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
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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.
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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
PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijke gebied Diest

301

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.
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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).
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