan de
toepasselijke geluidsvoorwaarden van VLAREM II voldoen. Voor de referentiesituatie wordt er
daarom van uitgegaan dat het specifiek geluid van deze bestaande inrichtingen voldoet aan de
richtwaarden van bijlage 4.5.4. zoals voorgeschreven door bijlage 4.5.6.2 van VLAREM II.
Gezien de huidige invulling van de aan te snijden gebieden kan men ervan uitgaan dat de
milieukwaliteitsnormen volgens bijlage 2.2.1. gehaald worden. Een overzicht van de
referentietoestand is weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 7-29: Richtwaarden (RW) en Milieukwaliteitsnormen (MKN) per bestemming voor de
invulling van het industrieterrein
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Periode

Ligging volgens gewestplan

Dag
Avond
Nacht
Dag
Avond
Nacht
Dag
Avond
Nacht

Industriegebied

Agrarisch gebied
(met ecologisch belang)
Gebieden of delen ervan,
op minder dan 500 m
gelegen van KMO-zone

RW
dB(A)
60
55
55

MKN
dB(A)

45
40
35
50
45
40
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Huidige verkeersafwikkeling

Het bedrijventerrein ligt langsheen de Leuvensesteenweg (N2). Het geluidsklimaat langsheen
deze weg werd in het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49 EG)
gekarteerd in uitvoering van in de 1ste fase van deze richtlijn. Het betreft immers een weg met
meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar.
Op Figuur 14 is de KMO-zone Leuvensesteenweg-Zuid omcirkeld als zone 1. Langsheen de
weg schommelt de Lden-waarde rond de 70 dB(A). Niettemin neemt het geluid snel af, als
gevolg van afscherming door gebouwen in de achterliggende KMO-zone.

4
5

2
1

Figuur 14: Modellering van het geluidsklimaat langsheen de
wegen met een passage van meer dan 6 miljoen
voertuigpassages per jaar (cfr. richtlijn 2002/49 EG)

7.5.2.2

3

Geluidseffecten - uitbreiding bedrijfsactiviteiten
Confer het beoordelingskader van VLAREM II dient er een onderscheid gemaakt te worden
tussen:
1.
beoordelingspunten die gelegen zijn binnen de nieuwe contour van de KMO zone
2.
beoordelingspunten die gelegen zijn rondom de nieuwe contour van KMO zone binnen
een perimeter van 500 meter.
In essentie behelst voorliggend deelplan een uitbreiding van een bestaande KMO-zone in
zuidoostelijke richting.
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De gevolgen van de beoogde planologische wijzigingen worden, uitgaande van het
beoordelingskader van VLAREM II, weergegeven in onderstaande figuur.

1

2

Figuur 15: VLAREM II beoordelingskader, toegepast op de
planologische
wijzigingen
Regionaal
Bedrijventerrein
Leuvensesteenweg – Zuid
De linkse figuur geeft de huidige toestand weer, de rechtse figuur geeft de toekomstige
toestand weer met relevante wijzigingen omcirkeld in een zone 1 en 2.
Toegepast op deze specifieke situatie betekent dit dat voor de zone:
1. de milieukwaliteitsnormen (bijlage 2.2.1. van Vlarem II) binnen de nieuwe KMO-contour
wijzigen van 50, 45, 40 dB(A) (woongebied of agrarisch gebied op minder dan 500m) naar
60, 55, 55 (industriegebied), respectievelijk voor de dag, avond en nachtperiode,
2. in het zuidoosten van de huidige contour, een geografische afbakening ontstaat die
voortaan ook dient beoordeeld te worden als gebied op minder dan 500 m gelegen van
KMO-zone.
Deze beperkte geografische afbakening strekt zich uit van 500 meter van de oorspronkelijke
KMO contour tot 500 meter van de uiterste (zuidoostelijke) KMO-uitbreidingscontour. In
deze afbakening wijzigen de milieukwaliteitsnormen van 45, 40, 35 dB(A) (agrarisch gebied
en agrarisch gebied met ecologisch belang) en natuurgebied 40, 35, 30 dB(A) naar 50, 45,
40 dB(A) (Gebied op minder dan 500 meter van gebieden voor ambachtelijke bedrijven),
resp. voor de dag, avond en nachtperiode.
In de huidige KMO-zone moeten alle – bestaande - bedrijven momenteel reeds aan de
VLAREM II voorwaarden voldoen. Voor deze bestaande inrichtingen wordt er daarom als
referentiesituatie van uitgegaan dat het specifiek geluid voldoet aan de richtwaarden van
bijlage 4.5.4. zoals voorgeschreven door bijlage 4.5.6.2 van VLAREM II.
Voor de Zuidoostelijke uitbreidingszone wordt voorgesteld om ook de richtwaarden in
openlucht van VLAREM II vergelijkingspunt te hanteren. Per definitie moeten alle bestaande
bedrijven die daar gevestigd zijn en uitbreiden, of de nieuwe bedrijven die zich daar vestigen
aan de voorwaarden van het VLAREM II voldoen. Wij stellen voor om dezelfde normen toe te
PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

192

passen op een bedrijventerrein als geheel, m.a.w. alle toekomstige bedrijven op het terrein
moeten samen voldoen aan de voorwaarden van het Vlarem II. Op deze manier wordt het
voorzorgsprincipe toegepast: indien alle bedrijven samen aan de normen voldoen, geldt dit
per definitie ook voor elke individuele inrichting.
Globaal kan dan ook gesteld worden dat de geluidsproductie van het totale gebied dient
beperkt te worden tot:
•
60 dB(A) voor de dagperiode en 55 dB(A) voor de avond- en nachtperiode voor
ontvangpunten binnenin het industriegebied,
•
50 dB(A) voor de dagperiode en 45 dB(A) voor de avond- en 40 dB(A) voor de
nachtperiode voor ontvangpunten in een gebied op minder dan 500 meter gelegen van
industriegebied (woongebied, agrarisch gebied en agrarisch gebied met ecologisch belang).
Voor gebieden op een afstand groter dan 500 m van een industriegebied gelden de
richtwaarden volgens de verschillende bestemmingen.
Indien het geluid geproduceerd door een nieuwe inrichting een tonaal karakter zou hebben,
dient er rekening mee gehouden te worden dat bij de beoordeling een correctiefactor van 5
dB(A) aan het geluid veroorzaakt door de inrichting dient toegevoegd te worden. Uit de
bronmetingen aan uitgestrekte installaties blijkt dat er op korte afstand van individuele
geluidsbronnen vaak een tonaal karakter wordt opgemeten. Maar uit ervaring is geweten dat ter
hoogte van beoordelingspunten op enkele honderden meter afstand zelden nog een tonaal
karakter wordt opgemeten. Dit enerzijds omwille van de (relatief grote) afstand tussen bron en
beoordelingspunt en anderzijds omwille van het feit dat het hier geen individuele geluidsbron
meer betreft maar een globaal geluidsdrukniveau met inbegrip van andere geluidsbronnen en
het achtergrondgeluid.
Voor voorliggend plan, waarin agrarisch gebied zou omgevormd worden tot industriegebied,
impliceert dit dat de milieukwaliteitsdoelstelling (MK) voor het te ontwikkelen gebied en de
omliggende woonkernen zou wijzigen zoals aangegeven in volgende tabel.
Tabel 7-30 : Wijziging van de milieukwaliteitsnormen
Periode
Ligging volgens gewestplan Ligging volgens gewestplan
voor
na
dag
(Agrarisch) gebied of delen Industriegebied
avond
ervan op minder dan 500 m
nacht
van KMO zone
dag
Agrarisch gebied
(Agrarisch) gebied
avond
(met ecologisch belang)
op minder dan 500 meter
nacht
van KMO zone
dag
Woongebied op minder dan Industriegebied
500 m van KMO zone
avond
nacht
dag
Natuurgebied
(natuur)gebied
avond
op minder dan 500 meter
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MK
voor
50
45
40
45
40
35
50

MK
na
60
55
55
50
45
40
60

verschil

45
40
40
35

55
55
50
45

10
15
10
10

10
10
15
5
5
5
10
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nacht

van KMO zone

30

40

10

De omvorming van agrarisch gebied tot industriegebied, impliceert dit dat de milieukwaliteitsdoelstelling (RW) voor het te ontwikkelen gebied, de omliggende woonkernen wijzigen en
natuurgebied wijzigen. Afhankelijk van de ligging en de beoordelingsperiode wordt de
milieukwaliteitsdoelstelling 5 tot 15 dB(A) minder streng. Dit kan een negatief effect op het
geluidsklimaat in de nabijgelegen woonkern hebben, alhoewel de milieukwaliteitsdoelstelling
volgens de nieuwe richtwaarde toch gerespecteerd wordt.
Bij een relatieve beoordeling van het effect zou hieraan een score van -3 gegeven worden. Dit
naar analogie met het standstillprincipe, zoals gesteld in artikel 1.2.1 §2 van het decreet
algemene bepalingen inzake milieubeleid dat stelt dat men, op basis van een afweging van de
verschillende maatschappelijke activiteiten in het milieubeleid moet streven naar een hoog
beschermingsniveau.
Door voorliggend significantiekader wordt de relatieve beoordeling gekoppeld aan de absolute
beoordeling volgens opgave onder 6.6.2. Het negatieve effect van de omvorming van agrarisch
gebied tot industriegebied wordt teniet gedaan, door het respecteren van de toepasselijke
richtwaarden, zijnde de richtwaarden voor industriegebied.
Effectenbeoordeling: Matig negatief (score -1).
Bijkomende geluidsoverlast door industrie in een mogelijks reeds belaste omgeving. Bij de
beoordeling volgens het significantiekader in 6.6.2 heeft dit een score van -1, hetgeen betekent
dat er geen dwingende verplichting zou zijn om milderende maatregelen te treffen.

7.5.2.3

Geluidseffecten - wijzigingen in verkeersafwikkeling
Uit paragraaf 7.3.4.2 blijkt dat de impact op het verkeer zeer klein zal zijn. Er wordt een
procentuele toename van het verkeer verwacht, gaande van 2 % tot 4 % maximaal. Deze
beperkte verkeerstoename zal geen significante geluidstoename teweegbrengen.
Effectenbeoordeling: Verwaarloosbaar effect (score 0)

7.5.2.4

Milderende maatregelen
Ter hoogte van de grens met de woonkern (o.a. ten noorden van deze KMO zone), zou kunnen
geopteerd worden om:
 bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen,
 geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is.
Het is cruciaal dat een vorm van monitoring wordt opgesteld waar de invulling van het terrein
wordt bijgehouden. Het is steeds vereist dat de bedrijven volgens het principe van best
beschikbare techniek hun activiteiten uitvoeren (geluidsbronnen zover mogelijk van de
woningen plaatsen en indien mogelijk af te schermen). Hier wordt gedacht aan een soort
kadaster, eventueel een computermodel waar de input van de geluidsgegevens wordt
ingegeven en cumulatief bijgehouden en dit op een dynamische wijze. Dit kan het best
gebeuren door een bevoegde administratie.
Naast de voorgestelde monitoring van de invulling van de zones (emissie) zou een postmonitoring kunnen opgestart worden met betrekking tot de geluidsdrukniveaus in de
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woonkernen (immissie). Dit is nuttig gezien de grote mate van onzekerheid over de precieze
ontwikkeling van het gebied en de te verwachten effecten op de bewoning.
Bij ontstentenis van een dergelijke monitoring is het aangewezen om gebruik te maken van de
Nederlandse milieuzonering. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van een
aantal relevante activiteiten en een indicatieve, te respecteren minimum afstand tot bewoning.
Tabel 7-31: Activiteiten en te respecteren afstanden (Nederlandse milieuzonering)
Omschrijving van het type bedrijvigheid
Min. afstand volgens Nl. Milieuzonering
Puinbrekerijen (beton, mengpuin, …)
300 à 700 m
Zuivelproducten fabrieken
300 à 500 m
Meelfabrieken
200 à 300 m
Koffiebranderijen
200 m
Bierbrouwerijen
100 m
Houtzagerijen
100 m
Betoncentrales
100 à 300 m
Electriciteitsbedrijven – gasgestookt
500 m
WKK (kleine installaties)
100 m
Windturbines
200 à 300 m
Groothandel allerlei
30 tot 100 m
Kolenterminal
500 m
Detailhandel
10 à 50 m
Laad-, los-, en overslagbedrijven t.b.v.
300 m
binnenvaart - containers
Laad-, los-, en overslagbedrijven t.b.v.
300 à 700 m
binnenvaart – ertsen, mneralen, …
Autoparkeerterreinen
30 m
RWZI’s
100 à 300 m
Afvalverwerkingsbedrijven
100 à 300 m
Composteerbedrijven
100 m
Zeker even belangrijk om het geluid en/of de perceptie van geluid op en rond een
industriegebied maximaal te beperken is de communicatie met de omwonenden hieromtrent.
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7.5.3

Deelplannen Uitbreiding RB Webbekom Noord, Uitbreiding RB
Webbekom West

7.5.3.1

Referentiesituatie


Huidige exploitatie van het terrein

De uitbreiding regionaal Bedrijventerrein Webbekom Noord wordt aangesneden in functie van
bedrijvigheid en recreatie.
Ten noorden van het gebied bevinden zich woningen van de kern Webbekom. In het gebied
zijn een drietal woningen gelegen. Centraal in het gebied langs de Dorpsveldstraat zijn twee
verlaten voetbalterreinen gelegen. Het oostelijke deel van het terrein wordt hoofdzakelijk
ingenomen door hobbylandbouw. In het westelijke deel zijn er meer akkers gelegen.
De zone grenst in het oosten en het noorden aan woningen langs respectievelijk de
Halensebaan en de Dorpsveldstraat. Aan deze zijde wordt een brede groene buffer voorzien.
In het oosten grenst het huidige industriegebied Webbekom aan een natuurgebied. In de
huidige industriezone moeten alle – bestaande - bedrijven momenteel reeds aan de VLAREM II
voorwaarden voldoen. Voor deze bestaande inrichtingen wordt er daarom als referentiesituatie
van uitgegaan dat het specifiek geluid voldoet aan de richtwaarden van bijlage 4.5.4. zoals
voorgeschreven door bijlage 4.5.6.2 van VLAREM II.
Het aan te snijden gebied heeft, binnen het VLAREM II beoordelingskader, een bestemming als
een gebied op minder dan 500 meter gelegen van industriegebied. Gezien de huidige
‘geluidsarme’ invulling (verlaten voetbalterreinen, hobbylandbouw kan ervan uitgegaan worden
dat de milieukwaliteitsnormen (bijlage 2.2.1 van VLAREM II) van deze bestemming gehaald
worden. Een overzicht van de akoestische referentietoestand wordt hieronder gegeven.
Tabel 7-32: Richtwaarden (RW) en Milieukwaliteitsnormen (MKN) per bestemming voor
de invulling van het industrieterrein
Periode
Dag
Avond
Nacht
Dag
Avond
Nacht
Dag
Avond
Nacht
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Ligging volgens gewestplan
Industriegebied

Gebieden of delen ervan, op minder dan
500 m gelegen van industriegebied
Woongebied

RW

MKN

dB(A)

dB(A)

60
55
55
50
45
45
45
40
35
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Huidige verkeersafwikkeling



Het bedrijventerrein ligt langsheen de Halensebaan (N2). Het geluidsklimaat langsheen deze
weg werd in het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49 EG) gekarteerd in
uitvoering van in de 1ste fase van deze richtlijn. Het betreft immers een weg met meer dan 6
miljoen voertuigpassages per jaar.
Op Figuur 14 is de KMO-zone Leuvensesteenweg-Zuid omcirkeld als zone 2. Langsheen de
weg schommelt de Lden-waarde rond de 70 dB(A). Niettemin neemt het geluid snel af, als
gevolg van afscherming door gebouwen in de achterliggende industriezone.

7.5.3.2

Geluidseffecten - uitbreiding van bedrijfsactiviteiten
Confer het beoordelingskader van VLAREM II dient er een onderscheid gemaakt te worden
tussen:
1. beoordelingspunten die gelegen zijn binnen de nieuwe contour van de industrie zone
2. beoordelingspunten die gelegen zijn rondom de nieuwe contour van de industriezone
zone binnen een perimeter van 500 meter.
In essentie behelst voorliggend deelplan een uitbreiding van een bestaande industriezone in
noordelijke richting.
De gevolgen van de beoogde planologische wijzigingen worden, uitgaande van het
beoordelingskader van VLAREM II, weergegeven in onderstaande figuur.

2a

2a

1b

1b

2c

1a

2b

1a

2b

1c

2c

1c

Figuur 16: VLAREM II beoordelingskader, toegepast op de
planologische wijzigingen Webbekom Noord
De linkse figuur geeft de huidige toestand weer, de rechtse figuur geeft de toekomstige
toestand weer met relevante wijzigingen omcirkeld in verschillende zones.

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

197

Toegepast op deze specifieke situatie betekent dit dat voor de zone:
1.
de milieukwaliteitsnormen (bijlage 2.2.1. van VLAREM II) binnenin de nieuwe
industriezonecontour wijzigt van
a) 50, 45, 45 dB(A) (agrarisch gebied op minder dan 500 meter van industriegebied) naar
60, 55, 55 (industriegebied), respectievelijk voor de dag, avond en nachtperiode,
b) 50, 45, 45 dB(A) (natuurgebied op minder dan 500 meter van industriegebied) naar 60,
55, 55 (industriegebied), respectievelijk voor de dag, avond en nachtperiode,
c) 50, 45, 45 dB(A) (agrarisch gebied op minder dan 500 meter van industriegebied) naar
60, 55, 55 (industriegebied), respectievelijk voor de dag, avond en nachtperiode.
2.
er een geografische afbakening ontstaat die voortaan ook dient beoordeeld te worden
als gebied op minder dan 500 m gelegen van industriezone.
In deze afbakening wijzigen de milieukwaliteitsnormen:
a) van 45, 40, 35 dB(A) (woongebied en woonuitbreidingsgebied) naar 50, 45, 45 dB(A)
(gebied op minder dan 500 meter van industriegebieden), resp. voor de dag, avond en
nachtperiode,
b) van 45, 40, 35 dB(A) (agrarisch gebied) en 40, 35, 30 dB(A) (natuurgebied) naar 50,
45, 45 dB(A) (gebied op minder dan 500 meter industriegebieden), resp. voor de dag,
avond en nachtperiode,
c) van 40, 35, 30 dB(A) (natuurgebied) naar 50, 45, 45 dB(A) (gebied op minder dan 500
meter van industriegebieden), resp. voor de dag, avond en nachtperiode.
In de huidige industriezone moeten alle – bestaande - bedrijven momenteel reeds aan de
VLAREM II voorwaarden voldoen. Voor deze bestaande inrichtingen wordt er daarom als
referentiesituatie van uitgegaan dat het specifiek geluid voldoet aan de richtwaarden van
bijlage 4.5.4. zoals voorgeschreven door bijlage 4.5.6.2 van VLAREM II.
Voor de uitbreidingszones wordt voorgesteld om ook de richtwaarden in openlucht van
VLAREM II vergelijkingspunt te hanteren. Per definitie moeten alle bestaande bedrijven die
daar gevestigd zijn en uitbreiden, of de nieuwe bedrijven die zich daar vestigen aan de
voorwaarden van het VLAREM II voldoen. Wij stellen voor om dezelfde normen toe te passen
op een bedrijventerrein als geheel, m.a.w. alle toekomstige bedrijven op het terrein moeten
samen voldoen aan de voorwaarden van het Vlarem II. Op deze manier wordt het
voorzorgsprincipe toegepast: indien alle bedrijven samen aan de normen voldoen, geldt dit
per definitie ook voor elke individuele inrichting.
Algemeen kan dan ook gesteld worden dat de geluidsproductie van het totale gebied dient
beperkt te worden tot:
 60 dB(A) voor de dagperiode en 55 dB(A) voor de avond- en nachtperiode voor
ontvangpunten binnenin het industriegebied,
 50 dB(A) voor de dagperiode en 45 dB(A) voor de avond- en 40 dB(A) voor de
nachtperiode voor ontvangpunten in een gebied op minder dan 500 meter gelegen van
industriegebied (woongebied, agrarisch gebied en agrarisch gebied met ecologisch
belang).
PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

198

Voor gebieden op een afstand groter dan 500 m van een industriegebied gelden de
richtwaarden volgens de verschillende bestemmingen.
Indien het geluid geproduceerd door een nieuwe inrichting een tonaal karakter zou hebben,
dient er rekening mee gehouden te worden dat bij de beoordeling een correctiefactor van 5
dB(A) aan het geluid veroorzaakt door de inrichting dient toegevoegd te worden. Uit de
bronmetingen aan uitgestrekte installaties blijkt dat er op korte afstand van individuele
geluidsbronnen vaak een tonaal karakter wordt opgemeten. Maar uit ervaring is geweten dat ter
hoogte van beoordelingspunten op enkele honderden meter afstand zelden nog een tonaal
karakter wordt opgemeten. Dit enerzijds omwille van de (relatief grote) afstand tussen bron en
beoordelingspunt en anderzijds omwille van het feit dat het hier geen individuele geluidsbron
meer betreft maar een globaal geluidsdrukniveau met inbegrip van andere geluidsbronnen en
het achtergrondgeluid.
Voor voorliggend plan, waarin agrarisch gebied zou omgevormd worden tot industriegebied,
impliceert dit dat de milieukwaliteitsdoelstelling (MK) voor het te ontwikkelen gebied en de
omliggende woonkernen wijzigen zoals aangegeven in tabel 7-1.
De lokale weerkaatsingseffecten op het talud van geplande uitbreiding RB Webbekom Noord
zijn een functie van de specifieke ruimtelijke inplanting van de toekomstige geluidsbronnen en
de akoestische eigenschappen van de geluidsbronnen zelf en de voorziene buffering.
Aangezien op dit moment geen gegevens hierover bekend zijn, dient dit aspect op
projectniveau of op milieuvergunningsniveau geëvalueerd te worden.
Tabel 7-33: Wijziging van de milieukwaliteitsnormen
Periode
Ligging volgens
Ligging volgens
gewestplan
gewestplan
voor
na
dag
(Agrarisch) gebied of
Industriegebied
avond
delen ervan op minder
nacht
dan 500 meter van
industriegebied
Dag
(Natuur)gebied op minder Industriegebied
avond
dan 500 meter van
nacht
industriegebied
dag
Agrarisch gebied (met
(Agrarisch) gebied
avond
ecologisch belang)
op minder dan 500 meter
nacht
van industriegebied
dag
Natuurgebied
Natuur gebied
avond
op minder dan 500 meter
nacht
van industriegebied
dag
Woongebied
gebied
avond
op minder dan 500 meter
nacht
van industriegebied
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MK

dB(A)

dB(A)

verschil

voor
50
45
45

na
60
55
55

10
10
10

50
45
45
45
40
35
40
35
30
45
40
35

60
55
55
50
45
45
50
45
45
50
45
45

10
10
10
5
5
10
10
10
15
5
5
10
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De omvorming van agrarisch gebied tot industriegebied, impliceert dit dat de
milieukwaliteitsdoelstelling (RW) voor het te ontwikkelen gebied, de omliggende woonkernen
wijzigen en natuurgebied wijzigen. Afhankelijk van de ligging en de beoordelingsperiode wordt
de milieukwaliteitsdoelstelling 5 tot 15 dB(A) minder streng. Dit kan een negatief effect op het
geluidsklimaat in de nabijgelegen woonkern hebben, alhoewel de milieukwaliteitsdoelstelling
volgens de nieuwe richtwaarde toch gerespecteerd wordt.
Bij een relatieve beoordeling van het effect zou hieraan een score van -3 gegeven worden. Dit
naar analogie met het standstillprincipe, zoals gesteld in artikel 1.2.1 §2 van het decreet
algemene bepalingen inzake milieubeleid dat stelt dat men, op basis van een afweging van de
verschillende maatschappelijke activiteiten in het milieubeleid moet streven naar een hoog
beschermingsniveau.
Door voorliggend significantiekader wordt de relatieve beoordeling gekoppeld aan de absolute
beoordeling volgens opgave onder 6.6.2. Het negatieve effect van de omvorming van agrarisch
gebied tot industriegebied wordt teniet gedaan, door het respecteren van de toepasselijke
richtwaarden, zijnde de richtwaarden voor industriegebied.
Effectenbeoordeling: Matig negatief (score -1).
Bijkomende geluidsoverlast door industrie in een mogelijks reeds belaste omgeving. Bij de
beoordeling volgens het significantiekader in 6.6.2 heeft dit een score van -1, hetgeen betekent
dat er geen dwingende verplichting zou zijn om milderende maatregelen te treffen.

7.5.3.3

Geluidseffecten - wijzigingen in verkeersafwikkeling
Uit paragraaf 7.3.5 blijkt dat de impact op het verkeer relatief beperkt is. Bij de inschatting van
de geluidseffecten wordt een onderscheid gemaakt tussen effecten ter hoogte van de
industrieweg, de N2 (geflankeerd wordt door lintbebouwing) en de A2.
Analyse van de verkeersprognoses van de Industrieweg wijst uit de geluidsdruk zich vertalen in
een toename van 2 à 3 dB(A) op de Industrieweg.
Analyse van de verkeersprognoses op de N2 wijst uit dat het geluidsklimaat hierdoor niet zal
veranderen.
Analyse van de verkeersprognoses op de A2 wijst uit er een beperkte verkeerstoename zal
geen die geen significante geluidstoename zal teweeg brengen.
Conclusie:
Er wordt een lichte stijging verwacht van de geluidsdruk langsheen de industrieweg. Gezien dit
een ontsluitingsweg is van een industrieterrein, die langs beide zijden geflankeerd wordt door
bedrijfsgebouwen en er voldoende afstand van bewoning is, wordt er echter geen geluidshinder
verwacht. Op de N2 en de A2 wordt er geen effect verwacht.
Effectenbeoordeling:
Matig negatief (score -1) ter hoogte van de Industrieweg
Verwaarloosbaar (score 0) op de N2 en de A2
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7.5.3.4

Milderende maatregelen
Ter hoogte van de grens met de woonkern (o.a. ten noorden van deze industriezone) en de
natuurgebieden zou kunnen geopteerd worden om
o bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen,
o geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is.
Het is cruciaal dat een vorm van monitoring wordt opgesteld waar de invulling van het terrein
wordt bijgehouden. Het is steeds vereist dat de bedrijven volgens het principe van best
beschikbare techniek hun activiteiten uitvoeren (geluidsbronnen zover mogelijk van de
woningen plaatsen en indien mogelijk af te schermen).
Hier wordt gedacht aan een soort kadaster, eventueel een computermodel waar de input van
de geluidsgegevens wordt ingegeven en cumulatief bijgehouden en dit op een dynamische
wijze. Dit kan het best gebeuren door een bevoegde administratie.
Naast de voorgestelde monitoring van de invulling van de zones (emissie) zou een postmonitoring kunnen opgestart worden met betrekking tot de geluidsdrukniveaus in de
woonkernen (immissie). Dit is nuttig gezien de grote mate van onzekerheid over de precieze
ontwikkeling van het gebied en de te verwachten effecten op de bewoning.
Bij ontstentenis van een dergelijke monitoring is het aangewezen om gebruik te maken van de
Nederlandse milieuzonering. In Tabel 7-31 wordt een overzicht gegeven van een aantal
relevante activiteiten en een indicatieve, te respecteren van een minimum afstand tot bewoning.
Zeker even belangrijk om het geluid en/of de perceptie van geluid op en rond een
industriegebied maximaal te beperken is de communicatie met de omwonenden hieromtrent.

7.5.4

Deelplan Leuvensesteenweg – Noord (Kleinhandelszone)

7.5.4.1

Referentiesituatie


Huidige exploitatie van het terrein

Deze zone bestaat momenteel uit kleinhandelszaken die een grote verkoopsoppervlakte
vereisen en garages. De zone heeft een totale oppervlakte van zo’n 15 ha. Er is nog beperkt
ruimte beschikbaar, onder meer in niet optimaal gebruikte terreinen en gebouwen.
Met betrekking tot de geluidsaspecten zijn twee elementen van belang:
• De huidige oppervlakte van het bedrijventerrein blijft ongewijzigd,
• De niet-detailhandelszaken dienen op termijn geleidelijk te verhuizen naar het regionaal
bedrijventerrein Leuvensesteenweg-Zuid. Omgekeerd moeten de detailhandelszaken
op het bedrijventerrein Leuvensesteenweg-Zuid verhuizen naar deze zone.


Huidige verkeersafwikkeling

Het bedrijventerrein ligt langsheen de Leuvensesteenweg (N2). Het geluidsklimaat langsheen
deze weg werd in het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49 EG)
gekarteerd in uitvoering van in de 1ste fase van deze richtlijn. Het betreft immers een weg met
meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar.
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Op Figuur 14 is de KMO-zone Leuvensesteenweg-Zuid omcirkeld als zone 4. Langsheen de
weg schommelt de Lden-waarde rond de 70 dB(A). Niettemin neemt het geluid snel af, als
gevolg van afscherming door gebouwen in de achterliggende KMO-zone.

7.5.4.2

Geluidseffecten - uitbreiding bedrijfsactiviteiten
De vooropgestelde verschuivingen en herbestemmingen van grootschalige kleinhandel naar
detailhandelszone zullen geen effect hebben op het geluidsklimaat.
Effectenbeoordeling: Verwaarloosbaar (score 0)

7.5.4.3

Geluidseffecten wijzigingen verkeersafwikkeling
Wanneer beide zones langs de N2 – Leuvensesteenweg, enerzijds de uitbreiding van het
regionaal bedrijventerrein in het Zuiden en anderzijds de kleinhandelszone in het Noorden,
samen worden bekeken, dan is er in eerste instantie alleen maar sprake van een verschuiving,
en niet van het creëren van bijkomende activiteiten.
Zoals gesteld in paragraaf 7.3.2.2 kan aangenomen worden dat de bestemmingswijziging geen
bijkomende mobiliteit op de N2 zal teweegbrengen.
Bijgevolg zal het geluidsklimaat als gevolg van verkeer nagenoeg gelijk blijven.
Effectenbeoordeling: Verwaarloosbaar (score 0)

7.5.4.4

Milderende maatregelen
Het is cruciaal dat een vorm van monitoring wordt opgesteld waar de invulling van het terrein
wordt bijgehouden. Het is steeds vereist dat de bedrijven volgens het principe van best
beschikbare techniek hun activiteiten uitvoeren (geluidsbronnen zover mogelijk van de
woningen plaatsen en indien mogelijk af te schermen).
Hier wordt gedacht aan een soort kadaster, eventueel een computermodel waar de input van
de geluidsgegevens wordt ingegeven en cumulatief bijgehouden en dit op een dynamische
wijze. Dit kan het best gebeuren door een bevoegde administratie.
Naast de voorgestelde monitoring van de invulling van de zones (emissie) zou een postmonitoring kunnen opgestart worden met betrekking tot de geluidsdrukniveaus in de
woonkernen (immissie). Dit is nuttig gezien de grote mate van onzekerheid over de precieze
ontwikkeling van het gebied en de te verwachten effecten op de bewoning.
Zeker even belangrijk om het geluid en/of de perceptie van geluid op en rond een
industriegebied maximaal te beperken is de communicatie met de omwonenden hieromtrent.
Zeker even belangrijk om het geluid en/of de perceptie van geluid op en rond een
industriegebied maximaal te beperken is de communicatie met de omwonenden hieromtrent.
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7.5.5

Deelplan Omzetting deel WUG Kloosterberg naar
openruimtebestemming

7.5.5.1

Referentiesituatie
De landschappelijk opvallende getuigenheuvel wordt gevrijwaard van bebouwing. Aan de
oostelijke voet ligt een woonuitbreidingsgebied van ruim 12 ha dat nog niet werd ontwikkeld.
Omwille van de landschappelijke kwaliteiten van de Kloosterberg als getuigenheuvel wordt het
zuidelijk deel niet ontwikkeld, en dit in functie van de vrijwaring van de open ruimte.
Dit zuidelijk deel krijgt een openruimtebestemming.

7.5.5.2

Effecten
De geplande situatie is een bestendiging van de huidige situatie. Er worden geen significante
effecten verwacht.
Effectenbeoordeling: Verwaarloosbaar (score 0)

7.5.6

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de
volledige taakstelling

7.5.6.1

Referentiesituatie
Zie 7.5.2.1.

7.5.6.2

Geluidseffecten - uitbreiding bedrijfsactiviteiten
Confer het beoordelingskader van VLAREM II dient er een onderscheid gemaakt te worden
tussen:
1. beoordelingspunten die gelegen zijn binnen de nieuwe contour van de KMO zone
2. beoordelingspunten die gelegen zijn rondom de nieuwe contour van KMO zone binnen
een perimeter van 500 meter.
In essentie behelst voorliggend deelplan een uitbreiding van een bestaande KMO-zone in
zuidoostelijke richting.
De gevolgen van de beoogde planologische wijzigingen worden, uitgaande van het
beoordelingskader van VLAREM II, weergegeven in onderstaande figuur.
Toegepast op deze specifieke situatie betekent dit dat:
1. de milieukwaliteitsnormen (bijlage 2.2.1. van Vlarem II) binnen de nieuwe KMO-contour
50, 45, 40 dB(A) (agrarisch gebied op minder dan 500 meter van KMO zone) naar 60,
55, 55 (industriegebied), respectievelijk voor de dag, avond en nachtperiode,
2. er een grotere geografische afbakening ontstaat die voortaan ook dient beoordeeld te
worden als gebied op minder dan 500 m gelegen van industriegebied,
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In deze afbakening wijzigen de milieukwaliteitsnormen van 45, 40, 35 dB(A) (agrarisch
gebied en agrarisch gebied met ecologisch belang) en 40, 35, 30 dB(A) (natuurgebied)
naar 50, 45, 45 dB(A) (Gebied op minder dan 500 meter van gebieden voor
industriegebieden), resp. voor de dag, avond en nachtperiode en affecteert meer
natuurgebieden dan in de situatie beschreven in 7.5.2.2.

2

1
2
2
Figuur 17: VLAREM II beoordelingskader, toegepast op de
planologische
wijzigingen
Regionaal
Bedrijventerrein
Locatiealternatief Leuvensesteenweg – Zuid.
Links: voorgenomen plan, rechts locatiealternatief.

Voor voorliggend plan, waarin agrarisch gebied zou omgevormd worden tot industriegebied,
impliceert dit dat de milieukwaliteitsdoelstelling (MK) voor het te ontwikkelen gebied en de
omliggende woonkernen wijzigen zoals aangegeven in volgende tabel.
Tabel 7-34: Wijziging van de milieukwaliteitsnormen
Periode
Ligging volgens
Ligging volgens
gewestplan
gewestplan
voor
na
dag
(Agrarisch) gebied of
Industriegebied
avond
delen ervan op minder
nacht
dan 500 meter van KMO
zone
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MK

MK

dB(A)

dB(A)

verschi
l

voor
50
45
40

na
60
55
55

10
10
15

dag
avond
nacht

Agrarisch gebied (met
ecologisch belang)

(Agrarisch) gebied
op minder dan 500 meter
van industriegebied

45
40
35

50
45
45

5
5
10

dag
avond
nacht
dag
avond
nacht

Woongebied op minder
dan 500 meter van KMO
zone
Natuurgebied

Industriegebied

50
45
40
40
35
30

60
55
55
50
45
45

10
10
15
10
10
15

(natuur) gebied
op minder dan 500 meter
van industriegebied
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De omvorming van agrarisch gebied tot industriegebied, impliceert dit dat de
milieukwaliteitsdoelstelling (RW) voor het te ontwikkelen gebied, de omliggende woonkernen
wijzigen en natuurgebied wijzigen. Afhankelijk van de ligging en de beoordelingsperiode wordt
de milieukwaliteitsdoelstelling 5 tot 15 dB(A) minder streng. Dit kan een negatief effect op het
geluidsklimaat in de nabijgelegen woonkern hebben, alhoewel de milieukwaliteitsdoelstelling
volgens de nieuwe richtwaarde toch gerespecteerd wordt.
Bij een relatieve beoordeling van het effect zou hieraan een score van -3 gegeven worden.
Dit naar analogie met het standstillprincipe, zoals gesteld in artikel 1.2.1 §2 van het decreet
algemene bepalingen inzake milieubeleid dat stelt dat men, op basis van een afweging van de
verschillende maatschappelijke activiteiten in het milieubeleid moet streven naar een hoog
beschermingsniveau.
Door voorliggend significantiekader wordt de relatieve beoordeling gekoppeld aan de absolute
beoordeling volgens opgave onder 6.6.2. Het negatieve effect van de omvorming van agrarisch
gebied tot industriegebied wordt teniet gedaan, door het respecteren van de toepasselijke
richtwaarden, zijnde de richtwaarden voor industriegebied.
Effectenbeoordeling: Matig negatief (score -1)
Bijkomende geluidsoverlast door industrie in een reeds belaste omgeving en “verstoring” van
meerdere natuurgebieden (indien conformiteit aan de geluidseisen van Vlarem II gegarandeerd
wordt). Bij de beoordeling volgens het significantiekader heeft dit een score van -1.
Door de omvorming van ‘natuurgebied’ naar ‘natuurgebied op minder dan 500 meter van
industriegebied’ zijn de geluidseisen wel met 15 dB(A) versoepeld, wat toch tot aanzienlijk
negatieve gevolgen kan leiden.

7.5.6.3

Geluidseffecten - wijzigingen in verkeersafwikkeling
Uit paragraaf 0 blijkt dat de impact op het verkeer zeer klein zal zijn. Er wordt een procentuele
toename van het verkeer verwacht tot maximaal 12%. Deze beperkte verkeerstoename zal
geen significante geluidstoename teweeg brengen (verhoging van het geluidsdrukniveau met
ca. 0,5 dB(A)).
Effectenbeoordeling: Verwaarloosbaar (score 0)

7.5.6.4

Milderende maatregelen
Ter hoogte van de grens met de woonkern (o.a. ten noorden van deze KMO zone), zou kunnen
geopteerd worden om:
o bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen,
o geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is.
Het is cruciaal dat een vorm van monitoring wordt opgesteld waar de invulling van het terrein
wordt bijgehouden. Het is steeds vereist dat de bedrijven volgens het principe van best
beschikbare techniek hun activiteiten uitvoeren (geluidsbronnen zover mogelijk van de
woningen plaatsen en indien mogelijk af te schermen).

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

205

Hier wordt gedacht aan een soort kadaster, eventueel een computermodel waar de input van
de geluidsgegevens wordt ingegeven en cumulatief bijgehouden en dit op een dynamische
wijze. Dit kan het best gebeuren door een bevoegde administratie.
Naast de voorgestelde monitoring van de invulling van de zones (emissie) zou een postmonitoring kunnen opgestart worden met betrekking tot de geluidsdrukniveaus in de
woonkernen (immissie). Dit is nuttig gezien de grote mate van onzekerheid over de precieze
ontwikkeling van het gebied en de te verwachten effecten op de bewoning. Bij ontstentenis van
een dergelijke monitoring is het aangewezen om gebruik te maken van de Nederlandse
milieuzonering. In Tabel 7-31 wordt een overzicht gegeven van een aantal relevante activiteiten
en een indicatieve, te respecteren van een minimum afstand tot bewoning.
Zeker even belangrijk om het geluid en/of de perceptie van geluid op en rond een
industriegebied maximaal te beperken is de communicatie met de omwonenden hieromtrent.

7.5.7

Locatiealternatief Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha

7.5.7.1

Referentiesituatie
Zie 7.5.7.1.

7.5.7.2

Geluidseffecten - uitbreiding van bedrijfsactiviteiten
Confer het beoordelingskader van VLAREM II dient er een onderscheid gemaakt te worden
tussen:
1. beoordelingspunten die gelegen zijn binnen de nieuwe contour van de industrie zone,
2. beoordelingspunten die gelegen zijn rondom de nieuwe contour van de industriezone
zone binnen een perimeter van 500 meter.
In essentie behelst voorliggend deelplan een uitbreiding van een bestaande industriezone in
noordelijke richting.
De gevolgen van de beoogde planologische wijzigingen worden, uitgaande van het
beoordelingskader van VLAREM II, weergegeven in onderstaande figuur.
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2
1
Figuur 18: VLAREM II beoordelingskader, toegepast op de
planologische
wijzigingen
Regionaal
Bedrijventerrein
Locatiealternatief Webbekom West
Links: voorgenomen plan, rechts locatiealternatief.
Toegepast op deze specifieke situatie betekent dit dat:
(1) de milieukwaliteitsnormen (bijlage 2.2.1. van VLAREM II) binnenin de nieuwe
industriezonecontour wijzigt van 50, 45, 45 dB(A) (agrarisch gebied op minder
dan 500 meter van industriegebied) naar 60, 55, 55 (industriegebied),
respectievelijk voor de dag, avond en nachtperiode,
(2) er een geografische afbakening ontstaat die voortaan ook dient beoordeeld te
worden als gebied op minder dan 500 m gelegen van industriezone.
In deze afbakening wijzigen de milieukwaliteitsnormen:
a. van 45, 40, 35 dB(A) (agrarisch gebied) naar 50, 45, 45 dB(A)
(Gebied op minder dan 500 meter industriegebieden), resp.
voor de dag, avond en nachtperiode,
b. van 40, 35, 30 dB(A) (natuurgebied) naar 50, 45, 45 dB(A)
(Gebied op minder dan 500 meter van industriegebieden),
resp. voor de dag, avond en nachtperiode.
In de huidige industriezone moeten alle – bestaande - bedrijven momenteel reeds aan de
VLAREM II voorwaarden voldoen Voor deze bestaande inrichtingen wordt er daarom als
referentiesituatie van uitgegaan dat het specifiek geluid voldoet aan de richtwaarden van
bijlage 4.5.4. zoals voorgeschreven door bijlage 4.5.6.2 van VLAREM II.
Voor de uitbreidingszones wordt voorgesteld om ook de richtwaarden in openlucht van
VLAREM II vergelijkingspunt te hanteren. Per definitie moeten alle bestaande bedrijven die
daar gevestigd zijn en uitbreiden, of de nieuwe bedrijven die zich daar vestigen aan de
voorwaarden van het VLAREM II voldoen. Wij stellen voor om dezelfde normen toe te passen
op een bedrijventerrein als geheel, m.a.w. alle toekomstige bedrijven op het terrein moeten
samen voldoen aan de voorwaarden van het Vlarem II. Op deze manier wordt het
voorzorgsprincipe toegepast: indien alle bedrijven samen aan de normen voldoen, geldt dit
per definitie ook voor elke individuele inrichting.
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Algemeen kan dan ook gesteld worden dat de geluidsproductie van het totale gebied dient
beperkt te worden tot:
• 60 dB(A) voor de dagperiode en 55 dB(A) voor de avond- en nachtperiode voor
ontvangpunten binnenin het industriegebied,
• 50 dB(A) voor de dagperiode en 45 dB(A) voor de avond- en 40 dB(A) voor de
nachtperiode voor ontvangpunten in een gebied op minder dan 500 meter gelegen van
industriegebied (woongebied, agrarisch gebied en agrarisch gebied met ecologisch
belang).
Voor gebieden op een afstand groter dan 500 m van een industriegebied gelden de
richtwaarden volgens de verschillende bestemmingen.
Indien het geluid geproduceerd door een nieuwe inrichting een tonaal karakter zou hebben,
dient er rekening mee gehouden te worden dat bij de beoordeling een correctiefactor van 5
dB(A) aan het geluid veroorzaakt door de inrichting dient toegevoegd te worden. Uit de
bronmetingen aan uitgestrekte installaties blijkt dat er op korte afstand van individuele
geluidsbronnen vaak een tonaal karakter wordt opgemeten. Maar uit ervaring is geweten dat ter
hoogte van beoordelingspunten op enkele honderden meter afstand zelden nog een tonaal
karakter wordt opgemeten. Dit enerzijds omwille van de (relatief grote) afstand tussen bron en
beoordelingspunt en anderzijds omwille van het feit dat het hier geen individuele geluidsbron
meer betreft maar een globaal geluidsdrukniveau met inbegrip van andere geluidsbronnen en
het achtergrondgeluid.
Voor voorliggend plan, waarin agrarisch gebied zou omgevormd worden tot industriegebied,
impliceert dit dat de milieukwaliteitsdoelstelling (MK) voor het te ontwikkelen gebied en de
omliggende woonkernen wijzigen zoals aangegeven in Tabel 7-35.

7.5.7.3

Geluidseffecten – wijzigingen in verkeersafwikkeling
Uit paragraaf 0 blijkt dat de impact op het verkeer relatief beperkt is. Bij de inschatting van de
geluidseffecten wordt een onderscheid gemaakt tussen effecten ter hoogte van de
industrieweg, de N2 (geflankeerd wordt door lintbebouwing) en de A2.
Analyse van de verkeersprognoses van de Industrieweg wijzen uit dat er een stijging tot 60 %
verwacht wordt, respectievelijk in de avond en de ochtendspits.
Een stijging van 60 % kan zich vertalen in een toename van circa 2 dB(A) op de Industrieweg.
Analyse van de verkeersprognoses op de N2 wijzen uit dat er een stijging van ongeveer 8 %
verwacht wordt. Het geluidsklimaat zal hierdoor niet veranderen.
Analyse van de verkeersprognoses op de A2 wijzen uit dat er een stijging van circa 12 %. Deze
beperkte verkeerstoename zal geen significante geluidstoename zal teweeg brengen.
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Tabel 7-35: Wijziging van de milieukwaliteitsnormen
Periode
Ligging volgens
Ligging volgens
gewestplan
gewestplan
voor
na
dag
(Agrarisch) gebied of
Industriegebied
avond
delen ervan op minder
nacht
dan 500 meter van
industriegebied
dag
Agrarisch gebied (met
(Agrarisch) gebied
avond
ecologisch belang)
op minder dan 500 meter
nacht
van industriegebied
dag
avond
nacht

Natuurgebied

gebied
op minder dan 500 meter
van industriegebied

MK

MK

dB(A)

dB(A)

voor
50
45
45

na
60
55
55

10
10
10

45
40
35

50
45
45

5
5
10

40
35
30

50
45
45

10
10
15

verschil

De omvorming van agrarisch gebied tot industriegebied, impliceert dit dat de
milieukwaliteitsdoelstelling (RW) voor het te ontwikkelen gebied, de omliggende woonkernen
wijzigen en natuurgebied wijzigen. Afhankelijk van de ligging en de beoordelingsperiode wordt
de milieukwaliteitsdoelstelling 5 tot 15 dB(A) minder streng. Dit kan een negatief effect op het
geluidsklimaat in de nabijgelegen woonkern hebben, alhoewel de milieukwaliteitsdoelstelling
volgens de nieuwe richtwaarde toch gerespecteerd wordt.
Bij een relatieve beoordeling van het effect zou hieraan een score van -3 gegeven worden.
Dit naar analogie met het standstillprincipe, zoals gesteld in artikel 1.2.1 §2 van het decreet
algemene bepalingen inzake milieubeleid dat stelt dat men, op basis van een afweging van de
verschillende maatschappelijke activiteiten in het milieubeleid moet streven naar een hoog
beschermingsniveau.
Door voorliggend significantiekader wordt de relatieve beoordeling gekoppeld aan de absolute
beoordeling volgens opgave onder 6.6.2. Het negatieve effect van de omvorming van agrarisch
gebied tot industriegebied wordt teniet gedaan, door het respecteren van de toepasselijke
richtwaarden, zijnde de richtwaarden voor industriegebied.
Effectenbeoordeling:
Dit betekent dat de milieukwaliteitsdoelstelling, afhankelijk van de ligging en de
beoordelingsperiode 5 tot 15 dB(A) minder streng wordt. Dit zal een negatief effect op het
geluidsklimaat in de omliggende woonkernen hebben, alhoewel de milieukwaliteitsdoelstelling
volgens de nieuwe richtwaarde toch gerespecteerd wordt. Bij de beoordeling volgens het
significantiekader levert dit een score van -1, zijnde matig negatief.
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7.5.8

Vergelijking effecten plan en locatiealternatieven bedrijvigheid

7.5.8.1

Geluidseffecten - uitbreiding van bedrijfsactiviteiten
Kwantitatief bekeken is er vanuit akoestisch oogpunt weinig verschil tussen de voorgenomen
plannen en de locatiealternatieven: in beide gevallen zijn er evenveel zones waarbij de
milieukwaliteitsnormen / richtwaarden versoepelen.
Kwalitatief bekeken kan gesteld worden dat er vanuit akoestisch oogpunt, algemeen gezien ook
weinig verschil is tussen de voorgenomen plannen en de locatiealternatieven. Het
locatiealternatief “Deelplan Leuvensesteenweg – Zuid (Regionaal bedrijventerrein)” kan
negatiever beoordeeld worden omdat er meerdere, geografisch van elkaar gescheiden
natuurgebieden geaffecteerd worden door de locatiealternatieven.

7.5.8.2

Geluidseffecten wijzigingen verkeersafwikkeling
Er zijn geen significante verschillen tussen de geluidsdruk die gegenereerd wordt door de
voorgenomen plannen en de locatiealternatieven.

7.5.8.3

Synthese
In onderstaande tabel worden de effecten van verschillende deelplannen geïntegreerd.
Hierdoor worden de geluidseffecten door industriële activiteit, maar vooral de effecten als
gevolg van de verkeersafwikkeling ietwat uitgemiddeld.
Het locatiealternatief uitbreiding Leuvensesteenweg Zuid krijgt een score gelijk aan het
voorgenomen plan. De overige twee locatiealternatieven scoren, door de verwachtte toename
van de verkeersdruk op de industrieweg – en dus geluidsdruk- iets negatiever dan het
voorgenomen plan. De uitbreiding van de Leuvensesteenweg zal qua verkeersafwikkeling zelfs
iets beter scoren dan het voorgenomen plan omdat in dat locatiealternatief de industrieweg niet
zwaarder belast wordt.

Voorgenomen Plan
Deelplan
Leuvensesteenweg-Noord
(Kleinhandelszone)

Deelplannen Regionaal
Bedrijventerrein
Deelplan Omzetting
Uitbreiding Webbekom-Noord,
deelplan Webbekom-West en
deel WUG
deelplan LeuvensesteenwegKloosterberg naar
openruimtebestemming Zuid

Locatiealternatieven Regionaal Bedrijventerrein
Uitbreiding RB
Uitbreiding RB
Webbekom-West voor Webbekom-West
30 ha èn
voor 30 ha
Uitbreiding RB
uitbreiding RB
èn uitbreiding RB
Leuvensesteenweg- LeuvensesteenwegWebbekom-Noord
Zuid (45 ha)
Zuid voor 15 ha
voor 15 ha

Effecten door industriële
activiteit

0

0

─

─

─

─

Effecten door
verkeersafwikkeling

0

0

0

0

─

─

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

210

7.6

Discipline fauna & flora

7.6.1

Algemeen, ontwikkelingsscenario’s
Het is noodzakelijk om bij de beschrijving van de effecten van de verschillende deelzones
rekening te houden met de vastgestelde ontwikkelingsscenario’s.
De belangrijkste zijn:
- DuLo-waterplan/ deelbekkenbeheerplan deelbekken van de Begijnebeek
Bekkenbeheersplan Demerbekken, Ontwikkelingsplan Demer (OPD)

7.6.2

Deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-Noord

7.6.2.1

Ecotoop- en biotoopverlies
Door de herinrichting en verdere uitbouw van de kleinhandelszone zullen de waardevolle
vegetaties in het plangebied verdwijnen (struwelen, verruigd grasland). Deze komen voor op de
nog onbebouwde percelen aan de valleirand. De wilgenrijen langs de vallei kunnen behouden
te blijven en ingeschakeld worden in de toekomstige groenstructuur. Een waterbufferbekken
wordt aangelegd in de vallei, dit gaat ten koste van verruigd grasland. Het totale biotoopverlies
van waardevolle vegetaties is begroot op ca. 2ha. Het effect is permanent, maar beperkt tot een
deel van de locatie; het effect is matig negatief beoordeeld.
Milderende maatregelen
Waardevolle bomenrijen (wilgen) zoveel mogelijk behouden en inpassen in de groenbuffers.
Streekeigen en standplaatsgeschikte soorten aanplanten in de nieuwe buffer op de grens met
de vallei (Projectniveau). De resterende effecten zijn verwaarloosbaar tot gering positief.

7.6.2.2

Versnippering en barrièrewerking
De vallei van de Begijnenbeek maakt geen deel uit van het plangebied en wordt als
ecologische verbindingszone behouden. Wel wordt een waterbufferbekken aangelegd ter
hoogte van de samenvloeiing Begijnenbeek/Gele gracht en Opendeurkeloop, maar het verlies
van biodiversiteit is klein. De zijgracht in de bedrijvenzone wordt behouden ter hoogte van de
centrale parking. Effecten door versnippering en barrièrewerking zijn gering negatief.
Milderende maatregelen
/

7.6.2.3

Rustverstoring fauna.
De uitbreiding en exploitatie van de heringerichte kleinshandelszone kan aanleiding geven tot
een bijkomende geluidsverstoring in de aanpalende vallei van de Begijnenbeek. De bijkomende
verstoring is enkel te verwachten ter hoogte van de uitbreidingszone (momenteel nog
braakliggend terrein), op de overige plaatsen zijn er al bebouwing en parkings naast de vallei
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aanwezig en kruisen wegen de vallei, De vallei wordt visueel afgeschermd door een
groenbuffer (zie inrichtingsplan), zodat verstoring door beweging minimaal is. De effecten zijn
gering negatief ingeschat.
Milderende maatregelen
/

7.6.2.4

Effecten door bodemverstoring en wijziging waterhuishouding
Ten gevolge van bodemverdichting kunnen nadelige effecten optreden voor de toekomstige
vegetatieontwikkeling. Dit kan van belang zijn bij de werken in de vallei, voor de aanleg van een
bufferbekken ter hoogte van het grasland. Een toename van verstoringssoorten wordt mogelijk,
dit effect is matig negatief beoordeeld.
Door een beperkte toename van verhardingen zal er minder infiltratie mogelijk zijn en wordt het
neerslagwater afgevoerd. Dit wordt opgevangen in een aan te leggen waterbuffer in de vallei,
zodat versnelde afvoer naar de waterloop wordt vermeden en infiltratie mogelijk blijft. Negatieve
effecten op de kwaliteit of de hoeveelheid kwelwater in de Begijnenbeekvallei worden hierdoor
niet verwacht. Effecten zijn verwaarloosbaar. Evenmin zijn er belangrijke effecten voor fauna en
flora te verwachten in verband met de waterkwaliteit van het afgevoerde hemelwater. Mogelijke
effecten voor fauna en flora door verstoring van het oppervlaktewater zijn gering negatief.
Bestaande of toekomstige waterwinningen (diepe winningen) hebben geen effect op de
grondwaterafhankelijke (kwel)vegetaties in de vallei.
Milderende maatregelen
Bodemverdichting in de aanlegfase dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige
groenbuffers en rond het bufferbekken (Projectniveau).
Resterende effecten zijn gering negatief tot verwaarloosbaar na mildering.

7.6.2.5

Atmosferische emissies
Bijkomende uitstoot van verbrandingsgassen en toename van verkeer zullen beperkt blijven bij
de herinrichting van de kleinhandelszone. De verzurende en vermestende invloed is
verwaarloosbaar ingeschat, gezien de activiteiten.
Milderende maatregelen
/
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7.6.3

Deelplan Omzetting deel WUG Kloosterberg naar
openruimtebestemming

7.6.3.1

Ecotoop- en biotoopverlies
Er is geen negatief effect door biotoopverlies te verwachten indien de bestaande toestand
behouden blijft (bij enkel planologische herbestemming of bij het nulalternatief).
Biotoopontwikkeling is mogelijk na herbestemming door bv. bebossing of aanleg van kleine
landschapselementen (bomenrijen, houtkanten op perceelsgrenzen), dit levert matig tot
significant positieve effecten op ter hoogte van de beboste zones of KLE. In de zones waar het
agrarisch gebruik behouden blijft treedt geen biotoopwinst op, er zijn geen effecten te
verwachten.
Milderende maatregelen
Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken gebruiken bij bebossing of aanleg KLE
(Projectniveau).
De effecten na mildering blijven significant positief.

7.6.3.2

Versnippering en barrièrewerking
Geen negatieve effecten (zoals bij het nulalternatief), mogelijke positieve effecten bij bebossing
van de gronden of uitbreiding van kleine landschapselementen en versterking van de groene
dooradering in het plangebied.
Milderende maatregelen: /

7.6.3.3

Rustverstoring fauna.
Geen effecten
Milderende maatregelen: /

7.6.3.4

Effecten door bodemverstoring en wijziging waterhuishouding
Geen effecten
Milderende maatregelen: /

7.6.3.5

Atmosferische emissies
Geen effecten
Milderende maatregelen: /
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7.6.4

Deelplannen Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid

7.6.4.1

Ecotoop- en biotoopverlies
Er is geen negatief effect door biotoopverlies te verwachten, indien de waardevolle vegetaties
(bermen langs afwateringsgrachten en bomenrijen en houtkanten langs Bosterestraat)
behouden blijven en deel gaan uitmaken van de toekomstige groenstructuur (zoals aangegeven
in de inrichtingsschets). Aansluitend bij de woonzone ten noordoosten wordt een brede
bufferzone voorzien, met een breedte van minstens 30 m en een totale oppervlakte van ca.
1.5ha. Deze groenstrook en nieuwe lineaire groenelementen langs interne wegen en in de
randzones kunnen een biotoopwinst opleveren. De totale effecten zijn verwaarloosbaar tot
plaatselijk maximaal matig positief.
Milderende maatregelen
Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken aanplanten in de lineaire
groenstructuren en als bebossing van de groenbuffer (Projectniveau).
De effecten na mildering zijn matig positief.

7.6.4.2

Versnippering en barrièrewerking
Door het behoud van de bestaande groenstructuur en de afwateringsgrachten aan de zuidzijde
en de verdere uitbouw van KLE en buffergroen in het plangebied treedt geen barrièrewerking
op; de bestaande structuur van KLE wordt behouden en versterkt, het effect is verwaarloosbaar
tot gering positief. Versnippering treedt op van landbouwgronden met geringe biologische
waarde, maar blijft in oppervlakte beperkt. Het effect is gering negatief.
Milderende maatregelen
/

7.6.4.3

Rustverstoring fauna.
Omwille van de aansluiting bij de bestaande bedrijvenzone langs de Leuvensesteenweg en de
aanleg van buffergroen wordt geen significant negatieve rustverstoring in het aangrenzende
open landbouwgebied verwacht. De effecten worden gering negatief beoordeeld.
Milderende maatregelen
/

7.6.4.4

Effecten door bodemverstoring en wijziging waterhuishouding
Verdichting van de bodem treedt op, maar heeft geen negatieve gevolgen voor fauna en flora,
omdat de terreinen bebouwd of verhard zullen worden. Het effect is verwaarloosbaar.
Er komen geen grondwaterafhankelijke vegetaties voor binnen de berekende invloedszone bij
mogelijke bemalingen of grondwaterwinningen. Er worden geen negatieve effecten verwacht
door verdroging van vegetaties. Effecten zijn verwaarloosbaar.
Evenmin zijn er belangrijke effecten voor fauna en flora te verwachten in verband met de
waterkwaliteit van het afgevoerde hemelwater. Het afgevoerde water kan verder infiltreren in de
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locale grachten of afgevoerd naar de Begijnebeek. Verstoring van beekfauna en flora is
minimaal, het effect kan mogelijk of tijdelijk gering negatief zijn.
De toename van de verharding en het verlies van infiltratiemogelijkheden heeft geen
significante impact op de hoeveelheid kwelwater in de Begijnenbeekvallei, er worden geen
negatieve effecten op kwelvegetaties verwacht. Effecten zijn verwaarloosbaar.
Vermesting van landbouwgronden neemt af, wat gunstig kan zijn voor de kwaliteit van het
grondwater. Het effect is verwaarloosbaar tot gering positief beoordeeld.
Milderende maatregelen
/

7.6.4.5

Atmosferische emissies
De uitstoot van verbrandingsgassen en het verkeer zullen in geringe mate toenemen bij de
uitbreiding, maar de effecten door verzuring en vermesting worden verwaarloosbaar ingeschat,
Bemesting van landbouwgronden neemt af, dit is een gering positief naar het effect vermesting.
Lozing van schadelijke stoffen (door calamiteiten of sluiklozingen) is nooit uit te sluiten en zal
steeds negatief zijn.
Milderende maatregelen
Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden en voorkomen
(Projectniveau).

7.6.5

Deelplan Uitbreiding RB Webbekom Noord

7.6.5.1

Referentiesituatie
De planlocatie bestaat vooral uit akkers en is biologisch minder waardevol. Waardevol zijn de
houtkant (doornstruiken) langs de Dorpsveldstraat en de beboste taluds op de grens met de
bestaande industriezone.

7.6.5.2

Ecotoop- en biotoopverlies
Biotoopverlies blijft beperkt tot de korte houtkant langs de Dorpsveldstraat. Biotoopontwikkeling
is mogelijk door aanleg van brede groenbuffers in de omgeving van de Leugenbeek en aan de
oost- en westzijde (grens met woningen en grens met holle weg). Het biotoopverlies is
plaatselijk en gering negatief, biotoopontwikkeling matig positief beoordeeld. In het overgrote
deel van het plangebied treden verwaarloosbare effecten op.
Milderende maatregelen
Streekeigen en standplaats geschikte bomen en struiken aanplanten in de bufferstroken en als
bomenrijen (Projectniveau).
De effecten na mildering zijn matig positief.
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7.6.5.3

Versnippering en barrièrewerking
De Leugenbeekvallei wordt niet aangetast door de geplande uitbreiding, wel is een bijkomend
natuurontwikkeling mogelijk in de bufferzones. Effecten door barrièrewerking zijn hierdoor
verwaarloosbaar en eerder positief. Een plaatselijk > 100 m brede corridor ontstaat als
verbinding naar het Webbekombroek (oost-west richting). Aan de rand van de holle weg
(westrand) is een 30-50 m brede groenbuffer voorzien (zie inrichtingsplan), deze ingreep heeft
een matig positief effect (ontsnippering en brede corridor vanaf E314 tot Leugenbeek in een
noord-zuid richting). Versnippering treedt op van open landbouwgronden met een geringe
biologische waarde, verlies van biodiversiteit is hierdoor niet te verwachten. Het effect is gering
negatief.
Milderende maatregelen: /

7.6.5.4

Rustverstoring fauna
De uitbreiding komt tot tegen de Leugenbeek, waardoor rustverstoring in deze smalle vallei
toeneemt ten opzichte van de huidige toestand. Verwacht wordt dat de industriële activiteiten
en het verkeer een geringe rustverstoring betekenen ter hoogte van de vallei en in de nieuwe
bufferstroken rond de woningen, alhoewel dit niet met zekerheid gekend is. De effecten zijn
mogelijk gering negatief.
Milderende maatregelen
Geen luidruchtige bedrijven inplanten tegen de noordzijde ter hoogte van de Leugenbeek, maar
eerder centraal in het uitbreidingsgebied, zodat de effecten maximaal gering negatief blijven
(Projectniveau).

7.6.5.5

Effecten door bodemverstoring en wijziging waterhuishouding
Verdichting van de bodem treedt op, maar heeft geen negatieve gevolgen voor fauna en flora,
omdat de terreinen bebouwd of verhard zullen worden, behalve ter hoogte van bufferzones. De
effecten zijn plaatselijk mogelijk matig negatief.
Er worden geen negatieve effecten verwacht door verdroging van vegetaties, aangezien geen
grondwaterafhankelijke vegetaties aanwezig zijn binnen de berekende invloedszone bij
mogelijke bemalingen of nieuwe grondwaterwinningen in het Diestiaan. Effecten zijn
verwaarloosbaar.
Evenmin zijn er belangrijke effecten voor fauna en flora te verwachten in verband met de
waterkwaliteit van het afgevoerde hemelwater. Het afgevoerde water kan verder infiltreren in de
locale grachten, bufferbekkens of afgevoerd via de Leugenbeek. Verstoring van beekfauna en
flora is minimaal, het effect kan mogelijk of tijdelijk gering negatief zijn.
De toename van de verharding en het verlies van infiltratiemogelijkheden heeft geen
significante impact op de hoeveelheid kwelwater in de Leugenbeekvallei, er komen in deze
vallei geen kwelafhankelijke vegetaties voor. Effecten zijn verwaarloosbaar.
Vermesting van landbouwgronden neemt af, wat gunstig kan zijn voor de kwaliteit van het
grondwater. Het effect is verwaarloosbaar tot gering positief beoordeeld.
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Milderende maatregelen
Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van de Leugenbeekvallei en in de
toekomstige bufferzones (Projectniveau).
De resterende effecten zijn gering negatief tot verwaarloosbaar.

7.6.5.6

Atmosferische emissies
De uitstoot van verbrandingsgassen en het verkeer zullen in geringe mate toenemen bij de
uitbreiding, maar de effecten door verzuring en vermesting worden verwaarloosbaar ingeschat,
Bemesting van landbouwgronden neemt af wat een gering positief effect is voor vermesting.
Lozing van schadelijke stoffen (door calamiteiten of sluiklozingen) is nooit uit te sluiten en zal
steeds negatief zijn.
Milderende maatregelen
Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden en voorkomen
(Projectniveau).

7.6.5.7

Passende beoordeling
Volgens bovenstaande effectanalyse treden geen significant negatieve effecten op in het
studiegebied bij uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Webbekom-Noord, waardoor er
eveneens geen negatieve effecten aantoonbaar zijn op het nabijgelegen vogel- en
habitatrichtlijngebied dat gelegen is aan de overzijde van de N2. De opmaak van een
passende beoordeling wordt hierdoor overbodig.

7.6.6

Deelplan Uitbreiding RB Webbekom West

7.6.6.1

Ecotoop- en biotoopverlies
Belangrijk biotoopverlies treedt niet op door de inname van akkerland en laagstamboomgaard.
Het effect is verwaarloosbaar. De waardevolle holle wegen deels gelegen in en aan de rand
van het plangebied worden behouden (zie inrichtingsplan). In dit geval is er geen verlies van
waardevolle vegetaties, worden de bestaande waardevolle structuren behouden en zullen ze
deel uitmaken van de toekomstige groenstructuur (zoals aangegeven in de inrichtingsschets)
wat positief is. Rond het plangebied en langs de ontsluitingsweg worden nieuwe groenstroken
aangelegd, aan de noordoostzijde is een bufferbekken voorzien, aansluitend bij de E314 wordt
een brede bouwvrije zone voorzien. De nieuwe groenelementen kunnen een biotoopwinst
opleveren. De totale effecten zijn verwaarloosbaar tot matig positief.
Milderende maatregelen
Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken aanplanten (Projectniveau).
De effecten blijven tot matig positief.
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7.6.6.2

Versnippering en barrièrewerking
Versnippering treedt op van open landbouwgronden met een geringe biologische waarde, het
verlies van biodiversiteit is verwaarloosbaar. Het effect is gering negatief. De lineaire elementen
(holle wegen) worden behouden, wat matig positief is m.b.t. ontsnippering. De weg aan de
oostrand (Tiensebaan) zal gekruist worden door de nieuwe ontsluitingsweg, waardoor effecten
door barrièrewerking zijn gering negatief ingeschat worden. Nieuwe buffers en bomenrijen zijn
voorzien aan de rand en langs de ontsluitingswegen, ter versterking van de bestaande kleine
landschapselementen in dit zeer open gebied en leveren een matig positief effect op.
Milderende maatregelen
De aanleg van een 15m brede bufferstrook aan de westzijde langs de kruin van de holle weg
(Tiensebaan) zorgt voor bijkomende ontsnippering in het studiegebied (noord-zuid richting). De
nieuwe ontsluitingsweg dient zich naast deze groenbuffer te bevinden (aan de binnenzijde van
het bedrijventerrein). De effecten zijn dan matig positief te beoordelen.

7.6.6.3

Rustverstoring fauna
Locaal zal een rustverstoring mogelijk zijn door toename verkeer en industriële activiteiten.
Deze verstoring zal het belangrijkste zijn aan de oostrand, langsheen de holle weg, aan de
zuidrand is er al verstoring afkomstig van de E314. De effecten zijn gering tot matig negatief te
beoordelen.
Milderende maatregelen
Luidruchtige bedrijven niet inplanten aan zijde van holle weg (Projectniveau).
Ontsluitingsweg eventueel aan noordzijde van het uitbreidingsgebied voorzien in plaats van
parallel met de holle weg.
Na toepassing milderende maatregelen zijn de resterende effecten gering negatief.

7.6.6.4

Effecten door bodemverstoring en wijziging waterhuishouding
Verdichting van de bodem treedt op, maar heeft geen negatieve gevolgen voor fauna en flora,
omdat de terreinen bebouwd of verhard zullen worden, behalve ter hoogte van bufferzones en
waterbuffer. De effecten zijn plaatselijk mogelijk matig negatief.
Er worden geen negatieve effecten verwacht door verdroging van vegetaties, aangezien geen
grondwaterafhankelijke vegetaties aanwezig zijn binnen de berekende invloedszone bij
mogelijke bemalingen of nieuwe grondwaterwinningen in het Diestiaan. Effecten zijn
verwaarloosbaar.
Evenmin zijn er belangrijke effecten voor fauna en flora te verwachten in verband met de
waterkwaliteit van het afgevoerde hemelwater. Het afgevoerde water wordt opgevangen in een
waterbuffer en locale voorzieningen in de bufferzones, waar het verder kan infiltreren.
Verstoring van beekfauna en flora is verwaarloosbaar.
Vermesting van landbouwgronden neemt af, wat gunstig kan zijn voor de kwaliteit van het
grondwater. Het effect is verwaarloosbaar tot gering positief beoordeeld.
Milderende maatregelen
Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige bufferzones
(Projectniveau), zodat de resterende effecten verwaarloosbaar tot gering negatief zijn.

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

218

7.6.6.5

Atmosferische emissies
De uitstoot van verbrandingsgassen en het verkeer zullen in geringe mate toenemen bij de
uitbreiding, maar de effecten door verzuring en vermesting worden verwaarloosbaar ingeschat,
Bemesting van landbouwgronden neemt af en is een gering positief effect naar vermesting.
Lozing van schadelijke stoffen (door calamiteiten of sluiklozingen) is nooit uit te sluiten en zal
steeds negatief zijn.
Milderende maatregelen
Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden en voorkomen
(Projectniveau).

7.6.7

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de
volledige taakstelling

7.6.7.1

Ecotoop- en biotoopverlies
Biotoopverlies doet zich bijkomend voor ter hoogte van de minder waardevolle akkers en
enkele waardevollere percelen graslanden en gemengde aanplantingen, het effect is gering
negatief.
Milderende maatregelen
Idem RB Leuvensesteenweg Zuid
Aanbrengen van buffering aan de randen van de bedrijvenzone en brede groenbuffer langs de
zijde van de vallei conform het inrichtingsplan aan de noordzijde van de Bosterestraat, zodat
matig positieve effecten optreden.

7.6.7.2

Versnippering en barrièrewerking
Inname van de volledige open ruimte tussen de N2 en de vallei van de Begijnenbeek betekent
een sterke versnippering van het open agrarisch gebied. Het effect is matig negatief. Nieuwe
groenzones en KLE kunnen de barrièrewerking opheffen en kunnen zorgen voor een matig
positief effect (er is nog geen inrichtingsplan beschikbaar).
De vallei van de Begijnenbeek maakt geen deel uit van het plangebied en wordt als
ecologische verbindingszone behouden.
Milderende maatregelen
Behoud van de zuidelijke zone (ten zuiden van Bosterestraat) als open ruimtegebied
aansluitend bij de waardevolle Begijnenbeekvallei, zodat negatieve effecten wegvallen.
Aanbrengen van buffering aan de randen van de bedrijvenzone en brede groenbuffer langs de
zijde van de vallei, zodat de groene dooradering door KLE en bebossing in het plangebied
toeneemt.
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7.6.7.3

Rustverstoring fauna.
Indien de volledige zone als bedrijventerrein wordt ontwikkeld zal door toename van activiteiten
en bijkomend verkeer er een rustverstoring optreden in de naastgelegen vallei van de
Begijnenbeek, deze verstoring kan mogelijk reiken tot aan de natuurgebieden ten oosten van
de vallei (holle wegen Kloosterberg en Begijnenbos). Het effect kan belangrijk zijn, aangezien
het hier om een faunistisch waardevolle zone gaat, ter hoogte van de vallei. Het effect is matig
negatief beoordeeld.
Milderende maatregelen
Uitbreiding beperking tot zone noordelijk van de Bosterestraat, zodat effecten in de vallei gering
negatief zijn.

7.6.7.4

Effecten door bodemverstoring en wijziging waterhuishouding
Verdichting van de bodem treedt op, maar heeft geen negatieve gevolgen voor fauna en flora,
omdat de terreinen bebouwd of verhard zullen worden, behalve ter hoogte van bufferzones en
groenelementen. De effecten zijn verwaarloosbaar tot plaatselijk mogelijk matig negatief.
Grondwaterafhankelijke (kwel) vegetaties komen voor in de vallei van de Begijnenbeek (natte
ruigten, dotterbloemgraslanden, alluviaal bos). Door mogelijke bemalingen of grondwaterwinningen aan de zuidrand van het uitbreidingsgebied kan verdroging van vegetaties in het
valleigebied optreden. De effecten kunnen mogelijk reiken tot in het VEN-gebied en kunnen
matig negatief zijn.
Er zijn geen belangrijke effecten voor fauna en flora te verwachten in verband met de
waterkwaliteit van het afgevoerde hemelwater. Het afgevoerde water kan verder infiltreren in de
locale grachten of bufferbekkens met overloop naar de Begijnebeek. Verstoring van beekfauna
en flora is minimaal, het effect kan mogelijk of tijdelijk gering negatief zijn.
De toename van de verharding en het verlies van infiltratiemogelijkheden heeft geen
significante impact op de hoeveelheid kwelwater in de Begijnenbeekvallei, er worden geen
negatieve effecten op kwelvegetaties verwacht omwille van verharding. Effecten zijn
verwaarloosbaar.
Vermesting van landbouwgronden neemt af, wat gunstig kan zijn voor de kwaliteit van het
grondwater Het effect is verwaarloosbaar tot gering positief.
Milderende maatregelen
Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige bufferzones
(Projectniveau). De resterende effecten zijn gering negatief tot verwaarloosbaar.
Geen bemaling of grondwaterwinning op een afstand van minder dan 100m van de valleirand
toelaten, zodat verdroging in de vallei wordt vermeden (Projectniveau), bijkomend toepassing
milderende maatregelen uit discipline Water (zeer uitgebreide infiltratievoorzieningen voorzien),
zodat de effecten te verwaarlozen zijn.
Voldoende berging en buffering van hemelwater voorzien in het inrichtingsplan.
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7.6.7.5

Atmosferische emissies
De uitstoot van verbrandingsgassen en het verkeer zullen toenemen bij de volledige uitbreiding,
maar de effecten door verzuring en vermesting worden verwaarloosbaar ingeschat, zeker in
vergelijking met het vermestende effect dat afneemt door het stopzetten van bemesting van
landbouwgronden. De effecten zijn verwaarloosbaar tot gering positief beoordeeld.
Lozing van schadelijke stoffen (door calamiteiten of sluiklozingen) is nooit uit te sluiten en zal
steeds negatief zijn.
Milderende maatregelen
Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden en voorkomen
(Projectniveau).

7.6.8

Locatiealternatief Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha

7.6.8.1

Ecotoop- en biotoopverlies
Het bijkomende ruimtebeslag (Webbekom West Locatiealternatief) gaat volledig
akkers, er gaan geen waardevolle vegetaties of KLE verloren. De
verwaarloosbaar.
Het totale biotoopverlies (volledige zoekzone) door ruimtebeslag blijft beperkt
minder waardevolle vegetaties (akkers en laagstamboomgaard). De
verwaarloosbaar.

ten koste van
effecten zijn
tot biologisch
effecten zijn

Milderende maatregelen
Voorzien van voldoende buffering aan de randen en gebruik van streekeigen en
standplaatsgeschikte bomen en struiken (Projectniveau). Hierdoor is een matig positieve
biotoopwinst mogelijk.

7.6.8.2

Versnippering en barrièrewerking
Versnippering treedt op van open landbouwgronden met een geringe biologische waarde, het
totale effect is gering negatief. Er treedt geen significant verlies van biodiversiteit op.
Alle waardevolle lineaire elementen (bomenrijen, holle wegen) worden behouden. Nieuwe
buffers en bomenrijen kunnen voorzien worden in de randzones (conform het basisplan) en
langs de ontsluitingswegen en zorgen voor een ontsnippering met matig positief effect.
Milderende maatregelen
De aanleg van een 15m brede bufferstrook langsheen de holle wegen aan de oost- en
westzijde van het volledige plangebied en groenstroken langs de noordrand en langs de interne
wegenis zorgt voor ontsnippering in het open agrarisch gebied. De effecten zijn matig positief.
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7.6.8.3

Rustverstoring fauna.
Rustverstoring kan optreden aan de west- en oostrand ter hoogte van de holle wegen, door de
toename van verkeer en industriële activiteiten.
Milderende maatregelen
Luidruchtige bedrijven niet inplanten aan zijde van de holle wegen, maar centraal of aan de
kant van de E314, waar al verstoring door verkeer aanwezig is (Projectniveau). De uiteindelijke
effecten zullen dan gering negatief zijn.

7.6.8.4

Effecten door bodemverstoring en wijziging waterhuishouding
De effecten zijn vergelijkbaar met de RB Webbekom West.
Verdichting van de bodem treedt op, maar heeft geen negatieve gevolgen voor fauna en flora,
omdat de terreinen bebouwd of verhard zullen worden, behalve ter hoogte van mogelijke
groene bufferzones en waterbuffers (er is nog geen inrichtingsplan beschikbaar).
Er worden geen negatieve effecten verwacht door verdroging van vegetaties, aangezien geen
grondwaterafhankelijke vegetaties aanwezig zijn binnen de berekende invloedszone bij
mogelijke bemalingen of nieuwe grondwaterwinningen in het Diestiaan. Effecten zijn
verwaarloosbaar.
Evenmin zijn er belangrijke effecten voor fauna en flora te verwachten in verband met de
waterkwaliteit van het afgevoerde hemelwater. Het afgevoerde water wordt opgevangen in een
waterbuffer en locale voorzieningen in de bufferzones, waar het verder kan infiltreren.
Verstoring van beekfauna en flora is verwaarloosbaar.
Vermesting van landbouwgronden neemt af, wat gunstig kan zijn voor de kwaliteit van het
grondwater. Dit levert een verwaarloosbaar tot gering positief effect op.
Milderende maatregelen
Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige bufferzones
(Projectniveau), zodat effecten gering tot verwaarloosbaar worden.

7.6.8.5

Atmosferische emissies
De uitstoot van verbrandingsgassen en het verkeer zullen in geringe mate toenemen bij de
uitbreiding, maar de effecten door verzuring en vermesting worden verwaarloosbaar ingeschat,
Bemesting van landbouwgronden neemt af wat positief is m.b.t. vermesting.
Lozing van schadelijke stoffen (door calamiteiten of sluiklozingen) is nooit uit te sluiten en zal
steeds negatief zijn.
Milderende maatregelen
Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden en voorkomen
(Projectniveau).
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7.6.9

Vergelijking effecten plan en locatiealternatieven bedrijvigheid
De totale effecten van de drie deelplannen is samenvattend weergegeven in onderstaande
tabel. Deze effecten worden vergeleken met de effecten die te verwachten zijn bij de
locatiealternatieven.

7.6.9.1

Ecotoop- en biotoopverlies
Bij de uitbreiding van het regionale bedrijventerrein op de 3 voorgestelde locaties of ter hoogte
van de locatiealternatieven zullen geen belangrijke effecten door biotoopverlies gaan optreden.
De bedoelde gronden zijn vooral door biologisch minder waardevolle akkers in gebruik. De
bestaande waardevolle bomenrijen, bermen en holle wegen worden behouden en ingepast in
de toekomstige groenstructuur. De inrichting met aanleg van nieuwe groenbuffers en
lijnvormige groenelementen kunnen positieve effecten (biotoopwinst) opleveren en
compenseren ruimschoots het plaatselijk verlies (Webbekom Noord). Alle locaties zijn hierdoor
evenwaardig.

7.6.9.2

Versnippering en barrièrewerking
Versnippering treedt op van landbouwgronden, de nieuwe aanplantingen (lijnvormige
beplantingen en bufferstroken) kunnen samen met de te behouden KLE ontsnipperend werken.
Effecten van versnippering zijn het grootst ter hoogte van de volledige zoekzone
Leuvensesteenweg Zuid (45 ha), aangezien het volledig open landbouwgebied (tussen de N2
en de Begijnenbeek) wordt ingenomen. Voor de overige locaties zijn de effecten kleiner en
vergelijkbaar.

7.6.9.3

Rustverstoring fauna
Rustverstoring zal het belangrijkste zijn bij de volledige zoekzone Leuvensesteenweg Zuid (45
ha), aangezien de naastgelegen vallei van de Begijnenbeek en eventueel zones ten oosten
hiervan hinder zullen ondervinden. Op de andere locaties is de te verwachten rustverstoring
geringer.

7.6.9.4

Effecten door bodemverstoring en wijziging waterhuishouding
Door bemaling of grondwaterwinning kunnen verdrogingseffecten optreden in de vallei van de
Begijnenbeek indien de volledige zoekzone Leuvensesteenweg Zuid (45ha) zal ontwikkeld
worden. Voor de overige locatiealternatieven of het basisplan treden deze effecten niet op.
Mildering is mogelijk (zeer uitgebreide infiltratievoorzieningen, beperken bemaling of winning op
grotere afstand van de vallei), waardoor alle locaties gelijkwaardig worden.
De overige effecten op bodem en water zijn vergelijkbaar voor alle locaties.
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7.6.9.5

Atmosferische emissies
Effecten door luchtverontreiniging (verzuring, vermesting, vergiftiging) zijn vergelijkbaar voor
alle locaties. Er treden geen negatieve effecten op door de geplande activiteiten, vermesting
door landbouwgebruik komt te vervallen.

7.6.9.6

Conclusie
Effecten door versnippering, rustverstoring, eventueel verdroging van kwelafhankelijke
vegetaties zullen negatiever zijn voor de zoekzone Leuvensesteenweg Zuid (45 ha). Deze
zoekzone grenst ook faunistisch belangrijk gebied, tevens deels VEN-gebied en
natuurreservaat langs de Begijnenbeek.
De overige effecten zijn bij alle deelplannen en locatiealternatieven vergelijkbaar.
Hierdoor wordt de voorkeur wordt gegeven aan het basisplan of de andere locatiealternatieven
Webbekom-West + Leuvensesteenweg of Webbekom-West + Webbekom-Noord.
Er treden geen negatieve effecten op ten aanzien van het habitatrichtlijngebied.

7.6.9.7

Samenvattend
In onderstaande tabel worden de effecten voor en na toepassing van de milderende
maatregelen aangegeven.
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deelplan
uitbreiding
RB
Leuvensesteenweg
Zuid (19 ha)

Effecten
biotoop- en ecotoopwijziging door ruimtebeslag

deelplan
Uitbreiding
RB
Webbekom
Noord
(18 ha)

deelplan
Uitbreiding
RB
Webbekom
West (15 ha)

locatiealternatief
RB
Leuvensesteenweg
Zuid (45 ha)

Locatiealternatief
RB
Webbekom
West
(30 ha)

Deelplannen
Uitbreiding
RB
(totaal 48 ha)
Samenvatting

Locatiealternatief
RB Leuvensesteenweg
en RB
Webbekom West
(30 ha)
samen

Locatiealternatief
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Webbekom
Noord (18
ha) en RB
Webbekom
West
(30 ha)
samen
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─/0 (2)
0

──
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biotoopwijzing door grondwaterverstoring
(verminderde infiltratie, kwelhoeveelheid,
kwelstromen, GW-winning)
biotoopwijziging door wijziging kwaliteit van
grondwater
biotoopwijziging door opp.water verstoring
(kwantiteit en kwaliteit)

0/─ ─
─/0 (2)
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0/+
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0

0

versnippering en barrièrewerking

atmosferische emissies (verzuring en
vermesting)
(*)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

─/++(6)

0

Ingeval inrichting na herbestemming (bebossing, KLE).
na toepassing milderende maatregel herinrichting, beplanting bufferzone en behoud waardevolle bomen
na toepassing milderende maatregel bodemverdichting beperken
geen luidruchtige bedrijven aan de noordzijde tegen de Leugenbeek voorzien
aanleg ontsluitingsweg ten westen van groenbuffer langs holle weg
na toepassing milderende maatregelen: toegangsweg langs noordrand voorzien en geen luidruchtige bedrijven langs holle weg
mits aanleg groenstroken en buffergroen in het volledige plangebied
na toepassing milderende maatregel (behoud agrarisch karakter en open ruimte)
geen bemalingen en grondwaterwinningen op minder dan 100 m langs de vallei en toepassing milderende maatregelen discipline Water (infiltr. voorzieningen)
geen luidruchtige bedrijven langs holle wegen voorzien
geen luidruchtige bedrijven langs holle wegen (WW) en aan noordzijde tegen de Leugenbeek (WN)
streekeigen bomen en struiken aanplanten
calamiteiten vermijden en voorkomen
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7.6.10

Nulalternatieven
Zoals hoger reeds aangegeven is het strikte nulalternatief geen optie m.b.t. bedrijventerrein.
Voor de individuele deelplannen en alternatieven is de autonome evolutie vrijwel gelijk aan het
nulalternatief.
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7.7

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

7.7.1

Referentiesituatie algemeen plangebied

7.7.1.1

Landschapstypes volgens de traditionele landschappen
Het studiegebied behoort tot het Hageland, dat bestaat uit een open gebied, voornamelijk in
gebruik als akkerland, met bosrelicten en grasland in de beekvalleien. Heuvelruggen en
valleien, geassocieerd met wegen en bewoning vormen de hoofdstructuur. De bewoning is
verspreid of gegroepeerd in kleine kernen en gehuchten. Het Hageland wordt in het noorden
begrensd door de stedelijke kern van Diest en ten noordoosten door de Demervallei.
Het landschap ten zuiden van Diest wordt gekenmerkt door een uitgesproken reliëf en de
opeenvolging van heuveltoppen (Diestiaanheuvels). De gronden hebben een hoofdzakelijk
agrarisch gebruik, plaatselijk komen veel laagstamboomgaarden voor. Steile hellingen zijn
bebost. Het Prinsenbos en Gasthuisbos zijn de grootste boscomplexen. Talrijke holle wegen
doorsnijden het gebied. De belangrijkste heuveltoppen in de omgeving zijn Kloosterberg,
Galgenberg, Luienberg, Hermansheuvel, Blakenberg, Bokkenberg en Kluisberg. Centraal
bevindt zich de vallei van de Begijnenbeek die rond de Kloosterberg naar de Demer vloeit. De
valleigronden worden ingenomen door graslanden en hooilanden. De N2 (Leuven-DiestHasselt) en de E314 zijn de belangrijkste wegen in het studiegebied.

7.7.1.2

Historische ontwikkeling van het landschap
De complexe geomorfologie van de streek tussen Aarschot, Diest en Tienen (het Hageland
genoemd, maar deels ook Haspengouw) heeft een fysiografisch sterk afwisselend
natuurlandschap doen ontstaan. Het Hageland is in feite een overgangsgebied tussen de
schrale zandige Kempen ten noorden van de Demervallei, en het rijke Haspengouw in het
zuiden. Hierdoor is het gebied fysisch-geografisch zeer afwisselend met tal van
landschappelijke gradiënten.
De typische oost-westgerichte ijzerzandstenen heuvelruggen in het noorden van het Hageland
gaan terug tot de ijstijden van het Pleistoceen. Toen het zeespiegelniveau drastisch daalde
werd het plateau langdurig blootgesteld aan intense erosie, waardoor oudere sedimenten aan
de oppervlakte kwamen die vaak resulteerden in cuestaruggen zoals de getuigeheuvels of
Diestiaanheuvels. Het oorspronkelijke plateaulandschap werd ook sterk aangevreten door
verschillende waterlopen. Door de opwarming van het klimaat later in het Holoceen, verdween
het oorspronkelijke toendralandschap bijna overal en kwamen dichte bossen in de plaats.
Het voorkomen van verschillende landschappelijke gradiënten heeft gezorgd voor een grote
verscheidenheid in ontginningsmethodes.
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Zo werden de bossen in het zuiden omwille van de aanwezigheid van vruchtbare gronden veel
vroeger gerooid. De Romeinen brachten de vruchtbare leem- en zandleemgronden reeds
intensief in cultuur. In het systematisch verkavelde, open landschap verrezen talrijke villae, rijke
hoeven van welgestelde grootgrondbezitters, steeds in de nabijheid van een beek of rivier. In
het noorden maakte het Hageland deel uit van het immense Kolenwoud en zijn er veel minder
sporen van Romeinse aanwezigheid. Ook de Franken zochten vooral het vruchtbare zuiden op.
de

de

De sterke bevolkingsaangroei van de 10 tot de 13 eeuw bracht overal in Noord-WestEuropa een grootscheepse ontginningsbeweging op gang.
In het open akkerlandschap van het zuiden verdwenen de laatste bossen en groeiden de
nederzettingen uit tot kleine, compacte hoofddorpen, dicht opeengepakt rond de kerk. Tegen
de
het einde van de 18 eeuw waren vele bossen op de heuvels gerooid voor akkerland. Op deze
manier ontstond een open landschap met kouters en een wijds panorama.
Het Hageland evolueerde in de Middeleeuwen naar een halfnatuurlijk landschap van bossen,
heidegebieden (die ontstonden door intensieve voederteelt) en vochtige beekvalleien met een
hoofdzakelijk gesloten karakter. Een opmerkelijk verschijnsel in het laatmiddeleeuwse
landschap zijn uitgestrekte wijngaarden op de steile hellingen, beschermd met hagen en muren
de
tegen de noorderwind. Na de grote ontginningen in de Middeleeuwen tot ver in de 19 eeuw
was het Hageland als enig bosrijk gebied in het hertogdom Brabant overgebleven en het
onderscheidde zich hiermee van de omliggende landschappen. De naam 'Hageland' is dan ook
afgeleid van het Middelnederlandse 'hage', een 'bosje van dicht kreupelhout'.
In het Middeleeuwse Hertogdom Brabant kenden Leuven en Tienen een groei door hun ligging
op de oude handelsroute van het Maasland naar Antwerpen, precies op die punten waar de
Dijle en de Gete bevaarbaar werden. Aarschot en Diest groeiden uit tot handelsplaatsen op de
Demer, een waterweg op de jongere oost-west-handelsroute tussen Brugge en Keulen. Door
deze hoge verstedelijkingsgraad werd het Hageland een economisch kerngebied van Brabant.
Dat betekende ook welvaart voor het tussenliggende platteland en akkerbouw en veeteelt
werden afgestemd op de stedelijke markt. Vele Hagelandse dorpen werden gedomineerd door
de
adellijke of ridderlijke families en religieuze gemeenschappen. In het begin van de 13 eeuw
doet de gotiek haar intrede. De Hagelandse bouwmeesters maken daarbij gebruik van de
Diestiaans ijzerzandsteen en creëren hiermee de Demergotiek.
de

Na 1400 en vooral vanaf het einde van de 16 eeuw werd de streek zwaar getroffen. Van
hoogontwikkeld gebied belandde het Hageland voor lange tijd in een sociaal-economische – en
de
de
daardoor ook geografische - beslotenheid. Vanaf de 17 eeuw, maar vooral in de 18 eeuw
herwonnen de steden hun functie van regionale marktcentra.
Ten tijde van de opmaak van de topografische kaarten van Ferraris, waren de steile randen van
de
de Diestiaanheuvels in het Hageland nog grotendeels bebost. Op het einde van de 18 eeuw
werden vele loofbossen wel vervangen door grootschalige aanplantingen van dennen. Pas in
ste
het begin van de 20 eeuw verdwenen vele bossen, heidegebieden en arme akkers op de
getuigenheuvels en de steile hellingen. Na de zware landbouwcrisis van de jaren 1840
verplichtte de Belgische regering de gemeenten hun oude gemeentelijke gronden rendabel te
maken. In de oude woonkernen werden vele driesen verkaveld en de bewoning spreidde zich
uit langs de wegen met lintbebouwing.
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ste

De valleilandschappen van zowel de Demer als van de Gete bleven tot in de 20 eeuw zeer
de
open, terwijl vanaf het midden van de 19 eeuw vele alluviale gronden werden bebost met
populierenaanplantingen (na de opmaak van de topografische kaarten van Van der Maele).
de
de
Vanaf de 17 en vooral in de 18 eeuw werd de Demer op vele plaatsen rechtgetrokken om de
bevaarbaarheid van de Demer te bevorderen. De afgesneden Demermeanders of 'kapieren'
zijn vandaag nog in het landschap van de Demervallei terug te vinden.
De industriële revolutie ging grotendeels aan de Hagelandse marktstadjes voorbij. Alleen aan
de rand, in Leuven en Tienen ontwikkelde zich grootschalige industriële activiteiten. Vanaf het
ste
begin van de 20 eeuw legde men zich meer en meer toe op de fruitteelt. Op de stenige
zuiderhellingen verschenen de perzikbomen, op de zandige lagere gronden teelten van
asperges en aardbeien. Recenter zijn heel wat boeren zich gaan toeleggen op laagstamfruit. In
de jaren 1970 is ook de wijnbouw nieuw leven ingeblazen.
Het Hageland werd erg laat voor het moderne verkeer ontsloten: pas vanaf 1865 werden in de
Demervallei de eerste spoorlijnen aangelegd en vanaf 1893 de tramlijnen. Ook de uitbouw van
het autowegennet vanaf 1982 gebeurde eerder laat. Met de komst van de snelweg kwam een
pendelbeweging op gang naar Leuven en Brussel, met verstedelijking en aantasting van de
open ruimte als gevolg. In de periode 1976-1980 gebeurden nog een aantal bochtafsnijdingen
van de Demer, die gepaard gingen met een algemene ophoging en versterking van de dijken.
Bronnen:
- ‘De landschappen van Vlaanderen en Zuidelijke Nederlanden’, Gysels H. e.a., Leuven,
1993, pp.176-190);
- Landschapsatlas, http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/landschapsatlas;
- ‘Kijkboek Hageland’, Toeristisch Streekcentrum Hageland, 1994.

7.7.2

Ontwikkelingsscenario’s
Het is noodzakelijk om bij de beschrijving van de effecten van de verschillende deelzones
rekening te houden met de vastgestelde ontwikkelingsscenario’s.
De belangrijkste zijn de strategische woonprojecten in het centrum van de stad: (project
Ezelsdijk, site Verversgracht, project stationsomgeving). Samen zijn deze projecten goed voor
ca. 600 woningen. Ze zorgen voor een kwaliteitsvolle verdichting van het stedelijk weefsel, met
respect voor de historische omgeving. Er is geen impact qua landschap op de verschillende
hieronder onderzochte deelplannen.
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7.7.3

Deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-Noord

7.7.3.1

Referentiesituatie
Geomorfologische, topografische en hydrografische karakteristieken
De kleinhandelszone is een bestaand bedrijventerrein dat in het oosten grenst aan de vallei van
de Begijnenbeek/Gele gracht. De valleigronden en delen van het huidige bedrijventerrein
situeren zich op overstromingsgevoelige gronden.

Functie en gebruiksvormen van het landschap
Op het bestaande bedrijventerrein zijn overwegend handelszaken te vinden. Aan de kant van
de Gele gracht (Begijnebeek) zijn nog enkele percelen niet ingevuld.

Landschapsrelaties en -structuren
Het huidige bedrijventerrein maakt deel uit van/zit ingebed in het bebouwingslint langs de
Leuvensesteenweg. Ten oosten van het gebied bevindt zich de vallei van de Begijnenbeek, die
vanuit het grote open ruimtegebied van de vallei van de Begijnenbeek en de Kloosterberg als
een groene spie de verstedelijkte rand van Diest binnendringt. Aansluitend zowel in het
noorden en vooral in het zuiden bestaat de vallei van de Begijnenbeek uit een complex van
minder tot zeer waardevolle ecologisch-landschappelijk gebieden.

Beschermde monumenten, landschappen, relictlandschappen, niet-beschermde
waardevolle elementen
Nihil.

Archeologie
Er zijn geen archeologische vondsten in het gebied bekend

Visueel-ruimtelijke elementen, beeldkwaliteit en beleving
De huidige rand van het bedrijventerrein naar de vallei is weinig kwalitatief/niet afgewerkt. De
open zone rond de beek is relatief dicht begroeid en daardoor goed afgeschermd van de
omringende bebouwing. Het gebied is beperkt toegankelijk via enkele gemaaide paden.

7.7.3.2

Effecten
Wijziging of verstoring van landschapsecologische relaties
Gezien het om een herinrichting van een bestaand bedrijventerrein gaat, zijn er geen directe
grote wijzigingen wat betreft landschapsecologische relaties.

Aantasting en/of contextverlies van erfgoedwaarden
Nihil
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Wijziging perceptieve kenmerken
Door de gewenste herstructurering van het terrein zal het valleigebied versmallen. De
herinrichting van het bedrijventerrein kan wel aangegrepen om deze groenstructuur te
versterken. Belangrijk hierbij is dat de rand van het bedrijventerrein met de open ruimte van de
vallei kwalitatief wordt afgewerkt, en dat de huidige kwaliteit van het besloten groengebied
behouden blijft. Hierdoor kan een matig positief effect ontstaan.
Maatregelen
Kwaliteitsvolle afwerking van de rand van het bedrijventerrein.

7.7.4

Deelplan Omzetting deel WUG Kloosterberg naar
openruimtebestemming

7.7.4.1

Referentiesituatie
Geomorfologische, topografische en hydrografische karakteristieken
Het terrein is gelegen op de noordoostelijke flank van de Kloosterberg.

Functie en gebruiksvormen van het landschap
Het huidige gebruik is landbouw (akkers).

Landschapsrelaties en -structuren
Het gebied grenst aan een woongebied in het noorden en een groot open ruimtegebied met de
Kloosterberg in het zuiden.

Beschermde monumenten, landschappen, relictlandschappen, niet-beschermde
waardevolle elementen en archeologische gegevens (gekende en potentiële)
Het gebied ligt deels binnen de ankerplaats ‘Kloosterberg en vallei van de Begijnenbeek’ en de
relictzone ‘Holle wegen Zelk en vallei van de Begijnenbeek’.

Archeologie
Er zijn geen archeologische vondsten in het gebied bekend. Wel is in de omgeving lithisch
materiaal gevonden uit het Mesolithicum.

Visueel-ruimtelijke elementen, beeldkwaliteit en beleving
In het westen grenst het gebied aan de holle weg Gasthuisberg. Tussen de akkers is een
houtkant aanwezig. De rand van het woongebied bestaat uit tuinen met verschillende soorten
afscheidingen en beplantingen.
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7.7.4.2

Effecten
Gezien de bestemmingswijziging een conservering van de bestaande toestand inhoudt, blijven
de landschapsecologische relaties intact en zijn er geen effecten op landschappelijk vlak.

7.7.5

Deelplannen Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid

7.7.5.1

Referentiesituatie
Geomorfologische, topografische en hydrografische karakteristieken
De zone betreft een relatief vlak terrein. Langsheen de Bosterestraat (op deze plaats nu een
aardeweg) loopt een beek die afwatert in de Begijnenbeek. Zowel de percelen ten noorden (in
de zoekzone) als ten zuiden van de Bosterestraat wateren af naar deze beek. De beek loopt ter
hoogte van de zoekzone nagenoeg parallel met de Begijnenbeek. Tussen de Bosterestraat en
de vallei van de Begijnenbeek is er een lokale verhoging.

Functie en gebruiksvormen van het landschap
Het huidige gebruik van het gebied is voornamelijk landbouw (maïsakkers).

Landschapsrelaties en -structuren
De locatie betreft een lintvormige site gelegen langs de Staatsbaan/ Leuvensesteenweg tussen
de heuvelrug van de Galgenberg in het noordwesten (aan de overkant van de steenweg) en de
vallei van de Begijnenbeek in het zuiden. In het oosten sluit de site onmiddellijk aan bij een
lintvormig bedrijventerrein langs de Staatsbaan/Leuvensesteenweg. Enkel in het noorden
grenst de zone aan een woonzone.

Beschermde monumenten, landschappen, relictlandschappen, niet-beschermde
waardevolle elementen
In het zuiden grenst de zoekzone direct aan de ankerplaats ‘Kloosterberg en vallei van de
Begijnenbeek’ en de relictzone ‘Holle wegen Zelk en vallei van de Begijnenbeek’.

Archeologie
Er zijn geen archeologische vondsten in het gebied bekend. Net buiten het plangebied, ten
zuiden van de Bosterestraat is een losse vondst gebeurd van lithisch materiaal uit het
steentijdperk.
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Figuur 19: Leuvensesteenweg zuid: Uittreksel uit databank CAI
Blauwe inkleuring: zones met archeologische vondsten

Visueel-ruimtelijke elementen, beeldkwaliteit en beleving
In het hele gebied is door de afwatering van de percelen naar de Begijnenbeek, loodrecht op de
beek een duidelijk perceelspatroon waar te nemen met houtkanten en afwateringsbeekjes.
Vooral de zone tussen de Bosterestraat en de beek is landschappelijk waardevol. De
Bosterestraat vormt met de eikenrijen en de gracht een duidelijke lijnvormige structuur in het
landschap. De huidige afwerking van het bedrijventerrein naar het open landschap toe, is
weinig kwalitatief.
Vooral in noordoostelijke richting zijn er mooie zichten op de vallei en de achterliggende
Kloosterberg. De wintergroene en uitheemse gesloten aanplantingen rond de woning aan de
Begijnenbeek vormen echter een storend element in de natuurlijke vallei.

7.7.5.2

Effecten
Wijziging of verstoring van landschapsecologische relaties
De achterwaartse beperkte uitbreiding van de bestaande bedrijvenstrip doet de lintvormige
bebouwing langs de Leuvensesteenweg nauwelijks toenemen, waardoor het grote open
ruimtegebied in het zuidoosten van Diest slechts beperkt vermindert.

Aantasting en/of contextverlies van erfgoedwaarden
Er worden bij de beperkte uitbreiding geen erfgoedwaarden aangetast of verstoord.
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Wijziging perceptieve kenmerken
De uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein situeert zich in een depressie net achter de
top van een heuvel (gezien vanuit de Begijnenbeekvallei) en heeft daardoor slechts een
beperkte visuele impact. De uitbreiding biedt zelfs kansen om de bestaande bedrijvigheid beter
landschappelijk te integreren (matig positief effect). Zo dient de grachten- en
houtkantenstructuur als basis voor de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein in de
omgeving. Hierin kan eveneens de buffering van hemelwater van het bedrijventerrein worden
geïntegreerd/voorzien.
Milderende maatregel:
De globale bestaande landschapsstructuur behouden als drager voor de nieuwe uitbreiding. De
bestaande afwateringsstructuur kan worden versterkt voor de afvoer van het hemelwater van
het bedrijventerrein. Aan de beekstructuur wordt een groenstructuur gekoppeld.

7.7.6

Deelplan RB Webbekom Noord

7.7.6.1

Referentiesituatie
Geomorfologische, topografische en hydrografische karakteristieken
De site betreft een terrein op een helling. Tussen het bestaande bedrijventerrein en het nieuw
aan te leggen bedrijventerrein is een groot hoogteverschil in de vorm van een beboste talud,
begroeid met struiken en bomen.

Functie en gebruiksvormen van het landschap
In dit landschappelijk waardevol agrarisch gebied zijn een drietal woningen gelegen en twee
verlaten voetbalvelden. In het oostelijk deel zijn enkele terreinen waar getuinierd wordt, terwijl in
het westelijk deel vooral akkers gelegen zijn.

Landschapsrelaties en -structuren
Het gebied betreft een open ruimtelob tussen de dorpskern van Webbekom en de bebouwing
van het bedrijventerrein op het plateau. De lob sluit in het westen aan bij een groter open
ruimtegebied met de Kloosterberg. De zone grenst in het oosten en het noorden aan woningen
langs respectievelijk de Halensebaan en de Dorpsveldstraat. Het reliëf is een belangrijk
landschappelijk structurerend gegeven.

Beschermde monumenten, landschappen, relictlandschappen, niet-beschermde
waardevolle elementen
Het oostelijk deel heeft een eerder versnipperd karakter. Vooral het westelijke deel van het
gebied is landschappelijk waardevol en valt binnen de relictzone ‘Holle wegen Zelk en vallei
van de Begijnenbeek’. In en rond de zone zijn een aantal waardevolle holle wegen en
houtkanten aanwezig.
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De Inventaris onroerend erfgoed vermeldt twee sites binnen het gebied:
• Webbekomstraat 11: overblijfsel van een lemen wand in een hoeve, gelegen op het
kruispunt van de steenweg Assent-Webbekom en de weg naar het Gasthuisbos
e
• Heggestraat 9: dubbelhuis met twee verdiepingen uit de 18 eeuw: bak- en
zandsteenbouw met gebruik van ijzerzandsteen
Toch is dit niet het enige vermeldenswaardig erfgoed. Uit een vergelijking met de Ferrariskaart
blijkt dat naast de hoeve Webbekomstraat 11 (hierboven vermeld), in de Dorpsveldstraat ook
nog een site met walgracht voorkomt (ten oosten van de vorige hoeve).

Archeologie

Figuur 20: Webbekom Noord: Uittreksel uit databank CAI
Blauwe inkleuring: zones met archeologische vondsten
In het
voor:
•
•
•
•
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plangebied komen de volgende vermeldingen uit het Centraal Archeologisch Inventaris
De hoeve Webbekomstraat 11
De site met walgracht
Twee vondsten van lithisch materiaal uit het Mesolithicum onderaan de noordelijke
helling van het plateau
e
Verschillende potscherven en kommen met kamversiering uit Halstattperiode (5 eeuw
v.Chr.) of vroegste periode La Tène; een kuil met verkoolde graankorrels en
ijzertijdaardewerk en verschillende andere kuilen met paalsporen: deze vondsten zijn
gebeurd n.a.v. de uitbreiding van het industrieterrein begin jaren tachtig (vestiging
Toyotadistributiecentrum).
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Visueel-ruimtelijke elementen, beeldkwaliteit en beleving
Het gaat om een ingesloten open ruimtegebied tussen de wat rafelige dorpsrand en het massief
beboste talud. Als open landschap speelt heeft het vooral betekenis als buffer en ’ademruimte’
tussen de dorpskern en de bedrijven. Van op het talud zijn er mooie vergezichten naar het open
landschap met de Kloosterberg. De verschillende holle wegen zijn zeer waardevol naar o.a.
beleving van het landschap. Het meest opvallend is echter het bedrijfsgebouw van Toyota dat
uitsteekt boven het begroeide talud en vanaf de Dorpsveldstraat sterk zichtbaar is als een soort
baken in het landschap.

7.7.6.2

Effecten
Wijziging of verstoring van landschapsecologische relaties
De invulling van de open ruimtelob betekent geen verstoring/houdt geen aantasting in van
grotere landschapsecologische relaties/gehelen.

Aantasting en/of contextverlies van erfgoedwaarden
Er worden geen erfgoedwaarden rechtstreeks aangetast. De erfgoedwaarden op bouwkundig
vlak vallen buiten de bedrijvenzone (binnen de bufferzone) en dienen maximaal gevrijwaard te
blijven. Wel betekent de ontsluiting van het bedrijventerrein het verdwijnen van een holle weg
die parallel loopt met het talud ten noorden van de vestiging van Toyota en uitkomt op de
Tiensebaan, eveneens een holle weg, om zo te kunnen aansluiten op het bestaande
bedrijventerrein. Dit kan eveneens een aantasting betekenen van de Tiensebaan als holle weg
(gering negatief effect).
De talrijke vondsten op archeologisch vlak tijdens de laatste uitbreiding van de industriezone in
noordelijke richting wijzen op een zeer oude occupatie van het gebied. Men mag aannemen dat
nog ander archeologisch materiaal zich bevindt binnen het plangebied.
Milderende maatregelen:
Maximaal behoud van Tiensebaan als holle weg, eventueel door de ontsluitingsweg ernaast te
leggen, zonder structureel het talud af te graven. Eventueel moet worden onderzocht of een
ontsluiting via het terrein van Toyota mogelijk is, waardoor de holle weg die langs het talud
loopt, kan worden gespaard.
Verplicht archeologisch vooronderzoek
Opmaken van specifieke stedenbouwkundige voorschriften voor het behoud van het
bouwkundig erfgoed binnen de bufferzone.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: verwaarloosbaar effect.
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Wijziging perceptieve kenmerken
Op plan/in theorie sluit de uitbreiding aan bij de bestaande bedrijvenzone. Door het grote
hoogteverschil echter, sluit de zoekzone op het terrein eerder aan bij het woongebied dan bij de
bestaande bedrijven. Mede door het beboste talud komen de bedrijven ruimtelijk zeer dicht bij
de woningen van de dorpskern (gering negatief effect). Zeer waarschijnlijk zal het huidig
bedrijfsgebouw van Toyota de site visueel blijven domineren.
Een voldoende grote buffer (>30m) zal dan weer de bruikbare oppervlakte voor bedrijven heel
wat kleiner maken. De buffer zelf zal eerder een gesloten bos moeten zijn met eventueel een
geïntegreerd fietspad, gedeeltelijk langsheen de beek.
In het westen vormt een smallere bufferzone gekoppeld aan de holle weg Tiensebaan, een
duidelijke landschappelijke grens met de open ruimte.
Milderende maatregel:
Een sterk landschappelijke en eerder beboste inrichting van de zone tussen het bedrijventerrein
en de Dorpsveldstraat is noodzakelijk.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: verwaarloosbaar effect.

7.7.7

Uitbreiding RB Webbekom West

7.7.7.1

Referentiesituatie
Geomorfologische, topografische en hydrografische karakteristieken
De zone is gelegen op vlakker deel van een helling. Het hoogteverschil aan de noordelijke rand
is vrij groot.

Functie en gebruiksvormen van het landschap
Het huidige gebruik van dit landschappelijk waardevol agrarisch gebied is landbouw (akkers en
fruitaanplantingen).

Landschapsrelaties en -structuren
Het gebied bevindt zich aan de rand van een landschappelijk waardevol open ruimtegebied en
een industriezone. In het oosten sluit het aan bij een bestaand bedrijventerrein. Er bevindt zich
geen bebouwing in het gebied, enkel aan de rand enkele alleenstaande woningen en hoeves.
Het reliëf is een belangrijk landschappelijk structurerend gegeven.

Beschermde monumenten, landschappen, relictlandschappen, niet-beschermde
waardevolle elementen
Het volledige gebied is gelegen in de relictzone ‘Holle wegen Zelk en vallei van de
Begijnenbeek’. In en rond de zoekzone zijn een aantal waardevolle holle wegen en houtkanten
aanwezig.
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Archeologie
In het plangebied komt de volgende vermelding uit het Centraal Archeologisch Inventaris voor:
• Twee losse vondsten van lithisch materiaal uit het steentijdperk

Figuur 21: Webbekom West: Uittreksel uit databank CAI
Blauwe inkleuring: zones met archeologische vondsten

Visueel-ruimtelijke elementen, beeldkwaliteit en beleving
In dit gebied zijn heel wat landschappelijk waardevolle elementen zoals de open kouters, holle
wegen en houtkanten, zichten op het valleigebied en de Kloosterberg, historische hoeves en
boomgaarden. Vooral in westelijke richting zijn de industriegebouwen ook goed te zien.

7.7.7.2

Effecten
wijziging of verstoring van landschapsecologische relaties
De uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein op deze locatie, betekent een versterking van
de lintvormige bebouwing langs de autosnelweg. Door de barrièrewerking wordt het grote open
ruimtegebied ten zuiden van Diest verder versnipperd/opgedeeld (matig negatief effect).

aantasting en/of contextverlies van erfgoedwaarden
Bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein zullen delen van waardevolle holle wegen
verstoord worden (o.a. Droomblokstraat). Algemeen vormt de aansnijding van dit gebied een
serieuze aantasting van een relictzone.
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De ontsluiting van het bedrijventerrein is naast de holle weg Tiensebaan voorzien, om zo te
kunnen aansluiten op het bestaande bedrijventerrein. Dit kan een aantasting betekenen van de
holle weg (matig negatief effect).
Milderende maatregel:
Maximaal behoud van de holle weg Tiensebaan, door de ontsluitingsweg ernaast te leggen,
maar zonder de taluds structureel af te graven.

Aangezien in het verleden in het plangebied al archeologische vondsten zijn gedaan, kan
worden aangenomen dat mogelijk nog ander archeologisch materiaal zich bevindt binnen het
plangebied. Er wordt dan ook voorgesteld om een grondig archeologisch vooronderzoek te
houden vooraleer de zone te ontwikkelen.
Milderende maatregel:
Verplicht archeologisch vooronderzoek
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: gering negatief effect.

Wijziging perceptieve kenmerken
Een bedrijventerrein op een helling zal een zeer grote impact hebben op het omringende
landschap en in het bijzonder op de vallei van de Begijnenbeek (matig negatief effect). Het
ontwikkelen van een bedrijventerrein op deze plek kan enkel indien er een voldoende brede
bufferzone kan gerealiseerd worden die geënt wordt op bestaande landschapsstructuren (bv.
holle wegen).
Voor de interne organisatie op het nieuw aan te leggen bedrijventerrein, wordt de aanwezige
structuur met holle wegen en houtkanten zoveel mogelijk behouden en als structurerend
gegeven gebruikt.
Milderende maatregel:
Landschappelijke buffering noodzakelijk, geënt op bestaande landschapsstructuren.
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7.7.8

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de
volledige taakstelling

7.7.8.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving uitbreiding RB Leuvensesteenweg-Zuid
De begrenzing van de zoekzone wordt in dit alternatief gelegd op een talud van de vallei de
Begijnenbeek.

7.7.8.2

Effecten
Wijziging of verstoring van landschapsecologische relaties
De maximale uitbreiding van de bestaande bedrijvenstrip zal een versterking betekenen van de
lintvormige bebouwing langs de Leuvensesteenweg en van de barrièrewerking die het grote
open ruimtegebied in het zuidoosten van Diest versnippert (matig negatief effect).

Aantasting en/of contextverlies van erfgoedwaarden
De grootschalige ontwikkeling van de bedrijvenzone tot aan de beekvallei betekent een
gedeeltelijke aantasting van de ankerplaats ‘Kloosterberg en vallei van de Begijnenbeek’ en de
relictzone ‘Holle wegen Zelk en vallei van de Begijnenbeek’ (gering negatief effect). Een
bedrijvenzone tot tegen de beekvallei zal een grote impact hebben op de landschappelijke
waarde van de beek en het natuurlijk waardevolle valleigebied, en is bijgevolg vanuit
landschappelijk oogpunt af te raden.
Aangezien in het verleden in het plangebied al archeologische vondsten zijn gedaan, kan
worden aangenomen dat mogelijk nog ander archeologisch materiaal zich bevindt binnen het
plangebied. Er wordt dan ook voorgesteld om een grondig archeologisch vooronderzoek te
houden vooraleer de zone te ontwikkelen.
Milderende maatregel:
Verplicht archeologisch vooronderzoek
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: verwaarloosbaar effect.

Wijziging perceptieve kenmerken
De uitbreiding tot aan de beekvallei houdt in dat er geen externe ruimte meer is tussen de
bedrijvenzone en de beekvallei wat buffering naar het landschap van de nieuwe en bestaande
bedrijvigheid zeer moeilijk maakt. De uitbreiding komt in dit alternatief op én over de top van de
getuigenheuvel op Bostereveld. De visuele impact op het valleigebied van dit locatiealternatief
is dan ook matig negatief.
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Milderende maatregel:
Interne (binnen bedrijvenzone) landschappelijke buffering is in dit alternatief noodzakelijk,
uitgaande van de bestaande grachten- en houtkantenstructuur als drager voor de nieuwe
uitbreiding. De bestaande afwateringsstructuur kan worden versterkt voor de afvoer van het
hemelwater van het bedrijventerrein.
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: gering negatief effect.

7.7.9

Locatiealternatief Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha

7.7.9.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving uitbreiding RB Webbekom-West

7.7.9.2

Effecten
Wijziging of verstoring van landschapsecologische relaties
De uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein op deze locatie, betekent een versterking van
de lintvormige bebouwing langs de autosnelweg. Door de barrièrewerking wordt het grote open
ruimtegebied ten zuiden van Diest verder versnipperd/opgedeeld (matig negatief effect).

Aantasting en/of contextverlies van erfgoedwaarden
Bij de uitbreiding tot 30ha zullen eveneens delen van waardevolle holle wegen verstoord
worden (o.a. Droomblokstraat). Algemeen vormt de aansnijding van dit gebied een serieuze
aantasting van een relictzone (matig negatief effect).
Aangezien in het verleden in het plangebied al archeologische vondsten zijn gedaan, kan
worden aangenomen dat mogelijk nog ander archeologisch materiaal zich bevindt binnen het
plangebied. Er wordt dan ook voorgesteld om een grondig archeologisch vooronderzoek te
houden vooraleer de zone te ontwikkelen.
Milderende maatregel:
Verplicht archeologisch vooronderzoek
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: matig negatief effect.

Wijziging perceptieve kenmerken
Een bedrijventerrein op een helling zal een zeer grote impact hebben op het omringende
landschap en in het bijzonder op de vallei van de Begijnenbeek. Omdat dit zeker geldt voor het
locatiealternatief (significant negatief effect), is een maximale uitbreiding vanuit perceptieflandschappelijk oogpunt af te raden.
Milderende maatregel: bedrijvenzone beperken
Effectbeoordeling na uitvoering maatregelen: gering negatief effect.
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7.7.10

Vergelijking effecten plan en locatiealternatieven bedrijvigheid

7.7.10.1

Wijziging of verstoring van de landschapsstructuur en de landschapsecologische
relaties
De deelplannen Leuvensesteenweg-Zuid en Webbekom-Noord zijn neutraal ten opzichte van
de grote landschapsstructuren en landschapsecologische relaties. Deelplan Webbekom-West,
de maximale variante en de maximale uitbreiding Leuvensesteenweg Zuid betekenen wel een
verstoring.

7.7.10.2

Aantasting en/of contextverlies van erfgoedwaarden
De erfgoedwaarden worden overal in meer of mindere mate aangetast behalve in deelplan
Leuvensesteenweg Zuid. Webbekom-West scoort het hierbij het slechtst.

7.7.10.3

Wijziging perceptieve kenmerken
Per definitie zal de exploitatie van een industrieterrein de landschapsbeleving van de omgeving
wijzigen. In sommige gevallen kunnen echter nieuwe ontwikkelingen een aanleiding zijn om
bestaande bebouwing en/of infrastructuren beter landschappelijk te integreren. In die zin scoort
de locatie Leuvensesteenweg Zuid het best. De maximale uitbreiding Webbekom West scoort
het slechtst, omwille van de grote zichtbaarheid vanaf de A2. Webbekom-Noord scoort iets
beter, omdat het landschappelijk beter inpasbaar is.

7.7.10.4

Samenvattend
Tabel 7-36 – Evaluatie locatiealternatieven bedrijvigheid m.b.t. de discipline
Landschapsstructuur

Erfgoedwaarden

Perceptieve
kenmerken

0

0

++

--

--

--

0

-

-

Locatiealternatief Leuvensesteenweg Zuid maximale uitbreiding

--

-

--

Locatiealternatief Webbekom West maximale uitbreiding

--

--

---

Deelplan Leuvensesteenweg Zuid
Deelplan Webbekom West
Deelplan Webbekom Noord
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7.8

Mens-ruimtelijke aspecten, en hinder en gezondheid

7.8.1

Deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-Noord

7.8.1.1

Referentiesituatie
Het betreft een bestaande kleinhandelszone langsheen een drukke invalweg tussen de
autoweg A2 en het centrum van Diest. Binnen de zone bevinden zich een beperkt aantal
particuliere woningen. Achter de kleinhandelszone situeert zich de onbebouwde vallei van de
Begijnenbeek, bestaande uit extensief gebruikte graslanden en de buffer vormt met een sociale
woonwijk
Onder 6.5.2 kon besloten worden dat de luchtkwaliteit in de referentiesituatie voldoet aan de
opgelegde criteria. Gezien de huidige invulling van de aan te snijden gebieden en de generieke
regelgeving kan men er op planniveau van uitgaan dat de milieukwaliteitsnormen geluid
gehaald worden.

7.8.1.2

Effecten
Ruimtelijk-functionele samenhang
Door het RUP wordt de bestaande kleinhandelszone bestendigd en juridisch verankerd. Dit
voorkomt verdere versnippering van baanwinkels langsheen de Leuvensesteenweg. Er worden
mogelijkheden gecreëerd om de vallei van de Begijnenbeek op een gepaste manier in te
richten, vb. als buurtparkje voor de aanpalende sociale woonwijk, waardoor een ruimtelijkfunctionele overgang wordt gemaakt tussen de grootschalige winkels en de woonwijk. Ook de
bereikbaarheid van de kleinhandelszone vanuit de woonwijk via de inrichting als buurtpark te
voet of via de fiets zal potentieel verbeteren.
Milderende maatregel:
Werk maken van een passende inrichting van het aanpalende valleigedeelte van de
Begijnenbeek als een parkzone toegankelijk voor de omliggende woonwijken.

Belevings- en toekomstwaarde
Het RUP laat toe om in de toekomst naar een verdere verdichting van de zone te gaan en een
meer leesbare interne ontsluiting via een rondweg achteraan de kleinhandelszone. Dit zal de
ruimtelijke kwaliteit van de zone verhogen (gering positief effect (+)). Door het inrichten van het
aanpalende valleigebied als parkzone zal ook de belevingswaarde van het gebied verbeteren.

Verkeersleefbaarheid en veiligheid
De bestemmingswijziging heeft geen bijkomende mobiliteitseffecten, en bijgevolg geen effect
op de verkeersleefbaarheid. De herinrichting van de planzone zal de verkeersveiligheid ten
goede komen hetgeen gering positief is.
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Hinder en gezondheid
Gezien het plan bestendiging van de huidige situatie betreft of hooguit zeer beperkte
verschuivingen, zijn geen effecten aan te geven i.v.m. verandering in emissies. De
bestemmingswijziging heeft geen verandering in lucht- of geluidsklimaat tot gevolg.

7.8.2

Deelplan Omzetting deel WUG Kloosterberg naar
openruimtebestemming

7.8.2.1

Referentiesituatie
Het huidige gebruik is landbouw (akkers), grenzend aan een woongebied in het noorden en een
groot open ruimtegebied met de Kloosterberg in het zuiden.

7.8.2.2

Effecten
Ruimtelijk-functionele samenhang en belevings- en toekomstwaarde
Gezien de bestemmingswijziging een conservering van de bestaande toestand inhoudt, blijven
de ruimtelijk-functionele relaties intact. Ook op het vlak van de belevings- en toekomstwaarde
verandert er niets.

Verkeersleefbaarheid en veiligheid
De bestemmingswijziging heeft geen effect op de verkeersleefbaarheid.

Hinder en gezondheid
Gezien het bestendiging van de huidige situatie betreft of hooguit zeer beperkte
verschuivingen, zijn geen effecten aan te geven i.v.m. verandering in emissies. De
bestemmingswijziging heeft geen verandering in lucht- of geluidsklimaat tot gevolg.

7.8.3

Deelplannen Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid

7.8.3.1

Referentiesituatie
Het huidige gebruik van het gebied is voornamelijk landbouw (maïsakkers). Er komt geen
bebouwing in de zone voor, tenzij bedrijven en baanwinkels langsheen de Leuvensesteenweg.
Gezien de huidige invulling van de aan te snijden gebieden en de generieke regelgeving kan
men er op planniveau van uitgaan dat de milieukwaliteitsnormen geluid gehaald worden. Ook
de luchtkwaliteit voldoet in de referentiesituatie aan de opgelegde criteria.
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7.8.3.2

Effecten
Ruimtelijk-functionele samenhang
De achterwaartse beperkte uitbreiding van de bestaande bedrijvenstrip veroorzaakt meer
ruimtelijke samenhang qua bedrijvigheid, zeker in samenhang met de nagestreefde verhuis van
de baanwinkels naar de dichter bij het centrum gelegen kleinhandelszone. Wel betekent de
uitbreiding een verlies aan landbouwareaal, ca. 19 ha. Er gaat wel geen landbouwzetel verloren
(als geheel, gering positief effect).

Belevings- en toekomstwaarde
De inname van landbouwgebied voor bedrijvigheid is een bijna zekere irreversibele maatregel.
Dit zal ook de belevingswaarde van het gebied onherroepelijk wijzigen.
De beperkte uitbreiding laat een mogelijkheid open voor een verdere uitbreiding in de toekomst
(na de huidige planperiode). Nochtans zal een verdere uitbreiding ruimtelijk en landschappelijk
veel moeilijker in te passen zijn. (Zie alternatief volledige taakstelling).

Verkeersleefbaarheid en veiligheid
Uitvoering van het plan genereert beperkt bijkomend verkeer langsheen de Leuvensesteenweg
waar enkele strepen lintbebouwing liggen. Effecten op verkeersleefbaarheid worden als
verwaarloosbaar (0) beschouwd.
De Leuvensesteenweg beschikt over aanliggende fietspaden. De toename van het verkeer zal
wel een beduidende invloed hebben op de verkeersveiligheid van de fietser op de N2 zelf, en
zal met de belangrijke fietskruising erbovenop voor een gering negatief effect (-) zorgen.
Milderende maatregel:
Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg conform het streefbeeld (zie 7.3.4.5).

Hinder en gezondheid
De luchtemissies die hun oorsprong hebben door de ontwikkeling van het bedrijventerrein
hebben hun grootste effect in een zone die voor ca. 40 % uit woongebieden bestaat.
De wegcapaciteit richting Diest wordt overschreden. De verkeersemissies zijn in dit geval
potentieel het meest hinderlijk. Effecten als gevolg van emissies die de verkeerstoename
veroorzaakt, worden als verwaarloosbaar beoordeeld.
Met betrekking tot toenemende geluidshinder door de uitbreiding van het industrieterrein wordt
een significant negatief effect aangegeven vanuit het standstill principe. Anderzijds wordt een
gering effect gesteld aangezien het bijkomende geluidsoverlast door industrie in een reeds
relatief belaste omgeving betreft en men dient uit te gaan van het respecteren van de
toepasselijke richtwaarden, zijnde de richtwaarden voor industriegebied. De beoordeling van
het effect m.b.t. de milieucomponent Lucht is dan ook matig negatief effect (score -1 in het
gestelde significantiekader).
De beperkte verkeerstoename betekent een verwaarloosbare geluidstoename.
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Milderende maatregelen:
Ter hoogte van de grens met de woonkern Bost wordt voorgesteld om:
 bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen geluid,
 geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is.
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen om de
afstanden tot bewoning te bepaling in functie van het type van bedrijfsactiviteit volgens de Nl.
milieuzonering.

7.8.4

Deelplan RB Webbekom Noord

7.8.4.1

Referentiesituatie
Het gebied betreft een open ruimtewig tussen de dorpskern van Webbekom en de bebouwing
van het bedrijventerrein op het plateau. De wig sluit in het westen aan bij een groter open
ruimtegebied met de Kloosterberg. Er bevindt zich één actieve landbouwzetel binnen de wig.
Langsheen de Dorpsveldstraat komen een aantal woningen voor, naast een dierenkliniek.
De luchtkwaliteit in de referentiesituatie voldoet aan de opgelegde criteria.
Gezien de huidige invulling van de aan te snijden gebieden en de generieke regelgeving kan
men er op planniveau van uitgaan dat de milieukwaliteitsnormen geluid gehaald worden.

7.8.4.2

Effecten
Ruimtelijk-functionele samenhang, belevings- en toekomstwaarde
De invulling van de open ruimtewig versterkt de ruimtelijke samenhang langsheen de
Halensebaan. Wel betekent de uitbreiding een verlies aan landbouwareaal met ca. 17ha. Er
gaat één landbouwzetel verloren en een beperkt aantal woningen moeten worden onteigend.
Anderzijds komt de bedrijvigheid dan heel dicht bij de woonkern van Webbekom. Vandaag
fungeert het gebied als landschappelijke buffer tussen de woonkern en het bedrijventerrein. De
inrichting van de overblijvende tussenzone zal heel belangrijk zijn en moet tegelijkertijd met de
ontwikkeling van het bedrijventerrein gebeuren. Zachte verbindingen doorheen deze zone
kunnen hierbij een interessant aanknopingspunt vormen. De provincie heeft hiervoor een
aparte studie opgestart. Alles samen kan dit als gering positief worden beschouwd.
Milderende maatregel:
Gelijklopende inrichting van de bedrijvenzone en de bufferzone.

Verkeersleefbaarheid en veiligheid
De ontsluiting van de twee planzones (Webbekom Noord en West) zal gebeuren via de
bestaande ontsluitingsweg van het huidig bedrijventerrein. Uitvoering van het plan genereert
beperkt bijkomend verkeer op de N2 en dus ook op de aansluitende R26, N2, N10, N29 en
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N127. Gezien aldus eveneens bijkomend verkeer langs Zelk en Webbekom zal passeren, wordt
het extra verkeer op deze wegen als gering negatief (-) beoordeeld.
Milderende maatregel:
Herinrichting van de N2 als secundaire toegangsweg met oog voor verkeersleefbaarheid.

Hinder en gezondheid
De luchtemissies die hun oorsprong hebben door de ontwikkeling van het bedrijventerrein
hebben hun grootste effect in een zone die voor ca. 20 % uit woongebieden bestaat.
Effecten als gevolg van emissies die de verkeerstoename veroorzaakt, worden als
verwaarloosbaar beoordeeld.
Met betrekking tot toenemende geluidshinder door de uitbreiding van het industrieterrein wordt
een significant negatief effect aangegeven vanuit het standstillprincipe. Anderzijds wordt een
gering effect gesteld aangezien het bijkomende geluidsoverlast door industrie in een reeds
relatief belaste omgeving betreft en men dient uit te gaan van het respecteren van de
toepasselijke richtwaarden, zijnde de richtwaarden voor industriegebied. De beoordeling van
het effect m.b.t. de milieucomponent Lucht is dan ook matig negatief effect (score -1 in het
gestelde significantiekader)..
De beperkte verkeerstoename zal geen betekenisvolle geluidstoename teweeg brengen.
Milderende maatregelen:
Ter hoogte van de grens met de woonkern (o.a. ten noorden van deze industriezone) en de
natuurgebieden wordt voorgesteld om
o bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen,
o geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is.
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen om de
afstanden tot bewoning te bepaling in functie van het type van bedrijfsactiviteit volgens de Nl.
milieuzonering.

7.8.5

Uitbreiding RB Webbekom West

7.8.5.1

Referentiesituatie
Het huidige gebruik van dit gebied is landbouw (akkers en fruitaanplantingen). Er komt geen
bebouwing in voor.
Gezien de huidige invulling van de aan te snijden gebieden en de generieke regelgeving kan
men er op planniveau van uitgaan dat de milieukwaliteitsnormen geluid gehaald worden. Ook
de luchtkwaliteit voldoet in de referentiesituatie aan de opgelegde criteria.
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7.8.5.2

Effecten
Ruimtelijk-functionele samenhang
De uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein op deze locatie bouwt verder op de
bestaande bedrijvigheid langsheen de autosnelweg, waardoor op grote schaal gezien een
samenhang gegarandeerd blijft. Op microniveau zal er een scheiding blijven door de
aanwezigheid van de Tiensebaan als holle weg (als geheel, gering positief effect).
De uitbreiding betekent een verlies aan landbouwareaal (ca. 15ha), o.a. van intensieve
fruitaanplantingen. Er gaat wel geen landbouwzetel verloren.

Belevings- en toekomstwaarde
De inname van landbouwgebied voor bedrijvigheid is een bijna zekere irreversibele maatregel.
Vandaag maakt het gebied deel uit van een groot aaneengesloten landbouwgebied,
gescheiden van het bestaand bedrijventerrein door een holle weg (Tiensebaan). De beleving
van het gebied vanaf deze holle weg zal fundamenteel wijzigen. (Gering negatief effect).

Verkeersleefbaarheid en veiligheid
Zie effectbespreking deelplanzone Webbekom Noord.

Hinder en gezondheid
De luchtemissies die hun oorsprong hebben door de ontwikkeling van het bedrijventerrein
hebben hun grootste effect in een zone die voor minder dan 5% uit woongebieden bestaat.
Effecten als gevolg van emissies die de verkeerstoename veroorzaakt, worden als
verwaarloosbaar beoordeeld.
Met betrekking tot toenemende geluidshinder door de uitbreiding van het industrieterrein wordt
een significant negatief effect aangegeven vanuit het standstill principe. Anderzijds wordt een
gering effect gesteld aangezien het bijkomende geluidsoverlast door industrie in een reeds
relatief belaste omgeving betreft en men dient uit te gaan van het respecteren van de
toepasselijke richtwaarden, zijnde de richtwaarden voor industriegebied. De beoordeling van
het effect m.b.t. de milieucomponent Lucht is dan ook matig negatief effect (score -1 in het
gestelde significantiekader).
De beperkte verkeerstoename zal geen betekenisvolle geluidstoename teweegbrengen.
Maatregelen: zie Webbekom Noord.
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7.8.6

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de
volledige taakstelling

7.8.6.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving uitbreiding RB Leuvensesteenweg-Zuid
De begrenzing van de zoekzone wordt in dit alternatief gelegd op een talud van de vallei de
Begijnenbeek.

7.8.6.2

Effecten
Ruimtelijk-functionele samenhang
De maximale uitbreiding van de bestaande bedrijvenstrip veroorzaakt meer ruimtelijke
samenhang qua bedrijvigheid, zeker in samenhang met de nagestreefde verhuis van de
baanwinkels naar de dichter bij het centrum gelegen kleinhandelszone.
Wel betekent de uitbreiding een vrij aanzienlijk verlies aan landbouwareaal (van ca. 45 ha) met
o.a. ook twee landbouwzetels.

Belevings- en toekomstwaarde
De inname van landbouwgebied voor bedrijvigheid is een bijna zekere irreversibele maatregel.
Het betekent een zeer grote ruimtelijke en quasi onomkeerbare ingreep in het landschap van
de Begijnebeekvallei en getuigenheuvels tussen de twee takken van de N2. De beleving van
het gebied zal hierdoor sterk wijzigen: de relatieve openheid verdwijnt en maakt plaats voor een
meer bebouwd gebied.
De grootschalige ontwikkeling van de bedrijvenzone tot aan de beekvallei zou ervoor zorgen
dat geen andere landbouwgebieden in de planperiode moeten worden aangesneden. Ruimtelijk
kan dit als positief worden ervaren.

Verkeersleefbaarheid en veiligheid
De maximale uitbreiding genereert vrij veel bijkomend verkeer langsheen deze woningen. Dit
wordt als gering negatief beschouwd (-).
In het bijzonder zal dit een beduidende invloed hebben op de verkeersveiligheid van de fietser
op de N2 zelf, en zal met de belangrijke fietskruising erbovenop voor een matig negatief effect
(--) zorgen.

Hinder en gezondheid
Het locatiealternatief betekent mogelijk een verveelvoudiging van de luchtemissies t.o.v. het
plan, waarbij dan deze hun grootste effect hebben in een zone die voor ca. 40 % uit
woongebieden bestaat, hetgeen als matig negatief wordt beoordeeld.
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De wegcapaciteit richting Diest wordt verdergaand overschreden. Effecten als gevolg van
emissies die de verkeerstoename veroorzaakt, worden in die zin eveneens als matig negatief
beoordeeld.
Met betrekking tot toenemende geluidshinder voor de mens wordt verwezen naar
effectbespreking van de deelplanzone.
Milderende maatregelen:
Zie deelplangebied.

7.8.7

Locatiealternatief met Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha

7.8.7.1

Referentiesituatie
Het huidige gebruik van binnen het gebied van 30 ha is landbouw (akkers en
fruitaanplantingen). Er komt geen bebouwing in voor.

7.8.7.2

Effecten
Ruimtelijk-functionele samenhang
De maximale uitbreiding van Webbekom-West bouwt eveneens verder op de bestaande
bedrijvigheid langsheen de autosnelweg, waardoor op grote schaal gezien een samenhang
gegarandeerd blijft (gering positief effect). Op microniveau zal er een scheiding blijven door de
aanwezigheid van de Tiensebaan als holle weg. Wel betekent de uitbreiding een vrij aanzienlijk
verlies aan landbouwareaal (30 ha).

Belevings- en toekomstwaarde
De inname van landbouwgebied voor bedrijvigheid is een bijna zekere irreversibele maatregel.
De uitbreiding laat de mogelijkheid open voor een nog verdere uitbreiding in de toekomst
10
langsheen de A2.
Vooral gezien vanaf de A2 zal de beleving van het gebied wijzigen: van een relatief open
gebied naar een bebouwd lint langsheen de autoweg.

Verkeersleefbaarheid en veiligheid
Zie effectbespreking deelplanzone Webbekom West. Afwikkeling van het verkeer in dit
alternatief is vergelijkbaar met dit van het deelplan Webbekom West.

Hinder en gezondheid
Zie effectbespreking deelplanzone Webbekom West.

10
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7.8.8

Vergelijking effecten plan en locatiealternatieven bedrijvigheid
Alle deelplannen sluiten aan bij bestaande bedrijvenzones en verhogen bijgevolg steeds de
ruimtelijk-functionele samenhang. Het realiseren van de volledige taakstelling op één plaats
moet hierbij nog iets positiever worden benaderd.
Anderzijds gaat dit overal ten koste van landbouwareaal en in sommige gevallen moeten zelfs
landbouwzetels verdwijnen (de maximale uitbreiding Leuvensesteenweg-Zuid, en WebbekomNoord).
Een maximale uitbreiding Leuvensesteenweg Zuid heeft duidelijk negatievere effecten m.b.t. de
leefbaarheid en gezondheid
- m.b.t. de emissies en immissies ten aanzien van woongebied in vergelijking met de
alternatieven;
- m.b.t. emissies door verkeer;
- m.b.t. veiligheid op de Leuvensesteenweg
Tabel 7-37: Evaluatie locatiealternatieven bedrijvigheid discipline mens-ruimtelijke
aspecten, hinder en gezondheid

Ruimtelijk-functionele Belevings- en
samenhang
toekomstwaarde

Verkeersleefbaarheid
en -veiligheid

Hinder en
Gezondheid

+

+

0/-

0/-

+

-

-

0/-

+

+

-

0/-

Locatiealternatief Leuvensesteenweg
maximale uitbreiding

+

--/++

--

--

Locatiealternatief met Webbekom West
maximale uitbreiding

+

--/++

-

0/-

Deelplan Leuvensesteenweg Zuid
Deelplan Webbekom West
Deelplan Webbekom Noord
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7.9

Grensoverschrijdende effecten
Er worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht.
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8

Leemten in kennis
Evidente leemten in kennis betreffen de uiteindelijke invulling van de bedrijvenzones en de
emissies hierdoor van water, lucht en geluid. Daarnaast worden de volgende leemten vermeld:

8.1

Discipline Water
De infiltratiecapaciteit van de zand(leem)bodems op de locaties is niet gekend en mogelijk
beperkt gezien het Diestiaan als substraat voorkomt of dagzoomt. In die zin is niet geweten in
welke mate infiltratie bij RWA de verminderde grondwatervoeding door verharding kan
compenseren. Bij de inrichting dient de infiltratiecapaciteit opgemeten waardoor de nodige
voorzieningen kunnen gedimensioneerd worden volgens de Code van Goede Praktijk ter zake.
In de mogelijkheden of beperkingen voor effluentlozing door bedrijven werd uitgegaan van
oppervlaktewaterkwaliteit van de ontvangende waterlopen (Begijnebeek, Leugenbeek) die de
basiswaterkwaliteit niet haalt. Hierdoor is er uitgegaan van de aanname dat in deze
oppervlaktewaterkwaliteit geen milieugebruiksruimte meer is, en dat verscherpte criteria voor
afvalwaterlozing dienen te worden opgelegd. Het verdient in die zin aanbeveling om de
waterkwaliteit ter hoogte van de bestemmingszones te monitoren.

8.2

Discipline mens-mobiliteit
Gezien de afweging van de verschillende alternatieven voor bijkomende bedrijvigheid op planniveau gebeurt, is de verkeersgeneratie gebaseerd op algemene kencijfers voor tewerkstelling,
verkeersproductiefactoren en aannames herkomst-bestemmingen. Er zijn geen gegevens
bekend van welke bedrijven zich zullen vestigen op de onderzochte zones. De ingeschatte
verkeerscijfers zijn daarom met de nodige omzichtigheid te bekijken.

8.3

Discipline geluid
Er blijft een grote mate van onzekerheid over de precieze ontwikkeling van het gebied en de te
verwachten effecten op de bewoning. Naast de voorgestelde monitoring van de invulling van de
zones (emissie) zou een post-monitoring kunnen opgestart worden met betrekking tot de
geluidsdrukniveaus in de woonkernen (immissie).

8.4

Discipline lucht
De belangrijkste emissiebronnen, en samen hiermee de belangrijkste parameters om de
effecten in de omgeving te berekenen zijn nog niet gekend. Bij het vergunningenbeleid moet
daarom ten aanzien van bedrijven (op projectniveau) speciale aandacht worden besteed aan
het respecteren van de luchtkwaliteitsnormen in de omgeving. Verstrenging van opgelegde
normen in de vergunningen moet mogelijk gemaakt worden, bv. op basis van monitoring van
kritische parameters.
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9

Synthese van de milieueffecten, evaluatie van het plan
en de alternatieven, en milderende maatregelen

9.1

Synthese en afweging

9.1.1

Deelplan Leuvensesteenweg Noord, Kleinhandelszone
Dit gebied is zo goed als volledig benut door grootschalige kleinhandel. Er wordt nog een
beperkte verdichting van de activiteit verwacht, en herinrichting m.b.t. de ontsluiting. Het
aansluitend deel van de vallei van de Begijnenbeek, momenteel parkgebied, wordt
meegenomen in het RUP zodat een meer aangepaste groene inrichting van de vallei mogelijk
wordt gemaakt.
Gezien de compactatiegevoeligheid van de bodem in het parkgebied, zijn maatregelen nodig
om bodemverdichting te voorkomen bij de inrichting van de groenbuffer en tijdens de
waterbeheersingswerken in de groene inrichting van de vallei.
Iedere verdere afdichting leidt op deze locatie tot verscherping van de
overstromingsproblematiek. Een deel van de beperkte bijkomende inrichting neemt effectief
overstromingsgevoelig gebied in (ca. 0.3 ha). Ook de RWA zal toenemen. Het betekent dat
compensatie zal vereist zijn en verdergaande buffering in RWA. De herinrichting van het
huidige parkgebied geeft hiertoe mogelijkheden. Er zijn echter beperkingen gezien de
RWAbuffer niet ten koste kan gaan van effectief overstromingsgevoelig gebied en gezien
verlaging van het maaiveld om bijkomend volume overstromingsgevoelig gebied te creëren
slechts zeer beperkt mogelijk is omwille van de natuurlijke hoge grondwaterstand. Compensatie
en aanleg RWAbuffer dient binnen het plangebied te gebeuren. Andere mogelijkheden bestaan
in aanleg van overstroombare kelders of wegenis. Verlaging van het niveau van de parkingzone
aan de Carrefour biedt hier een mogelijke oplossing. Het concrete inrichtingsplan zal dienen
voorgelegd te worden aan de bevoegde dienst van de VMM.
Ingeval er bemaald dient te worden, dient het bemalingswater te worden belucht vóór lozing op
het oppervlaktewater om het in oplossing zijnde ijzer te laten neerslaan.
Er wordt voorgesteld dat bij de ingrepen ook de structuurkenmerken van de Opendeurkeloop
en de Begijnebeek gevoelig worden verbeterd. De ingrepen dienen wel te worden afgestemd
op de maatregelen voorzien in het deelbekkenbeheerplan voor de Begijnebeek (Actie A13).
Door de herinrichting verhoogt de verkeersveiligheid significant. Er zijn geen effecten m.b.t.
verkeersbewegingen en in die zin evenmin op emissies van geluid of lucht.
Door de herinrichting en verdere uitbouw van de kleinhandelszone zullen de waardevolle
vegetaties in de randzone van het plangebied verdwijnen (struwelen, verruigd grasland). Het
totale biotoopverlies van waardevolle vegetaties is begroot op ca. 2ha. Het effect is permanent,
maar beperkt tot een deel van de locatie; het effect is matig negatief beoordeeld en kan deels
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worden gecompenseerd door herinrichting. Concreet wordt voorgesteld in de realisaties de
waardevolle bomenrijen zoveel mogelijk te behouden en in te passen. De nieuwe buffer zal
bestaan uit streekeigen en standplaatsgeschikte soorten.
Ten gevolge van bodemverdichting kunnen nadelige effecten optreden voor de toekomstige
vegetatieontwikkeling. Dit kan van belang zijn bij de werken in de vallei, voor de aanleg van een
bufferbekken ter hoogte van het grasland. Een toename van verstoringssoorten wordt mogelijk,
hetgeen als matig negatief is beoordeeld. Maatregelen tegen bodemverdichting zijn nodig.
Effecten door versnippering of rustverstoring zijn gering.
De versterking van de groenstructuur wordt vanuit landschappelijk oogpunt positief beoordeeld.
Mits een aangepast inrichtingsplan en maatregelen bij de realisaties heeft het deelplan, de
herbestemming, een aantal positieve effecten.

9.1.2

Deelplan WUG Kloosterberg
De landschappelijk opvallende getuigenheuvel wordt gevrijwaard van mogelijk toekomstige
bebouwing. Aan de oostelijke voet ligt een woonuitbreidingsgebied van ruim 12 ha dat nog niet
werd ontwikkeld. Omwille van de landschappelijke kwaliteiten van de Kloosterberg wordt het
zuidelijk deel niet ontwikkeld, in functie van de vrijwaring van de open ruimte; de Kloosterberg is
immers een belangrijke getuigenheuvel die in zijn integriteit dient bewaard te blijven.
Dit zuidelijk deel krijgt een openruimtebestemming. Gezien dit een volledige bestendiging van
de huidige situatie betekent, worden geen effecten verwacht. Onder een autonome ontwikkeling
bestaat de kans dat de zone effectief naar woongebied evolueert zodat een aantal negatieve
effecten zouden aan te geven zijn.
Indien na herbestemming naar openruimte, verdere invulling zou worden gerealiseerd met
ontwikkeling van biotopen, (bebossing of uitbreiding kleine landschapselementen of aanplanting
van streekeigen en standplaatsgeschikte soorten) betekent dit een matig tot significant positief
effect. Dit maakt dan ook de voorgestelde maatregel uit.
Het deelplan kan volgens de beoordeling in de m.e.r. doorgang vinden.

9.1.3

Deelplan RB Leuvensesteenweg Zuid
De planzone Leuvensesteenweg Zuid sluit aan de westelijke zijde aan op de bestaande
bedrijvenstrip aan de Leuvensesteenweg en wordt begrensd door de bestaande structuur, ten
noordoosten de wijk Bost, en de Bosterestraat, die afbuigt en overgaat in een aardeweg en de
ZOgrens vormt.
Herbestemming van de huidige landbouwzone is van definitieve aard waardoor de potentiële
functies van het gebied afnemen. De landbouwgeschiktheid van de percelen is zeer
heterogeen. Door de realisaties kan men verwachten dat de bodem verdicht, waarvoor
milderende maatregelen worden voorgesteld op de plaatsen die later nog vegetatie dienen te
dragen of infiltrerend dienen te blijven. Andere effecten op de bodem zijn eerder beperkt,
hooguit minder erosie, in de mate dat dit plaatselijk momenteel een beperkt knelpunt vormt. Er
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zijn geen gekende knelpunten m.b.t. bodemhygiëne. Inname van het gebied heeft
vanzelfsprekend afdichting tot gevolg, doch de generieke maatregelen conform het beleid en
wetgeving ter zake (o.m. Vlarem II, art. 6.2.2.1.2§4), in het bijzonder de infiltratiemogelijkheden
zullen waarschijnlijk afdoend zijn om de grondwatervoeding te handhaven.
Infiltratievoorzieningen betekenen wel een ruimtebeslag van grofweg 0.4 ha, doch ze zijn
waarschijnlijk deels te realiseren in combinatie met de RWAbuffer. Men kan verwachten dat
steeds RWA zal nodig blijven. Gezien de huidige wateroverlast stroomafwaarts van het terrein,
m.b.t. de Begijnenbeek ter hoogte van de Speelhofwijk, heeft de RWA een significant negatief
effect; Verdergaande inrichtingsmaatregelen, buffer en geknijpte afvoer zijn vereist en mogelijk.
De RWA-buffer betekent een ruimtebeslag van ca. 0.5 ha. Bovendien is het aan te bevelen om
eveneens de RWA van de bestaande bedrijven mee te nemen in de aan te leggen
voorzieningen. Elke RWA-buffer dient afsluitbaar te zijn bij calamiteit en wordt bij voorkeur
collectief aangelegd. Alle RWA van risicovlakken (parkings, wegenis,..) dient geleid te worden
over KWS-afscheider met coalescentiefilter, en via slibvang. Het is in die zin ook belangrijk dat
erosie wordt vermeden tijdens werken.
Gezien de huidige waterkwaliteit van de Begijnebeek niet voldoet aan de basiswaterkwaliteit, is
bijkomende vuillast via effluenten te vermijden. Ingeval bijkomende grondwaterwinning gebeurt
in het Diestiaan zijn effecten m.b.t. de freatische grondwaterstanden buiten het plangebied niet
uitgesloten.
De ontwikkeling van bedrijvigheid genereert beperkt bijkomend verkeer op de
Leuvensesteenweg. Het betekent vrijwel geen bijkomende hinder voor de woningen langsheen
de steenweg. De impact op de huidige capaciteit wordt als gering beoordeeld. Anderzijds is
fietsverkeer belangrijk langs deze as, een hoofdroute in het functioneel fietsroutenetwerk.
waardoor een gering negatief effect wordt verwacht op de verkeersveiligheid. Een herinrichting
van de steenweg conform het streefbeeld is een afdoende maatregel.
De grootste effecten door emissies in de lucht als gevolg van bedrijvigheid zullen plaatsvinden
in een zone die voor meer dan 40% uit kwetsbare gebieden bestaat (woongebied). Dit is
ingrijpender dan m.b.t. de andere deelplanlocaties. In die zin wordt het effect van industriële
luchtemissies van het plan voor de locatie als deel van het gehele plan (m.a.w. de spreiding
van bedrijventerrein op 3 locaties) ongunstiger beoordeeld dan het locatiealternatief waarbij de
concentratie van bedrijfsactiviteiten gebeurt op de locaties Webbekom N en W.
Voor effecten door verkeersluchtemissies geldt dat spreiding op de drie locaties (m.a.w.
conform het ontwerp van RUP) het meest gunstige is.
De omvorming van dit agrarisch gebied tot industriegebied, impliceert dit dat de
milieukwaliteitsdoelstelling voor geluid voor het te ontwikkelen gebied, de omliggende
woonkernen en natuurgebied wijzigen. Afhankelijk van de ligging en de beoordelingsperiode
wordt de milieukwaliteitsdoelstelling 5 tot 15 dB(A) minder streng. Dit kan een negatief effect op
het
geluidsklimaat
in
de
nabijgelegen
woonkern
hebben,
alhoewel
de
milieukwaliteitsdoelstelling volgens de nieuwe richtwaarde toch gerespecteerd wordt. Volgens
het beoordelingskader wordt hierdoor m.b.t. het plan een gering negatief effect toegekend. Er
worden milderende maatregelen geformuleerd. Geluidseffecten door verkeerstoename zijn
verwaarloosbaar.
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De planlocatie bestaat grotendeels uit akkers en is biologisch minder waardevol. Bermen langs
afwateringsgrachten en bomenrijen en houtkanten langs Bosterestraat worden behouden.
Aansluitend bij de woonzone ten noordoosten wordt een ca. 30 m brede bufferzone voorzien
(ca. 1.5 ha). Deze groenstrook en nieuwe lineaire groenelementen langs interne wegen en in
de randzones kunnen een matig positieve biotoopwinst opleveren. Er worden geen of geringe
effecten verwacht door barrièrewerking, rustverstoring voor fauna, wijziging in de bodem, of
door atmosferische emissies, na toepassing van milderende maatregelen.
De achterwaartse beperkte uitbreiding van de bestaande bedrijvenstrip doet de lintvormige
bebouwing langs de Leuvensesteenweg nauwelijks toenemen, waardoor het grote open
ruimtegebied in het zuidoosten van Diest slechts beperkt vermindert. De uitbreiding van het
bestaande bedrijventerrein situeert zich in een depressie net achter de top van een heuvel
(gezien vanuit de Begijnenbeekvallei) en heeft daardoor slechts een beperkte visuele impact.
De uitbreiding biedt zelfs kansen om de bestaande bedrijvigheid beter landschappelijk te
integreren. Zo dient de grachten- en houtkantenstructuur als basis voor de landschappelijke
inpassing van het bedrijventerrein in de omgeving. Er worden geen erfgoedwaarden aangetast
of verstoord.
Door het deelplan verdwijnt ca. 19 ha landbouwgronden; geen landbouwzetel gaat verloren.
Effecten op de gezondheid van de mens zijn in de omgeving van deze zone relatief belangrijker
dan in de omgeving van de andere planzones gezien de ligging t.o.v. woongebied. Dit geldt in
het bijzonder voor luchtkwaliteit. Evenwel dient men ervan uit te gaan dat luchtkwaliteitsnormen
dienen gerespecteerd te worden. Met betrekking tot geluid worden milderende maatregelen
voorgesteld.
Samenvattend kan men stellen dat dit deelplan kan gerealiseerd worden onder voorwaarde van
de nodige maatregelen die verder worden samengevat.

9.1.4

Deelplan RB Webbekom Noord
De planzone Webbekom Noord sluit aan bij het bestaande bedrijventerrein en beslaat de
helling en de oeverzones van de Leugenbeek tot aan de Webbekomstraat. Vergelijkbare
effecten op de bodem zijn te vermelden als deze voor de zone Leuvensesteenweg Zuid. De
multifunctionaliteit zal dalen. De huidige geschiktheid voor productie (landbouw, bos) is eerder
matig. In het bijzonder verdichting kan een knelpunt vormen, waarvoor milderende maatregelen
worden voorgesteld. Op deze locatie is gezien de helling en bodemgebruik de
erosiegevoeligheid momenteel groot. Verhardingen en permanente begroeiing zullen erosie
drastisch verminderen. Ook zal tijdens de aanleg gedurende langere tijd onbegroeide bodem
en gestockeerde grond dienen afgedekt te worden om erosie tegen te gaan. Het steile
begroeide talud tussen het deelplangebied en de bestaande bedrijvenzone maakt geen deel uit
van het plangebied.
Effecten door afdichting op verminderde grondwatervoeding zullen niet overal kunnen
gecompenseerd worden door generieke maatregelen, zodat hier bijkomende inrichting zal
nodig zijn, deels in combinatie met RWA-buffer. Mogelijkheden voor collectief aan te leggen
infiltratie-infrastructuur dient conform het beleid ter zake (o.m. Vlarem II, art. 6.2.2.1.2§4),
onderzocht en uitgewerkt te worden. De zone met droge zandleembodems in het
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deelplangebied lijkt hiervoor mogelijkheden te bieden. Toename van RWA is verwacht doch
dient door bijkomende maatregelen beheerst te worden gezien de overstromingsproblematiek
stroomafwaarts. In grootteorde kan men rekenen met 0.5 ha voor RWAbuffer. Zoals ook in de
andere deelplanlocaties wordt deze bij voorkeur collectief aangelegd, en wordt RWA van
risicovlakken geleid door KWSafscheider en coalescentiefilter. Slibvang is eveneens te
voorzien. Erosie vooral tijdens aanlegwerken dient vermeden te worden. Ook hier dient
bemalingswater voldoende belucht te worden voor het kan geloosd worden op de Leugenbeek.
Door reeds bestaande grondwaterwinningen zal er slechts beperkte mogelijkheid zijn voor
bijkomende winningen. Significant negatieve effecten op de waterhuishouding van
landbouwgronden in de omgeving zijn alleen te verwachten indien belangrijke freatische
winningen (> 30.000 m³/jaar) worden gegund op minder dan 100 m van de grens van de
planlocatie.
Verscherpte lozingsnormen zullen nodig zijn voor bedrijfsafvalwater gezien de waarschijnlijke
huidige waterkwaliteit van de Leugenbeek.
De herinrichting van het gebied geeft kansen voor verbetering van de structuurkwaliteit van de
Leugenbeek hetgeen reeds aangegeven wordt op de inrichtingsschets. Dit kan gerealiseerd
worden door bijkomende meandering, zwak hellende oevers en gedeeltelijke aanschakeling
van bijkomende watervlakken. Ook aanleg van de RWAbuffer kan in deze buffer voorzien
worden. Randvoorwaarde is hierbij evenwel dat door de creatie van bijkomende waterpartijen
de grondwaterpeilen in de onmiddellijke omgeving niet verder dalen. Het waterpeil in een
bijkomend watervlak dient minstens hoger te liggen dan de huidige grondwaterstand.
De verkeersontsluiting van zowel de deelplanzone Webbekom Noord als –West zal gebeuren
via het kruispunt aan de oprit met de A2/E314. Op dit ogenblik wordt dit kruispunt heraangelegd
als een rotonde, waarbij de fietsers via een diagonale tunnel onder de rotonde worden geleid
naar een veilige fietsroute, die parallel loopt met de N2. Aangezien de A2/E314 een groot deel
van het verkeer zal verwerken, en gezien het sterke spreidingspatroon (op basis van het
herkomst-bestemmingsverkeer), zal de impact van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein op
de N10, de N127 en de N725 vrij beperkt zijn inzake intensiteit/capaciteit. Ter hoogte van de
rotonde is het effect zelfs verwaarloosbaar. Webbekom en Zelk worden beiden doorkruist door
de N2, langsheen Webbekom zullen er maximaal 66 auto’s en 21 vrachtwagens meer
gegenereerd worden. Gezien de omvang van het verkeer die deze kant wordt opgestuurd,
wordt het extra verkeer op deze wegen als gering negatief beoordeeld. Na aanleg van de
rotonde en de herinrichting van de N2 als secundaire toegangsweg met het oog op
verkeersveiligheid, wordt nog enkel verwaarloosbaar effect op de verkeersveiligheid verwacht.
Ook de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Webbekom-West wordt aangelegd naast en los
van de Tiensebaan.
De grootste effecten door emissies in de lucht als gevolg van bedrijvigheid zullen plaatsvinden
in een zone die voor ca. 20% uit kwetsbare gebieden bestaat (woongebied). Ook hier geldt dat
de spreiding van de luchtemissies (zoals onder het ontwerp van RUP) gunstiger wordt
beoordeeld.
De omvorming van agrarisch gebied tot industriegebied, impliceert dit dat de
milieukwaliteitsdoelstelling voor geluid voor het te ontwikkelen gebied, de omliggende
woonkernen en natuurgebied wijzigen. Afhankelijk van de ligging en de beoordelingsperiode
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wordt de milieukwaliteitsdoelstelling 5 tot 15 dB(A) minder streng. Dit kan een negatief effect op
het geluidsklimaat in de nabijgelegen woonkern hebben. Men dient er wel van uit te gaan dat
de milieukwaliteitsdoelstelling volgens de nieuwe richtwaarde gerespecteerd zal worden.
De planlocatie bestaat vooral uit akkers. Waardevolle biologische elementen zijn de houtkant
(doornstruiken) langs de Dorpsveldstraat en de beboste taluds op de grens met de bestaande
industriezone. Rekening houdend met de aanleg van buffers wordt natuurontwikkeling verwacht
en ontstaat een brede corridor (plaatselijk > 100 m) als verbinding naar het Webbekombroek
(oost-west richting). Aan de rand van de holle weg (westrand) is een 30-50 m brede groenbuffer
voorzien (zie inrichtingsplan), deze ingreep heeft een matig positief effect (ontsnippering en
brede corridor vanaf E314 tot Leugenbeek in een noord-zuid richting). Uitbreiding van het
bedrijventerrein tot aan de Leugenbeek kan verstoring betekenen voor fauna. Hier dienen
luidruchtige bedrijven gemeden te worden. Bij de aanleg van de buffers dient bodemverdichting
gemeden te worden. De resterende effecten zijn gering negatief tot verwaarloosbaar.
De invulling van de open ruimte op deze locatie betekent geen verstoring of houdt geen
aantasting in van grotere landschapsecologische relaties of gehelen.
Door het grote hoogteverschil sluit de zone op het terrein eerder aan bij het woongebied dan bij
de bestaande bedrijvenzone. Mede door het beboste talud komen de bedrijven ruimtelijk zeer
dicht bij de woningen van de dorpskern. Anderzijds zal zeer waarschijnlijk het huidig
bedrijfsgebouw van Toyota de site visueel blijven domineren.
Een voldoende grote buffer zal dan weer de bruikbare oppervlakte voor bedrijven heel wat
kleiner maken. De buffer zelf zal eerder een gesloten bos moeten zijn met eventueel een
geïntegreerd fietspad, gedeeltelijk langsheen de beek waar ook water ruimte wordt gegeven
(RWA-buffer e.d.).
In het westen vormt een smallere bufferzone gekoppeld aan de holle weg Tiensebaan, een
duidelijke landschappelijke grens met de open ruimte. Een holle weg in de planzone die parallel
loopt met het talud ten noorden van de vestiging van Toyota en uitkomt op de Tiensebaan zal
verdwijnen als gevolg van het plan. In de maatregelen is opgenomen dat onderzocht dient te
worden of deze kan gevrijwaard worden.
De Tiensebaan zelf als holle weg wordt maximaal gevrijwaard.
De Inventaris onroerend erfgoed vermeldt twee sites binnen het gebied (Webbekomstraat 11:
overblijfsel van een lemen wand in een hoeve, en Heggestraat 9: dubbelhuis met twee
verdiepingen uit de 18e eeuw). Uit een vergelijking met de Ferrariskaart blijkt dat naast de
hoeve Webbekomstraat 11 ook nog een site met walgracht. Deze erfgoedwaarden vallen in de
voorziene buffer en buiten de eigenlijke geplande bedrijvenzone. Ze dienen maximaal te
worden bewaard en specifieke bouwkundige voorschriften dienen te worden opgemaakt.
Op basis van talrijke vondsten op archeologisch vlak tijdens de laatste uitbreiding van de
industriezone in noordelijke richting, mag men aannemen dat nog ander archeologisch
materiaal zich bevindt binnen het plangebied. Archeologisch vooronderzoek is daarom
verplicht.
Door het deelplan verdwijnt ca. 17 ha landbouwareaal; één landbouwzetel gaat verloren en
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enkele woningen dienen te worden onteigend.
Effecten op de luchtkwaliteit en de gezondheid van de mens zijn in de omgeving van deze zone
relatief minder belangrijker dan in de omgeving van de planzone Leuvensesteenweg Zuid
gezien de ligging t.o.v. woongebied. Evenwel dient men ervan uit te gaan dat
luchtkwaliteitsnormen dienen gerespecteerd te worden. Met betrekking tot geluid worden
milderende maatregelen voorgesteld.
Samenvattend kan me stellen dat dit deelplan kan gerealiseerd worden onder voorwaarde van
de nodige maatregelen die verder worden samengevat.

9.1.5

Deelplan RBWebbekom West
De zone is gelegen ten westen van het bestaand bedrijventerrein Webbekom en ervan
afgescheiden door de Tiensebaan, een holle weg. De westelijke grens volgt even de
Mortelstraat, om dan loodrecht te gaan naar de A2(E314) die de zuidelijke rand vormt. De
locatie is op een vlakker deel van een helling gelegen. Het meest noordelijke deel kent wel een
belangrijke helling. De locatie is volledig ingenomen door akkers en een fruitaanplanting.
De bodemgeschiktheid voor landbouw- of bosproductie is er tot zeer hoog. In die zin zal de
multifunctionaliteit dalen. Deze bodemgeschiktheid is hier hoger dan op de andere
deelplanlocaties. Erosie vormt plaatselijk een knelpunt. Andere effecten op de bodem zijn in
grote lijnen vergelijkbaar met deze van Webbekom Noord.
Gezien de ligging van het gebied zijn de effecten op oppervlakte- en grondwater zeer
gelijklopend aan deze beschreven voor Webbekom Noord.
Gezien het geologische substraat is de bodemwaterhuishouding in de deelplanzone nagenoeg
niet onder invloed van de freatische grondwaterstand. De landbouwbodemgeschiktheid van een
beperkte zone ten noorden van de deelplanzone zou kunnen verbeteren indien er
grondwaterstandsdaling zou optreden.
M.b.t. de RWA zal ook hier conform het beleid ter zake (o.m. Vlarem II, art. 6.2.2.1.2§4),
onderzocht dienen te worden om maximaal infiltratie te realiseren (te onderzoeken in de zone
met droge zandleembodems), en erna gebufferd hetgeen ca. 0.3 ha ruimtebeslag kan
betekenen. Verdere voorwaarden zijn vergelijkbaar met de deelplanzone Webbekom Noord.
Het dwarsen met de ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Webbekom-West dient met de
nodige veiligheidsmaatregelen te worden ingericht. De ontsluitingsweg van het bedrijventerrein
Webbekom-West wordt naast en los van de Tiensebaan aangelegd, zodat de holle weg
behouden blijft en geen conflict ontstaat met de recreatieve voetgangers, fietsers en
mountainbikers.
De grootste effecten door emissies in de lucht als gevolg van bedrijvigheid zullen plaatsvinden
in een zone die voor minder dan 5% uit kwetsbare gebieden bestaat (woongebied). Ook hier
geldt dat de spreiding van de luchtemissies over verschillende locaties (zoals onder het
ontwerp van RUP) gunstiger wordt beoordeeld.
Beoordeling van geluidseffecten: zie Deelplan RB Webbekom-Noord.
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Aan de oostzijde op de grens met het bestaande bedrijventerrein ligt een holle weg
(Tiensebaan) met eikenrij. Deze holle weg wordt behouden. Bijkomende groenelementen zullen
biotoopwinst en versterking van de bestaande KLE betekenen en werken ontsnipperend. De
weg aan de oostrand zal gekruist worden door de nieuwe ontsluitingsweg; effecten door
barrièrewerking zijn gering negatief ingeschat. Nieuwe buffers en bomenrijen zijn voorzien aan
de rand en langs de ontsluitingswegen en leveren een matig positief effect op. Locaal zal een
rustverstoring voor fauna mogelijk zijn door toename verkeer en industriële activiteiten.
Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige bufferzones.
De uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein op deze locatie, betekent een versterking van
de lintvormige bebouwing langs de autosnelweg. Door de barrièrewerking wordt het grote open
ruimtegebied ten zuiden van Diest verder versnipperd/opgedeeld. Bij de ontwikkeling van een
bedrijventerrein zullen delen van holle wegen aangetast worden (Droomblokstraat,
Tiensebaan). Algemeen vormt de aansnijding van dit gebied een serieuze aantasting van een
relictzone.
Een bedrijventerrein op een helling zal een zeer grote impact hebben op het omringende
landschap en in het bijzonder op de vallei van de Begijnenbeek. Het ontwikkelen van een
bedrijventerrein op deze plek kan enkel indien er een voldoende brede bufferzone kan
gerealiseerd worden die geënt wordt op bestaande landschapsstructuren (bv. holle wegen).
Voor de interne organisatie op het nieuw aan te leggen bedrijventerrein, wordt de aanwezige
structuur met holle wegen en houtkanten zoveel mogelijk behouden en als structurerend
gegeven gebruikt. Aangezien in het verleden in het plangebied al archeologische vondsten zijn
gedaan, wordt archeologisch vooronderzoek verplicht.
Door het deelplan verdwijnt ca. 15 ha landbouwareaal; geen landbouwzetel gaat verloren.
Effecten op de luchtkwaliteit en de gezondheid van de mens zijn in de omgeving van deze zone
relatief minder belangrijker dan in de omgeving van de andere planzones gezien de ligging
t.o.v. woongebied. Met betrekking tot geluid worden milderende maatregelen voorgesteld.
Samenvattend kan me stellen dat dit deelplan kan gerealiseerd worden onder voorwaarde van
de nodige maatregelen die verder worden samengevat.

9.1.6

Locatiealternatief Uitbreiding Leuvensesteenweg Zuid voor de
volledige taakstelling (45 ha)
Meer nog dan de effecten door het deelplan Leuvensesteenweg Zuid, zijn de bijkomende
effecten als volgt:
In de bijkomende zone kan verwacht worden dat infiltratiemogelijkheden gunstiger liggen dan in
het kleinere deelplangebied hetgeen als positief effect kan beoordeeld worden. Gezien de
nabijgelegen natuurwaarden langs de Begijnebeek, dient verminderde grondwatervoeding te
worden vermeden en zal in een eerste raming 1.5 tot 2 ha ruimte op de locatie dienen
gereserveerd te worden voor infiltratie. Infiltratievoorzieningen kunnen in combinatie met
RWAbuffer worden aangelegd. Voor RWAbuffer dient tot ca. 1 ha ruimte gereserveerd te
worden.
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Indien grondwaterwinningen in het freatische grondwater worden aangelegd kunnen deze
effecten hebben op de grondwaterstanden in de bodems langs de Begijnenbeek.
De omvang van het bedrijventerrein is groot t.o.v. het bestaande aantakkend bedrijventerrein,
hetgeen een sterke toename van het verkeer veroorzaakt. M.b.t. de verkeersleefbaarheid blijft
dit gering negatief, maar m.b.t. verkeersveiligheid is dit matig negatief, in het bijzonder m.b.t.
het fietsverkeer. Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg is een afdoende maatregel.
Luchtemissies verveelvoudigen in deze omgeving t.o.v. het plan en de grootste effecten hiervan
zullen plaatsvinden in een zone die voor meer dan 40% uit kwetsbare gebieden bestaat
(woongebied). Idem m.b.t. de verkeersemissies. Dit alternatief is het minst gunstige, en in
vergelijking met het beste alternatief krijgt dit de beoordeling matig negatief.
Het locatiealternatief is een uitbreiding t.o.v. de deelplanzone en bestaat uit biologisch minder
waardevolle gronden met een landbouwgebruik. Op enkele percelen aansluitend bij het talud,
die een scherpe grens vormt met de lager gelegen valleigronden, komen soortenrijke
graslanden en gemengde aanplantingen voor van loofhout en naaldhout. Deze zone is evenals
de volledige vallei van de Begijnenbeek faunistisch waardevol. De inrichting van de alternatieve
locatie, bv. door een brede groenbuffer langs de vallei en de randzones, zal biotoopwinst
opleveren. Inname van de volledige open ruimte tussen de N2 en de vallei van de
Begijnenbeek betekent een sterke versnippering van het open agrarisch gebied. Nieuwe
groenzones en KLE kunnen de barrièrewerking opheffen en versterken de groene dooradering
van het gebied. Rustverstoring kan optreden in de naastgelegen vallei van de Begijnenbeek,
deze verstoring kan mogelijk reiken tot aan de natuurgebieden ten oosten van de vallei (holle
wegen Kloosterberg en Begijnenbos). Het effect kan belangrijk zijn, aangezien het hier om een
faunistisch waardevolle zone gaat, ter hoogte van de vallei.
Grondwaterafhankelijke (kwel) vegetaties komen voor in de vallei van de Begijnenbeek (natte
ruigten, dotterbloemgraslanden, alluviaal bos). Indien de infiltratievoorzieningen op de locatie
de verminderde grondwatervoeding niet voldoende zouden compenseren of door mogelijke
bemalingen of grondwaterwinningen aan de zuidrand van het uitbreidingsgebied, kan
verdroging van vegetaties in het valleigebied optreden. De effecten kunnen mogelijk reiken tot
in het VEN-gebied en natuurreservaat.
Er zijn geen belangrijke effecten voor fauna en flora te verwachten in verband met de
waterkwaliteit van het afgevoerde hemelwater. Het afgevoerde water kan verder infiltreren in de
locale grachten of bufferbekkens met overloop naar de Begijnebeek. Verstoring van beekfauna
en flora is minimaal. Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige
bufferzones.
De maximale uitbreiding van de bestaande bedrijvenstrip zal een versterking betekenen van de
lintvormige bebouwing langs de Leuvensesteenweg en van de barrièrewerking die het grote
open ruimtegebied in het zuidoosten van Diest versnippert.
De grootschalige ontwikkeling van de bedrijvenzone tot aan de beekvallei betekent een
aantasting van de ankerplaats ‘Kloosterberg en vallei van de Begijnenbeek’ en de relictzone
‘Holle wegen Zelk en vallei van de Begijnenbeek’. Een bedrijvenzone tot tegen de beekvallei zal
een grote impact hebben op de landschappelijke waarde van de beek en het natuurlijk
waardevolle valleigebied, en is bijgevolg vanuit landschappelijk oogpunt af te raden.
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Gezien de archeologische vondsten in het verleden in het plangebied wordt dan ook grondig
archeologisch vooronderzoek voorgesteld.
De uitbreiding tot aan de beekvallei houdt in dat er geen externe ruimte meer is tussen de
bedrijvenzone en de beekvallei wat buffering naar het landschap van de nieuwe en bestaande
bedrijvigheid zeer moeilijk maakt. De uitbreiding komt in dit alternatief op èn over de top van de
getuigenheuvel op Bostereveld. De visuele impact op het valleigebied van dit locatiealternatief
is dan ook matig negatief. De belevingswaarde van het gebied wijzigt sterk doordat de relatieve
openheid van het valleigebied hier verdwijnt.
De keuze houdt verlies van nagenoeg 45 ha landbouwareaal in.
Samenvattend kan me stellen dat de keuze voor dit locatiealternatief niet stuit op nietremediëerbare significante effecten. De keuze is echter minst gunstig m.b.t. luchtkwaliteit. Ze
biedt een aantal mogelijkheden voor fauna en flora, doch onder verstrengde voorwaarden in
verband met de watercomponent. Ook landschappelijk stuit het op tot matig negatieve effecten.
De nodige maatregelen worden verder samengevat.

9.1.7

Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha als deel van
locatiealternatieven
Meer nog dan de effecten door het deelplan Webbekom-West, zijn bijkomende effecten als
volgt:
De bodems op deze locatie hebben een hogere geschiktheid voor productie (landbouw, bos)
dan de bodems op de andere locaties. Uitbreiding op deze zone neemt meer van deze
bodemoppervlakte in en betekent verlies van nagenoeg 30 ha landbouwareaal.
De verkeerseffecten zijn vergelijkbaar met deze van het plan. De ontsluiting van de locatie
Webbekom-West zal eveneens gebeuren via de rotonde aan de Halensebaan.
De activiteiten die zullen ontplooid worden zijn op dit ogenblik niet gekend, maar de emissies
zijn potentieel het meest hinderlijk bij Leuvensesteenweg Zuid en het minst hinderlijk bij
Webbekom West. De combinatie van beide locaties biedt dus eveneens het voordeel dat de
mogelijke hinder kan worden beperkt door selectief de locatie van toekomstige meer of minder
hinderlijke exploitaties toe te wijzen aan één van de twee zones. In vergelijking met het beste
alternatief krijgt dit scenario de beoordeling gering negatief.
De activiteiten die zullen ontplooid worden zijn op dit ogenblik niet gekend, maar de emissies
door industriële activiteit zijn potentieel het meest hinderlijk bij Leuvensesteenweg Zuid en het
minst hinderlijk bij Webbekom West. De combinatie van beide locaties biedt dus eveneens het
voordeel dat de mogelijke hinder kan worden beperkt door selectief de locatie van toekomstige
meer of minder hinderlijke exploitaties toe te wijzen aan één van de twee zones. In vergelijking
met het beste alternatief krijgt dit alternatief de beoordeling gering negatief. In dezelfde
vergelijking krijgt het alternatief dat Webbekom West voor 30 ha en Webbekom Noord omvat,
de beoordeling verwaarloosbaar effect m.b.t. industriële emissies. Dit laatste alternatief
concentreert wel het verkeer naar de Halensebaan waardoor dit alternatief gering negatief
effect heeft m.b.t. verkeersemissies.
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De uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein op deze locatie, betekent een versterking van
de lintvormige bebouwing langs de autosnelweg. Door de barrièrewerking wordt het grote open
ruimtegebied ten zuiden van Diest verder versnipperd/opgedeeld. Een relictzone wordt ernstig
aangetast. Een bedrijventerrein op een helling zal een zeer grote impact hebben op het
omringende landschap en in het bijzonder op de vallei van de Begijnenbeek hetgeen significant
negatief wordt beoordeeld.
Samenvattend kan me stellen dat de keuze voor de maximale uitbreiding als deel van een
locatiealternatief stuit op landschappelijk significante negatieve effecten waarvoor geen
afdoende remediërende maatregelen kunnen worden voorgesteld.

9.1.8

Afweging van de deelplannen t.o.v. de locatiealternatieven
Belangrijke verschillen in effecten die doorwegen in de afweging zijn met betrekking tot de
disciplines als volgt:
M.b.t. Bodem zal verder inname van Webbekom West (30ha) minder gunstig liggen dan
inname elders m.b.t. productiepotentieel (landbouw, bos).
Erosieproblematiek is licht belangrijker op de locatie Webbekom Noord. Inname hiervan zal dit
remediëren.
M.b.t. Water kan men negatieve effecten op grondwatervoeding verwachten ter hoogte van
Webbekom Noord en –West. Ook effecten op grondwaterwinningen in de omgeving zijn enkel
op deze locaties mogelijk indien bijkomende winningen worden gerealiseerd.
Effecten op freatische grondwaterstanden en bodemwaterhuishouding werden voornamelijk
geformuleerd bij de maximale uitbreiding Leuvensesteenweg Zuid als locatiealternatief.
Voor het plan en voor de locatiealternatieven geldt dat er afdoende maatregelen dienen
opgenomen te worden m.b.t. de RWA gezien de wateroverlast stroomafwaarts Begijnebeek
en/of Leugenbeek. Concentratie van RB betekent concentratie van de RWA. In die zin maakt
deelplan Leuvensesteenweg Z best deel uit van het plan.
Gezien de effecten door verkeersgeneratie door de maximale uitbreiding Leuvensesteenweg
Zuid (45 ha) op de N2, en door de effecten op de (fiets)veiligheid langs de N2 scoort dit
locatiealternatief duidelijk minder goed. Ook de effecten van luchtemissies zijn meest negatief
ingeval dit locatiealternatief wordt uitgevoerd gezien de ligging ten opzichte van gevoelige
gebieden.
Rekening houdend met verkeersemissies zijn het plan of het locatiealternatief Webbekom West
voor 30 ha + Leuvensesteenweg Zuid het minste negatief.
Effecten door geluid zijn zeer beperkt. Kwantitatief bekeken is er vanuit akoestisch oogpunt
weinig verschil tussen de voorgenomen plannen en de locatiealternatieven. Geluidseffecten zijn
gering negatiever voor de locatiealternatieven Webbekom West en –Noord, of Webbekom West
met Leuvensesteenweg Zuid.
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Rekening houdend met de biologische waarden van de betrokken zones, dan houdt de keuze
voor het plan of voor een alternatief steeds de mogelijkheden in om deze aanzienlijk te
ontwikkelen. Rustverstoring, versnippering en barrièrewerking door een maximale ontwikkeling
aan Leuvensesteenweg Zuid (45ha) zouden echter duidelijk negatieve effecten vormen. Zonder
bijzondere maatregelen m.b.t. de bodemwaterhuishouding zouden ook negatieve effecten op
biologisch waardevolle elementen in de omgeving van de locatie voorkomen. Voor fauna en
flora vormt dit locatiealternatief duidelijk de slechtste keuze.
Effecten door rustverstoring (fauna) blijft wel een aandachtspunt voor alle deelplannen of
alternatieven.
M.b.t. perceptieve kenmerken laten de ingrepen bij het deelplan uitbreiding Leuvensesteenweg
Zuid meest positieve kansen.
Aansnijden van Webbekom-West betekent ligging van een bedrijventerrein op een helling
hetgeen een zeer grote impact heeft vanuit het omringende landschap en in het bijzonder
vanuit de vallei van de Begijnebeek. Perceptief en in structuur wordt het landschap hierdoor
aangetast. Hetzelfde geldt voor het locatiealternatief maximale uitbreiding Leuvensesteenweg
Zuid. M.b.t. Webbekom-West voor 30 ha wordt dit als significant negatief aangeduid.
Erfgoedwaarden worden mogelijk bedreigd op de locaties Webbekom West en –Noord,
waarvoor ook de nodige maatregelen worden voorgesteld.
Voornamelijk als gevolg van mogelijk luchtemissies en door de ligging en de afstand tot
woongebieden is de keuze voor Webbekom-West als deel van het plan of van een
locatiealternatief meer gunstig voor de gezondheid van de mens. Steeds geldt wel dat
luchtkwaliteitsnormen dienen gehaald te worden.
In de globale afweging is duidelijk dat het locatiealternatief maximale uitbreiding
Leuvensesteenweg Zuid minst gunstig ligt, ondanks dat ook een aantal positieve effecten
aangegeven werden.
Locatiealternatieven m.b.t. Webbekom West bij maximale uitbreiding zijn minder ongunstig
m.b.t. de gezondheid. De impact op de landschapstructuur en perceptieve kenmerken is echter
matig negatief, resp. significant negatief en afdoende maatregelen zijn niet voorhanden. Ook
verdere inname van bodems met productiepotentieel is negatiever m.b.t. Webbekom West.
Voornamelijk deze laatste beoordelingen m.b.t. Leuvensesteenweg Zuid (45ha) en Webbekom
West (30 ha) met maximale uitbreiding dus, leiden tot de keuze voor het plan. Het is duidelijk
dat de spreiding van de innames van gebied voor vestiging van bedrijven t.o.v. meer ruimtelijke
concentratie, tot gevolg heeft dat ook de effecten meer worden gespreid over een groot gebied
en minder doorwegen. Waarnaast vanzelfsprekend nog steeds aandacht en maatregelen
noodzakelijk blijven m.b.t. de effecten van de deelplannen.
Voor de deelplannen zijn m.b.t. de vastgestelde significant negatieve effecten milderende
maatregelen mogelijk en voldoende effectief.
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9.2

Samenvatting effecten en maatregelen
Het m.e.r. heeft vanuit de verschillende thematieken, disciplines, de draagkracht onderzocht
van het studiegebied in functie van de voorgestelde bestemmingen en de verwachte invullingen
van deze bestemmingen in de mate dat reeds inrichtingsschetsen voorliggen. De
effectenanalyse heeft vanuit de verschillende invalshoeken, onder de verschillende
thematieken uiteenlopende, tot significante effecten beschreven. Deze effecten hebben
aanleiding gegeven tot de formulering van maatregelen waarvan een aantal op planniveau
kunnen geïntegreerd worden, doch ook een groot aantal enkel op projectniveau kunnen
voorzien worden wil men de bedoelde significante negatieve effecten voldoende mitigeren. De
maatregelen werden dan ook geformuleerd enerzijds op een soms zeer verschillend
abstraherend niveau. Doch anderzijds zijn soms zeer gerichte maatregelen bij concrete
projecten die binnen het plan kunnen gerealiseerd worden vereist indien de effecten van een
deelbestemming in het plan in de m.e.r. als aanvaardbaar kunnen worden beoordeeld. Een
aantal maatregelen zullen hun doorwerking moeten krijgen in het plan/PRUP door opname van
diverse bepalingen hierover in de stedenbouwkundige voorschriften; een aantal maatregelen
situeren zich op projectniveau en zullen bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in
beschouwing genomen moeten worden.
In hetgeen volgt worden effecten die matig of significant werden beoordeeld weergegeven,
en/of effecten waarvoor maatregelen worden voorgesteld.
Een aantal maatregelen zijn sterk verwant, dekken elkaar, doch worden vanuit verschillende
thematieken voorgesteld. Daarom worden ze in deze verslaggeving nog afzonderlijk vermeld.
Ingeval van significant negatief effect, zijn maatregelen als dwingend te beschouwen om het
effect in voldoende mate op te heffen, hetgeen uitgedrukt is door de beoordeling van de
effecten na maatregelen.

9.2.1
KLEINHANDELSZONE
LEUVENSESTEENWEG N
Effect

Beoordeling

Toelichting

Kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord
Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

Bij werken buiten de verharde oppervlakte, bij de aanleg van de groenbuffer en het
waterretentiebekken zal men de bodemstructuur dienen te beschermen door niet berijden van
de bodems met zwaar materieel of door werken met rijplaten (PR).

-2

BODEM
Verdichting

-3
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KLEINHANDELSZONE
LEUVENSESTEENWEG N
Effect

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

-3

RWA zonder
vertraagde lozing
op de Begijnenbeek
is significant
negatief gezien de
wateroverlastproble
matiek.
Bemalingswater
bevat mogelijk hoge
concentratie aan
gereduceerd ijzer.
Ca. 0.3 ha effectief
overstromingsgebied wordt
ingenomen.

Beluchting van bemalingswater vóór lozing op oppervlaktewater (PR).
De inrichtingsschets voorziet indicatief reeds in bufferbekkens voor RWA. Met de volgende
voorwaarden dient echter rekening gehouden te worden:
- Het RWAbekken kan echter geen ruimte innemen die momenteel onder effectief
overstromingsgevoelig gebied ligt;
- De informatie van de bodemkaart geeft aan dat (minstens historisch) de grondwaterstanden
in zone langs de Begijnebeek tot maaiveld kunnen stijgen zodat verlagen van het
maaiveldniveau slechts zeer beperkt of niet mogelijk is voor de aanleg van een bekken of als
compensatie voor (ca. 0.3 ha) verloren gegaan effectief overstromingsgevoelig gebied.
De mitigering of compensatie kan eveneens gebeuren door overstroombare kelders of
(verlaagde) overstroombare wegenis aan te leggen. Verlaging van het niveau van de
parkingzone aan de Carrefour biedt hier een mogelijke oplossing. (PL/PR).

-1

WATER
Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA;
inname overstromingsgevoelig
gebied

Meer concrete inrichtingsplannen zullen moeten aantonen dat de nodige RWAbuffer en
effectief te compenseren reservoir (oppervlakte en volume) voor overstroming wordt
gerealiseerd vooraleer concrete projecten mogelijk worden (PR).
Concretere inrichtingsplannen dienen voorgelegd aan VMM, Afd. Operationeel Waterbeheer.
De ruimte voor de compensatie dient binnen het deelplangebied te liggen (PL).

+2

Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken dienen structuurkenmerken verder versterkt
worden, bv. een ondiepe zone aan een oever van het bufferbekken, verdergaande meandering
van de Opendeurkeloop. De inrichting dient daarenboven te worden afgestemd op de acties en
maatregelen die voorzien worden in het deelbekkenbeheerplan Begijnebeek (zie 3.4.1) Actie
A13: Inrichten van een overstromingsgebied langs de Begijnebeek ter hoogte van Kloosterberg
(PL/PR).

+2

biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

-2

Waardevolle bomenrijen (wilgen) zoveel mogelijk behouden en inpassen in de groenbuffers.
(PL).
Streekeigen en standplaatsgeschikte soorten aanplanten in de nieuwe buffer op de grens met
de vallei (PL/PR).

0/+1

biotoopwijziging door
bodemverstoring

-2

Bodemverdichting in de aanlegfase dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige
groenbuffers en rond het bufferbekken (PR).

-1/0

Wijziging structuurkwaliteit
kwaliteit waterbodem

en

MENS-VERKEER
─
LUCHT
─
GELUID EN TRILLINGEN
─
FAUNA EN FLORA
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KLEINHANDELSZONE
LEUVENSESTEENWEG N
Effect

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

+2

Versterking
groenstructuur

Kwaliteitsvolle afwerking van de rand van het bedrijventerrein.

+2

Passende inrichting van het aanpalende valleigedeelte van de Begijnenbeek als een parkzone
toegankelijk voor de omliggende woonwijken.

+1

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
perceptieve kenmerken
MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Ruimtelijk-functionele samenhang

+1

9.2.2
OMZETTING WUG
KLOOSTERBERG
Effect

Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

0/+2/+3

Positief indien na
herbestemming
ecotoopwijziging
kan gerealiseerd
worden (bebossing,
aanleg KLE)

Indien bebossing en aanleg KLE, streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken
gebruiken (PL/PR)

+3

versnippering en barrièrewerking

0/+2

Positief indien na
herbestemming
ecotoopwijziging
kan gerealiseerd
worden (bebossing,
aanleg KLE)

BODEM
─
WATER
─
MENS-VERKEER
─
LUCHT
─
GELUID EN TRILLINGEN
─
FAUNA EN FLORA
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OMZETTING WUG
KLOOSTERBERG
Effect

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
─
MENS, RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
─

9.2.3
DEELPLAN UITBREIDING RB
LEUVENSESTEENWEG ZUID
Effect

Deelplan Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

Wijziging multifunctionaliteit

-2

M.b.t.
productiefunctie, als
habitat, voor wonen,
cultuur en recreatie

Verdichting

-3

In de zones die niet worden verhard en deel zullen uitmaken van groenvoorziening of buffers of
infiltrerend dienen te blijven zal men de bodemstructuur dienen te beschermen door niet
berijden van de bodems met zwaar materieel of werken met rijplaten (PR).

-2

Erosie

-1/-2

Afdekken van partijen tijdelijk gestockeerde grond indien geërodeerd materiaal in
oppervlaktewaters kan terechtkomen (PR).

0

Effecten door afdichting en
verandering in infiltratie op
grondwatervoeding

-3

De infiltratievoorzieningen, met infiltrerende oppervlakte van ca. 4000 m², dienen gerealiseerd
worden door afvoer via infiltrerende grachten, wadi’s (niet limitatieve opsomming), en/of in
combinatie met RWA-buffer (zie verder), bv. door een volume te voorzien in de RWA-buffer dat
nooit geledigd wordt door lozing. Een meer nauwkeurige dimensionering dient te gebeuren op
basis van terreinonderzoek en metingen van infiltratiecapaciteit (PR).
Dergelijk infrastructuur is mogelijk in de zone met droge zandleembodems (zie bodemkaart).
Deze zone kan als overdruk worden opgenomen in het RUP of er wordt verwezen naar de
zone met droge zandleembodem (PL). De infrastructuur wordt collectief aangelegd (PL).

-1/+1

Effecten van DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater op
oppervlaktewaterkwaliteit

-3

Verscherpte normen zijn aangewezen bij lozing van effluent op de Begijnenbeek. Bij de
lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te worden met de waterkwaliteitseisen van
de ontvangende waterlopen zoals bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde
(PL/PR).

-1

BODEM
-2

WATER

Geen effect m.b.t.
DWA;
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DEELPLAN UITBREIDING RB
LEUVENSESTEENWEG ZUID
Effect

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

-3

RWA zonder
vertraagde lozing
op de Begijnenbeek
is significant
negatief gezien de
wateroverlastproble
matiek.
Bemalingswater
bevat mogelijk hoge
concentratie aan
gereduceerd ijzer

Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (PR).

-1

Wijziging structuurkwaliteit
kwaliteit waterbodem

-2/+2

en

Vóór lozing op oppervlaktewater dient bemalingswater voldoende belucht te worden (oxydatie
van het opgeloste ijzer) (PR).
Deze RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en
buffering met slibvang (PR).
Een RWA buffervolume van 250 m³/ha verharde oppervlakte (privé en openbaar domein) en
een vertraagd lozingsdebiet van 20 l/s/ha verhard wordt opgelegd (PL/PR).
De RWAbuffering betekent een ruimtebeslag van grootteorde 0.5 ha (PR).
RWAbekkens zijn afsluitbaar bij calamiteit worden bij voorkeur collectief aangelegd (PL/PR).
Het is aan te bevelen om bij de aan te leggen buffervolumes eveneens de RWA in rekening te
brengen van bestaande bedrijven langsheen de Leuvensesteenweg zodat de RWA van deze
bedrijven eveneens (op langere termijn) kan aan gekoppeld worden aan deze nieuwe bekkens
(PL/PR).
Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken zal de gracht aan de rand van de locatie
eveneens betrokken worden Verbetering van het regime en de structuurkwaliteiten is mogelijk
door combinatie met RWAbuffer en infiltratievoorzieningen, flauwe taluds, plaatselijk verbrede
gracht, een meer kronkelend verloop, … (niet limitatieve opsomming) (PL/PR).

+2

0

MENS-VERKEER
Verkeersveiligheid

-1

In het bijzonder
m.b.t. fietsverkeer

Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg conform het streefbeeld (PR)

-1

Gezien de ligging
t.o.v. gevoelige
gebieden.

Milderende maatregel: selectief de minst hinderlijke exploitaties m.b.t. luchtemissies voor deze
zone voorbehouden (PR).

-1

De effecten t.o.v. de
huidige situatie
zouden significant
negatief beoordeeld
worden, doch na de
herbestemming
zullen andere
normen gelden.

Ter hoogte van de grens met de woonkern (o.a. ten noorden van deze KMO zone), wordt
voorgesteld om bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen, en geluidsbuffers te
voorzien, daar waar dit zinvol is. Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt,
is het aangewezen om de afstanden tot bewoning te bepalen in functie van het type van
bedrijfsactiviteit, en dit volgens de Nl. milieuzonering (PR).

0

LUCHT
Emissies door bedrijvigheid

GELUID EN TRILLINGEN
Effecten door bedrijvigheid

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

0/+2

Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken aanplanten (PL/PR).

0/+2

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

0/+1

Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden en voorkomen
(PR).

0/+1
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DEELPLAN UITBREIDING RB
LEUVENSESTEENWEG ZUID
Effect

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

+2

Betere
landschappelijke
integratie

De globale bestaande landschapsstructuur behouden als drager voor de nieuwe uitbreiding.
De bestaande afwateringsstructuur kan worden versterkt voor de afvoer van het hemelwater
van het bedrijventerrein. Aan de beekstructuur wordt een groenstructuur gekoppeld. (PR)

+2

Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg conform het streefbeeld (PR)

0

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
perceptieve kenmerken

MENS, RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Verkeersleefbaarheid en
veiligheid

0/-1

Gezondheidsaspecten

-2

Emissies geluid en
lucht

9.2.4
DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM NOORD
Effect

Beoordeling

Toelichting

Wijziging multifunctionaliteit

-2

M.b.t.
productiefunctie, als
habitat, voor wonen,
cultuur en recreatie

Verdichting

-3

Optreden van erosie en wijziging
in erosiegevoeligheid

-2/+2

Ter hoogte van de grens met de woonkern Bost wordt voorgesteld om (PR):

bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen geluid,

geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is.
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen om de
afstanden tot bewoning te bepaling in functie van het type van bedrijfsactiviteit, en dit volgens
de Nl. milieuzonering (PR).

Deelplan Uitbreiding RB Webbekom Noord
Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

BODEM

Pos. effect
afdichting
permanente
begroeiing.
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door
en

-2

In de zones die niet worden verhard en deel zullen uitmaken van groenvoorziening of buffers of
infiltrerend dienen te blijven zal men de bodemstructuur dienen te beschermen door niet
berijden van de bodems met zwaar materieel of werken met rijplaten (PR).

-2

Tijdens de inrichting zullen gedurende langere tijd braakgehouden terrein of partijen tijdelijk
gestockeerde grond dienen afgedekt te worden om erosie te vermijden (PR).

+2
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM NOORD
Effect

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

De infiltratievoorzieningen dienen gerealiseerd worden door afvoer via infiltrerende grachten,
wadi’s (niet limitatieve opsomming), en/of in combinatie met RWA-buffer (zie verder), bv. door
een volume te voorzien in de RWA-buffer dat nooit geledigd wordt door lozing. Een
nauwkeurige dimensionering dient te gebeuren op basis van terreinonderzoek en metingen
van infiltratiecapaciteit (PR).

-2

WATER
Effecten door afdichting
verandering in infiltratie
grondwatervoeding

en
op

-3

Dergelijk infrastructuur is een nog niet bepaalde mate mogelijk mogelijk in de zone met droge
zandleembodems (zie bodemkaart). Deze zone kan als overdruk worden opgenomen in het
RUP of er wordt verwezen naar de zone met droge zandleembodem (PL). De infrastructuur
wordt collectief aangelegd (PL).
De RWA-bufferbekkens in de buffer langsheen de Leugenbeek worden bij voorkeur infiltrerend
aangelegd (PR).
Effecten
door
bemaling
of
grondwaterwinning op andere
grondwaterwinningen

-3

Ingeval bijkomende
waterwinningen

Bij verdere gunningen van waterwinningen dient rekening gehouden te worden met bestaande
winningen. Er zullen beperkingen gelden m.b.t. debiet en/of afstand tot de bestaande
winningen (PR).

0

Effecten van DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater op
oppervlaktewaterkwaliteit

-3

Geen effect m.b.t.
DWA;

Verscherpte normen zijn aangewezen bij lozing van effluent op de Leugenbeek. De
lozingsvergunningen dienen zich hierop af te stemmen. Bij de lozingsvergunning zal rekening
gehouden dienen te worden met de waterkwaliteitseisen van de ontvangende waterlopen zoals
bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde (PL/PR).

-1

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

-3

RWA zonder
vertraagde lozing
op de Leugenbeek
is significant
negatief gezien de
wateroverlastproble
matiek.
Bemalingswater
bevat mogelijk hoge
concentratie aan
gereduceerd ijzer

Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (PR).

-1

Wijziging structuurkwaliteit
kwaliteit waterbodem

-2/+2

en
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Vóór lozing op oppervlaktewater dient bemalingswater voldoende belucht te worden (oxydatie
van het opgeloste ijzer) (PR).
Een RWA buffervolume van 250 m³/ha verharde oppervlakte (privé en openbaar domein) en
een vertraagd lozingsdebiet van 20 l/s/ha verhard wordt opgelegd (PL/PR). Deze RWA van
risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en buffering met slibvang
(PL/PR).
De RWAbuffering betekent een ruimtebeslag van grootteorde 0.5 ha (PR).
RWAbekkens zijn afsluitbaar bij calamiteit worden bij voorkeur collectief aangelegd ((PL/PR)
Het is aan te bevelen om bij de aan te leggen buffervolumes eveneens de RWA in rekening te
brengen van bestaande bedrijven langsheen de Leuvensesteenweg zodat de RWA van deze
bedrijven eveneens (op langere termijn) kan aan gekoppeld worden aan deze nieuwe bekkens
(PL/PR).
Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken zal de Leugenbeek eveneens betrokken
worden (verbetering structuurkwaliteiten), voorzien in de buffer aan de noordzijde van het
deelplangebied. De structuurverbetering kan gerealiseerd worden door bijkomende
meandering, zwak hellende oevers en gedeeltelijke aanschakeling van bijkomende
watervlakken. De aanleg van de RWAbuffer kan in deze buffer voorzien worden (PL/PR).
Randvoorwaarde is hierbij evenwel dat door de creatie van bijkomende waterpartijen de
grondwaterpeilen in de onmiddellijke omgeving niet verder dalen. De waterpeilen in een
bijkomende watervlak dienen minstens hoger te liggen dan de huidige grondwaterstanden
(PR).

+3
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM NOORD
Effect

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

Herinrichten van de N2 als secundaire toegangsweg met het oog op verkeersleefbaarheid en
veiligheid (PR)

0

MENS-VERKEER
Verkeersleefbaarheid en veiligheid

-1

LUCHT
Emissies door bedrijvigheid

-1

Gezien de ligging
t.o.v. gevoelige
gebieden.

Selectief hinderlijke exploitaties weren en plaatsen in Webbekom West (PL/PR).

0

-1

De effecten t.o.v. de
huidige situatie
zouden significant
negatief beoordeeld
worden, doch na de
herbestemming
zullen andere
normen gelden.

Ter hoogte van de grens met de woonkern (o.a. ten noorden van deze KMO zone), wordt
voorgesteld om bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen, en geluidsbuffers te
voorzien, daar waar dit zinvol is.
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen om de
afstanden tot bewoning te bepalen in functie van het type van bedrijfsactiviteit, en dit volgens
de Nl. milieuzonering (PR).

0

GELUID EN TRILLINGEN
Effecten door bedrijvigheid

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

-1/+2

Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken aanplanten (PL/PR).

-1/+2

rustverstoring (geluid, licht,
beweging)

-1

Geen luidruchtige bedrijven inplanten tegen de noordzijde ter hoogte van de Leugenbeek,
maar eerder centraal in het uitbreidingsgebied (PR).

-1

biotoopwijziging door
bodemverstoring

0/-2

Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van de Leugenbeekvallei en in de
toekomstige bufferzones (PR).

-1/0

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

0/+1

Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden (PR).

0/+1

effect op erfgoedwaarden

-1

Maximaal behoud van Tiensebaan als holle weg, eventueel door de ontsluitingsweg ernaast te
leggen, zonder structureel het talud af te graven. Eventueel moet worden onderzocht of een
ontsluiting via het terrein van Toyota mogelijk is, waardoor de holle weg die langs het talud
loopt, kan worden gespaard. (PL+PR)
Verplicht archeologisch vooronderzoek (PR)
Opmaken van specifieke stedenbouwkundige voorschriften voor het bouwkundig erfgoed
binnen de bufferzone (PL)

0

perceptieve kenmerken

-1

Een sterk landschappelijke en eerder beboste inrichting van de zone tussen het
bedrijventerrein en de Dorpsveldstraat is noodzakelijk (PL+PR).

0

+1

Gelijklopende inrichting van de bedrijvenzone en de bufferzone (PL+PR).

+1

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Ruimtelijk-functionele samenhang
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM NOORD
Effect

Beoordeling

Verkeersleefbaarheid en
veiligheid
Gezondheidsaspecten

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

-1

Herinrichting van de N2 als secundaire toegangsweg met oog voor verkeersleefbaarheid. (PR)

0

-2

Ter hoogte van de grens met de woonkern (o.a. ten noorden van deze industriezone) en de
natuurgebieden wordt voorgesteld om (PR).

bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen geluid,

geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is.
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen om de
afstanden tot bewoning te bepaling in functie van het type van bedrijfsactiviteit, en dit volgens
de Nl. milieuzonering (PR).

9.2.5
DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM WEST
Effect

Beoordeling

Toelichting

Wijziging multifunctionaliteit

-2

M.b.t.
productiefunctie, als
habitat, voor wonen,
cultuur en recreatie,
als landschapselement

Verdichting

-3

Optreden van erosie en wijziging
in erosiegevoeligheid

-1/+1

Deelplan Uitbreiding RB Webbekom West
Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

BODEM

Pos.effect door
afdichting en
permanente
begroeiing

-2

In de zones die niet worden verhard en deel zullen uitmaken van groenvoorziening of buffers of
infiltrerend dienen te blijven, zal men de bodemstructuur dienen te beschermen door niet
berijden van de bodems met zwaar materieel of werken met rijplaten (PR).

-2

Tijdens de inrichting zal gedurende langere tijd braakgehouden terrein of partijen tijdelijk
gestockeerde grond dienen afgedekt te worden om erosie te vermijden (PR).

+1

De infiltratievoorzieningen dienen gerealiseerd worden door afvoer via infiltrerende grachten,
wadi’s (niet limitatieve opsomming), en/of in combinatie met RWA-buffer (zie verder), bv. door
een volume te voorzien in de RWA-buffer dat nooit geledigd wordt door lozing. Een
nauwkeurige dimensionering dient te gebeuren op basis van terreinonderzoek en metingen
van infiltratiecapaciteit (PR).
Dergelijk infrastructuur is een nog niet bepaalde mate mogelijk mogelijk in de zone met droge
zandleembodems (zie bodemkaart). Deze zone kan als overdruk worden opgenomen in het
RUP of er wordt verwezen naar de zone met droge zandleembodem (PL). De infrastructuur
wordt collectief aangelegd (PL).

-2

WATER
Effecten door afdichting en
verandering in infiltratie op
grondwatervoeding

-3
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM WEST
Effect

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

Effecten door bemaling of
grondwaterwinning op andere
grondwaterwinningen

-3

Ingeval bijkomende
waterwinningen

Bij verdere gunningen van waterwinningen dient rekening gehouden te worden met bestaande
winningen. Er zullen beperkingen gelden m.b.t. debiet en/of afstand tot de bestaande
winningen (PR).

0

Effecten van DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater op
oppervlaktewaterkwaliteit

-3

Geen effect m.b.t.
DWA;

Verscherpte normen zijn aangewezen bij lozing van effluent op de Leugenbeek. De
lozingsvergunningen dienen zich hierop af te stemmen. Bij de lozingsvergunning zal rekening
gehouden dienen te worden met de waterkwaliteitseisen van de ontvangende waterlopen zoals
bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde (PL/PR).

-1

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

-3

RWA zonder
vertraagde lozing
op de Leugenbeek
is significant
negatief gezien de
wateroverlastproble
matiek.
Bemalingswater
bevat mogelijk hoge
concentratie aan
gereduceerd ijzer

Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (PR).

-1

-1

De Tiensebaan
wordt o.m.
recreatief gebruikt

De ontsluitingsweg via het bedrijventerrein Webbekom-Noord wordt naast en los van de
Tiensebaan aangelegd, zodat geen conflict ontstaat met fietsers en voetgangers (PL).
Herinrichting van de Halensebaan N2 als secundaire toegangsweg (PL).

0

-1

De effecten t.o.v. de
huidige situatie
zouden significant
negatief beoordeeld
worden, doch na de
herbestemming
zullen andere
normen gelden.

Ter hoogte van de grens met de woonkern (o.a. ten noorden van deze KMO zone), wordt
voorgesteld om bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen, en geluidsbuffers te
voorzien, daar waar dit zinvol is.
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen om de
afstanden tot bewoning te bepalen in functie van het type van bedrijfsactiviteit, en dit volgens
de Nl. milieuzonering (PR).

0

Vóór lozing op oppervlaktewater dient bemalingswater voldoende belucht te worden (oxydatie
van ijzer in oplossing) (PR).
Deze RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en
buffering met slibvang (PR).
Een RWA buffervolume van 250 m³/ha verharde oppervlakte (privé en openbaar domein) en
een vertraagd lozingsdebiet van 20 l/s/ha verhard wordt opgelegd (PL/PR).
De RWAbuffering betekent een ruimtebeslag van grootteorde 0.3 ha (PR).
RWAbekkens zijn afsluitbaar bij calamiteit worden bij voorkeur collectief aangelegd (PL/PR).

MENS-VERKEER
Verkeersveiligheid

LUCHT
─
GELUID EN TRILLINGEN
Effecten door bedrijvigheid

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

0/+2

Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken aanplanten (PL/PR).

0/+2

versnippering en barrièrewerking

-1/+2

De aanleg van een 15m brede bufferstrook aan de westzijde langs de kruin van de holle weg
(Tiensebaan) zorgt voor bijkomende ontsnippering in het studiegebied (noord-zuid richting). De
nieuwe ontsluitingsweg dient zich naast deze groenbuffer te bevinden (aan de binnenzijde van
het bedrijventerrein) (PL).

-1/+2
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM WEST
Effect

Beoordeling

rustverstoring (geluid, licht,
beweging)

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

-1/-2

Luidruchtige bedrijven niet inplanten aan zijde van holle weg (PR).
Ontsluitingsweg eventueel aan noordzijde van het uitbreidingsgebied voorzien in plaats van
parallel met de holle weg (PL).

-1

biotoopwijziging door
bodemverstoring

0

Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige bufferzones (PR).

-1

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

0/+1

Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden (PR).

0/+1

effect op de landschapstructuur
en effect op erfgoedwaarden

-2

Maximaal behoud van de holle weg Tiensebaan, door de ontsluitingsweg ernaast te leggen,
maar zonder de taluds structureel af te graven (PL+PR)
Verplicht archeologisch vooronderzoek (PR).

-1

perceptieve kenmerken

-2

Landschappelijke buffering noodzakelijk. Het ontwikkelen van een bedrijventerrein op deze
plek kan enkel indien er een voldoende brede bufferzone kan gerealiseerd worden die geënt
wordt op bestaande landschapsstructuren (bv. holle wegen). (PL+PR)
De aanwezige structuur met holle wegen en houtkanten behouden en als structurerend
gegeven gebruiken. (PL+PR)

-1

Herinrichting van de N2 als secundaire toegangsweg met oog voor verkeersleefbaarheid. (PR)

0

LANDSCHAP BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE

Bijkomend
bedrijventerrein
de helling.

op

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Verkeersleefbaarheid en
veiligheid

-1

9.2.6

Locatiealternatief RB Leuvensesteenweg Zuid voor de volledige
taakstelling
In afwijking op, bijkomend bij de effecten en maatregelen beschreven voor de deelplanzone:

LOCATIEALTERNATIEF RB
LEUVENSESTNWGZUID (45ha)
Effect

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

+1/+2

Effect door
afdichting en
permanente
begroeiing.

Tijdens de inrichting zal gedurende langere tijd braakgehouden terrein of partijen tijdelijk
gestockeerde grond dienen afgedekt te worden om erosie te vermijden (PR).

+2

BODEM
Optreden van erosie en wijziging
in erosiegevoeligheid
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LOCATIEALTERNATIEF RB
LEUVENSESTNWGZUID (45ha)
Effect

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

De infiltratievoorzieningen, met infiltrerende oppervlakte van ca. 1.5 ha, dienen gerealiseerd
worden door afvoer via infiltrerende grachten, wadi’s (niet limitatieve opsomming), en/of in
combinatie met RWA-buffer (zie verder), bv. door een volume te voorzien in de RWA-buffer dat
nooit geledigd wordt door lozing. Een meer nauwkeurige dimensionering dient te gebeuren op
basis van terreinonderzoek en metingen van infiltratiecapaciteit (PL/PR).
Dergelijk infrastructuur is mogelijk in de zone met droge zand(leem)bodems (zie bodemkaart).
Deze zone kan als overdruk worden opgenomen in het RUP of er wordt verwezen naar de
zone met droge zandleembodem (PL). De infrastructuur wordt collectief aangelegd (PL)

-1/+1

Gezien mogelijk effecten op Fauna en Flora worden verwacht, kunnen enkel beperkte
freatische waterwinningen worden gegund, en op voldoende afstand (50 à 100 m) tot de
effectenzones, of winningen uit diepere, gespannen aquifers (PR).
Zie eveneens de maatregelen m.b.t. verminderde infiltratie.

-1

Zie maatregelen deelplangebied.
De RWAbuffering betekent een ruimtebeslag van grootteorde 1.5 ha (PR).

-1

Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg conform het streefbeeld (PR)

0

WATER
Effecten op grondwatervoeding
door veranderde infiltratie

-3

Effecten op grondwaterstroming,
grondwaterstanden en
bodemwaterhuishouding

-3

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

-3

mogelijk significant
negatief effect bij
bemaling aan de
rand van het
plangebied of indien
een belangrijke
waterwinning uit het
Diestiaan wordt
gegund, en indien
de winning wordt
aangelegd op
minder dan 100 m
van de grens van
de locatie.

MENS-VERKEER
Verkeersgeneratie

-3

Toename op een as
met
beperkte
restcapaciteit

Verkeersveiligheid

-2

In het bijzonder op
fietsverkeer

Effecten door industriële activiteit

-2

De beoordeling
geldt relatief t.o.v.
de deelplannen en
alternatieven. Ze is
essentieel
gebaseerd op de
invloed op
nabijgelegen
woongebieden.

Effecten door verkeersbeweging

-2

Idem

LUCHT
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LOCATIEALTERNATIEF RB
LEUVENSESTNWGZUID (45ha)
Effect

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

Idem RB Leuvensesteenweg Zuid
Aanbrengen van buffering aan de randen van de bedrijvenzone en brede groenbuffer langs de
zijde van de vallei (PL).
Behoud van de zuidelijke zone (ten zuiden van Bosterestraat) als open ruimtegebied
aansluitend bij de waardevolle Begijnenbeekvallei (PL).

-1/+2

GELUID EN TRILLINGEN
─
FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

-1/+2

0/+2

versnippering en barrièrewerking

-2

Behoud van de zuidelijke zone (ten zuiden van Bosterestraat) als open ruimtegebied
aansluitend bij de waardevolle Begijnenbeekvallei (PL).
Aanbrengen van buffering aan de randen van de bedrijvenzone en brede groenbuffer langs de
zijde van de vallei (PL).

0/+2

rustverstoring (geluid, licht,
beweging)

-2

Uitbreiding beperking tot zone noordelijk van de Bosterestraat (PL).

-1

biotoopwijziging door
bodemverstoring en
biotoopwijzing door
grondwaterverstoring
(verminderde infiltratie,
kwelhoeveelheid, kwelstromen,
GW-winning)

0/-2

Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige bufferzones (PR).
Geen bemaling of grondwaterwinning op een afstand van minder dan 100m van de valleirand
toelaten, zodat verdroging wordt vermeden (PR).
Voldoende berging en buffering van hemelwater voorzien (PR).

-1/0
0

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

0/+1

Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden.

0/+1

LANDSCHAP BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
effect op de landschapstructuur

-2

barrièrewerking
de openruimte

in

effect op erfgoedwaarden

-1

Verplicht archeologisch vooronderzoek. (PR)

-1

perceptieve kenmerken

-2

Interne (binnen bedrijvenzone) landschappelijke buffering is in dit alternatief noodzakelijk,
uitgaande van de bestaande grachten- en houtkantenstructuur als drager voor de nieuwe
uitbreiding. De bestaande afwateringsstructuur kan worden versterkt voor de afvoer van het
hemelwater van het bedrijventerrein (PL+PR).

-1

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Toekomstwaarde

+2

Concentratie
bedrijvenzone en
vrijwaring
landbouwgebied
elders
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LOCATIEALTERNATIEF RB
LEUVENSESTNWGZUID (45ha)
Effect

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

Verkeersleefbaarheid en
veiligheid

-2

in het bijzonder
fietsveiligheid

Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg conform het streefbeeld (PR)

0

Gezondheidsaspecten

-2

Emissies geluid en
lucht

Zie deelplangebied.

9.2.7

Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha, als deel van
locatiealternatieven
In afwijking op, bijkomend bij de effecten en maatregelen beschreven voor de deelplanzone:

RB WEBBEKOM WEST (30ha),
ALS DEEL VAN LOCATIEALT.
Effect

Beoordeling

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

-3

Zie maatregelen deelplangebied.
De RWAbuffering betekent een ruimtebeslag van grootteorde 0.6 ha (PR).

-1

biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

0/+2

Voorzien van voldoende buffering aan de randen (PL).
Gebruik van streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken (PL/PR).

0/+2

versnippering en barrièrewerking

-1/+2

De aanleg van een 15m brede bufferstrook langsheen de holle wegen aan de oost- en
westzijde van het volledige plangebied (PL).

-1/+2

rustverstoring (geluid, licht,
beweging)

-1/-2

Luidruchtige bedrijven niet inplanten aan zijde van de holle wegen, maar centraal of aan de
kant van de E314, waar al verstoring door verkeer aanwezig is (PR).

-1

BODEM
─
WATER
Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA
MENS-VERKEER
─
LUCHT
─
GELUID EN TRILLINGEN
─
FAUNA EN FLORA
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RB WEBBEKOM WEST (30ha),
ALS DEEL VAN LOCATIEALT.
Effect

Beoordeling

biotoopwijziging door
bodemverstoring biotoopwijzing
door grondwaterverstoring
(verminderde infiltratie,
kwelhoeveelheid, kwelstromen,
GW-winning)
effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Beoordeling
na
maatregelen

0/-2

Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige bufferzones (PR).

-1/0

0/+1

Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden (PR).

0/+1

-2

LANDSCHAP BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
effect op de landschapstructuur

-2

barrièrewerking
de openruimte

in

effect op erfgoedwaarden

-2

Aantasting
relictzone

Verplicht archeologisch vooronderzoek (PR).

perceptieve kenmerken

-3

Bijkomend
bedrijventerrein op
de helling.

Bedrijvenzone beperken (PL).

+2

Concentratie
bedrijvenzone en
vrijwaring
landbouwgebied
elders

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Toekomstwaarde
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10

Niet technische samenvatting

10.1

Inleiding
De afbakening van de stedelijke gebieden geeft uitvoering aan één van de bindende bepaling
van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant, goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 7 oktober 2004, en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), goedgekeurd
door de Vlaamse Regering eind 1997 en bekrachtigd door het Vlaams Parlement.
Het huidige ontwerp van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan bevat het afbakeningsvoorstel
voor het kleinstedelijk gebied Diest waarbinnen strategisch en planmatig een aantal acties en
projecten worden gedefinieerd op vlak van wonen (sociale woningen, serviceflats), recreatie,
ontwikkeling van groen en openruimte, en ruimte voor bedrijvigheid. Dit ontwerp van plan vormt
het resultaat van een gefaseerd vooronderzoek.
Initiatiefnemer voor het opmaken van het plan is de Provincie Vlaams-Brabant, Dienst
Ruimtelijke Ordening, te Leuven.
Het afbakeningsvoorstel is niet MER-plichtig. Wel zijn een aantal deelplannen MER-plichtig
gezien zij opgesteld worden door de deputatie, en ze het kader vormen voor de toekenning
van vergunningen (bouw- en milieuvergunningen) voor mogelijk MER-plichtige projecten.
De milieueffectrapportage betreft een aantal zones die in het kader van het RUP een
herbestemming vereisen en dit binnen de context van het Gewenste stedelijkgebiedbeleid en
de Afbakening van het kleinstedelijk gebied Diest.

10.2

Het RUP en de deelplannen; verantwoording en beknopte
beschrijving
Voor Vlaams-Brabant is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1.350 hectare bijkomende
ruimte voor economische activiteiten voorzien voor de periode 1994-2007. De provincie heeft in
het RSV de taakstelling gekregen om de nood aan bijkomende regionale bedrijventerreinen in
de provincie te verdelen, met uitzondering van deze gesitueerd in het Vlaams Stedelijk Gebied
rond Brussel, in de internationale poort Zaventem en in het regionaal stedelijk gebied Leuven,
waarvoor het Vlaamse Gewest verantwoordelijk is.
Rekening houdend met de rol die Diest krijgt binnen de ruimtelijk-economische structuur van de
provincie, het type activiteit en de differentiatie die beoogd wordt, de mogelijkheden en
beperkingen vanuit de bestaande structuur en de ontsluitingsmogelijkheden heeft de provincie
voor Diest het streefcijfer van 45 ha bijkomend bedrijventerrein gesteld als een te behalen
doelstelling.
De acties en strategische projecten binnen het kleinstedelijk gebied Diest worden in groter
detail beschreven in de Eindnota Gewenst stedelijkgebiedbeleid Diest, september 2008.
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Deze Eindnota is raadpleegbaar via
http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijkeordening/projecten/afbakening-kleinstedelijke-gebieden/wilt-u-meer--weten/
http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/diest-nota-stedelijk-gebiedbeleid_tcm5-12990.pdf
Vijf voorgenomen deelplannen uit de acties en strategische projecten worden voorbereid en
vereisen een gewestplanwijziging die nog beslist dient te worden op het provinciale niveau.
1. Uitbreiding Regionaal Bedrijventerrein Leuvensesteenweg (Zuid);
2. Uitbreiding Regionaal Bedrijventerrein Webbekom Noord
3. Uitbreiding Regionaal Bedrijventerrein Webbekom West
4. Kleinhandelszone Leuvensesteenweg (Noord)
5. Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming
In hetgeen volgt worden de herbestemmingen omschreven en reeds inrichtingsconcepten voor
de planzones weergegeven in de mate dat deze reeds ontwikkeld werden.
De situering op het huidige gewestplan van de voorgenomen deelplannen die een
herbestemming vergen, is weergegeven op Figuur 1.
Inrichtingschetsen m.b.t. de voorgenomen bedrijventerreinen en kleinhandelszone zijn
weergegeven op Figuur 23, Figuur 24, Figuur 25 en Figuur 26.
De belangrijkste straten zijn aangegeven op Figuur 27.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen stelt principes omtrent de ontsluiting van nieuwe
regionale bedrijventerreinen:
het vrijwaren van de bereikbaarheid
het garanderen van de toegankelijkheid
het verzekeren van de veiligheid
het verbeteren van de verkeersleefbaarheid
het terugdringen van de schade aan natuur en milieu


Uitbreiding Regionaal Bedrijventerrein Leuvensesteenweg (Zuid)

De zone van 19 ha is gelegen aansluitend op de bestaande bedrijvenstrip aan de
Leuvensesteenweg. Op het bestaande bedrijventerrein vindt men een vermenging van
grootschalige kleinhandel en bedrijven. Alle bestaande bedrijven sluiten rechtstreeks aan op de
secundaire weg Leuvensesteenweg N2.
Het terrein heeft ongeveer een driehoekige vorm. De begrenzing van de zone wordt ingegeven
door de bestaande structuur. De noordoostelijke grens wordt enerzijds gevormd door de wijk
Bost en de Bosterestraat, die een aantal huizen bedient. Deze straat buigt af in westelijke
richting en gaat over in een aardeweg. Deze straat vormt de zuidelijke grens van de locatie.
Langs deze weg loopt een afwateringsgracht. Zowel de percelen ten noorden als ten zuiden
van de Bosterestraat wateren af naar deze gracht. Het terrein zelf is relatief vlak en ligt wat
hoger dan de eigenlijke vallei van de Begijnenbeek.
De uitbreiding wordt ontwikkeld als regionaal bedrijventerrein. Het terrein ligt momenteel onder
landbouwbestemming en -gebruik. De bestaande bedrijvenzone wordt meegenomen om
éénduidige stedenbouwkundige voorschriften te verkrijgen voor de gehele zone.
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De bestaande afwateringsstructuur zal worden versterkt voor de afvoer van het hemelwater van
het bedrijventerrein. Er wordt een bredere groenstrook gekoppeld aan de beekstructuur. Zo
wordt de buffering van het bedrijventerrein volledig opgenomen in de houtkantstructuur van de
omgeving.
Enkel in het noordoosten van de site grenst de zone aan een woonzone. Hier bestaat echter de
mogelijkheid om een voldoende afstand te bewaren. Een bestaande afwatering wordt als grens
genomen van de bedrijvenzone in oostelijke richting.
De nieuw te ontwikkelen zone wordt volledig ontsloten door één centrale as dienst doend als
erfontsluiting. De as laat verkeer toe in twee richtingen, zodat slechts één knooppunt met de
Leuvensesteenweg noodzakelijk is.
In de bestaande stripvormige bedrijvenzone langs de Leuvensesteenweg zijn nu bedrijven en
handelszaken gesitueerd die allen rechtstreeks hun ontsluiting hebben op de steenweg. Door
de aanleg van een lusweg worden deze bedrijven ook ontsloten via de centrale as. Door de
aanleg van deze éénrichtingslus wordt de verkeersveiligheid verhoogd.
De Bosterestraat zal dienst doen als centrale fietsas in een groene zone, waarin ook de
waterbuffering wordt opgenomen. Loodrecht op deze as worden nog een aantal
fietsverbindingen tot aan de Leuvensesteenweg gerealiseerd. Ook deze worden gekoppeld aan
de afwatering- en groenstructuur.


Uitbreiding Regionaal Bedrijventerrein Webbekom Noord

Deze zone (18 ha) is gelegen ten noorden van het bestaand bedrijventerrein Webbekom. De
overgang tussen de zone en het bedrijventerrein is een begroeid talud met een hoogteverschil
van 5 à 10m. Het terrein zelf ligt op een lichte helling. Het volledige terrein watert af naar de
Leugebeek, die de noordelijke grens van de zone vormt. In het oosten bevinden zich woningen
die gelegen zijn langs de Halensestraat (N2). Ten noorden van het gebied bevinden zich
woningen van de kern Webbekom, en eveneens een proefdierenkliniek. In het gebied zijn een
drietal woningen gelegen. Centraal in het gebied langs de Dorpsveldstraat zijn twee verlaten
voetbalterreinen gelegen. Het oostelijke deel van het terrein wordt hoofdzakelijk ingenomen
door hobbylandbouw. In het westelijke deel zijn er meer akkers gelegen. De westelijke grens
van de zone is een holle weg, de Tiensebaan.
De uitbreiding wordt ontwikkeld als regionaal bedrijventerrein.
De zone grenst in het oosten en het noorden aan woningen langs respectievelijk de
Halensebaan en de Dorpsveldstraat. Aan deze zijde wordt een brede groene buffer voorzien.
Tussen de bedrijvigheid en de Webbekomstraat wordt maximaal een groenbuffer voorzien.
Binnen deze bufferzone zorgen nieuwe fietsroutes voor een zachte verbinding van het
bedrijventerrein met de openruimtestructuur, en met de binnenstad. Ook beneden aan het talud
die de grens is van het huidige bedrijventerrein wordt een fietsas aangelegd. Via de Zelkstraat
kan de verbinding met het Webbekomsbroek gemaakt worden. In het westen kan een fietsroute
aan de voet van de Kloosterberg voor een snelle verbinding zorgen met de binnenstad.
De bedrijvigheid wordt aansluitend op het bestaande bedrijventerrein voorzien. Tussen het
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bestaande bedrijventerrein en het nieuw aan te leggen bedrijventerrein is wel een groot hoogteverschil aanwezig. Het talud is begroeid met struiken en bomen. Op deze manier wordt de
bedrijvigheid zo veel mogelijk gebundeld en wordt ook voldoende afstand gehouden t.o.v. de
woonomgeving.
De ontsluiting van de bedrijvenzone gebeurt via een brede as, die aansluit bij de bestaande
wegenis van het bedrijventerrein Webbekom.


Uitbreiding Regionaal Bedrijventerrein Webbekom West

Deze zone (15 ha) is gelegen ten westen van het bestaand bedrijventerrein Webbekom. De
grens tussen de zone en het huidig bedrijventerrein is de Tiensebaan, een holle weg. De
westelijke grens volgt even de Mortelstraat, om dan loodrecht naar de A2 te gaan. De zuidelijke
rand is de A2, die iets hoger gelegen is dan het terrein. De locatie is op een vlakker deel van
een helling gelegen. Het meest noordelijke deel kent wel een belangrijke helling. De locatie is
volledig ingenomen door akkers en een fruitaanplanting. Er is geen bebouwing aanwezig in het
plangebied.
Het gebied wordt ingericht als regionaal bedrijventerrein.
In en rond de zone zijn nog een aantal holle wegen en houtkanten aanwezig. Deze structuur
wordt zoveel mogelijk behouden en ook als structurerend gegeven gebruikt.
De bedrijvigheid sluit aan op het bestaande bedrijventerrein Webbekom. Bij een fasering wordt
het deel dat het meest aansluit bij het bedrijventerrein eerst ontwikkeld.
De Tiensebaan (thans brede onverharde holle weg) wordt maximaal gevrijwaard. De
verbinding, de ontsluiting naar het bestaande industrieterrein gebeurt via een nieuw aan te
leggen weg ten westen van de Tiensebaan.
Aangezien de zoekzone gelegen is op een helling is een buffering naar het landschap
noodzakelijk. De buffer dient hoog genoeg te zijn zodat de landschappelijke impact van het
bedrijventerrein beperkt blijft.
Ook naar de A2 moet een voldoende buffer worden voorzien. Op deze plaats is de A2 een
aantal meter hoger gelegen dan het toekomstige bedrijventerrein. Op die manier is het
bedrijventerrein reeds een groot deel van het zicht ontrokken.



Kleinhandelszone Leuvensesteenweg

In overeenstemming met de aanbevelingen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt de
grootschalige kleinhandel gesitueerd in de zone van ca. 15 ha aan de Leuvensesteenweg,
vanaf de Commissaris Neyskenslaan tot aan de Reustraat.
Dit gebied dat volgens het gewestplan als bedrijventerrein is bestemd, is zo goed als volledig
benut.
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Het is begrensd door de groene insteek van de Begijnenbeek. De ontsluiting, te realiseren in
het kader van de heraanleg van de N2, zal de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren. Het
aansluitend deel van de vallei van Begijnenbeek wordt meegenomen in het provinciaal RUP.
Bedoeling hierbij is om meer juridische flexibiliteit te verkrijgen gericht op een meer aangepaste
groene inrichting van de vallei t.o.v. de starre voorschriften als parkgebied volgens het
gewestplan.



Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming

De landschappelijk opvallende getuigenheuvel wordt gevrijwaard van bebouwing. Aan de
oostelijke voet ligt een woonuitbreidingsgebied van ruim 12 ha dat nog niet werd ontwikkeld.
Omwille van de landschappelijke kwaliteiten van de Kloosterberg wordt het zuidelijk deel niet
ontwikkeld, in functie van de vrijwaring van de open ruimte; de Kloosterberg is immers een
belangrijke getuigenheuvel die in zijn integriteit dient bewaard te blijven.
Dit zuidelijk deel krijgt een openruimtebestemming.

10.3

Relevante wetgeving en beleid
Volgende wetgeving en beleidsdocumenten zijn relevant m.b.t. de deelplannen:
Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, Gewestplan, BPA nr. 3 ter
“Kloosterberg” (wijzigingsplan), BPA nr. 4 “Speelhof”, Vlarem I, Vlarem II; Richtlijn 1999/30EG
en Richtlijn 2008/05/EG m.b.t. luchtkwaliteitsnormen, Besluit van de Vlaamse Regering van
22/7/2005 inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingsgeluid en tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 1/6/1995 houdende de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne; Wetgeving grondwater; Bescherming oppervlaktewater;
Bestemming en milieukwaliteitsnormen oppervlaktewater; Grondwaterdecreet; Besluit van de
Vlaamse Regering houdende reglementering van de watergebieden en de beschermingszones;
Natuurbeheerrecht: Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu; Vlaamse
en/of
erkende
natuurreservaten;
Vogelrichtlijngebieden;
Regionale
landschappen;
Soortenbesluit; Beschermde monumenten, landschappen en/of stads- of dorpsgezichten;
Bodemsaneringsdecreet; Decreet op het archeologische patrimonium; Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV); Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams Brabant (RSVB); Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan; Vlaams Milieubeleidsplan 2003-2007, en verlenging tot 2010;
Gemeentelijk Milieubeleidsplan; Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan; Erosiebestrijdingsplan;
Landschapsatlas; Beleidsbrief landbouw 2009; Decreet integraal waterbeheer en de
(deel)bekkenbeheerplannen; Stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratie en buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater; Besluit
van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de
watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de
adviesprocedure bij de watertoets; Vlaams stofplan (2005); Mobiliteitsplan Vlaanderen;
Gemeentelijk mobiliteitsplan; Deelbekkenbeheerplan deelbekken van de Begijnebeek.
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10.4

Alternatievenonderzoek

10.4.1

Alternatieven
De concrete taakstelling die uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaams Brabant volgt, laat geen ruimte voor doelstellingsalternatieven in verband
met bedrijventerrein, wel expliciet voor locatiealternatieven. Ook inrichtingsalternatieven
behoren tot de mogelijkheden. Deze laatste worden meegenomen in de te nemen maatregelen.
In het zoekproces naar locaties, o.m. beschreven in de Eindnota Gewenst Stedelijk
Gebiedbeleid Diest, (zie hoger) werden 3 zoekzones geïdentificeerd.

-

Zoekzone Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid
Zoekzone Uitbreiding RB Webbekom Noord
Zoekzone Uitbreiding RB Webbekom West

Op basis van de verdere afweging van de zoekzones i.f.v. de gewenste economische structuur
werd ervoor geopteerd om het aanbod aan bedrijventerreinen te Diest te differentiëren en de 3
locaties slechts gedeeltelijk te ontwikkelen als bedrijventerrein. Dit vormt het plan.
Alternatieven voor dit plan bestaan erin de bedrijvigheid te concentreren op 1 locatie of 2
locaties (i.p.v. 3) waarbij zoekzones dan verder uitgebreid worden ontwikkeld als
bedrijventerrein. Mogelijke alternatieven zijn:
1.
aanspreken van de zoekzone Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de
volledige taakstelling van 45 ha (1 locatie);
2.
aanspreken van de zoekzone Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor 19 ha
(volgens het planontwerp) èn de zoekzone Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha (2
locaties);
3.
aanspreken van de zoekzone Uitbreiding RB Webbekom Noord voor 18 ha
(volgens het planontwerp) èn de zoekzone Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha (2
aaneensluitende locaties).
Deze te onderzoeken locatiealternatieven omvatten
locatiealternatieven vanuit het ruimtelijk beleidskader.

alle

redelijke

en

verdedigbare

In hetgeen volgt wordt het gebied Leuvensesteenweg Zuid voor de volledige taakstelling (45
ha), en het gebied Uitbreiding Webbekom-West voor 30 ha als deel van de genoemde
locatiealternatieven nader omschreven en op orthofoto gesitueerd. Zie Figuur 3 en Figuur 4.
Voor beide zones werden nog geen inrichtingsschetsen opgemaakt. In die zin worden
mogelijke inrichtingen, innames, betzetting,.. die uit de inrichtingsschetsen van de
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deelplanzones kunnen worden afgeleid, indicatief geëxtrapoleerd voor de locatiealternatieven
wanneer dit nodig is in de effectanalyse.


Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg voor de volledige taakstelling
(45 ha)

Meer dan de deelplanlocatie Leuvensesteenweg-Zuid, wordt het RB uitgebreid met de zone
tussen de Bostereweg en de vallei van de Begijnenbeek zodat ca. 45 ha wordt ingenomen
hetgeen toelaat de taakstelling m.b.t. regionale bedrijvigheid volledig te realiseren.
De meest zuidelijke grens van deze zone is een talud, die de overgang met de vallei van de
Begijnenbeek markeert.
Het terrein is relatief vlak en ligt net iets hoger dan de zone voor bijkomende bedrijven in de
deelplanzone Uitbreiding Leuvensesteenweg Zuid.
In het oosten van deze uitbreiding zijn een drietal woningen gelegen. Ook tegen de zuidelijke
grens is één woning gelegen. Het terrein bestaat voornamelijk uit akkers.


Uitbreiding RB Webbekom West tot 30 ha als deel van locatiealternatieven

Het betreft de herbestemming naar bedrijventerrein van een zone van 30 ha gelegen ten
westen van het bestaand bedrijventerrein Webbekom.
De grens tussen deze locatie en het bestaande bedrijventerrein is de Tiensebaan, een holle
weg. Ten noorden van de zoeklocatie zijn een aantal fruitboomgaarden gelegen. De westelijke
grens volgt even de Mortelstraat, om dan loodrecht naar de A2 te gaan. De zuidelijke rand
wordt gevormd door de A2, die iets hoger gelegen is dan het terrein.
De locatie is op een vlakker deel van een helling gelegen. Het meest noordelijke deel kent wel
een belangrijke helling.
De zoeklocatie is volledig ingenomen door akkers. Er is geen bebouwing aanwezig in het
gebied.

10.4.2

Niet weerhouden alternatieven


Webbekom West voor de volledige taakstelling (45 ha)

Inname van 45 ha, herbestemming naar bedrijventerrein, zich verder uitstrekkend verdergaand
langsheen de A2 vormt geen redelijk alternatief omwille van 3 redenen:
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-

Dergelijke uitbreiding is een nog verdergaande perifere uitbreiding van het stedelijk gebied,
dieper in, verdergaande aantasting van de open ruimte, hetgeen vanuit landschappelijk
effect significant negatief is en niet te remediëren;

-

Vooral is het ook planologisch niet te verantwoorden: Het is verdergaand strijdig met het
principe van gedeconcentreerde bundeling, als planologisch principe gesteld in het RSV.
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-

Dergelijke verdere ontwikkeling zou bovendien komen te liggen in Herbevestigd Agrarisch
Gebied.



Locaties waar inname van natte gebieden vermeden worden

De vraag naar de behandeling van dergelijke – nog niet gespecifieerde (m.u.v. WebbekomWest voor de volledige taakstelling) – locaties, is te begrijpen vanuit de bekommernis voor de
‘natte gebieden’ die binnen de deelplanlocatie Webbekom-Noord liggen, en mogelijk in enige
mate eveneens m.b.t. bodems in de omgeving van Leuvensesteenweg Zuid.
-

Enerzijds worden de natte gebieden waarop de deelplannen of de keuze voor
locatiealternatieven potentiële effecten kunnen hebben, in hetgeen volgt degelijk
beschreven en onderworpen aan milieueffectrapportage, met indien nodig de vereiste
compenserende of mitigerende maatregelen.

-

Anderzijds konden in het vooronderzoek geen andere locatiealternatieven worden
gevonden dan diegene die momenteel voorliggen (Zie Eindnota waarvan hoger melding).

M.b.t. het nattere gebied, gelegen in de deelplanzone Webbekom-Noord wordt dit gebied
gericht opgenomen in de brede bufferzone die zal worden aangelegd binnen de deelplanzone.
Na de herbestemming en herinrichting van dit gebied worden bovendien meerwaarden
verwacht. Hiervoor wordt verwezen naar de verschillende disciplines onder m.e.r. verder in dit
rapport.

10.5

Bespreking per discipline

10.5.1

Bodem

10.5.1.1

Bestaande situatie
De oppervlakkige bodem bestaat op de locaties in het algemeen uit zandleem. Op een aantal
locaties dagzoomt de onderliggende bodemlaag. Deze bestaat uit meer zandig materiaal zoals
ter hoogte van Leuvensesteenweg Zuid, of uit meer kleirijk materiaal zoals plaatselijk ter hoogte
van Webbekom Noord en West. In de ondergrond wordt met wisselende diepte en in
wisselende mate het tot zeer kleihoudende zand aangetroffen.
Waar sterke hellingen voorkomen en onder akkerbouw, vormt erosie een knelpunt, bv. in
Webbekom Noord en plaatselijk in Webbekom West of langsheen de Begijnebeek.
Op alle locaties is landbouw het belangrijkste bodemgebruik. De bodemgeschiktheid hiervoor is
eerder matig ter hoogte van Leuvensesteenweg Zuid, Kloosterberg en Webbekom Noord, doch
goed tot zeer goed ter hoogte van Webbekom West.
Vrijwel overal laten de bodems infiltratie van neerslag toe.
De bodemhygiënische toestand ter hoogte van de deelplangebieden vormt voor mens en
omgeving geen risico, er zijn geen voorwaarden verbonden aan het mogelijk bodemgebruik in
dit verband.
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10.5.1.2

Deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-Noord
Gezien de verdichtingsgevoeligheid van de bodem in het parkgebied, zijn maatregelen nodig
om bodemverdichting te voorkomen bij berijden met werfmachines bij de inrichting van de
groenbuffer en tijdens de waterbeheersingswerken.

10.5.1.3

Deelplan Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming
Er zijn geen effecten op de bodem te verwachten gezien de feitelijke situatie wordt bevestigd.

10.5.1.4

Deelplan Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid
Herbestemming van de huidige landbouwzone is van definitieve aard waardoor de potentiële
functies van het gebied afnemen. De landbouwgeschiktheid van de percelen is echter zeer
heterogeen en in het algemeen eerder matig.
Door de realisaties kan men verwachten dat de bodem verdicht, waarvoor milderende
maatregelen worden voorgesteld op de plaatsen die later nog vegetatie dienen te dragen of
infiltrerend dienen te blijven. Andere effecten op de bodem zijn eerder beperkt, hooguit minder
erosie, in de mate dat dit plaatselijk momenteel een beperkt knelpunt vormt.

10.5.1.5

Deelplan RB Webbekom Noord
Vergelijkbare effecten op de bodem zijn te vermelden als deze voor de zone
Leuvensesteenweg Zuid. Door de inname van het gebied zullen de potentiële functies die de
bodem kan hebben afnemen. De huidige geschiktheid voor productie (landbouw of bos) is
eerder matig.
In het bijzonder verdichting kan een knelpunt vormen, waarvoor milderende maatregelen
worden voorgesteld.
Op deze locatie is gezien de helling en bodemgebruik de erosiegevoeligheid momenteel groot.
Verhardingen en permanente begroeiing zullen erosie drastisch verminderen. Ook zal tijdens
de aanleg gedurende langere tijd onbegroeide bodem en gestockeerde grond dienen afgedekt
te worden om erosie tegen te gaan. Het steile begroeide talud tussen het deelplangebied en de
bestaande bedrijvenzone maakt geen deel uit van het plangebied.

10.5.1.6

Uitbreiding RB Webbekom West
De bodemgeschiktheid voor landbouw- of bosproductie is er tot zeer hoog. In die zin zal de
multifunctionaliteit dalen. Deze bodemgeschiktheid is hier hoger dan op de andere
deelplanlocaties. Erosie vormt plaatselijk een knelpunt. Andere effecten op de bodem zijn in
grote lijnen vergelijkbaar met deze van Webbekom Noord.
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10.5.1.7

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de volledige
taakstelling
Vergelijkbaar met het deelplan Leuvensesteenweg Zuid, doch m.b.t. een grotere oppervlakte
(45 ha).

10.5.1.8

Locatiealternatief met Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha
De bodems op deze locatie hebben een hogere geschiktheid voor productie (landbouw, bos)
dan de bodems op de andere locaties. Uitbreiding op deze zone neemt meer van deze
bodemoppervlakte in en betekent verlies van nagenoeg 30 ha landbouwareaal.
Zie ook deelplan Webbekom West.

10.5.2

Water

10.5.2.1

Bestaande situatie
In de ondergrond bevinden zich belangrijke waterreserves. De Zanden van Diest (plaatselijk
ook zeer kleirijk) bevatten winbare waterreserves. Dieper liggen nog grondwaterreserves met
veelal betere grondwaterkwaliteit. Gezien het waterpeil in de Zanden van Diest kort aan de
oppervlakte ligt wordt het grondwater als ‘zeer kwetsbaar‘ gekwalificeerd. Enkel ter hoogte van
Webbekom West ligt dit grondwaterpeil dieper en is het grondwater ‘kwetsbaar’. M.u.v. de
locatie Leuvensesteenweg Zuid, komen overal verschillende waterwinningen voor in
verschillende winbare grondwaterlagen.
De waterlopen in het studiegebied voeden uiteindelijk de Demer. Alhoewel er in de bovenloop
van de Demer meerdere bronwaterlopen voorkomen, wordt de Demer als een regenrivier
aanzien. De Demer reageert immers vrij hevig op neerslagbuien met hoge piekdebieten als
gevolg. In de zomer of tijden van droogte kan het debiet in de waterloop heel laag zijn. De
hoofdfunctie van nagenoeg alle waterlopen is de afvoer van oppervlaktewater. Ze zorgen zowel
voor afwatering (doorvoer van water) als voor de ontwatering (lokale afvoer en drainage). Bij de
hoofdwaterlopen overweegt de afwateringsfunctie. Bij kleinere waterlopen zoals de
Leugenbeek en de Gele gracht, overweegt de ontwateringsfunctie.
De locaties Leuvensesteenweg Zuid en het aansluitende gebied van het locatiealternatief
vormen de beide zijden van een lichte depressie. De grens tussen beide locaties wordt
gevormd door een ondiepe, goed onderhouden gracht die deze depressie volgt. Deze gracht
voert intermittent water af in NO-richting, en mondt uit in de Begijnenbeek stroomafwaarts van
het natuurreservaat Papenbroek, in de omgeving van het VEN-gebied Begijnebeekvallei ter
hoogte van Bost. De gracht capteert hoofdzakelijk oppervlakkig afstromend water van beide
locaties en draineert slechts in beperkte mate hogere winterwaterstanden in de omliggende
bodems. De bodemkaart geeft aan dat dit zeer tijdelijk hogere wintergrondwaterstanden betreft
die veroorzaakt worden door de lagere doorlatendheid van het substraat, het Diestiaanzand dat
plaatselijk tot zeer kleihoudend is. Gedurende een groot deel van het jaar staat deze gracht
droog.
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Het natuurgebied Papenbroek wordt ontwaterd door de Gele gracht die stroomafwaarts van de
locatie in de Begijnebeek uitmondt. De Gele gracht is een kleine waterloop die parallel, ten
zuiden van de Begijnebeek loopt en mondt in de Begijnebeek ter hoogte van het
locatiealternatief Leuvensesteenweg Zuid. Zowel de Begijnebeek als de Gele gracht werken in
het studiegebied ontwaterend. Gezien de Begijnebeek geografisch tussen de locatie
Leuvensesteenweg Zuid en de Gele gracht ligt, is de Gele gracht hydrologisch nauwelijks of
niet relevant m.b.t. m.e.r. aangaande de locatie Leuvensesteenweg Zuid.
De ontwatering van de planlocatie Kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord gebeurt via de
Opendeurkeloop naar de Begijnebeek ter hoogte van de Speelhofwijk.
De locatie Uitbreiding Webbekom Noord ligt grotendeels op een lange, aan de bovenzijde steile
helling. De Leugenbeek volgt de voet van deze helling. Deze beek ontvangt runoff water en
maar treedt ook ontwaterend op t.o.v. de belendende bodems. Op de locatie zelf komt geen
kwel (grondwater dat tot aan de bodemoppervlakte stijgt) voor.
Omwille van de topografische ligging ontwatert de locatie WUG Kloosterberg eveneens naar de
Leugenbeek.
De locatie Webbekom West is hoger gelegen en de topografie is grotendeels eerder vlak. Er
komen geen grachten voor. Aan de NW-zijde neemt de helling toe en komen langsheen de
wegen grachtjes voor of stroomt het water langs een holle weg (Blakenbergstraat en zijweg).
Afstromend water dat de Papenbroekstraat bereikt wordt opgevangen door de riolering van
deze straat.
De waterkwaliteit van de Begijnenbeek en waarschijnlijk eveneens van de Leugenbeek voldoet
niet aan de gestelde eis van basiskwaliteit. De Begijnenbeek heeft waardevolle
structuurkwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn zwak m.b.t. de Leugenbeek.
Door een versnelde afvoer van hemel- en oppervlaktewater vanuit hoger gelegen gebieden als
gevolg van toename van de verharde oppervlakte (bebouwing, de verschillende woonkernen,
industriepark Leuvensesteenweg Noord, de autosnelweg A2/E314) de aanleg van een
uitgebreid netwerk van sloten, ontbossing en intensiever landgebruik door landbouw, is het
overstromingsrisico in de vallei van de Begijnenbeek toegenomen, in het bijzonder ter hoogte
van de Speelhofwijk en in het centrum van Diest. Teneinde de Begijnenbeek te kunnen
ontlasten werd een verbinding aangelegd tussen de Begijnenbeek en de Leugenbeek, en werd
de Leugenbeek uitgediept.
Binnen het deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord ligt een oppervlakte effectief
overstromingsgevoelig gebied.

10.5.2.2

Deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-Noord
Iedere verdere afdichting van de bodem leidt op deze locatie tot verscherping van de
overstromingsproblematiek. Volgens de inrichtingsschets neemt een deel van de beperkte
bijkomende inrichting effectief overstromingsgevoelig gebied in (ca. 0.3 ha). Het betekent dat
ook de regenwaterafvoer zal toenemen. Het deelplan zal moeten voorzien in compensatie voor
het verloren gegane effectief overstromingsgevoelig gebied en verdergaande buffering voor
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regenwaterafvoer. De herinrichting van het huidige parkgebied geeft hiertoe mogelijkheden. Er
zijn echter beperkingen gezien de buffer niet ten koste kan gaan van effectief
overstromingsgevoelig gebied en gezien verlaging van het bodemniveau om bijkomend volume
overstromingsgevoelig gebied te creëren slechts zeer beperkt mogelijk is omwille van de
natuurlijke hoge grondwaterstand. Verlaging van het niveau van de parkingzone aan de
Carrefour biedt hier een mogelijke oplossing. Andere mogelijkheden bestaan in aanleg van
overstroombare kelders of wegenis. Het concrete inrichtingsplan zal dienen voorgelegd te
worden aan de bevoegde overheid.
Ingeval er bemaald dient te worden bij aanlegwerken, dient het bemalingswater te worden
belucht vóór lozing op het oppervlaktewater om het in oplossing zijnde ijzer te laten neerslaan.
Er wordt voorgesteld dat bij de ingrepen ook de structuurkenmerken van de Opendeurkeloop
en de Begijnebeek gevoelig worden verbeterd. De ingrepen dienen wel te worden afgestemd
op de maatregelen voorzien in het deelbekkenbeheerplan voor de Begijnebeek.

10.5.2.3

Deelplan Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming
Er worden geen effecten verwacht.

10.5.2.4

Deelplan Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid
Inname van het gebied heeft vanzelfsprekend bodemafdichting tot gevolg waardoor minder
water in de bodem zal dringen. Bij de aanleg dienen conform het beleid en wetgeving ter zake
(o.m. Vlarem II) infiltratiestructuren aangelegd te worden om de grondwatervoeding te
handhaven. Deze zullen ruimte vragen van grofweg 0.4 ha, doch ze zijn waarschijnlijk deels te
realiseren in combinatie met de nodige buffer voor regenwaterafvoer. Gezien de huidige
wateroverlast stroomafwaarts van het terrein, m.b.t. de Begijnenbeek ter hoogte van de
Speelhofwijk, heeft de bijkomende regenwaterafvoer een significant negatief effect;
Verdergaande inrichtingsmaatregelen, buffer en geknijpte afvoer zijn vereist en mogelijk.
Bovendien is het aan te bevelen om eveneens de RWA van de bestaande bedrijven mee te
nemen in de aan te leggen voorzieningen. De regenwaterafvoerbuffer dient afsluitbaar te zijn bij
calamiteit en wordt bij voorkeur collectief aangelegd. Alle regenwater van risicovlakken
(parkings, wegenis,..) dient geleid te worden over KWS-afscheider met coalescentiefilter, en via
slibvang. Het is in die zin ook belangrijk dat erosie wordt vermeden tijdens werken.
Gezien de huidige waterkwaliteit van de Begijnebeek niet voldoet aan de basiswaterkwaliteit, is
bijkomende vuillast via effluenten te vermijden en moeten strengere lozingsnormen gelden.
Ingeval bijkomende grondwaterwinning gebeurt in het Diestiaanzand zijn effecten m.b.t. de
oppervlakkige grondwaterstanden buiten het plangebied niet uitgesloten.

10.5.2.5

Deelplan RB Webbekom Noord
Effecten door afdichting van de bodem op verminderde grondwatervoeding zullen niet overal
kunnen gecompenseerd worden door infiltratievoorzieningen. De mogelijkheden voor collectief

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

292

aan te leggen infiltratieinfrastructuren dienen nog onderzocht en uitgewerkt te worden. De zone
met droge zandleembodems in het deelplangebied lijkt hiervoor mogelijkheden te bieden.
Toename van regenwaterafvoer is verwacht doch dient door bijkomende maatregelen beheerst
te worden gezien de overstromingsproblematiek stroomafwaarts. In grootteorde kan men
rekenen met 0.5 ha voor de nodige buffer. Zoals ook in de andere deelplanlocaties wordt deze
bij voorkeur collectief aangelegd, en wordt regenwater van risicovlakken geleid door
KWSafscheider en coalescentiefilter. Slibvang is eveneens te voorzien. Erosie vooral tijdens
aanlegwerken dient vermeden te worden. Ook hier dient bemalingswater voldoende belucht te
worden voor het kan geloosd worden op de Leugenbeek. Door reeds bestaande
grondwaterwinningen zal er slechts beperkte mogelijkheid zijn voor bijkomende winningen.
Verscherpte lozingsnormen zullen nodig zijn voor bedrijfsafvalwater gezien de waarschijnlijke
huidige waterkwaliteit van de Leugenbeek.
De herinrichting van het gebied geeft kansen voor verbetering van de structuurkwaliteit van de
Leugenbeek zoals dit reeds aangegeven wordt op de inrichtingsschets. Dit kan gerealiseerd
worden door bijkomende meandering, zwak hellende oevers en gedeeltelijke aanschakeling
van bijkomende watervlakken. Ook aanleg van de regenwaterbuffer kan hier voorzien worden.

10.5.2.6

Uitbreiding RB Webbekom West
Gezien de geologie op deze locatie is de bodemwaterhuishouding in de deelplanzone
nagenoeg
niet
onder
invloed
van
een
oppervlakkige
grondwaterstand.
De
landbouwbodemgeschiktheid van een beperkte zone met zeer natte bodem ten noorden van de
deelplanzone zou kunnen verbeteren indien er grondwaterstandsdaling zou optreden.
M.b.t. de regenwaterafvoer zal ook hier onderzocht dienen te worden om maximaal infiltratie te
realiseren (te onderzoeken in de zone met droge zandleembodems), en erna te bufferen
hetgeen ca. 0.3 ha ruimtebeslag kan betekenen. Verdere voorwaarden zijn vergelijkbaar met de
deelplanzone Webbekom Noord.

10.5.2.7

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de volledige
taakstelling
Ten opzichte van de deelplanzone
infiltratiemogelijkheden gunstiger liggen.

bijkomende

zone

kan

verwacht

worden

dat

Gezien de nabijgelegen natuurwaarden langs de Begijnebeek, dient verminderde
grondwatervoeding te worden vermeden en zal in een eerste raming 1.5 tot 2 ha ruimte op de
locatie dienen gereserveerd te worden voor infiltratievoorzieningen eventueel in combinatie met
regenwaterafvoerbuffer. Voor deze buffer dient tot ca. 1 ha ruimte gereserveerd te worden.
Indien grondwaterwinningen in het freatische grondwater worden aangelegd kunnen deze
effecten hebben op de grondwaterstanden in de bodems langs de Begijnenbeek.
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10.5.2.8

Locatiealternatief met Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha
Effecten zijn vergelijkbaar met deze van de deelplanzone, evenwel m.b.t. de belangrijkere
oppervlakte.

10.5.3

Mens en mobiliteit

10.5.3.1

Deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-Noord


Bestaande situatie

Deze zone bestaat uit een lint van overwegend baanwinkels en grootschalige detailhandel, die
allen een eigen op- en afrit hebben naar de N2 toe en een eigen parking. Achteraan ligt de
vallei van de Begijnenbeek, die reeds een stukje is ingenomen als parking en die de scheiding
vormt met de zuidelijke residentiële wijken van Diest. De steenweg heeft een 2x1-profiel met
aanliggende fietspaden en beschikt over restcapaciteit. Op dit ogenblik zijn er ter hoogte van de
zone wegeniswerken aan de gang, waarbij vrijliggende fietspaden worden aangelegd en ook
het aantal in- en uitritten beperkt zal worden tot twee, en beveiligd met verkeerslichten.


Effecten

Gezien de herbestemming van de zone in het plan gepaard gaat met herbestemming van de
zone RB Leuvensesteenweg Zuid, zal de kleinhandelszone geen bijkomend verkeer genereren:
Een aantal zaken verhuist naar de zone RB Leuvensteenweg Zuid, en vice versa.
Van de geplande inrichting wordt significant positief effect verwacht op de verkeersveiligheid.

10.5.3.2

Deelplan Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming
Dit gebied is vandaag niet ontsloten voor het gemotoriseerd verkeer en dat zal ook zo blijven.

10.5.3.3

Deelplan Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid


Bestaande situatie

Het bestaande bedrijventerrein Leuvensesteenweg-Zuid bestaat uit een lint met bedrijven
langsheen de Staatsbaan (N2) met erfontsluitingen naar de steenweg zelf. Deze heeft een 2x1
profiel met aanliggende fietspaden, hetgeen overeenkomt met een capaciteit van 1.000
voertuigen per uur per richting. Momenteel rijden richting Diest ca 830 voertuigen per uur
tijdens de avondspits, tegenover 880 richting Leuven. Er is dus nog restcapaciteit.
Langsheen deze steenweg richting de A2 autosnelweg komt er relatief weinig bebouwing voor.
Ook de verbindingen met de belangrijkste regionale routes verlopen via gunstige routes. De
N29 naar Tienen start aan het complex Bekkevoort op de A2, terwijl de N174 naar Geel bereikt
kan worden via het bebouwingsvrije noordwestelijke deel van de ring van Diest.
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Langsheen het bedrijventerrein passeren er drie buslijnen. De Leuvensesteenweg speelt ook
een belangrijke rol in het functioneel fietsroutenetwerk.


Effecten

Op de voorziene ontsluitingsweg van het bedrijventerrein worden tijdens het avondspitsuur 139
auto’s en 20 vrachtwagens verwacht, naast verkeer van de huidig aanwezige bedrijven.
Uit de raming van de verkeersgeneratie en de verdeling van dit verkeer blijkt de impact op de
N2 in beide richtingen eerder beperkt, maar door de reeds hoge intensiteiten wordt de
praktische capaciteit stilaan benaderd (+/- 90 %).
De toename in auto- en vrachtwagenverkeer is niet gunstig voor het fietsverkeer. In de
maatregelen wordt herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg geadviseerd.

10.5.3.4

Deelplan RB Webbekom Noord en West


Bestaande situatie

Het huidige regionale bedrijventerrein Webbekom ligt langsheen de A2 autosnelweg. De
centrale ontsluitingsweg van dit bedrijventerrein sluit rechtstreeks aan op het op- en
afrittencomplex van de A2 autosnelweg t.h.v. de N2-Halensebaan te Webbekom. Rond het afen oprittencomplex vormt de N2 een 2x2-weg met een praktische capaciteit van 2000
voertuigen per uur per richting. In de gedeeltes naar Diest en Hasselt toe gaat hij over in een
2x1-weg met minder capaciteit.
De verbindingen met de belangrijkste regionale wegen zijn iets minder gunstig, aangezien de
link tussen de N2-Halensebaan en de bebouwingsvrije noordwestelijke ring via dicht bebouwd
gebied verloopt.
Op dit ogenblik wordt het kruispunt van de Industrieweg met de N2 heraangelegd als een
rotonde, waarbij de fietsers via een diagonale tunnel onder de rotonde naar een veilige
fietsroute, die parallel loopt met de N2, worden geleid. Het industrieterrein is goed ontsloten
door openbaar vervoer en door het fietsnetwerk.
Op basis van tellingen in 2003 die nog steeds voldoende representatief worden beschouwd,
blijkt tijdens de avondspits blijkt het uitgaand verkeer restcapaciteit van 44% te hebben op voor
het Industrieterrein, 38% restcapaciteit op de Halensebaan (N2) richting Halen en 59%
restcapaciteit richting Diest. Tijdens de ochtendspits blijkt het ingaand verkeer 52%
restcapaciteit te hebben op het Industrieterrein, 49% restcapaciteit op de N2 uit richting Halen
en 64% restcapaciteit uit richting Diest.
De Halensebaan in Webbekom (N2) wordt geflankeerd door dichte lintbebouwing. De
handelsfunctie is er wel beperkt.
Ten noorden van het bedrijventerrein Webbekom liggen een aantal rustige
landbouwexploitatiewegen en woonstraten. In deze zone ligt ook de Steenweg op
Paepenbroek, een kleine verbindingsweg tussen de kernen van Webbekom en Assent, die
weinig verkeer verwerkt.
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Effecten

In de huidige verkeerssituatie wordt de impact van het bijkomende bedrijventerrein op de
capaciteit N2 als verwaarloosbaar beschouwd, de verzadigingsgraad tijdens de spitsuren blijft
lager of veel lager dan 70%. Ook ter hoogte van de rotonde stijgt de verzadigingsgraad slechts
miniem.
Aangezien de A2 een groot deel van het verkeer zal verwerken, en gezien het sterke
spreidingspatroon (op basis van het herkomst-bestemmingsverkeer), zal de impact van het
nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein op de N10, de N127 en de N725 vrij beperkt zijn inzake
intensiteit/capaciteit.
Webbekom en Zelk worden beiden doorkruist door de N2, langsheen Webbekom zullen er
maximaal 66 auto’s en 21 vrachtwagens meer gegenereerd worden. Gezien het verkeer die
deze kant wordt opgestuurd, wordt het extra verkeer op deze wegen als gering negatief
beoordeeld. Herinrichting van de N2 als secundaire toegangsweg wordt voorgesteld met oog
voor verkeersleefbaarheid.
De ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Webbekom-West wordt het best naast en los van
de Tiensebaan aangelegd, zodat geen conflict ontstaat met de recreatieve fietsers,
voetgangers en mountainbikers

10.5.3.5

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de volledige
taakstelling


Bestaande situatie

Zie deelplan RB Leuvensesteenweg Zuid


Effecten

Op de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein worden tijdens het avondspitsuur 331 auto’s en
61 vrachtwagens verwacht. De sterke toename van het verkeer veroorzaakt vrijwel verzadiging
op de N2, een significant negatief effect en daarom is dit alternatief af te raden.
De verandering in de fietsverkeersveiligheid wordt matig negatief beoordeeld. Herinrichting van
de N2 Leuvensesteenweg is dan duidelijk geadviseerd.

10.5.3.6

Locatiealternatief met Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha


Effecten

Het locatiealternatief waarbij Webbekom West voor 30 ha wordt ontwikkeld naast deelplan
Leuvensesteenweg Zuid betekent geen verschillend effect t.o.v. het plan. Aangezien het aantal
bijkomende ha bedrijventerrein ter hoogte van Webbekom dan even groot is als in het deelplan
RB Webbekom-Noord en –West, en de ontsluiting ook gelijkaardig is, zijn de verkeerseffecten
eveneens identiek.
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Ingeval Webbekom West ontwikkeld wordt voor 30 ha èn Webbekom Noord volgens het
deelplan, dan blijven de effecten van verkeersgeneratie na doorrekening, ter hoogte van de N2
nog steeds verwaarloosbaar. Enkel op de Industrieweg zelf is er een toename hetgeen als
gering negatief wordt beoordeeld.

10.5.4

Lucht

10.5.4.1

Bestaande situatie
Op basis van het meest recente jaarrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, met name dit
van 2008, kan, besloten worden dat de luchtkwaliteit in het studiegebied voldoet aan de
opgelegde criteria en dit m.b.t. de belangrijkste parameters (zwavel- en stikstofoxides, fijn stof,
benzeen en (nitro)polyaromatische koolwaterstoffen).

10.5.4.2

Deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-Noord
Gezien het bestendiging van de huidige situatie betreft of hooguit zeer beperkte
verschuivingen, zijn geen effecten aan te geven i.v.m. verandering in emissies.

10.5.4.3

Deelplan Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming
Ten opzichte van een mogelijke bebouwing in de toekomst is de bestemming naar open ruimte
in zeer beperkte mate gunstig te noemen m.b.t. luchtkwaliteit.

10.5.4.4

Deelplan Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid
De inschatting in de planfase van latere effecten op de plaatselijke luchtkwaliteit is zeer
hypothetisch. De precieze impact van latere projecten waarvan dit plan aan de basis ligt, dient
steeds individueel te worden onderzocht.
Indien men echter een willekeurige bron van luchtemissie op de mogelijke locaties
veronderstelt, kan men wel aangegeven in welke mate de meest gevoelige zones (woonzones
en natuurgebieden) in de omgeving in een gemiddeld jaar, meest invloed ondervinden van
verandering in omgevingslucht als gevolg van deze bron.
De luchtemissies van het industrieterrein zullen bij de ontwikkeling van zone “Uitbreiding
Leuvensesteenweg Zuid” hun grootste effect hebben in een gebied dat voor ca. 40% uit
woongebied bestaat.
Effecten door toename van verkeersemissies zijn verwaarloosbaar.

10.5.4.5

Deelplan RB Webbekom Noord
De luchtemissies van het industrieterrein zullen bij de ontwikkeling van zone “Uitbreiding RB
Webbekom West” hun grootste effect hebben in een gebied dat voor ca. 20% uit woongebied
bestaat.
Effecten door toename van verkeersemissies zijn verwaarloosbaar.
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10.5.4.6

Uitbreiding RB Webbekom West
De luchtemissies van het industrieterrein zullen bij de ontwikkeling van zone “Uitbreiding RB
Webbekom West” hun grootste effect hebben in een gebied dat voor minder dan 5% uit
woongebied bestaat.
Effecten door toename van verkeersemissies zijn verwaarloosbaar.

10.5.4.7

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de volledige
taakstelling
Indien alle bedrijvigheid wordt geconcentreerd, voor de volledige taakstelling op deze locatie
dan verveelvoudigt eveneens de effecten op de omgevingslucht. Op deze locatie heeft dit het
grootste effect in een gebied dat voor ca. 40% uit woongebied bestaat.
Ook de emissies door verkeer op de Leuvensesteenweg nemen in verhouding toe.
In verhouding met de plannen en de locatiealternatieven, is dit locatiealternatief het meest
ongunstig m.b.t. luchtkwaliteit.

10.5.4.8

Locatiealternatieven met Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha
In combinatie met de ontwikkeling van Webbekom Noord volgens het deelplan, wordt in
verhouding tot de andere alternatieven het minste oppervlakte gevoelig gebied beïnvloed door
mogelijke emissies van bedrijventerrein. Dit alternatief is dan ook meest gunstig m.b.t.
bedrijventerrein.
Het locatiealternatief in combinatie met het deelplan RB Leuvensesteenweg Zuid heeft een
vrijwel vergelijkbare impact op de luchtkwaliteit als het plan.

10.5.5

Geluid en trillingen

10.5.5.1

Bestaande situatie
Voor de huidige situatie wordt er van uitgegaan dat het specifiek geluid van de bestaande
inrichtingen voldoet aan de richtwaarden zoals voorgeschreven VLAREM II.
Ook na de invulling van de aan te snijden gebieden kan men ervan uitgaan dat de
milieukwaliteitsnormen er dienen gehaald te worden.

10.5.5.2

Deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-Noord en Deelplan Omzetting deel
WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming
Gezien de vrijwel bestendiging van de huidige situatie zijn effecten op het geluidklimaat
verwaarloosbaar.

10.5.5.3

Deelplan Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid
De omvorming van agrarisch gebied tot industriegebied, impliceert dit dat de milieukwaliteitsdoelstelling geluid voor het te ontwikkelen gebied, de omliggende woonkernen en het
natuurgebied wijzigt. Afhankelijk van de ligging en de beoordelingsperiode wordt de
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milieukwaliteitsdoelstelling 5 tot 15 dB(A) minder streng. Per definitie moeten alle bestaande
bedrijven die daar gevestigd zijn en uitbreiden, of de nieuwe bedrijven die zich daar vestigen
aan de voorwaarden van het VLAREM II voldoen. Uitgangspunt is dat dezelfde normen
toegepast worden op een bedrijventerrein als geheel, m.a.w. alle toekomstige bedrijven op het
terrein moeten samen voldoen aan de voorwaarden van het Vlarem II.
De minder strenge milieukwaliteitsdoelstelling kan een negatief effect op het geluidsklimaat in
de nabijgelegen woonkern Bost hebben, doch de milieukwaliteitsdoelstelling volgens de nieuwe
richtwaarde zal toch steeds gerespecteerd worden. In het beoordelingskader voor geluid wordt
dit effect matig negatief beoordeeld.
Geluidstoename als gevolg van verkeerstoename wordt verwaarloosbaar geacht.
Als maatregelen kunnen geluidsschermen worden geplaatst, bedrijven met lage kengetallen
voor geluid worden toegelaten korter tegen gevoelige gebieden aan, en/of gebruik gemaakt
worden van de Nederlandse milieuzonering waarin voorzien is dat minimale afstanden te
respecteren zijn tussen bewoning en bedrijven met een bepaald type van bedrijvigheid.

10.5.5.4

Deelplan RB Webbekom Noord en Uitbreiding RB Webbekom West
Ten noorden van het gebied bevinden zich woningen van de kern Webbekom. In het gebied
zijn een drietal woningen gelegen. De zone grenst in het oosten en het noorden aan woningen
langs respectievelijk de Halensebaan en de Dorpsveldstraat. Aan deze zijde wordt een brede
groene buffer voorzien in het plan.
In het oosten grenst het huidige industriegebied Webbekom aan een natuurgebied.
De effectanalyse op planniveau is dezelfde als die hoger beschreven is voor het deelplan RB
Leuvensesteenweg Zuid. In het beoordelingskader voor geluid wordt dit effect matig negatief
beoordeeld.
De lokale weerkaatsingseffecten op het talud van geplande uitbreiding RB Webbekom Noord
zijn een functie van de specifieke ruimtelijke inplanting van de toekomstige geluidsbronnen en
de akoestische eigenschappen van de geluidsbronnen zelf (bv. wegdek) en de aanwezige of
voorziene buffering. Aangezien op dit moment geen gegevens hierover bekend zijn, dient dit
aspect op projectniveau of op milieuvergunningsniveau geëvalueerd te worden.

10.5.5.5

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de volledige
taakstelling
De effectanalyse op planniveau is dezelfde als die hoger beschreven is voor het deelplan RB
Leuvensesteenweg Zuid. In het beoordelingskader voor geluid wordt dit effect matig negatief
beoordeeld.

10.5.5.6

Locatiealternatief met Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha
Enkel in combinatie met het deelplan Webbekom Noord is verder effect aan te geven m.b.t. het
geluidsklimaat: De verhoging van de toename van het verkeer op de Industrieweg zelf (en
enkel daar) wordt dan licht negatiever beoordeeld t.o.v. de andere locatiealternatieven.

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

299

10.5.6

Fauna en Flora

10.5.6.1

Bestaande situatie
In het deelplangebied Kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord komen enkele biologisch
waardevolle vegetaties voor, verruigde graslanden, struwelen van allerlei opslag (voornamelijk
berk), doornstruweel en wilgenrijen.
Oostelijk aansluitend bij de planlocatie van de kleinhandelszone ligt de vallei van de
Begijnenbeek
De deelplanlocatie WUG Kloosterberg zelf bestaat uit akkers, biologisch minder waardevol.
De deelplanlocatie RB Leuvensesteenweg Zuid wordt ingenomen door akkers, biologisch
minder waardevol. Rijkere bermvegetaties komen voor langs afwateringsgrachten.
Soortenrijkere graslanden met wilgenrijen zijn aanwezig in het noordelijk deel. Wegbermen
bevatten waardevolle glanshavergrasland of natte ruigte; in het oostelijk deel zijn er eikenrijen
en houtkanten van olm, es, zoete kers, meidoorn en hondsroos naast de weg aanwezig. Aan
de noordoostzijde ligt de Begijnebeekvallei.
Het locatiealternatief RB Leuvensesteenweg Zuid voor de volledige taakstelling omvat het
deelplan en de zone tussen de Bosterestraat en de vallei van de Begijnenbeek: Overwegend
akkers, biologisch minder waardevol. De grens met de vallei bestaat uit een hoog talud. Op
enkele percelen zuidelijk aansluitend bij de Begijnenbeekvallei komen gewone graasweiden en
biologisch waardevolle soortenrijkere graslanden voor, deze zone is eveneens faunistisch
waardevol. Aansluitend bij een woning zijn er aanplantingen van loofhout en naaldhout.
Het locatiealternatief wordt ten oosten en ten zuiden begrensd door de Begijnenbeekvallei die
hier vooral bestaat uit graslanden met bomenrijen, waarvan een aantal percelen biologisch
waardevol tot zeer waardevol zijn omwille van de aanwezigheid van soortenrijke graslanden,
dotterbloemgraslanden, russengraslanden en natte ruigten. Enkele percelen zijn bebost
(gemengd loofhout) met populierenrijen. Aan de valleigrens komt een hoog talud voor. De
volledige valleizone is faunistisch waardevol.
De zone binnen de deelplanlocatie RB Webbekom Noord voor bedrijventerrein is grotendeels
biologisch minder waardevol en bestaat uit akkers en soortenarm grasland (voormalige
voetbalvelden).
Biologisch waardevolle tot zeer waardevolle elementen in het plangebied sluiten aan bij de
noordelijk gelegen woningen (tussen de Webbekomstraat en de Leugenbeek) en zijn
soortenrijke graslanden, bomenrijen (zomereik), oude meidoornhagen, eutrofe gracht, relicten
van hoogstamboomgaard en stroken glanshaverhooiland. In het akkergebied komen
houtkanten voor (meidoorn, sleedoorn, hondsroos, olm) langs wegbermen Dorpsveldstraat en
beboste taluds op perceelsgrenzen.
De zuidrand van het plangebied bestaat uit een groenbuffer die de overgang vormt naar het
bestaande industrieterrein. Het hoog talud is begroeid met bremstruweel, soortenrijk grasland
en gemengde loofhoutaanplantingen, deze buffer is biologisch waardevol tot zeer waardevol.
Ten westen wordt het plangebied begrensd door een biologisch zeer waardevolle holle weg
(Tiensebaan) en eikenrijen.
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In de directe omgeving van het plangebied is de biologische waarde beperkt tot bomenrijen,
holle wegen en hoge taluds langsheen de bestaande industriezone. In de verdere omgeving
zijn het Gasthuisbos en het Webbekomsbroek biologisch en faunistisch waardevolle gebieden.
Het deelplangebied Webbekom Noord bevindt zich tussen deze twee waardevolle
natuurgebieden.
Het deelplangebied RB Webbekom West bestaat uit akkerland en weinig laagstamboomgaard,
biologisch minder waardevol. Dwars door het plangebied ligt een zeer waardevolle holle weg,
met houtkanten van zomereik, olm en robinia in het plangebied.
De oostzijde van de planlocatie wordt begrensd door de holle weg (Tiensebaan) Locaal staat
op de kruin een bomenrij van eiken.
Ook het locatiealternatief Webbekom West voor 30 ha bestaat uit akkers en wordt aan de
noordwestzijde begrensd door een holle weg (Mortelstraat/Blakenbergstraat) met houtkanten
van zomereik, doornstruweel, olm, robinia, zuur eikenbos en bosplanten.
De bermen van de E314, die de zuidgrens vormen van de zone, bevatten glanshaverhooiland,
biologisch waardevol.
De Begijnenbeekvallei vormt een belangrijke ecologische verbindingszone in het studiegebied
en grenst of ligt in de omgeving van verschillende hoger besproken deelgebieden.
De vegetaties in de Begijnenbeekvallei zijn biologisch waardevol tot zeer waardevol, Een aantal
van deze vegetaties zijn kwelafhankelijk.
Enkele percelen zijn bebost of bestaan uit aanplantingen van gemengd loofhout met
populierenrijen. Aan de valleigrens komt plaatselijk een hoog talud voor, de valleigronden
liggen duidelijk lager dan de omgevende landbouwgronden. Het Papenbroek is een deel van
deze vallei (ten zuiden van de Bosterestraat tot Zandstraat, grondgebied Bekkevoort) die
bestaat uit een aaneenschakeling van natte graslanden, ruigten, bos en kleine waterpartijen
(voormalige turfputten), dit natuurgebied (in beheer door Natuurpunt vzw) bevat tevens relicten
van blauwgraslanden, die vroeger massaal in de Begijnenbeekvallei voorkwamen
De vallei van de Leugenbeek (de zuidelijke tak rond de Kloosterberg) is minder opvallend in het
landschap, de gronden langs de waterloop (zone ten zuiden van de Kloosterberg) zijn
ingenomen door akkers en weiland. De bermen van de waterloop bevatten ruderale elementen.
Er komen geen kwelafhankelijke vegetaties voor langs de Leugenbeek.
Het zuidelijk deel van de Begijnenbeekvallei (tot aan de Kleinhandelszone Leuvensesteenweg
Noord) is faunistisch waardevol.
De vallei van de Begijnenbeek is belangrijk als ecologisch netwerk en als verbinding naar de
Demer. Een deel van de Begijnenbeekvallei behoort tot het VEN-gebied (nr.543), de zones ter
hoogte van het locatiealternatief Leuvensesteenweg Zuid zijn aangeduid als GENO, meer
zuidelijk en buiten het studiegebied zijn delen van de vallei aangeduid als GEN (ten westen van
Assent). Delen van de vallei zijn tevens Vlaams natuurreservaat, in beheer door ANB.
Het Gasthuisbos (bosreservaat) is gelegen ten zuiden aansluitend bij de Begijnenbeekvallei.
Het bestaat uit zuur eikenbos, populierenaanplanting met ondergroei van alluviaal bos,
wilgenstruweel, opslagstruweel en is omgeven door akkers en soortenrijke graslanden met
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bomenrijen. Zowel het bos als de omgeving is zoals de rest van de vallei faunistisch waardevol
gebied.
Webbekomsbroek is gelegen in de Demervallei, oostelijk van de N2 en de uitbreidingszone
Webbekom Noord. Het gebied bestaat uit rietvelden, hooi- en graslanden, poelen, rietkragen en
populieren ter hoogte van de samenvloeiing van de Velpe en Demer. Het geheel is 240 ha
groot. In het gebied zijn een aantal wachtbekkens aangelegd, om overstromingen
stroomafwaarts te voorkomen. Water- en moerasvogels zijn talrijk aanwezig. Het
Webbekombroek maakt deel uit van het natura 2000 netwerk. De Demervallei is aangeduid als
vogelrichtlijngebied en deels als habitatrichtlijngebied.

10.5.6.2

Deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-Noord
Door de herinrichting en verdere uitbouw van de kleinhandelszone zullen de waardevolle
vegetaties in de randzone van het plangebied verdwijnen (struwelen, verruigd grasland). Het
totale biotoopverlies van waardevolle vegetaties is begroot op ca. 2ha. Het effect is permanent,
maar beperkt tot een deel van de locatie; het effect is matig negatief beoordeeld en kan deels
worden gecompenseerd door herinrichting. Concreet wordt voorgesteld in de realisaties de
waardevolle bomenrijen zoveel mogelijk te behouden en in te passen. De nieuwe buffer zal
bestaan uit streekeigen en standplaatsgeschikte soorten.
Ten gevolge van bodemverdichting kunnen nadelige effecten optreden voor de toekomstige
vegetatieontwikkeling. Dit kan van belang zijn bij de werken in de vallei, voor de aanleg van een
bufferbekken ter hoogte van het grasland. Een toename van verstoringssoorten wordt mogelijk,
hetgeen als matig negatief is beoordeeld. Maatregelen tegen bodemverdichting zijn nodig.
Effecten door versnippering of rustverstoring zijn gering.

10.5.6.3

Deelplan Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming
Dit zuidelijk deel krijgt een openruimtebestemming. Gezien dit een volledige bestendiging van
de huidige situatie betekent, worden geen effecten verwacht. Onder een autonome ontwikkeling
bestaat de kans dat de zone effectief naar woongebied evolueert zodat een aantal negatieve
effecten zouden aan te geven zijn. Indien anderzijds na herbestemming naar openruimte,
verdere invulling wordt gerealiseerd met ontwikkeling van biotopen, (bebossing, uitbreiding
kleine landschapselementen, aanplanting van streekeigen en standplaatsgeschikte soorten)
betekent dit een matig tot significant positief effect.

10.5.6.4

Deelplan Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid
De planlocatie bestaat grotendeels uit akkers en is biologisch minder waardevol. Bermen langs
afwateringsgrachten en bomenrijen en houtkanten langs Bosterestraat worden behouden.
Aansluitend bij de woonzone ten noordoosten wordt een ca. 30 m brede bufferzone voorzien
(ca. 1.5 ha). Deze groenstrook en nieuwe lineaire groenelementen langs interne wegen en in
de randzones kunnen een matig positieve biotoopwinst opleveren. Er worden geen of geringe
effecten verwacht door barrièrewerking, rustverstoring voor fauna, wijziging in de bodem, of
door atmosferische emissies, na toepassing van milderende maatregelen.
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10.5.6.5

Deelplan RB Webbekom Noord
Waardevolle biologische elementen zijn de houtkant (doornstruiken) langs de Dorpsveldstraat
en de beboste taluds op de grens met de bestaande industriezone. Rekening houdend met de
aanleg van buffers wordt hier natuurontwikkeling verwacht en ontstaat een brede corridor
(plaatselijk > 100 m) als verbinding naar het Webbekombroek (oost-west richting). Aan de rand
van de holle weg (westrand) is een 30-50 m brede groenbuffer voorzien (zie inrichtingsplan),
deze ingreep heeft een matig positief effect (ontsnippering en brede corridor vanaf E314 tot
Leugenbeek in een noord-zuid richting). Uitbreiding van het bedrijventerrein tot aan de
Leugenbeek kan verstoring betekenen voor fauna. Hier dienen luidruchtige bedrijven gemeden
te worden. Bij de aanleg van de buffers dient bodemverdichting gemeden te worden. De
resterende effecten zijn gering negatief tot verwaarloosbaar.

10.5.6.6

Uitbreiding RB Webbekom West
Aan de oostzijde op de grens met het bestaande bedrijventerrein ligt de holle weg, de
Tiensebaan, met eikenrij. Deze holle weg wordt behouden. Bijkomende groenelementen zullen
biotoopwinst en versterking van de bestaande KLE betekenen en werken ontsnipperend. De
weg aan de oostrand zal gekruist worden door de nieuwe ontsluitingsweg; effecten door
barrièrewerking zijn gering negatief ingeschat. Nieuwe buffers en bomenrijen zijn voorzien aan
de rand en langs de ontsluitingswegen en leveren een matig positief effect op. Locaal zal een
rustverstoring voor fauna mogelijk zijn door toename verkeer en industriële activiteiten.
Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige bufferzones.

10.5.6.7

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de volledige
taakstelling
Het locatiealternatief is een uitbreiding t.o.v. de deelplanzone en bestaat uit biologisch minder
waardevolle gronden met een landbouwgebruik. Op enkele percelen aansluitend bij het talud,
die een scherpe grens vormt met de lager gelegen valleigronden, komen soortenrijke
graslanden en gemengde aanplantingen voor van loofhout en naaldhout. Deze zone is evenals
de volledige vallei van de Begijnenbeek faunistisch waardevol. De inrichting van de alternatieve
locatie, bv. door een brede groenbuffer langs de vallei en de randzones, zal biotoopwinst
opleveren.
Inname van de volledige open ruimte tussen de N2 en de vallei van de Begijnenbeek betekent
anderzijds een sterke versnippering van het open agrarisch gebied. Nieuwe groenzones en
KLE kunnen de barrièrewerking opheffen en versterken de groene dooradering van het gebied.
Rustverstoring kan optreden in de naastgelegen vallei van de Begijnenbeek, deze verstoring
kan mogelijk reiken tot aan de natuurgebieden ten oosten van de vallei (holle wegen
Kloosterberg en Begijnenbos). Het effect kan belangrijk zijn, aangezien het hier om een
faunistisch waardevolle zone gaat, ter hoogte van de vallei.
Grondwaterafhankelijke (kwel) vegetaties komen voor in de vallei van de Begijnenbeek (natte
ruigten, dotterbloemgraslanden, alluviaal bos). Indien de infiltratievoorzieningen op de locatie
de verminderde grondwatervoeding niet voldoende zouden compenseren of door mogelijke
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bemalingen of grondwaterwinningen aan de zuidrand van het uitbreidingsgebied, kan
verdroging van vegetaties in het valleigebied optreden. De effecten kunnen mogelijk reiken tot
in het VEN-gebied en natuurreservaat.
Er zijn geen belangrijke effecten voor fauna en flora te verwachten in verband met de
waterkwaliteit van het afgevoerde hemelwater. Het afgevoerde water kan verder infiltreren in de
locale grachten of bufferbekkens met overloop naar de Begijnebeek. Verstoring van beekfauna
en flora is minimaal. Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige
bufferzones.

10.5.6.8

Locatiealternatief met Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha
Het bijkomende ruimtebeslag (Webbekom West Locatiealternatief) gaat volledig ten koste van
akkers, er gaan geen waardevolle vegetaties of KLE verloren. Voorzien van voldoende
buffering aan de randen en gebruik van streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en
struiken laat biotoopwinst toe.
Effecten van versnippering of barrièrewerking zijn tot matig positief indien lineaire elementen
worden behouden en nieuwe buffers en bomenrijen worden aangelegd.
Andere effecten zijn als gering aangeduid.

10.5.7

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

10.5.7.1

Bestaande situatie
Het landschap ten zuiden van Diest wordt gekenmerkt door een uitgesproken reliëf en de
opeenvolging van heuveltoppen (de oost-west gerichte Diestiaanheuvels). Het is een open
gebied. De gronden hebben een hoofdzakelijk agrarisch gebruik, plaatselijk komen veel
laagstamboomgaarden voor. Steile hellingen zijn bebost. Het Prinsenbos en Gasthuisbos zijn
de grootste boscomplexen. Talrijke holle wegen doorsnijden het gebied. De belangrijkste
heuveltoppen in de omgeving zijn Kloosterberg, Galgenberg, Luienberg, Hermansheuvel,
Blakenberg, Bokkenberg en Kluisberg. Centraal bevindt zich de vallei van de Begijnenbeek die
rond de Kloosterberg naar de Demer vloeit. De valleigronden worden ingenomen door
graslanden en hooilanden.
In het studiegebied komen verschillende archeologische vindplaatsen voor.

10.5.7.2

Deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-Noord
Gezien het in wezen om een herinrichting van een bestaand bedrijventerrein gaat, zijn er geen
directe grote wijzigingen wat betreft landschapsecologische relaties. De kwalitatieve afwerking
van de kleinhandelszone en het aansluitende parkgebied is positief te beoordelen.
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10.5.7.3

Deelplan Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming
Het gebied ligt deels binnen de ankerplaats ‘Kloosterberg en vallei van de Begijnenbeek’ en de
relictzone ‘Holle wegen Zelk en vallei van de Begijnenbeek’. Door de herbestemming blijven de
landschapsecologische relaties intact.

10.5.7.4

Deelplan Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid
De achterwaartse beperkte uitbreiding van de bestaande bedrijvenstrip doet de lintvormige
bebouwing langs de Leuvensesteenweg nauwelijks toenemen, waardoor het grote open
ruimtegebied in het zuidoosten van Diest slechts beperkt vermindert.
Vanuit de Begijnebeekvallei situeert de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein zich in
een depressie net achter de top van een heuvel en heeft daardoor slechts een beperkte visuele
impact. De uitbreiding biedt zelfs kansen om de bestaande bedrijvigheid beter landschappelijk
te integreren.

10.5.7.5

Deelplan RB Webbekom Noord
De invulling van de open ruimtelob betekent geen verstoring/houdt geen aantasting in van
grotere landschapsecologische relaties/gehelen.
De erfgoedwaarden op bouwkundig vlak vallen buiten de bedrijvenzone (binnen de bufferzone)
en dienen maximaal gevrijwaard te blijven. Specifieke stedenbouwkundige voorschriften zijn
nodig om het bouwkundig erfgoed te behouden.
Wel betekent de ontsluiting van het bedrijventerrein het verdwijnen van een holle weg die
parallel loopt met het talud ten noorden van de vestiging van Toyota en die uitkomt op de
Tiensebaan, eveneens een holle weg, om zo te kunnen aansluiten op het bestaande
bedrijventerrein. Dit kan eveneens een beperkte aantasting betekenen van de Tiensebaan als
holle weg. De Tiensebaan moet maximaal behouden blijven.
De talrijke vondsten op archeologisch vlak tijdens de laatste uitbreiding van de industriezone in
noordelijke richting wijzen op een zeer oude occupatie van het gebied. Men mag aannemen dat
nog ander archeologisch materiaal zich bevindt binnen het plangebied. Archeologisch
vooronderzoek is te verplichten.
Zeer waarschijnlijk zal het huidig bedrijfsgebouw van Toyota de site visueel blijven domineren.
Door het grote hoogteverschil van de deelplanzone met het bestaande industrieterrein, sluit de
planzone eerder aan bij het woongebied dan bij de bestaande bedrijvenzone. Een voldoende
grote buffer (>30m) zal de bruikbare oppervlakte voor bedrijven heel wat kleiner maken. De
buffer zelf zal eerder een gesloten bos moeten zijn met eventueel een geïntegreerd fietspad,
gedeeltelijk langsheen de Leugenbeek.

10.5.7.6

Uitbreiding RB Webbekom West
De uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein naar deze locatie, betekent een versterking
van de lintvormige bebouwing langs de autosnelweg. Door de barrièrewerking wordt het grote
open ruimtegebied ten zuiden van Diest verder versnipperd/opgedeeld hetgeen matig negatief
wordt beoordeeld. De Droomblokstraat, holle weg, wordt weliswaar geïntegreerd als
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structurerend element, doch wordt deels verstoord. Het deelplan tast ook een relictzone aan.
Archeologisch vooronderzoek is te verplichten.
Een bedrijventerrein op een helling zal een zeer grote impact hebben op het omringende
landschap en in het bijzonder op de vallei van de Begijnenbeek, dit is negatief. Het ontwikkelen
van een bedrijventerrein op deze plek kan enkel indien er een voldoende brede bufferzone kan
gerealiseerd worden die geënt wordt op bestaande landschapsstructuren.

10.5.7.7

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de volledige
taakstelling
De maximale uitbreiding van de bestaande bedrijvenstrip nagenoeg tot aan de Begijnenbeek
heeft een sterke barrièrewerking die het grote open ruimtegebied in het zuidoosten van Diest
versnippert.
Het betekent een gedeeltelijke aantasting van de ankerplaats ‘Kloosterberg en vallei van de
Begijnenbeek’ en de relictzone ‘Holle wegen Zelk en vallei van de Begijnenbeek’. Een
bedrijvenzone tot tegen de beekvallei zal een grote impact hebben op de landschappelijke
waarde van de beek en het natuurlijk waardevolle valleigebied, en is bijgevolg vanuit
landschappelijk oogpunt af te raden. De uitbreiding komt in dit alternatief op èn over de top van
de getuigenheuvel op Bostereveld. De visuele impact op het valleigebied van dit
locatiealternatief is dan ook negatief. Landschappelijke buffering is in dit alternatief zeer
noodzakelijk.
Gezien reeds vondsten werden gedaan, is archeologisch vooronderzoek te verplichten.

10.5.7.8

Locatiealternatief met Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha
Door de barrièrewerking wordt het grote open ruimtegebied ten zuiden van Diest verder
versnipperd/opgedeeld en wordt de relictzone verder aangetast.
Een bedrijventerrein op een helling zal een zeer grote impact hebben op het omringende
landschap en in het bijzonder op de vallei van de Begijnenbeek. Omdat dit zeker geldt voor het
locatiealternatief wordt die verdergaand negatief beoordeeld en is een maximale uitbreiding
vanuit perceptief-landschappelijk oogpunt af te raden.

10.5.8

Mens, ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid

10.5.8.1

Deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord
Door het RUP wordt de bestaande kleinhandelszone bestendigd en juridisch verankerd. Dit
voorkomt verdere versnippering van baanwinkels langsheen de Leuvensesteenweg. Er worden
mogelijkheden gecreëerd om de vallei van de Begijnenbeek op een gepaste manier in te
richten. Ook de bereikbaarheid van de kleinhandelszone vanuit de woonwijk via de inrichting
als buurtpark te voet of via de fiets zal potentieel verbeteren. Herinrichting van de planzone zal
de verkeersveiligheid ten goede komen.
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10.5.8.2

Deelplan Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming
Gezien het bestendiging van de huidige situatie betreft zijn geen effecten aan te geven.

10.5.8.3

Deelplan Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid
De achterwaartse beperkte uitbreiding van de bestaande bedrijvenstrip veroorzaakt meer
ruimtelijke samenhang qua bedrijvigheid, zeker in samenhang met de nagestreefde verhuis van
de baanwinkels naar de dichter bij het centrum gelegen kleinhandelszone. Wel betekent de
uitbreiding een verlies aan landbouwareaal, ca. 19 ha. Er gaat wel geen landbouwzetel
verloren.
De verkeersveiligheid van de fietser op de Leuvensesteenweg wordt negatief beïnvloedt.
Herinrichting van de steenweg wordt voorgesteld als maatregel.
De luchtemissies die hun oorsprong hebben door de ontwikkeling van het bedrijventerrein
hebben hun grootste effect in een zone die voor ca. 40 % uit woongebieden bestaat. M.b.t. de
andere deelplangebieden Regionaal bedrijventerrein is dit gevoelig minder. Uitgegaan dient wel
te worden van voldoen aan de luchtkwaliteitsnormering. De verandering van het geluidsklimaat
in nevenliggende gevoelige gebieden (woonwijk Bost, Begijnebeekvallei) wordt matig negatief
beoordeeld. Hiervoor worden maatregelen voorgesteld.

10.5.8.4

Deelplan RB Webbekom Noord
De invulling van de open ruimtewig versterkt de ruimtelijke samenhang langsheen de
Halensebaan. Wel betekent de uitbreiding een verlies aan landbouwareaal met ca. 17ha. Er
gaat één landbouwzetel verloren en een beperkt aantal woningen moeten worden onteigend.
Anderzijds komt de bedrijvigheid dan heel dicht bij de woonkern van Webbekom. Vandaag
fungeert het gebied als landschappelijke buffer tussen de woonkern en het bedrijventerrein. De
inrichting van de overblijvende tussenzone zal heel belangrijk zijn en moet tegelijkertijd met de
ontwikkeling van het bedrijventerrein gebeuren. Zachte verbindingen doorheen deze zone
kunnen hierbij een interessant aanknopingspunt vormen. De provincie heeft hiervoor een
aparte studie opgestart.
De luchtemissies die hun oorsprong hebben door de ontwikkeling van het bedrijventerrein
hebben hun grootste effect in een zone die voor ca. 20 % uit woongebieden bestaat.
Effecten als gevolg van luchtemissies en geluid die de verkeerstoename veroorzaakt, worden
als relatief verwaarloosbaar beoordeeld. Er worden in dat verband maatregelen voorgesteld.
De lokale weerkaatsingseffecten op het talud van geplande uitbreiding RB Webbekom Noord
zijn een functie van de specifieke ruimtelijke inplanting van de toekomstige geluidsbronnen en
de akoestische eigenschappen van de geluidsbronnen zelf en de voorziene buffering.
Aangezien op dit moment geen gegevens hierover bekend zijn, dient dit aspect op
projectniveau of op milieuvergunningsniveau geëvalueerd te worden en voorzien van
maatregelen.
Cumulatieve effecten (gezien ook Webbekom West als deelplan wordt voorgesteld) op
verkeers- en fietsveiligheid zijn beperkt.
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10.5.8.5

Uitbreiding RB Webbekom West
De uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein op deze locatie bouwt verder op de
bestaande bedrijvigheid langsheen de autosnelweg, waardoor op grote schaal gezien een
samenhang gegarandeerd blijft.
De uitbreiding betekent een verlies aan landbouwareaal (ca. 15ha), o.a. van intensieve
fruitaanplantingen. Er gaat wel geen landbouwzetel verloren.
De versterking van de lintvormige bebouwing langs de autosnelweg en de barrièrewerking in
het grote open ruimtegebied ten zuiden van Diest verder worden negatief beoordeeld. Visueel
vanuit de Begijnebeekvallei heeft dit grote impact. Belangrijke investering in buffering zal nodig
zijn.
Voor geluid- en luchtemissieeffecten wordt in grote lijnen verwezen naar deelplan Webbekom
Noord.

10.5.8.6

Locatiealternatief Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid voor de volledige
taakstelling
De uitbreiding betekent een vrij aanzienlijk verlies aan landbouwareaal (van ca. 45 ha) met o.a.
ook twee landbouwzetels.
De inname van landbouwgebied voor bedrijvigheid betekent een zeer grote ruimtelijke en quasi
onomkeerbare ingreep in het landschap van de Begijnebeekvallei en getuigenheuvels tussen
de twee takken van de N2. De beleving van het gebied zal hierdoor sterk wijzigen: de relatieve
openheid verdwijnt en maakt plaats voor een meer bebouwd gebied.
Verkeer op de Leuvensesteenweg neemt in verhouding toe en wordt vooral voor fietsveiligheid
negatief beoordeeld.
Concentratie van luchtemissies is in deze zone duidelijk minder verkieslijk t.o.v. de
alternatieven

10.5.8.7

Locatiealternatief met Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha
De maximale uitbreiding van Webbekom-West bouwt eveneens verder op de bestaande
bedrijvigheid langsheen de autosnelweg, waardoor op grote schaal gezien een samenhang
gegarandeerd blijft.
Andere effecten: zie Deelplan Webbekom-West.

10.6

Eindbeoordeling en afweging van de alternatieven

10.6.1

Deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord
Dit gebied is zo goed als volledig benut door grootschalige kleinhandel. Er wordt nog een
beperkte verdichting van de activiteit verwacht, en herinrichting m.b.t. de ontsluiting. Het
aansluitend deel van de vallei van de Begijnenbeek, momenteel parkgebied, wordt
meegenomen in het RUP zodat een meer aangepaste groene inrichting van de vallei mogelijk
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wordt gemaakt.
Maatregelen zijn vereist om bodemverdichting tegen te gaan bij aanleg van de groenbuffer en
de waterbeheersingswerken in de groene inrichting van de vallei.
Iedere verdere bodemafdichting leidt op deze locatie tot verscherping van de
overstromingsproblematiek. Een deel van de beperkte bijkomende inrichting neemt effectief
overstromingsgevoelig gebied in (ca. 0.3 ha). Ook de regenwaterafvoer zal toenemen. Hiertoe
moeten voorzieningen getroffen worden. De herinrichting van het huidige parkgebied geeft
hiertoe mogelijkheden. Er moet ruimte en volume bij gecreëerd worden voor overstroming, en
een buffer voor de regenwaterafvoer. Mogelijkheden ook bestaan in aanleg van
overstroombare kelders of wegenis. Het concrete inrichtingsplan zal dienen voorgelegd te
worden aan de bevoegde overheidsdienst.
Er wordt voorgesteld dat bij de ingrepen ook de structuurkenmerken van de Opendeurkeloop
en de Begijnebeek gevoelig worden verbeterd. De ingrepen dienen wel te worden afgestemd
op de maatregelen voorzien in het deelbekkenbeheerplan voor de Begijnebeek.
Door de herinrichting verhoogt de verkeersveiligheid significant. Er zijn geen effecten m.b.t.
verkeersbewegingen en in die zin evenmin op emissies van geluid of lucht.
Door de herinrichting en verdere uitbouw van de kleinhandelszone zullen de waardevolle
vegetaties in de randzone van het plangebied verdwijnen (struwelen, verruigd grasland). Het
totale biotoopverlies van waardevolle vegetaties is begroot op ca. 2ha. Het effect is permanent,
maar beperkt tot een deel van de locatie; het effect kan deels worden gecompenseerd door
herinrichting. Concreet wordt voorgesteld in de realisaties de waardevolle bomenrijen zoveel
mogelijk te behouden en in te passen. De nieuwe buffer zal bestaan uit streekeigen en
standplaatsgeschikte soorten.
Effecten door versnippering of rustverstoring zijn gering.
De versterking van de groenstructuur wordt vanuit landschappelijk oogpunt positief beoordeeld.
Mits een aangepast inrichtingsplan en maatregelen bij de realisaties heeft het deelplan, de
herbestemming, een aantal positieve effecten.

10.6.2

Deelplan WUG Kloosterberg
De landschappelijk opvallende getuigenheuvel wordt gevrijwaard van mogelijk toekomstige
bebouwing. Aan de oostelijke voet ligt een woonuitbreidingsgebied van ruim 12 ha dat nog niet
werd ontwikkeld. Omwille van de landschappelijke kwaliteiten van de Kloosterberg wordt het
zuidelijk deel niet ontwikkeld, in functie van de vrijwaring van de open ruimte.
Dit zuidelijk deel krijgt een openruimtebestemming. Gezien dit een volledige bestendiging van
de huidige situatie betekent, worden geen effecten verwacht. In het andere geval bestaat de
kans dat de zone effectief naar woongebied evolueert zodat een aantal negatieve effecten
zouden aan te geven zijn.

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

309

Indien na herbestemming naar openruimte, verdere invulling zou worden gerealiseerd met
ontwikkeling van biotopen, (bebossing of uitbreiding kleine landschapselementen of aanplanting
van streekeigen en standplaatsgeschikte soorten) betekent dit verdere positieve effecten. Dit
maakt dan ook de voorgestelde maatregel uit.
Het deelplan kan volgens de beoordeling in de m.e.r. doorgang vinden.

10.6.3

Deelplannen en planalternatieven Regionaal Bedrijventerrein
Belangrijke verschillen in effecten die doorwegen in de afweging zijn met betrekking tot de
disciplines als volgt:
M.b.t. Bodem zal verder inname van Webbekom West (30ha) minder gunstig liggen dan
inname elders m.b.t. productiepotentieel. De bodem heeft er een betere geschiktheid voor
landbouw, en eveneens voor bosproductie.
Erosieproblematiek is licht belangrijker op de locatie Webbekom Noord. Inname hiervan zal dit
remediëren.
M.b.t. Water kan men negatieve effecten op grondwatervoeding verwachten ter hoogte van
Webbekom Noord en –West. Ook effecten op grondwaterwinningen in de omgeving zijn enkel
op deze locaties mogelijk indien bijkomende winningen worden gerealiseerd.
Effecten op freatische grondwaterstanden en bodemwaterhuishouding werden voornamelijk
geformuleerd bij de maximale uitbreiding Leuvensesteenweg Zuid als locatiealternatief.
Voor het plan en voor de locatiealternatieven geldt dat er afdoende maatregelen dienen
opgenomen te worden m.b.t. de regenwaterafvoer gezien de wateroverlast stroomafwaarts
Begijnebeek en/of Leugenbeek. Concentratie van regionaal bedrijventerrein betekent
concentratie van de regenwaterafvoer. In die zin maakt deelplan Leuvensesteenweg Zuid best
deel uit van het plan.
Gezien de effecten door verkeersgeneratie door de maximale uitbreiding Leuvensesteenweg
Zuid (45 ha) op de N2, en door de effecten op de (fiets)veiligheid langs de N2 scoort dit
locatiealternatief hierin duidelijk minder goed. Ook de effecten van luchtemissies zijn meest
negatief ingeval dit locatiealternatief wordt uitgevoerd gezien de ligging ten opzichte van
gevoelige gebieden (Bost).
Rekening houdend met verkeersemissies zijn het plan, of het locatiealternatief Webbekom
West voor 30 ha + Leuvensesteenweg Zuid het minste negatief.
Effecten door geluid zijn zeer beperkt. Kwantitatief bekeken is er vanuit akoestisch oogpunt
weinig verschil tussen de voorgenomen plannen en de locatiealternatieven. Geluidseffecten zijn
gering negatiever voor de locatiealternatieven Webbekom West en –Noord, of Webbekom West
met Leuvensesteenweg Z.
Rekening houdend met de biologische waarden van de betrokken zones, dan houdt de keuze
voor het plan of voor een alternatief steeds de mogelijkheden in om deze aanzienlijk te
ontwikkelen. Rustverstoring, versnippering en barrièrewerking door een maximale ontwikkeling
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aan Leuvensesteenweg Zuid (45ha) zouden echter duidelijk negatieve effecten vormen. Zonder
bijzondere maatregelen m.b.t. de bodemwaterhuishouding zouden ook negatieve effecten op
biologisch waardevolle elementen in de omgeving van de locatie voorkomen. Voor fauna en
flora vormt dit locatiealternatief duidelijk de slechtste keuze.
Effecten door rustverstoring (fauna) blijft wel een aandachtspunt voor alle deelplannen of
alternatieven.
M.b.t. perceptieve kenmerken laten de ingrepen bij het deelplan uitbreiding Leuvensesteenweg
Zuid meest positieve kansen.
Aansnijden van Webbekom-West betekent ligging van een bedrijventerrein op een helling
hetgeen een zeer grote impact heeft vanuit het omringende landschap en in het bijzonder
vanuit de vallei van de Begijnebeek. Perceptief en in structuur wordt het landschap hierdoor
aangetast. Hetzelfde geldt voor het locatiealternatief maximale uitbreiding Leuvensesteenweg
Zuid. M.b.t. Webbekom-West voor 30 ha wordt dit als significant negatief aangeduid.
Erfgoedwaarden worden mogelijk bedreigd op de locaties Webbekom West en –Noord,
waarvoor ook de nodige maatregelen worden voorgesteld.
Voornamelijk als gevolg van mogelijk luchtemissies en door de ligging en de afstand tot
woongebieden is de keuze voor Webbekom-West als deel van het plan of van een
locatiealternatief meer gunstig voor de gezondheid van de mens. Steeds geldt wel dat
luchtkwaliteitsnormen dienen gehaald te worden.
In de globale afweging is duidelijk dat het locatiealternatief maximale uitbreiding
Leuvensesteenweg Zuid (45ha) minst gunstig ligt, ondanks dat ook een aantal positieve
effecten aangegeven werden.
Locatiealternatieven m.b.t. Webbekom West bij maximale uitbreiding (30ha) zijn minder
ongunstig m.b.t. de gezondheid. De impact op de landschapstructuur en perceptieve
kenmerken is echter matig negatief, resp. significant negatief en afdoende maatregelen zijn niet
voorhanden. Ook verdere inname van bodems met productiepotentieel is negatiever m.b.t.
Webbekom West.
Voornamelijk deze laatste beoordelingen m.b.t. Leuvensesteenweg Zuid (45ha) en Webbekom
West (30) met maximale uitbreiding dus, leiden tot de keuze voor het plan. Het is duidelijk dat
de spreiding van de innames van gebied voor vestiging van bedrijven t.o.v. meer ruimtelijke
concentratie, tot gevolg heeft dat ook de effecten meer worden gespreid over een groot gebied
en minder doorwegen. Waarnaast vanzelfsprekend nog steeds aandacht en maatregelen
noodzakelijk blijven m.b.t. de effecten van de deelplannen.
Voor de deelplannen Regionaal Bedrijventerrein zijn m.b.t. de vastgestelde significant
negatieve effecten milderende maatregelen mogelijk en voldoende effectief.
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10.7

Milderende maatregelen
In hetgeen volgt worden de maatregelen voorgesteld, zowel voor de deelplannen als voor de
zones die deel uitmaken van deelplanalternatieven.


KLEINHANDELSZONE
LEUVENSESTEENWEG N
Effect

Kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

BODEM
Verdichting

Bij werken buiten de verharde oppervlakte, bij de aanleg van de groenbuffer en het waterretentiebekken zal men de bodemstructuur dienen
te beschermen door niet berijden van de bodems met zwaar materieel of door werken met rijplaten (PR).

WATER
Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA;
inname overstromingsgevoelig
gebied

Beluchting van bemalingswater vóór lozing op oppervlaktewater (PR).
De inrichtingsschets voorziet indicatief reeds in bufferbekkens voor RWA. Met de volgende voorwaarden dient echter rekening gehouden te
worden:
- Het RWAbekken kan echter geen ruimte innemen die momenteel onder effectief overstromingsgevoelig gebied ligt;
- De informatie van de bodemkaart geeft aan dat (minstens historisch) de grondwaterstanden in zone langs de Begijnebeek tot maaiveld
kunnen stijgen zodat verlagen van het maaiveldniveau slechts zeer beperkt of niet mogelijk is voor de aanleg van een bekken of als
compensatie voor (ca. 0.3 ha) verloren gegaan effectief overstromingsgevoelig gebied.
De mitigering of compensatie kan eveneens gebeuren door overstroombare kelders of (verlaagde) overstroombare wegenis aan te leggen.
Verlaging van het niveau van de parkingzone aan de Carrefour biedt hier een mogelijke oplossing. (PL/PR).
Meer concrete inrichtingsplannen zullen moeten aantonen dat de nodige RWAbuffer en effectief te compenseren reservoir (oppervlakte en
volume) voor overstroming wordt gerealiseerd vooraleer concrete projecten mogelijk worden (PR).
Concretere inrichtingsplannen dienen voorgelegd aan VMM, Afd. Operationeel Waterbeheer.
De ruimte voor de compensatie dient binnen het deelplangebied te liggen (PL).

Wijziging structuurkwaliteit
kwaliteit waterbodem

en

Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken dienen structuurkenmerken verder versterkt worden, bv. een ondiepe zone aan een oever
van het bufferbekken, verdergaande meandering van de Opendeurkeloop. De inrichting dient daarenboven te worden afgestemd op de acties
en maatregelen die voorzien worden in het deelbekkenbeheerplan Begijnebeek (zie 3.4.1) Actie A13: Inrichten van een overstromingsgebied
langs de Begijnebeek ter hoogte van Kloosterberg (PL/PR).

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

Waardevolle bomenrijen (wilgen) zoveel mogelijk behouden en inpassen in de groenbuffers. (PL).
Streekeigen en standplaatsgeschikte soorten aanplanten in de nieuwe buffer op de grens met de vallei (PR).

biotoopwijziging door
bodemverstoring

Bodemverdichting in de aanlegfase dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige groenbuffers en rond het bufferbekken (PR).

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
perceptieve kenmerken

Kwaliteitsvolle afwerking van de rand van het bedrijventerrein.
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KLEINHANDELSZONE
LEUVENSESTEENWEG N
Effect

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Ruimtelijk-functionele samenhang

Passende inrichting van het aanpalende valleigedeelte van de Begijnenbeek als een parkzone toegankelijk voor de omliggende woonwijken.



OMZETTING WUG
KLOOSTERBERG
Effect

Omzetting deel WUG Kloosterberg naar openruimtebestemming

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

Indien bebossing of aanleg KLE, streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken gebruiken (PR)



DEELPLAN UITBREIDING RB
LEUVENSESTEENWEG ZUID
Effect

Deelplan Uitbreiding RB Leuvensesteenweg Zuid

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

BODEM
Verdichting

In de zones die niet worden verhard en deel zullen uitmaken van groenvoorziening of buffers of infiltrerend dienen te blijven zal men de
bodemstructuur dienen te beschermen door niet berijden van de bodems met zwaar materieel of werken met rijplaten (PR).

Erosie

Afdekken van partijen tijdelijk gestockeerde grond indien geërodeerd materiaal in oppervlaktewaters kan terechtkomen (PR).

WATER
Effecten door afdichting en
verandering in infiltratie op
grondwatervoeding

De infiltratievoorzieningen, met infiltrerende oppervlakte van ca. 4000 m², dienen gerealiseerd worden door afvoer via infiltrerende grachten,
wadi’s (niet limitatieve opsomming), en/of in combinatie met RWA-buffer (zie verder), bv. door een volume te voorzien in de RWA-buffer dat
nooit geledigd wordt door lozing. Een meer nauwkeurige dimensionering dient te gebeuren op basis van terreinonderzoek en metingen van
infiltratiecapaciteit (PR).
Dergelijk infrastructuur is mogelijk in de zone met droge zandleembodems (zie bodemkaart). Deze zone kan als overdruk worden
opgenomen in het RUP of er wordt verwezen naar de zone met droge zandleembodem (PL). De infrastructuur wordt collectief aangelegd
(PL).

Effecten van DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater op
oppervlaktewaterkwaliteit

Verscherpte normen zijn aangewezen bij lozing van effluent op de Begijnenbeek. Bij de lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te
worden met de waterkwaliteitseisen van de ontvangende waterlopen zoals bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde (PL/PR).
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DEELPLAN UITBREIDING RB
LEUVENSESTEENWEG ZUID
Effect

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (PR).

Wijziging structuurkwaliteit
kwaliteit waterbodem

en

Vóór lozing op oppervlaktewater dient bemalingswater voldoende belucht te worden (oxydatie van het opgeloste ijzer) (PR).
Deze RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en buffering met slibvang (PR).
Een RWA buffervolume van 250 m³/ha verharde oppervlakte (privé en openbaar domein) en een vertraagd lozingsdebiet van 20 l/s/ha
verhard wordt opgelegd (PL/PR).
De RWAbuffering betekent een ruimtebeslag van grootteorde 0.5 ha (PR).
RWAbekkens zijn afsluitbaar bij calamiteit worden bij voorkeur collectief aangelegd (PL/PR).
Het is aan te bevelen om bij de aan te leggen buffervolumes eveneens de RWA in rekening te brengen van bestaande bedrijven langsheen
de Leuvensesteenweg zodat de RWA van deze bedrijven eveneens (op langere termijn) kan aan gekoppeld worden aan deze nieuwe
bekkens (PL/PR).
Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken zal de gracht aan de rand van de locatie eveneens betrokken worden Verbetering van het
regime en de structuurkwaliteiten is mogelijk door combinatie met RWAbuffer en infiltratievoorzieningen, flauwe taluds, plaatselijk verbrede
gracht, een meer kronkelend verloop, … (niet limitatieve opsomming) (PL/PR).

MENS-VERKEER
Verkeersveiligheid
LUCHT

Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg conform het streefbeeld (PR)

Emissies door bedrijvigheid

Milderende maatregel: selectief de minst hinderlijke exploitaties m.b.t. luchtemissies voor deze zone voorbehouden (PR).

GELUID EN TRILLINGEN
Effecten door bedrijvigheid

Ter hoogte van de grens met de woonkern (o.a. ten noorden van deze KMO zone), wordt voorgesteld om bedrijvigheden in te planten met
lage kengetallen, en geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is. Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het
aangewezen om de afstanden tot bewoning te bepaling in functie van het type van bedrijfsactiviteit, en dit volgens de Nl. milieuzonering (PR).

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken aanplanten (PR).

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden en voorkomen (PR).

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
perceptieve kenmerken

De globale bestaande landschapsstructuur behouden als drager voor de nieuwe uitbreiding. De bestaande afwateringsstructuur kan worden
versterkt voor de afvoer van het hemelwater van het bedrijventerrein. Aan de beekstructuur wordt een groenstructuur gekoppeld. (PR)

MENS, RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Verkeersleefbaarheid en
veiligheid

Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg conform het streefbeeld (PR)

Gezondheidsaspecten

Ter hoogte van de grens met de woonkern Bost wordt voorgesteld om (PR):

bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen geluid,

geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is.
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen om de afstanden tot bewoning te bepaling in functie van het
type van bedrijfsactiviteit, en dit volgens de Nl. milieuzonering (PR).
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM NOORD
Effect

Deelplan Uitbreiding RB Webbekom Noord

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

BODEM
Verdichting

In de zones die niet worden verhard en deel zullen uitmaken van groenvoorziening of buffers of infiltrerend dienen te blijven zal men de
bodemstructuur dienen te beschermen door niet berijden van de bodems met zwaar materieel of werken met rijplaten (PR).

Optreden van erosie en wijziging
in erosiegevoeligheid

Tijdens de inrichting zullen gedurende langere tijd braakgehouden terrein of partijen tijdelijk gestockeerde grond dienen afgedekt te worden
om erosie te vermijden (PR).

WATER
Effecten door afdichting en
verandering in infiltratie op
grondwatervoeding

De infiltratievoorzieningen dienen gerealiseerd worden door afvoer via infiltrerende grachten, wadi’s (niet limitatieve opsomming), en/of in
combinatie met RWA-buffer (zie verder), bv. door een volume te voorzien in de RWA-buffer dat nooit geledigd wordt door lozing. Een
nauwkeurige dimensionering dient te gebeuren op basis van terreinonderzoek en metingen van infiltratiecapaciteit (PR).
Dergelijk infrastructuur is een nog niet bepaalde mate mogelijk mogelijk in de zone met droge zandleembodems (zie bodemkaart). Deze zone
kan als overdruk worden opgenomen in het RUP of er wordt verwezen naar de zone met droge zandleembodem (PL). De infrastructuur wordt
collectief aangelegd (PL).
De RWA-bufferbekkens in de buffer langsheen de Leugenbeek worden bij voorkeur infiltrerend aangelegd (PR).

Effecten door bemaling of
grondwaterwinning op andere
grondwaterwinningen

Bij verdere gunningen van waterwinningen dient rekening gehouden te worden met bestaande winningen. Er zullen beperkingen gelden
m.b.t. debiet en/of afstand tot de bestaande winningen (PR).

Effecten van DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater op
oppervlaktewaterkwaliteit

Verscherpte normen zijn aangewezen bij lozing van effluent op de Leugenbeek. De lozingsvergunningen dienen zich hierop af te stemmen.
Bij de lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te worden met de waterkwaliteitseisen van de ontvangende waterlopen zoals
bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde (PL/PR).

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (PR).

Vóór lozing op oppervlaktewater dient bemalingswater voldoende belucht te worden (oxydatie van het opgeloste ijzer) (PR).
Een RWA buffervolume van 250 m³/ha verharde oppervlakte (privé en openbaar domein) en een vertraagd lozingsdebiet van 20 l/s/ha
verhard wordt opgelegd (PL/PR). Deze RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en buffering met
slibvang (PL/PR).
De RWAbuffering betekent een ruimtebeslag van grootteorde 0.5 ha (PR).
RWAbekkens zijn afsluitbaar bij calamiteit worden bij voorkeur collectief aangelegd ((PL/PR)
Het is aan te bevelen om bij de aan te leggen buffervolumes eveneens de RWA in rekening te brengen van bestaande bedrijven langsheen
de Leuvensesteenweg zodat de RWA van deze bedrijven eveneens (op langere termijn) kan aan gekoppeld worden aan deze nieuwe
bekkens (PL/PR).

Wijziging structuurkwaliteit
kwaliteit waterbodem

en

Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken zal de Leugenbeek eveneens betrokken worden (verbetering structuurkwaliteiten), voorzien
in de buffer aan de noordzijde van het deelplangebied. De structuurverbetering kan gerealiseerd worden door bijkomende meandering, zwak
hellende oevers en gedeeltelijke aanschakeling van bijkomende watervlakken. De aanleg van de RWAbuffer kan in deze buffer voorzien
worden (PL/PR).
Randvoorwaarde is hierbij evenwel dat door de creatie van bijkomende waterpartijen de grondwaterpeilen in de onmiddellijke omgeving niet
verder dalen. De waterpeilen in een bijkomende watervlak dienen minstens hoger te liggen dan de huidige grondwaterstanden (PR).
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM NOORD
Effect

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

MENS-VERKEER
Verkeersleefbaarheid en veiligheid

Herinrichten van de N2 als secundaire toegangsweg met het oog op verkeersleefbaarheid en veiligheid (PR)

LUCHT
Emissies door bedrijvigheid

Selectief hinderlijke exploitaties weren en plaatsen in Webbekom West (PL/PR).

GELUID EN TRILLINGEN
Effecten door bedrijvigheid

Ter hoogte van de grens met de woonkern (o.a. ten noorden van deze KMO zone), wordt voorgesteld om bedrijvigheden in te planten met
lage kengetallen, en geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is.
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen om de afstanden tot bewoning te bepaling in functie van het
type van bedrijfsactiviteit, en dit volgens de Nl. milieuzonering (PR).

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken aanplanten (PR).

rustverstoring (geluid, licht,
beweging)

Geen luidruchtige bedrijven inplanten tegen de noordzijde ter hoogte van de Leugenbeek, maar eerder centraal in het uitbreidingsgebied
(PR).

biotoopwijziging door
bodemverstoring

Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van de Leugenbeekvallei en in de toekomstige bufferzones (PR).

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden (PR).

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
effect op erfgoedwaarden

Maximaal behoud van Tiensebaan als holle weg, eventueel door de ontsluitingsweg ernaast te leggen, zonder structureel het talud af te
graven. Eventueel moet worden onderzocht of een ontsluiting via het terrein van Toyota mogelijk is, waardoor de holle weg die langs het
talud loopt, kan worden gespaard. (PL+PR)
Verplicht archeologisch vooronderzoek (PR)
Opmaken van specifieke stedenbouwkundige voorschriften voor het bouwkundig erfgoed binnen de bufferzone (PL)

perceptieve kenmerken

Een sterk landschappelijke en eerder beboste inrichting van de zone tussen het bedrijventerrein en de Dorpsveldstraat is noodzakelijk
(PL+PR).

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Ruimtelijk-functionele samenhang

Gelijklopende inrichting van de bedrijvenzone en de bufferzone (PL+PR).

Verkeersleefbaarheid en
veiligheid

Herinrichting van de N2 als secundaire toegangsweg met oog voor verkeersleefbaarheid. (PR)
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM NOORD
Effect

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Gezondheidsaspecten

Ter hoogte van de grens met de woonkern (o.a. ten noorden van deze industriezone) en de natuurgebieden wordt voorgesteld om (PR).

bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen geluid,

geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is.
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen om de afstanden tot bewoning te bepaling in functie van het
type van bedrijfsactiviteit, en dit volgens de Nl. milieuzonering (PR).



DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM WEST
Effect

Deelplan Uitbreiding RB Webbekom West

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

BODEM
Verdichting

In de zones die niet worden verhard en deel zullen uitmaken van groenvoorziening of buffers of infiltrerend dienen te blijven, zal men de
bodemstructuur dienen te beschermen door niet berijden van de bodems met zwaar materieel of werken met rijplaten (PR).

Optreden van erosie en wijziging
in erosiegevoeligheid

Tijdens de inrichting zal gedurende langere tijd braakgehouden terrein of partijen tijdelijk gestockeerde grond dienen afgedekt te worden om
erosie te vermijden (PR).

WATER
Effecten door afdichting en
verandering in infiltratie op
grondwatervoeding

De infiltratievoorzieningen dienen gerealiseerd worden door afvoer via infiltrerende grachten, wadi’s (niet limitatieve opsomming), en/of in
combinatie met RWA-buffer (zie verder), bv. door een volume te voorzien in de RWA-buffer dat nooit geledigd wordt door lozing. Een
nauwkeurige dimensionering dient te gebeuren op basis van terreinonderzoek en metingen van infiltratiecapaciteit (PR).
Dergelijk infrastructuur is een nog niet bepaalde mate mogelijk mogelijk in de zone met droge zandleembodems (zie bodemkaart). Deze zone
kan als overdruk worden opgenomen in het RUP of er wordt verwezen naar de zone met droge zandleembodem (PL). De infrastructuur wordt
collectief aangelegd (PL).

Effecten door bemaling of
grondwaterwinning op andere
grondwaterwinningen

Bij verdere gunningen van waterwinningen dient rekening gehouden te worden met bestaande winningen. Er zullen beperkingen gelden
m.b.t. debiet en/of afstand tot de bestaande winningen (PR).

Effecten van DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater op
oppervlaktewaterkwaliteit

Verscherpte normen zijn aangewezen bij lozing van effluent op de Leugenbeek. De lozingsvergunningen dienen zich hierop af te stemmen.
Bij de lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te worden met de waterkwaliteitseisen van de ontvangende waterlopen zoals
bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde (PL/PR).

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (PR).

Vóór lozing op oppervlaktewater dient bemalingswater voldoende belucht te worden (oxydatie van ijzer in oplossing) (PR).
Deze RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en buffering met slibvang (PR).
Een RWA buffervolume van 250 m³/ha verharde oppervlakte (privé en openbaar domein) en een vertraagd lozingsdebiet van 20 l/s/ha
verhard wordt opgelegd (PL/PR).
De RWAbuffering betekent een ruimtebeslag van grootteorde 0.3 ha (PR).
RWAbekkens zijn afsluitbaar bij calamiteit worden bij voorkeur collectief aangelegd (PL/PR).
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM WEST
Effect

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

MENS-VERKEER
Verkeersveiligheid

De ontsluitingsweg via het bedrijventerrein Webbekom-Noord wordt naast en los van de Tiensebaan aangelegd, zodat geen conflict ontstaat
met fietsers en voetgangers (PL).
Herinrichting van de Halensebaan N2 als secundaire toegangsweg (PL).

GELUID EN TRILLINGEN
Effecten door bedrijvigheid

Ter hoogte van de grens met de woonkern (o.a. ten noorden van deze KMO zone), wordt voorgesteld om bedrijvigheden in te planten met
lage kengetallen, en geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is.
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen om de afstanden tot bewoning te bepaling in functie van het
type van bedrijfsactiviteit, en dit volgens de Nl. milieuzonering (PR).

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken aanplanten (PR).

versnippering en barrièrewerking

De aanleg van een 15m brede bufferstrook aan de westzijde langs de kruin van de holle weg (Tiensebaan) zorgt voor bijkomende
ontsnippering in het studiegebied (noord-zuid richting). De nieuwe ontsluitingsweg dient zich naast deze groenbuffer te bevinden (aan de
binnenzijde van het bedrijventerrein) (PL).

rustverstoring (geluid, licht,
beweging)

Luidruchtige bedrijven niet inplanten aan zijde van holle weg (PR).
Ontsluitingsweg eventueel aan noordzijde van het uitbreidingsgebied voorzien in plaats van parallel met de holle weg (PL).

biotoopwijziging door
bodemverstoring

Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige bufferzones (PR).

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden (PR).

LANDSCHAP BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
effect op de landschapstructuur
en effect op erfgoedwaarden

Maximaal behoud van de holle weg Tiensebaan, door de ontsluitingsweg ernaast te leggen, maar zonder de taluds structureel af te graven
(PL+PR)
Verplicht archeologisch vooronderzoek (PR).

perceptieve kenmerken

Landschappelijke buffering noodzakelijk. Het ontwikkelen van een bedrijventerrein op deze plek kan enkel indien er een voldoende brede
bufferzone kan gerealiseerd worden die geënt wordt op bestaande landschapsstructuren (bv. holle wegen). (PL+PR)
De aanwezige structuur met holle wegen en houtkanten behouden en als structurerend gegeven gebruiken. (PL+PR)

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Verkeersleefbaarheid en
veiligheid

Herinrichting van de N2 als secundaire toegangsweg met oog voor verkeersleefbaarheid. (PR)
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Locatiealternatief RB Leuvensesteenweg Zuid voor de volledige taakstelling
In afwijking op, bijkomend bij de maatregelen beschreven voor de deelplanzone:


LOCATIEALTERNATIEF RB
LEUVENSESTNWGZUID (45ha)
Effect

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

BODEM
Optreden van erosie en wijziging
in erosiegevoeligheid

Tijdens de inrichting zal gedurende langere tijd braakgehouden terrein of partijen tijdelijk gestockeerde grond dienen afgedekt te worden om
erosie te vermijden (PR).

WATER
Effecten op grondwatervoeding
door veranderde infiltratie

De infiltratievoorzieningen, met infiltrerende oppervlakte van ca. 1.5 ha, dienen gerealiseerd worden door afvoer via infiltrerende grachten,
wadi’s (niet limitatieve opsomming), en/of in combinatie met RWA-buffer (zie verder), bv. door een volume te voorzien in de RWA-buffer dat
nooit geledigd wordt door lozing. Een meer nauwkeurige dimensionering dient te gebeuren op basis van terreinonderzoek en metingen van
infiltratiecapaciteit (PL/PR).
Dergelijk infrastructuur is mogelijk in de zone met droge zand(leem)bodems (zie bodemkaart). Deze zone kan als overdruk worden
opgenomen in het RUP of er wordt verwezen naar de zone met droge zandleembodem (PL). De infrastructuur wordt collectief aangelegd
(PL)

Effecten op grondwaterstroming,
grondwaterstanden en
bodemwaterhuishouding

Gezien mogelijk effecten op Fauna en Flora worden verwacht, kunnen enkel beperkte freatische waterwinningen worden gegund, en op
voldoende afstand (50 à 100 m) tot de effectenzones, of winningen uit diepere, gespannen aquifers (PR).
Zie eveneens de maatregelen m.b.t. verminderde infiltratie.

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

Zie maatregelen deelplangebied.
De RWAbuffering betekent een ruimtebeslag van grootteorde 1.5 ha (PR).

MENS-VERKEER
Verkeersveiligheid

Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg conform het streefbeeld (PR)

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

Idem RB Leuvensesteenweg Zuid
Aanbrengen van buffering aan de randen van de bedrijvenzone en brede groenbuffer langs de zijde van de vallei (PL).
Behoud van de zuidelijke zone (ten zuiden van Bosterestraat) als open ruimtegebied aansluitend bij de waardevolle Begijnenbeekvallei (PL).

versnippering en barrièrewerking

Behoud van de zuidelijke zone (ten zuiden van Bosterestraat) als open ruimtegebied aansluitend bij de waardevolle Begijnenbeekvallei (PL).
Aanbrengen van buffering aan de randen van de bedrijvenzone en brede groenbuffer langs de zijde van de vallei (PL).

rustverstoring (geluid, licht,
beweging)

Uitbreiding beperking tot zone noordelijk van de Bosterestraat (PL).

biotoopwijziging door
bodemverstoring en
biotoopwijzing door
grondwaterverstoring
(verminderde infiltratie,
kwelhoeveelheid, kwelstromen,
GW-winning)

Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige bufferzones (PR).
Geen bemaling of grondwaterwinning op een afstand van minder dan 100m van de valleirand toelaten, zodat verdroging wordt vermeden
(PR).
Voldoende berging en buffering van hemelwater voorzien (PR).

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden.
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LOCATIEALTERNATIEF RB
LEUVENSESTNWGZUID (45ha)
Effect

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

LANDSCHAP BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
effect op de landschapstructuur
effect op erfgoedwaarden

Verplicht archeologisch vooronderzoek. (PR)

perceptieve kenmerken

Interne (binnen bedrijvenzone) landschappelijke buffering is in dit alternatief noodzakelijk, uitgaande van de bestaande grachten- en
houtkantenstructuur als drager voor de nieuwe uitbreiding. De bestaande afwateringsstructuur kan worden versterkt voor de afvoer van het
hemelwater van het bedrijventerrein (PL+PR).

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Verkeersleefbaarheid en
veiligheid

Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg conform het streefbeeld (PR)

Gezondheidsaspecten

Zie deelplangebied.
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Uitbreiding RB Webbekom West voor 30 ha, als deel van locatiealternatieven
In afwijking op, bijkomend bij maatregelen beschreven voor de deelplanzone:


RB WEBBEKOM WEST (30ha),
ALS DEEL VAN LOCATIEALT.
Effect

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

WATER
Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

Zie maatregelen deelplangebied.
De RWAbuffering betekent een ruimtebeslag van grootteorde 0.6 ha (PR).

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

Voorzien van voldoende buffering aan de randen (PL).
Gebruik van streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken (PR).

versnippering en barrièrewerking

De aanleg van een 15m brede bufferstrook langsheen de holle wegen aan de oost- en westzijde van het volledige plangebied (PL).

rustverstoring (geluid, licht,
beweging)

Luidruchtige bedrijven niet inplanten aan zijde van de holle wegen, maar centraal of aan de kant van de E314, waar al verstoring door
verkeer aanwezig is (PR).

biotoopwijziging door
bodemverstoring biotoopwijzing
door grondwaterverstoring
(verminderde infiltratie,
kwelhoeveelheid, kwelstromen,
GW-winning)

Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige bufferzones (PR).

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden (PR).

LANDSCHAP BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
effect op erfgoedwaarden

Verplicht archeologisch vooronderzoek (PR).

perceptieve kenmerken

Bedrijvenzone beperken (PL).

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

321

11

Verklarende woordenlijst
abiotische milieu
aerodynamische
diameter
alluviaal
alternatief
ankerplaats

antropogeen
archeologie
autonome
ontwikkeling
basiskwaliteit

belevingswaarde
bemaling

Belgische Biotische
Index
biotisch
bodemkaart

bodemsanering
bodemsaneringsnorm
depositie
discipline
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de niet-levende materie
de aerodynamische diameter van een stofdeeltje is gelijk aan de diameter
van een bolvormig deeltje dat in de omgevingslucht hetzelfde gedrag
vertoont als dat stofdeeltje
behorend tot het alluvium, dat ontstaan is door aanslibbing van rivierklei
een andere keuzemogelijkheid, beantwoordend aan de doelstellingen van
het plan. Dit kan zijn een doelstellings-, een locatie- en/of een
uitvoeringsalternatief
complex van gevarieerde erfgoedelementen die een geheel of ensemble
vormen dat ideaal-typische kenmerken vertoont omwille van de gaafheid en
representativiteit, ofwel ruimtelijk een plaats innemen die belangrijk is voor
de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving
ontstaan door menselijke activiteit
wetenschap van oude historie op basis van bodemvondsten en opgravingen
de ontwikkeling die het studiegebied zou doormaken zonder gestuurde
beïnvloeding van buitenaf
kwaliteit van het oppervlaktewater waarbij de normale evenwichtige
ontwikkeling van het biologische leven hersteld wordt of, waar aanwezig,
gehandhaafd blijft
de manier waarop het landschap ervaren wordt
afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen zodat
werken in drogere grond of onder het oorspronkelijke grondwaterniveau
kunnen uitgevoerd worden (bv. bij aanleg van funderingen, leidingen,..)
een systeem om via de bepaling van de aanwezigheid van een aantal
groepen macroinvertebraten in een waterloop de biologische waterkwaliteit
van deze waterloop te beoordelen
met betrekking tot de levende materie
geeft de verspreiding aan van bodemseries, die elk gekenmerkt wordt door
hun grondsoort, natuurlijke drainageklasse en horizontenopvolging; ze geeft
ook de blijvende landbouwwaarde van de verschillende bodems aan
het wegnemen, behandelen, afschermen, neutraliseren, immobiliseren of
isoleren van bodemverontreiniging
een niveau van bodemverontreiniging bij overschrijding waarvan ernstige
nadelige effecten kunnen optreden voor de mens of het milieu, gelet op de
kenmerken en de functies die deze bodem vervult
afzetting vanuit de lucht naar een ecosysteem; het is een hoeveelheid per
tijdseenheid per oppervlakte-eenheid (vb. 10 kg SO2/dag/ha)
milieuaspect dat in het kader van milieueffectrapportage onderzocht wordt,
door de regelgeving vastgelegd als de disciplines ‘mens’, ‘fauna en flora’,
‘bodem’, ‘water’, ‘lucht’, ‘licht, warmte en straling’, ‘geluid en trillingen’,
‘klimaat’, ‘landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’
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drainageklasse
ecosysteem
ecotoop
effecten
effectbeoordeling

emissie
Formatie
freatische laag

geplande situatie
glauconiet
grondwater
grondwaterkwetsbaarheid
hydrogeologisch
hydromorfie

immissie
indelingslijst
ingreep-effectschema
initiatiefnemer
KWS
KWZ
landschap
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ontwateringtoestand van het bodemprofiel uitgedrukt volgens het Belgische
bodemclassificatiesysteem
geheel van abiotische en biotische componenten en onderlinge relaties
ruimtelijke eenheid die homogeen is ten aanzien van de vegetatie en de
abiotische standplaatsfactoren (water, bodem) die voor de vegetatie
bepalend zijn
veranderingen in het abiotische milieu ten gevolge van (vooral) antropogene
activiteiten
waardeoordeel van de effecten die optreden ten gevolge van een geplande
situatie uitgedrukt in kwalitatieve of kwantitatieve termen, zodanig dat de
besluitvormer en de bevolking zich objectief kunnen inlichten over de ernst
van de effecten
uitstoot van stoffen in de omgevingslucht
een laag of een groep van aardlagen of gesteenten die tot een zelfde
tijdperk van vorming behoren of onder gelijke omstandigheden ontstaan zijn
een watervoerende bodemlaag, gekenmerkt door een vrije watertafel; de
druk van het grondwater is gelijk aan die van de buitenlucht. Het is meestal
een watervoerende laag die zich rechtstreeks onder het topografische
oppervlak bevindt
toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het geplande
plan
groen mineraal, waterhoudend ijzersilicaat met 4 tot 10 % kalium
water onder het grondoppervlak, meestal beperkt tot water onder de
grondwaterspiegel
hiermee wordt aangegeven in welke mate een watervoerende laag
beschermd is tegen verontreiniging startend vanaf het maaiveld
betreffende de wetenschap van het ondergrondse water, met name van de
stand en de stromingen van het grondwater, en van de samenstelling van
het water
de eigenschap van een bodem die aangeeft in welke mate permanent of
tijdelijk hoge grondwaterstanden de bodemontwikkeling en andere
bodemeigenschappen bepalen.
de concentratie van een bepaalde stof/contaminant in de omgevingslucht
de aan het VLAREM als bijlage I toegevoegde alfabetische lijst en indeling
van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen
schema of netwerk dat de relaties tussen de milieueffecten onderling en met
de afgeleide ingrepen van de activiteit aanduidt
de natuurlijke of rechtspersoon die een vergunning voor het project, plan of
programma wenst te bekomen
koolwaterstoffen of alle verbindingen die bestaan uit koolstof en waterstof
kadastrale werkzone
het waarneembare deel van de aarde, dat wordt bepaald door de onderlinge
samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de factoren klimaat, reliëf,
water, bodem (abiotische factoren), flora en fauna (biotische factoren), en
het menselijk handelen (antropogene factoren)
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landschapsatlas

lijnrelicten
maaiveld (of mv)
m.e.r.
m.e.r.-plicht
MER
MER-deskundige

milderende
maatregelen
milieu
ontwikkelingsscenario
pae
percentielwaarde
profiel

project- of
plangebied
puntrelict

referentiesituatie
reikwijdte
relictzone
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de landschapsatlas geeft aan waar de historisch gegroeide
landschapsstructuur tot op vandaan herkenbaar is gebleven en duidt deze
aan als relicten van de traditionele landschappen
lijnrelicten worden gevormd door lijnvormige elementen zoals wegen,
waterlopen, dijken, enz. en hun onmiddellijk aangrenzende ruimte.
algemene benaming voor (de hoogte van) de bodemoppervlakte
milieueffectrapportage
de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport voor hinderlijke
en andere dan hinderlijke inrichtingen
milieueffectrapport
natuurlijke of rechtspersonen door de Vlaamse minister bevoegd voor het
leefmilieu als deskundige voor het opstellen van een milieueffectrapport in
een of meerdere disciplines ‘mens’, ‘fauna en flora’, ‘bodem’, ‘water’, ‘lucht’,
‘licht, warmte en straling’, ‘geluid en trillingen’, ‘klimaat’, ‘landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie’
maatregelen die voorgesteld worden om nadelige milieueffecten van het
geplande project te vermijden, te beperken en zoveel mogelijk te verhelpen
de fysieke, niet-levende en levende omgeving van de mens waarmee deze
in een dynamische en wederkerige relatie staat
beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend
met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie o.i.v. plannen
en beleidsopties
personenauto-equivalent, een getal dat aangeeft hoeveel ruimte een
voertuig inneemt in vergelijking met een personenauto
percentage van de tijd dat een zekere waarde (bv. concentratie) niet wordt
overschreden
het geheel van de in de diepte opeenvolgende van lagen van de bodem,
waarbij elke laag gekenmerkt is door een eigen textuur of samenstelling,
structuur en verdichting, kleur, enz., en die ontstaat als gevolg van het
oorspronkelijke bodemmateriaal, erosie, inwerking van klimaat, biologische
factoren, en de tijd.
het gebied waarin een voorgenomen activiteit gepland is
puntrelicten bestaan uit afzonderlijke objecten met hun onmiddellijke
omgeving, dikwijls bouwkundige elementen of bijzondere
landschapselementen zoals bv. een solitaire boom.
de toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in functie van
de effectvoorspelling, omvattende: de huidige, gewijzigde en de wenselijke
situatie
de te beschouwen aspecten van het milieu in de m.e.r.
gebieden met een grote dichtheid aan punt- en lijnrelicten, zichten en
ankerplaatsen en zones waarin de connectiviteit tussen de waardevolle
landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke
waardering
de Sociaal-Economische Raad van de Regio organiseert het socio324

RWA
secundair effect
significantie
structuurkenmerken

studiegebied
textuur
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economische overleg en advies van de sociale partners van de streek met
betrekking tot economisch beleid en werkgelegenheidsbeleid van de diverse
overheden. De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
werkgevers-, middenstands-, landbouw- en werknemersorganisaties, allen
vertegenwoordigd in de SERV
regenwaterafvoer
milieueffect veroorzaakt door een activiteit, die een gevolg is van het
geplande project of plan
het kenmerk van een effect dat de graad van invloed op de besluitvorming
bepaalt, de uitdrukking is van de ernst van een effect door het invoeren van
een uniforme waarderingsschaal
eigenschappen die de morfologische variatie van een waterloop beschrijven,
bv. het meanderend verloop, het stroom-kuilenpatroon en de aan- of
afwezigheid van holle oevers
het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de
milieueffecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten
In de meeste bodems vindt men korrels met een zeer verschillende
diameter. Textuur is de eigenschap die aangeeft uit welke verschillende
groottes van bodemkorrels de bodem is samengesteld. De bodem kan bv.
op basis van de textuur ingedeeld worden in de klassen zand, lemig zand,
licht zandleem, leem, klei en zware klei
landschapstypering die gebaseerd is op de landschappen die niet of slechts
in beperkte mate gewijzigd zijn door de grootschalige ingrepen sedert de
Industriële Revolutie
ruimtelijke massa van de plantenindividuen in samenhang met de plaats
waar zij groeien en in de rangschikking die zij spontaan en door onderlinge
concurrentie hebben ingenomen
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
laagste gehalte of concentratie voor de betrokken parameter die kan worden
waargenomen
de bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot gedeelte
van het jaar onder water staat
een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende
levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, chemische en
biologische processen, en de daarbij behorende technische infrastructuur
het niveau, de stijghoogte van een waterverzadigde bodemlaag, bv. ten
opzichte van het maaiveld
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