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DEEL 1:

DOELSTELLING EN MOTIVATIE OPMAAK PRUP

De provincie acht rioolwaterzuiveringsinstallaties van provinciaal niveau, waarvan het afvalwater:
x afkomstig is uit meerdere gemeenten;
x afkomstig is uit een zuiveringsgebied dat (delen van) kleinstedelijke gebieden bevat;
x afkomstig is van regionale bedrijventerreinen in kleinstedelijke gebieden en in de specifiek economische knooppunten.
Volgende ruimtelijke principes en randvoorwaarden voor de ontwikkeling en uitbreiding van afvalwaterzuiveringsinfrastructuur
(rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioleringen en collectoren), worden vooropgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen:
x Uitgangshouding voor de ontwikkeling en uitbreiding van RWZI’s is het principe van gedeconcentreerde bundeling. De verenigbaarheid qua reuk-,
lawaai- en visuele hinder met de woonfunctie is maximaal;
x De schaal van de RWZI sluit aan bij het landschap;
x De omvang van de RWZI tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aan;
x Voor de aanleg van rioleringen en collectoren geldt zoveel mogelijk het principe van bundeling van lijninfrastructuren.
Daarnaast formuleert de provincie een bijkomend principe:
x Inplanting van infrastructuur voor afvalwaterzuivering dient steeds te kaderen binnen het provinciaal en gebiedsgericht ruimtelijk beleid;
x Afstemming tussen het provinciaal ruimtelijk beleid en integraal waterbeheer wordt vooropgesteld.
De RWZI Kortenberg wordt in functie van het lopend investeringsprogramma gerealiseerd. Daarbij is na de locatiekeuze, die wordt bepaald door een aantal
technische parameters, nagegaan op welke locaties, i.f.v. de realisatie, juridische beperkingen liggen als gevolg van de bestemming volgens het gewestplan.
De RWZI werd in 1995 gebouwd voor een ontwerpcapaciteit van 21.600 IE.
Het betreft een problematiek van bovengemeentelijk niveau aangezien de zuiveringsgebieden gemeentegrensoverschrijdend zijn.
Eén gravitaire collector voert het huishoudelijk en industrieel afvalwater van de gemeenten Kortenberg, Everberg, Meerbeek, Veltem-Beisem, Erps-Kwerps
naar deze installatie.
Kaart 1: zuiveringsgebied RWZI (Aquafin)
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Voor een integrale aanpak wordt de Provincie aangesproken om d.m.v. ruimtelijke uitvoeringsplannen de juiste bestemmingen te realiseren en de bouw van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties mogelijk te maken.

Voorwaarden ontwikkeling van afvalwaterzuiveringsinfrastructuur
Vanuit technisch oogpunt is de locatiekeuze voor een RWZI afhankelijk van gravitatieprincipes en van de nabijheid van een waterloop voor de lozing van het effluent.
Principe gedeconcentreerde bundeling en verenigbaarheid met woonfunctie:
De RWZI is gelegen in het buitengebied van de gemeente Kortenberg en sluit ruimtelijk aan bij de vallei van de Molenbeek en de Zuurbeek. Deze infrastructuur staat ten
dienste van de woonkernen in het buitengebied. Deze infrastructuur wordt aldus gebundeld door de ontwikkelingsperspectieven van concentratie van de aan het wonen
gekoppelde gemeenschapsvoorzieningen en -infrastructuren in de kernen van het buitengebied. De installatie ligt op afstand ten opzichte van de woonkernen gebufferd in het
natuurgebied.
De schaal van de RWZI sluit aan bij het landschap:
De schaal van de RWZI sluit aan op de schaal van het landschap, de omvang tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aan.
De installatie sluit behoorlijk goed aan op de schaal van de omgeving en het omliggend landschap, omwille van de beperkte omvang van de site, de hoogtebeperking en vooral
de omliggende bosstructuur. De bestaande installatie wordt in het landschap geïntegreerd door een verdere visuele inpassing en buffering.
De omvang tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies in het buitengebied niet aan:
Het betreft een bestaande installatie, gesitueerd in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, op de grens met het natuurgebied. De infrastructuur grenst aan de Zuurbeek,
aansluitend op de Molenbeek en is ingesloten door een bosstructuur. Deze installatie betekent geen verdere structurele aantasting van de functies van het buitengebied.
Het principe van bundeling van infrastructuren:
De locatie ligt op het Molenbeekplein, een lokale verbindingsweg tussen Erps-Kwerps en Relst (Kampenhout). Ze sluit niet aan op een woonkern. Het gaat om een bestaande
locatie die bestendigd wordt en beperkte ontwikkelingsmogelijkheden krijgt. De locatiekeuze is verantwoord gezien de bestaande infrastructuur van de RWZI, de
aanvoerleidingen, de bestaande beken en waterlopen en het reliëf.
De inplanting dient te kaderen binnen het provinciaal en gebiedsgericht ruimtelijk beleid:
Kortenberg maakt deel uit van de gebieden met natuurlijke clusters in de natte sfeer, verbonden met de rivier- en beekvalleien en de aansluitende waterrijke gebieden. De
verontreinigde beken, vooral de Molenbeek, moeten hersteld worden door de aanvoer en drainage naar de beken te verbeteren. De RWZI is ingeplant in het stroombekken
van de Dijle. De RWZI betekent geen aantasting van de natuurwaarden van de site Silsombos-Kareelbos en de Molenbeekvallei. De integratie in het landschap wordt voorzien
door de visuele inpassing en buffering.
De afstemming tussen het provinciaal ruimtelijk beleid en het integraal waterbeheer:
De RWZI verzorgt de waterkwaliteit. De locatie grenst aan een van nature overstroombaar gebied. Vermits het een bestaande installatie betreft, betekent dit evenwel geen
bijkomende aantasting van de komberging van de waterlopen (Zuurbeek en Molenbeek). In de voorschriften wordt aandacht besteed aan de waterinfiltratie.
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DEEL 2:

NK

SITUERING

pfqrbofkd=mi^kdb_fba=

Het projectgebied situeert zich op het grondgebied van de gemeente Kortenberg. De installatie bevindt zich aan het Molenbeekplein, op de kruising met de
Bosweg.
Kaart 2: situering op macroniveau
Kaart 3: situering op microniveau

OK

jlqfs^qfb=fkmi^kqfkd=

De RWZI Kortenberg ligt volledig in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.In toepassing van artikel 20 van het K.B. dd. 28/12/1972 betreffende de
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, werd de aanvraag tot het oprichten van de waterzuiveringsinstallatie in
landschappelijk waardevol agrarisch gebied vergund.
De RWZI Kortenberg is ingeplant in het stroombekken van de Dijle en de milieuvergunning werd afgeleverd door de Bestendige Deputatie op 01/04/1993 en
is gelddig tot 01/04/2013. Deze vergunning geldt voor de exploitatie van de RWZI.

PK

qb`ekfp`eb=^pmb`qbk=otwf=

De motivatie van de inplantingsplaats vanuit technisch oogpunt, de grootte van de installatie en een aantal richtcijfers zijn te vinden in het jaarverslag 2003 –
operaties, opgemaakt door Aquafin. De relevante gegevens hieruit zijn verwerkt in de toelichtingsnota.
Om een inzicht te krijgen in de ruimtelijke vertaling van deze inrichting binnen de grenzen van het PRUP, is in bijlage 1 inplantingsplan op uittreksel
kadasterplan van de RWZI gevoegd.
Kaart 4: orthofoto

QK

elldqbifddfkd=s^k=ebq=qboobfk=

De RWZI is gelegen aan de rand van de Zuurbeek, in de buurt van de Molenbeek en op een terreinhoogte van ca. + 22.50 m en + 25 m..
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Volgens het TRP dd. 1982 (Puls) was er geen RWZI voorzien in Kortenberg maar was voorzien alles af te voeren naar Kampenhout. De rioolbekkens van
Kortenberg werden gecentraliseerd achteraan de Lelieboomgaardstraat, t.h.v. geplande RWZI Lelieboomgaarden (B200904). Van daaruit zou een
gemeentegrensoverschrijdende riolering aangelegd worden met aansluiting op de riolering van Nederokkerzeel (Kampenhout). De riolering van VeltemBeisem zou afzonderlijk afgeleid worden via de Haachtstraat.
Deze visie werd destijds verlaten: de RWZI is voorzien aan het Molenbeekplein, in het noord-oosten van Erps-Kwerps (Kortenberg). De bouw van de RWZI
door Aquafin is medio 1993 aangevangen (voorjaar 1995 beëindigd). Op dat moment was VWZ-collector in Kortenberg en Veltem-Beisem reeds aangelegd
en konden onmiddellijk grotere delen van de deelgemeenten Kortenberg en Veltem-Beisem gesaneerd worden. De vuilvracht bedroeg toen circa 12000 IE.
De aansluiting van Kortenberg (langsheen Molenbeek e.d.) is logisch en werd gebaseerd op de terreinpeilen. De aansluiting van Herent was in eerste instantie
voorzien richting Kampenhout, doch werd afgebogen naar het Molenbeekplein (vermoedelijk omdat verbindingen Haachtstraat en Groenstraat in noordelijke
richting te verregaand zouden zijn, de lengte zou te groot zijn). Zo volgden spoedig ook de aansluiting van de overige deelgemeenten Erps-Kwerps, Everberg
en Meerbeek (collectoren logisch aangelegd volgens hydrografie). Gezien de inplantingsplaats op een laag punt is gelegen, kunnen alle gebieden gravitair
afwateren.

SK

lkqs^kdpq`^m^`fqbfq=s^k=ab=t^qboillm=

Geen relevante gegevens beschikbaar.

TK

i^kap`e^mmbifghb=efkabo=

De RWZI is deels geïntegreerd ingeplant in zijn omgeving en rondom voorzien van een groenscherm. De buffering aan de zijde van het Molenbeekplein is
afwezig. De RWZI veroorzaakt hier voornamelijk visuele hinder omwille van de inplanting vlakbij de weg.

UK

ht^ifqbfq=s^k=ab=lkabodolka=

Uit de resultaten van het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat een beschrijvend bodemonderzoek niet noodzakelijk is. Het perceel dient niet opgenomen te
worden in het register van verontreinigde gronden.

VK

_bobfh_^^oebfa=

De RWZI wordt ontsloten via het Molenbeekplein in de richting Leuvenstraat. Beiden zijn geselecteerd als lokale wegen.
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DEEL 3:

NK

PLANNINGSCONTEXT

orfjqbifghb=mi^kkfkdp`lkqbuq=

De gemeente Kortenberg is geselecteerd als buitengebiedgemeente. De doelstellingen gaan uit van het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële
functies, het tegengaan van de versnippering en het bundelen van de ontwikkeling in de kernen. De aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen worden geconcentreerd in de kernen. Het niveau en de reikwijdte van de RWZI wordt in overeenstemming gebracht met het belang van de
kern. De schaal van de RWZI sluit aan op de schaal van het landschap, de omvang tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies in het
buitengebied niet aan. De site Silsombos-Kareelbos ligt tussen elementen van de bovenlokale natuurlijke structuur waaronder beide bossen en de
Molenbeekvallei. Deze maken deel uit van een habitatrichtlijngebied en het VEN. Het Silsombos is een natuurreservaat.
De RWZI functioneert bovenlokaal (boven het niveau van de woonkern), doch is om ruimtelijke redenen verantwoord. De bestaande infrastructuur van de
RWZI en de aanvoerleidingen, de bestaande beken en waterlopen en het reliëf verantwoorden de huidige locatiekeuze. De schaal van de RWZI sluit aan bij de
schaal van het landschap. Uit de passende beoordeling blijkt dat de natuurlijke structuur niet in haar functioneren geraakt wordt.

NKNK

oìáãíÉäáàâ=píêìÅíììêéä~å=sä~~åÇÉêÉåN=

Bindende bepalingen
In het RSV zijn geen bindende bepalingen opgenomen in verband met infrastructuur voor afvalwaterzuivering.
Richtinggevend gedeelte
In het stedelijk conglomeraat is er een sterke fragmentatie van de ruimte. Niet alleen doen zich nieuwe uitbreidingen voor als losse onderdelen, maar ook de
manier waarop de bestaande stad evolueert en wordt gebruikt, doet haar uiteenvallen in fragmenten.
Die fragmentatie is het gevolg van de manier waarop de ruimte tot stand komt. Het zijn de marktmechanismen die deze fragmenten produceren.
Dit alles leidt tot een andere maatschappelijke benadering van de ruimte die men gebruikt als netwerk van losse, uit elkaar gelegde functies. Wonen en werken
kunnen om het even waar. Vanuit de plaats waar men woont, kan men gebruik maken van de verschillende elementen van de uiteengelegde stad. Niet alleen
1

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 1997
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op het vlak van verbanden en communicatie, maar ook op morfologisch vlak is de stad meer en meer een ‘netwerk’ geworden waarvan de reikwijdte
bovendien steeds wijder wordt.
Verschillende stukken ruimte die weliswaar elk op zich een antwoord geven op een bepaalde maatschappelijke behoefte maar die geen samenhang vertonen,
zijn het resultaat van deze ontwikkeling.
Door enerzijds de structurerende gebieden van het stedelijke conglomeraat te bepalen, en door anderzijds een grotere consistentie en interne kwaliteit van de
fragmenten na te streven, vraagt dit fenomeen van stedelijke ontwikkeling om een geëigende aanpak. Het fysisch systeem en de onbebouwde gebieden
enerzijds, en de plekken waar ontwikkelingen mogelijk zijn anderzijds, zijn potentiële structurerende elementen van het stedelijke conglomeraat.
In de stedelijke gebieden wordt een beleid gevoerd waar ontwikkeling, concentratie en verdichting uitgangspunten zijn, maar steeds met respect voor de
draagkracht van het stedelijk gebied.
De grenzen van een stedelijk gebied worden onder meer bepaald door de bestaande bebouwde omgeving, door de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het
betrokken stedelijk gebied en door de bereikbaarheid.
Op basis van de stedelijke uitrustingsgraad en het voorzieningenniveau, van het belang van het stedelijk gebied voor de omgeving en voor Vlaanderen en op
basis van hun interne stedelijke structuur, wordt beleidsmatig onderscheid gemaakt tussen de volgende 4 categorieën van stedelijke gebieden:
x grootstedelijke gebieden
x regionaalstedelijke gebieden
x structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden
x kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau
Bij de selectie van de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden wordt de categorie “goed uitgerust” als uitgangspunt gehanteerd.

NKOK

mêçîáåÅá~~ä=oìáãíÉäáàâ=píêìÅíììêéä~å=sä~~ãëJ_ê~Ä~åíO=

Bindende bepalingen
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werd bij ministrieel besluit van 7 oktober 2004 definitief goedgekeurd. Op 1 december 2004 is het plan in
werking getreden.
In het PRS zijn volgende bindende bepalingen opgenomen in verband met infrastructuur voor afvalwaterzuivering:
3. Acties en Prioriteiten - 3.1.Open ruimte - 3.1.4. Inplanting rioolwaterzuiveringsinstallaties: Tegen eind 2006 is de provincie i.s.m. de bevoegde instanties en
Aquafin minimaal gestart met de opmaak van 1 of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de inplanting, uitbreiding en herbestemming van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties van bovenlokaal belang.
2

Provincie Vlaams-Brabant, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant, voorontwerp februari 2003
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Richtinggevend gedeelte
De gemeente Kortenberg maakt deel uit van het ‘Verdicht Netwerk’. Het Verdicht Netwerk is een uitgestrekte en zeer gediversifieerde regio in VlaamsBrabant en heeft in het noorden en het oosten een grensoverschrijdend karakter met de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.
Het Verdicht Netwerk is niet alleen een stedelijk netwerk, het is tevens een netwerk van alle verschillende ruimtelijke structuren en in die zin dus ruimer dan
een stedelijk netwerk. Het provinciaal beleid is gericht op het verlenen van een eigen identiteit aan elk van de fragmenten.
De verscheiden fysische structuur, van een diep ingesneden heuvellandschap tot een bijna vlak en relatief nat gebied, dient te worden behouden. De
belangrijke open ruimte-elementen in het gebied, zoals Zoniënwoud, Heverleebos, Meerdalwoud, de Dijle- en de Zennevallei worden gevrijwaard en worden
aangevuld met een gamma kleinere natuurgebieden, waardevolle rivier- en beekvalleien en andere ecologische elementen.
De stedelijke dynamiek, eigen aan de deelruimte, wordt plaatsgebonden en afhankelijk van de ligging t.o.v. lijninfrastructuren, open ruimtefragmenten en
verschillende concentraties van activiteiten gestuurd. Multimodale knooppunten worden in eerste instantie verder ontwikkeld. De regionale en internationale
polen worden versterkt.
Het openbaarvervoersnetwerk wordt uitgebouwd en afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingen.
Kortenberg maakt deel uit van de gebieden met natuurlijke clusters in de natte sfeer, verbonden met de rivier- en beekvalleien en de aansluitende waterrijke
gebieden. De provincie wenst deze te versterken door natuurlijke verbindingen in de natte sfeer te realiseren.
Het waterbeleid is grondig in beweging, zowel binnen de provincie als in het hele Vlaamse Gewest, en is geëvolueerd naar een integraal waterloopbeheer, dat
zowel de kwalitatieve, kwantitatieve als ecologische aspecten in ogenschouw neemt. De provincie wenst hierin een ondersteunende en faciliterende functie te
vervullen.De visie omtrent een integraal waterbeheer bestaat uit 4 elementen:
x Ruimte voor water: voorkomen van wateroverlast, waarbij er wordt van uitgegaan dat het respecteren van de natuurlijke kenmerken van watersystemen de
beste garanties biedt voor het vermijden van problemen.
x Ondersteunen van een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van de structuurkenmerken van het waterlopennetwerk. Hierbij wordt uitgegaan van het
vertragen van de waterafvoer in de bovenstroomse gebieden. Vanuit de ruimtelijke ordening zal maximaal de mogelijkheid worden geboden om de
retentie- en bergingscapaciteit van de waterlopen te verhogen.
x Ondersteunen van behoud en ontwikkeling van waterkwaliteit. Dit houdt in dat het omgevend ruimtegebruik dient afgestemd te worden op de functie van
de waterloop en dat er ruimte dient gevrijwaard te worden voor de aanleg van buffers en/of overgangszones tussen waterloop en eventueel vervuilende
functies.
x Ondersteunen en versterken van de ecologische verbindingsfunctie van de waterloop. Hierbij is het van belang om het beheer, het onderhoud en de
inrichting van de waterlopen zoveel mogelijk af te stemmen op de aanwezige (potentiële) natuurwaarden. Het is ook van belang om de waardering van de
watersystemen te versterken.
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In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortenberg wordt a.h.v. grote deelgebieden natuur, de gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur bepaald.
De projectzone situeert zich in gebied II, dat wordt gevormd door een aaneenschakeling van beekvalleien. De beken, waaronder de Molenbeek, de Zuurbezek,
de Ziptbeek en de Weesbeek, dienen te worden geherwaardeerd in relatie met de omgevende valleigebieden en dit met aandacht voor milieu- en structurele
kwaliteiten.
In het gebied II is het uitbreiden van en beschermende maatregelen voorzien voor het natuurkern-gebied van de Weesbeekvallei van belang omwille van de
ecologische waarde. De verontreinigde beken, vooral de Weesbeek, Molenbeek, Ziptbeek, Ader- en Wasbeek moeten hersteld worden door de aanvoer en
drainage naar de beken te verbeteren en de extensieve landbouw hier te beperken.
Het bestaande natuurgebied wordt uitgebreid en via natuurverbindingsgebieden met elkaar verweven in het landschap zoals voorzien in het GNOP.
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Het plangebied situeert zich in het boslandschap van het Brabant Plateau en Dijlevallei. Het toekomstig beleid streeft naar een meer gebiedseigen
landschapsontwikkeling: het bos ruimt in de valleikom plaats voor meer gebiedseigen habitats als natte/vochtige graslanden, moerassen, ruigten en
moerasbossen, terwijl een sterk ruimtelijk verweven bosstructuur langsheen de valleiflanken de verbinding tussen de verschillende valleien en grotere
boscomplexen onderhoudt.

NKRK
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De biologisch meest waardevolle gebieden zijn de valleien en depressies. Vooral de Weesbeekvallei en de Molenbeekvallei worden door de biologische
waarderingskaart als zeer waardevolle ecotopen getypeerd.
Ter hoogte van de RWZI meldt de biologische waarderingskaart de karteringseenheid BI: akker op lemige bodem. De akker wordt momenteel ingenomen
door de constructies van de zuiverings-installatie. Rondom is een groenscherm voorzien en de tussenliggende percelen zijn ingezaaid met grassen.
In de straal van 700 m rondom, zijn volgende karteringen de voornaamsten: Vn Pop (nitrofiel alluviaal elzenbos met populier), Va (alluviaal essen-olmenbos),
Qa (eiken-haagbeukenbos), Qs (zuur eikenbos), Qs Bux Pics (zuur eikenbos met palmboompje en sitkaspar).

3

Gemeente Kortenberg, Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan – augustus 2003 – voorlopig vastgesteld gemeenteraad 06.10.2003.
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Type Plan

binnen het plangebied

aangrenzend aan het plangebied

RUIMTELIJK
Gewestplan(nen)

Leuven (K.B. van 07/04/1977)

Gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

geen

geen

Provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen

geen

geen

Algemene plannen van aanleg

geen

geen

Bijzondere plannen van aanleg

geen

geen

Gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

geen

geen

Verkavelingsvergunningen

geen

geen

Ruilverkaveling / landinrichting

geen

geen

Beschermde monumenten

geen

geen

Beschermde dorpsgezichten

geen

geen

Beschermde landschappen

geen

geen

SECTORAAL

Vogelrichtlijngebieden

geen

geen

Habitatrichtlijngebieden

geen

habitatrichtlijn: BE 2400010(5) –
Valleigebied tussen Melsbroek,
Kampenhout, Kortenberg en Veltem

Gebieden van het duinendecreet

niet van toepassing

niet van toepassing

Gebieden van het Vlaams

situeert zich niet in een GEN /

onmiddellijke omgeving is
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Ecologisch Netwerk (VEN), decreet GENO
Natuurbehoud

ingekleurd als VEN-gebied

Gebieden met recht van voorkoop

geen

Grote delen van het
habitatrichtlijngebied – voor
reservaten (Silsombos en
Molenbeekvallei)

Natuurreservaten

geen

Silsombos: Vlaams Natuurreservaat

Bosreservaten

geen

geen

Beschermingszones
grondwaterwinningen

geen

geen

Bevaarbare waterlopen

geen

Onbevaarbare waterlopen
Klasse

geen
e

Zuurbeek (3 cat.)

Rooilijnen

geen

Voet- en buurtwegen

geen

e

Molenbeek (2 categorie)
Weesbeek (3e cat.)
geen
nr. 18 (Molenbeekplein), nr. 92
(Bosweg)
voetweg nr. 19

Tabel 1: toetsingstabel bestaande juridische toestand

OKNK
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De inplantingsplaats bevindt zich in de 700 meter bufferzone van een habitatrichtlijngebied Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en
Veltem.
x
x

Elementen met mogelijke impact (uit aanmeldingsformulier in navolging van art. 6 van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) die de passende
beoordeling bevat van de gevolgen van de RWZI voor de SBZ)
Rondom de RWZI bevinden zich verschillende biologisch waardevolle entiteiten: het Silsombos, het Kareelbos, de vallei van de Molenbeek en Zuurbeek.
Allen maken zij in mindere of meerdere mate deel uit van het Habitatrichtlijngebied BE240010.
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x

Tijdens de verdere exploitatie zullen voornamelijk positieve effecten optreden. Verwacht wordt dat de te verwerken vuilvracht op de RWZI verder zal
toenemen. De RWZI voldoet aan de geldende emissiegrenswaarden. Opname en verwerking van vuilvracht komt ten goede aan de waterkwaliteit van de
omliggende waterlopen, o.a. de Molenbeek, Wiesbeek, Aderbeek, Wasbeek en Zuurbeek, die belangrijke delen van het Habitatrichtlijngebied
doorstromen. Door de toenemende waterkwaliteit stijgt eveneens de kwaliteit van de watergebonden ecosystemen.
Bijlage 2: passende beoordeling van de gevolgen van het plan of het project op de SBZ.

OKOK

sbk=

De onmiddellijke omgeving van de RWZI is ingekleurd als VEN-gebied. Voor de gemeente Kortenberg werden volgende gebieden geselecteerd: delen van
het Silsombos en het natuurgebied aan de Weesbeek, delen van de Molenbeekvallei en delen van het Grevenbos aan de gemeentegrens.

OKPK
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Kaart 5: gewestplan
Het plangebied situeert zich in het gewestplan Leuven (Koninklijk besluit van 7 april 1977). De inplantingsplaats bevindt zich in landschappelijk waardevol
agrarisch gebied.

OKQK
x
x

dçÉÇÖÉâÉìêÇÉ=îÉêÖìååáåÖÉå==
bouw van de installatie van 17/08/1993 tot 03/02/1995
01/04/1993: milievergunning voor de exploitatie van de RWZI, afgeleverd door de Bestendige
Deputatie en geldig tot 01/04/2013.

Kaart 6: juridische toestand en andere beschermingen vanuit het leefmilieu
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Toelichtingsnota
Kaart 5:
Gewestplan

N
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Legende:
RWZI-grens Kortenberg
0100- woongebied
0105- woonuitbreidingsgebied
0200- gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
0400- recreatiegebieden
0401- gebieden voor dagrecreatie
0402- gebieden voor verblijfsrecreatie

P

0410- gebieden voor toeristische
recreatieparken (TRP)
0500- parkgebieden

T

0600- bufferzones
0700- groengebieden

N

0701- natuurgebieden

R

0702- natuurgebieden met wetenschappelijke
waarde of natuurreservaten
0800- bosgebieden
0900- agrarische gebieden

N

0901- landschappelijk waardevolle
agrarische gebieden
0910- agrarische gebieden met ecologisch
belang
1000- industriegebieden
1100- regionale bedrijventereinen met
openbaar karakter
1700- landelijke gebieden

Bron: OC - GIS Vlaanderen
NGI - Topografische kaart
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Juridische toestand en
andere beschermingen
vanuit het leefmilieu
Legende:
RWZI-grens Kortenberg
Gemeentegrenzen Vlaanderen
Voorkooprecht decreet natuurbehoud
Beschermingszones grondwater
Bosreservaten
Habitatrichtlijngebieden
Vogelrichtlijngebieden
Ramsarrichtlijngebieden

Waterlopen
Bevaarbaar
1ste categorie
2de categorie
3de categorie
Niet geklasseerd

Beschermd erfgoed
Beschermd dorpsgezicht
Beschermd landschap
Beschermd monument
Beschermd stadsgezicht

VEN-gebieden
Grote eenheden natuur
Grote eenheden natuur in ontwikkeling
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Algemeen
Het decreet Integraal Waterbeleid waarmee Vlaanderen haar waterbeleid afstemt op de Europese kaderrichtlijn water, voert bepaalde verplichtingen in,
waaronder de watertoets. Dit houdt in dat de overheid die over een plan (hier een RUP), een programma of een vergunningsplichtig project moet beslissen,
erover moet waken dat er geen schadelijke effecten ontstaan, of dat de schadelijke effecten zoveel mogelijk worden vermeden. In de watertoets worden de
doelstellingen en de beginselen van het integraal waterbeleid getoetst. In afwachting van de waterbeheersplannen worden de kaarten met aanduiding van de
van nature overstroombare gebieden, recent overstroomde gebieden en risicozones overstromingsgebieden gehanteerd (zie kaart 7).
De locatie van de RWZI is gelegen in een risicozone overstromingsgebied en een recent overstroomd gebied (ROG-NOG kaarten 2006, zie kaart 7:
overstromingsgebieden).
De Zuurbeek en de Weesbeek zijn waterlopen van 3e categorie, de Molenbeek is van 2e categorie. De Zuurbeek grenst aan de RTWZI.
Bij wateroverlast wordt het Molenbeekplein afgesloten. Deze waterproblematiek situeert zich in het bosgebied, op de kruising van de Zuurbeek met de
Weesbeek. Deze locatie bevindt zich buiten het plangebied.
Effecten op het watersysteem en voorstel milderende maatregelen
Het gaat om een bestaande vergunde RWZI. De opname in het PRUP gaat niet gepaard met de uitvoering van een concreet programma (werken of
uitbreidingen). In dit opzicht heeft de opmaak van dit plan op zich geen schadelijk effect op het waterbergend vermogen van de vallei van de aanpalende
beken Zuurbeek, Weesbeek en Molenbeek.
Wel wordt het door de opmaak van dit plan mogelijk om in de toekomst de RWZI - binnen de ruimtelijke mogelijkheden geboden door onderhavig
uitvoeringsplan - aan te passen aan de op dat ogenblik geldende normen en regelgeving. Op dat ogenblik zal in overleg met de beheerder van de waterloop
onderzocht worden of er maatregelen genomen moeten worden i.f.v. het milderen van eventuele schadelijk effecten. Dit zal gebeuren conform de geldende
besluitvorming van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels betreffende de toepassing van de watertoets4
Bovendien zullen vergunningsplichtige werken steeds moeten voldoen aan de geldende stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing.
Bovendien zullen de hierboven opgesomde maatregelen er op termijn voor zorgen dat de RWZI minder water ontvangt en dus minder water moet lozen in de
ontvangende waterloop, wat het risico op overstromingen verkleint.
Kaart 7: overstromingsgebieden

4

Op het moment van de opmaak van dit RUP is dit besluit nog niet bekrachtigd.
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Overstromingsgebieden
Legende:
RWZI-grens Kortenberg
Gemeentegrens
recent overstroomde gebieden
risicozones overstromingsgebieden
van nature overstroombare gebieden
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Kaart 8: bestaande feitelijke toestand
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Aanduiding fotostandpunten zie kaart bestaande feitelijke toestand.

Foto 1

Foto 2

=
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(in meter t.o.v. het maaiveld)
x Dienstgebouw: 3,50 m
x Vijzelgebouw influentvijzels: 8,63 m
x beluchtingsbekken: 4,08 m
x Nabezinktank: 2,40 m
x Slibterugvoergemaal: 5,95 m
x Indikker: 4,15 m
x Slibbufferbekken: 2,66 m

OK
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Het gaat hier om een bestaande RWZI waar voornamelijk de buffering ten opzichte van de waarde-volle natuurgebieden de nodige aandacht verdient.
De gemeente Kortenberg hanteert een lijst met streekeigen bomen en struiken voor het aanplanten van buffers e.d..
Kaart 9: landschapsanalyse

PK

lm=qb=ebccbk=sllop`eofcqbk=

Bestemming volgens het gewestplan

Bestemmingen volgens het PRUP

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (1 ha - Zone voor inplanting RWZI
50 ca)
- Zone voor groenbuffer
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kaart 9:
Landschapsanalyse

Bron: OC - GIS Vlaanderen
NGI - Topografische kaart
februari 2006
Zonder schaal

PRUP - RWZI Kortenberg
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DEEL 5:

BIJLAGEN

Bijlage 1: Preliminair inplantingsplan
Bijlage 2: Passende beoordeling van de gevolgen van het plan of project op de SBZ
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Lidstaat: België - Vlaams gewest

Datum:

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000
vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H)
in navolging van artikel 6 van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG)

een SBZ-V aangeduid onder de Vogelrichtlijn:
Naam en code betrokken
Natura 2000-gebied:
Over te nemen uit wetenschappelijk
rapport van de aanwijzing van de
gebieden

Titel en locatie betreffend
plan / project:

een SBZ-H aangemeld onder de Habitatrichtlijn:BE 2400010 (5)Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem.
een gebied waar een prioritair habitat voorkomt

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan-RWZI Kortenberg

ter informatie (art. 6, lid 4, 1e alinea)

Documentatie overgemaakt:
of:

voor opinieverstrekking (art. 6, lid 4, 2e alinea)
indien negatieve impact op prioritair habitattype en plan/project niet van publiek
belang is inzake veiligheid, volksgezondheid, milieumaatregelen

Bevoegde nationale instantie:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Natuur

Adres:

Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 - Brussel

Contactpersoon - algemeen:

Koen de Smet
Afdelingshoofd, afdeling Natuur

Telefoon:
Telefax:
e-mail

*32 (0)2 553 76 84
*32 (0)2 553 76 85
koen.desmet@lin.vlaanderen.be

STAP 1.

Passende beoordeling van de gevolgen van het plan of project op de
SBZ

1. Beschrijving van SBZ en plan/project
1.1. Beschrijving SBZ (referentiesituatie en huidige situatie)
Bron:
x
CD-ROM Habitat- en Vogelrichtlijngebieden in Vlaanderen (Afdeling Natuur - OC-GIS Vlaanderen, 2001) - met de digitale
kaartbestanden, wetenschappelijk rapport van de aanwijzing van de gebieden);
x
Geoloket Natura 2000: www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/natura2000
x
Habitat- & Soortenfiches (IN -IBW-- Afdeling Natuur, 2002)
x
GNOP Kortenberg (VUB, 1996)
x
Landschapsatlas (OC GIS-Vlaanderen, 2001)
x
BWK kaartblad 24,32
x
(Voorlopige) zoogdierenatlas: zwg.atlas.tripod.com/soorten/index.htm
x
Verspreiding van amfibieën en reptielen in Vlaanderen (Bauwens,D. & K.Claus, 1996)
x
Atlas van de Vlaamse Beek-en Riviervissen (Vandelannoote et al.,1998) )
x
Relevante websites omtrent het studiegebied en zijn ecologie
Referentiesituatie:

De rioolwaterzuiveringstallatie ligt niet in maar is omringd door het habitatrichtlijngebied 2400010(5).
Voor een overzicht van de door de Richtlijn beschermde habitats, soorten en de toestand van het
Habitatrichtlijngebied bij het van kracht worden van de betreffende Richtlijn, zie Bijlage 1. Een
situering van het project tov het Habitatrichtlijngebied en de BWK wordt gegeven in Bijlage 2.
Huidige situatie: (zie Bijlage 2)
De zuiveringsinstallatie situeert zich in de vallei van de Molenbeek en Zuurbeek. Het effluent wordt in
de Molenbeek geloosd. Rondom de RWZI bevinden zich verschillende biologisch waardevolle
entiteiten: het Silsombos, het Kareelbos, de vallei van de Molenbeek en Zuurbeek. Allen maken zij in
mindere of meer mate deel uit van het Habitatrichtlijngebied BE240010. Het “Silsombos” is
grotendeels een Vlaams natuurreservaat in beheer van het Vlaams Gewest en Natuurpunt vzw. Het
domein is zo een 250 ha groot. Het bestaat uit een mozaïek van natte bossen, ruigten, akkers,
moerassige graslanden, hooilanden, weiden en eikenbossen. Ze zijn vaak ingeplant met populieren,
wat verruiging (eutrofiëring) tot gevolg heeft. Het kalkrijke kwel zorgt voor een bijzonder, rijke flora (oa
Reuzenpaardenstaart). Er broeden ook heel wat vogels in het gebied (ongeveer 70 soorten).
Het Kareelbos sluit in het noordoosten aan op het Silsombos. Het bestaat/bestond voornamelijk uit
eikenbossen.Een groot deel van het gebied bestaat uit populieraanplanten op omgehakt eikenbos. De
struiklaag is goed ontwikkeld met voorjaarsbloeiers. Op enkele plaatsen wordt Eenbes en Gevlekte
orchis aangetroffen. Nabij de Molenbeek komt Daslook voor. Het bos vertoont een snelle overgang
van vochtig bos naar meer droog, voedselarm en zuur bos.
Het uitzicht van de valleien wordt grotendeels bepaald door populieraanplantingen. De onderste
boomlaag bestaat er veelal uit soorten als Gewone es of esdoorn. Er is vaak een rijke struiklaag
aanwezig. Al deze bossen hebben een uitgesproken lente-aspect. De kruidlaag kan kenmerkend zijn
voor bossen op rijpe bodem of op vochtige ondergrond.

De biologische waarderingskaart meldt thv de RWZI de karteringseenheid Bl (akker op lemige
bodem). De akker wordt momenteel ingenomen door de constructies van de zuiveringsinstallatie.
Rondom de kunstwerken is een groenscherm voorzien, tussenliggende percelen zijn ingezaaid met
grassen.
Wanneer een straal van 700m rondom de RWZI wordt genomen en gekeken welke habitattypes of
karteringen (groepen) volgens de BWK in de Habitatrichtlijngebieden voorkomen die worden
aangesneden door de contour, geeft dit de volgende resultaten:
Se (kapvlaktestruweel)
Se Pop Qa (kapvlaktestruweel met populier en eiken-haagbeukenbos)
Vn Pop (nitrofiel alluviaal elzenbos met populier)
Va (alluviaal essen-olmenbos)
Lh Vn (populieraanplant op vochtige grond met fragmenten van nitrofiel alluviaal elzenbos)
Lh Hf (populieraanplant op vochtige grond met fragmenten van natte ruigte met moerasspirea)
Lh Vm (populieraanplant op vochtige grond met fragmenten van mesotroof elzenbos met zeggen)

Lh Va (populieraanplant op vochtige grond met fragmenten van alluviaal essen-olmenbos)
Lhi (populieraanplant op vochtige grond met ruderale ondergroei)
Lhb (populieraanplant op vochtige grond met elzen-en/of wilgenondergroei)
Lhb Que (populieraanplant op vochtige grond met elzen-en/of wilgenondergroei en Zomereik)
LQa (populieraanplant samen met eiken-haagbeukenbos)
Qa (eiken-haagbeukenbos)
Qs (zuur eikenbos)
Qs Bux Pics (zuur eikenbos met Palmboompje en Sitkaspar)
Hp (soortenarm permanent cultuurgrasland).
Hp + (soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden)
Hp Kb (soortenarm permanent cultuurgrasland met bomenrij)
Hp Kb Bl (soortenarm permanent cultuurgrasland met bomenrij en akker op leembodem)
Hp Kbs Kba Kbq (soortenarm permanent cultuurgrasland met bomenrij van wilg, els en eik)
Hc (vochtig, licht bemest grasland)
Hu’ (fragementen van mesofiel hooiland)
Hx Bl (zeer soortenarm, ingezaaide grasland en akker op leembodem)
Kbp (bomenrij van populier)
Kl (laagstamboomgaard)
Bl (akker op leembodem)
Bl Hx (akker op leembodem en zeer soortenarm, ingezaaid grasland)
B (akker)
Ur (bebouwing in agrarisch gebied)

1.1.1. Criteria van de aanwijzing van de gebieden
x

Habitats waarvoor het gebied is aangewezen:
Thv de RWZI en de gehanteerde 700m contour rondom de RWZI komen volgende door de
Habitatrichtlijn beschermde habitats voor:

Fragmenten van Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae), code 91E0 (+)
- Verspreiding:
Bossen op alluvium van rivieren en beken en bossen op veenrijke substraten (moerasbos):
• Carici remotae-Fraxinetum: bron- en bronbeekbossen in het Brabants district;
• Primulo-Fraxinetum excelsioris: alluvia langs beken met voorjaarsaspect;
• Filipendulo-Alnetum: idem, zonder voorjaarsaspect (jong bos of sterke dynamiek);
• Ulmo-Fraxinetum: Essen-Olmenbos: alluvia van grote rivieren (Schelde, Leie, …): oudboskernen zeer zeldzaam
• Carici laevigatae-Alnetum: oligotroof elzenbroek;
• Carici elongatae-Alnetum: mesotroof elzenbroek: b.v. Coolhembos;
• Cirsio-Alnetum: eutroof kalk-elzenbroek: b.v. bossen in Moervaartdepressie;
• Salicion albae: permanent zachthout-ooibossen langs getijde zone van de grote rivieren
(Benedenschelde).
Actueel zijn in Vlaanderen slechts zeer weinig goed ontwikkelde voorbeelden van de
verschillende vormen terug te vinden.
- Kenmerkende biotische en abiotische gegevens: Uit de beschrijving (European Commission
DG Environment, 1999) blijkt dat dit type meer bostypes omvat dan de (verwarrende) naam
kan laten vermoeden. Het betreft Elzen-Essenbossen (44.3 : Alno- Padion) en wilgenbossen
langs waterlopen. In Vlaanderen komen de volgende subtypes voor (overeenkomstig oude
CORINE:-code):
• elzen-essenbossen van bronnen en bronbeken (44.31: Carici remotae-Fraxinetum);
• essen- en Elzenbossen langs traag stromende rivieren (44.33: Ulmo-Fraxinetum met het
44.331: Pruno-Fraxinetum (elzen-essenbos met vogelkers) en het 44.332: MacrophorbioAlnetum);
• Zachthout-ooibossen (44.13: Salicion albae). Ditzijn galerijbossen met boomvormende
Schietwilg, Kraakwilg en Zwarte populier. Opvallend is dat broekbossen, die niet steeds aan
beken gebonden zijn en ook niet behoren tot het Alno-Padion noch tot het Alnion incanae,
maar wel het tot Alnion glutinosae (samen Alnenion vormend), niet zijn opgenomen in deze
lijst (oude CORINE-code: 41.91: Alder Swamp woods (Alnion glutinosae) met daarin 41.911:
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eu-trophic swamp alder woods (Carici elongatae–Alnetum) en 41.912: oligotrophic swamp
alder woods (Carici laevigatae-Alnetum)). Niettemin blijkt uit de opsomming van
corresponderende categorieën uit de Britse en Duitse classificaties dat deze
elzenbroekbossen wel degelijk mee opgenomen dienen te worden: UK: W5: Alnus glutinosaCarex paniculata woodland; W6: Alnus glutinosa-Urtica dioica woodland; D: 430403:
Schwarzerlenwald (an Fliessgewässern).De belangrijkste boomsoorten in Vlaanderen zijn
Zwarte els en de Gewone es, verder Wilg en Vogelkers. De kruidlaag omvat veel ruigtekruiden
zoals Moerasspirea, Gewone engelwortel, Moesdistel en verschillende voorjaarsbloeiers zoals
Speenkruid, Bosanemoon, Slanke sleutelbloem en Eenbes.
De types Kalk-Elzenbroek en Zachthout-ooibos worden bij de beschrijving van de Vlaamse
natuurtypen niet afzonderlijk besproken, maar zitten bij andere doeltypen. Vandaar dat de
kensoorten van die typen niet opgenomen zijn in de kensoorten van de Vlaamse natuurtypen.
De kensoorten van het Kalk-Elzenbroek zijn Moesdistel en Kleine kaardenbol.
Spindotterbloem is de typische kensoort van het Zachthout-ooibos. Typische diersoorten voor
alluviale bossen zijn Vuursalamander, Matkop, Wielewaal, Kleine bonte specht, Sijs, …
Milieukarakteristieken:Alle types komen voor op zware bodems, algemeen rijk aan alluviale
afzettingen. Ze worden periodiek overstroomd door de jaarlijkse stijging van het waterniveau
in rivier of moeras, maar bij laagwaterniveau worden ze goed gedraineerd en doorlucht in
tegenstelling tot habitat 91D0 waarbij de bodem nooit goed doorlucht is.
Kwetsbaarheid:
• Verdroging door waterwinning, inpoldering, drainage of ontwatering, watervervuiling,
aanrijking en verstoring van de bodem met verruiging tot gevolg;
• beperkt voorkomen in Vlaanderen door ontbossing en beperken van de rivierdynamiek met
versnippering tot gevolg;
• verlies aan soortenrijkdom door versnippering;
• gevoelig voor intensieve recreatie maar voor doorsnee recreant weinig aantrekkelijk;
• grootschalige en/of intensieve inplanting en explotatie van populier met grondbewerking,
grootschalige kappingen, drainage en heraanplanten waardoor verdroging, erosie verdichting
en verstoring van de bodem optreedt. Deze homogenisering leidt tevens tot een bostype met
weinig oude bomen, dood hout en een arme structuur.
Instandhoudingsdoelstelling:
• Het beheer bestaat uit een nulbeheer of kleinschalig hakhoutbeheer, de goed ontwikkelde
natuurlijke varianten zijn voor houtexploitatie zeer gevoelig en ongeschikt;
• natte varianten zijn ongeschikt voor begrazing. Drogere vormen zijn gevoelig voor begrazing.
Jaarrondbegrazing van het bos leidt reeds bij lage dichtheden tot degradatie en kan alleen bij
zeer lage dichtheden op een grote oppervlakte, en mee inscharen van hoger gelegen en open
terreinen.
Herstel is mogelijk door areaaluitbreiding en het verbinden van bestaande bossen, in
combinatie met het voorkomen of ongedaan maken van aanrijking en vervuiling. Herstel van
watertafel en rivierdynamiek. Bij het bosbeheer dient men te streven naar spontaan herstel
door natuurlijke successie. Populieren laten afsterven of actieve omvorming van
populierenaanplantingen naar natuurlijke boomsamenstelling waarbij de bomen blijven liggen
of worden uitgesleept met een kabel; verrijken van de structuur en de hoeveelheid dood hout.
Aspecten inzake waterhuishouding: In de vallei van de Zuurbeek, Weesbeek en Molenbeek
komt het tot het habitattype behorende vn, nitrofiel alluviaal elzenbos, voor. Volgens De Baere
(1990) is vn zeer kwelafhankelijk en zeer gevoelig voor waterstandsdaling evenals va,
alluviaal essen-olmenbos.
Beschermingsstatus in Vlaanderen:
Bosdecreet van 13 juni 1990 (B.S., 28 september 1990), laatst gewijzigd bij decreet van
17 juli 2000: verbod op ontbossing uitgezonderd voor
• (art..90bis) ontbossing in functie van werken van algemeen belang of in zones met
bestemming woongebied en industriegebied in ruimte zin, in met voormelde gebieden gelijk te
stellen bestemming volgens de geldende plannen van aanleg of ruimtelijke
uitvoeringsplannen, of voor uitvoerbare delen in niet vervallen verkaveling. Voor andere
ontbossingen kan de Vlaamse Regering een ontheffing geven.
• (art..47) ontbossing in natuurreservaten in het kader van een goedgekeurd beheersplan.
• (art..87) rooiingen van aanplanten in agrarische gebieden.
Het Bosdecreet geeft nadere regels inzake de te volgen procedure en compensaties voor
ontbossing.
Vegetatiebesluit (BVR van 23 juli 1998 , B.S. 10 september 1998):

• Algemeen verbod op vegetatiewijziging voor vm, vc en vo;
• voor Va, Vf en Vn geldt een vergunningsplicht op wijziging binnen groen-, park-, buffer-, bos, vallei-, bron-, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of
met bijzondere waarde, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, beschermde
duingebieden, het IVON, binnen ramsargebied, binnen de perimeter van vogelrichtlijngebied
of in habitatrichtlijngebied. De meldingsplicht geldt in alle andere gebieden, met uitzondering
van woon- en industriegebieden.
Decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de
verontreiniging door meststoffen (B.S. 28 februari 1991): de opbrenging van dierlijke mest
op andere grond dan cultuurgrond is verboden behalve het opbrengen van stalmest in het
kader van de bemesting van de plantput bij aanplantingen langsheen wegen of bij
bosaanplanting. Het is eveneens verboden dierlijke mest, andere meststoffen en chemische
meststoffen te lozen of te storten in openbare rioleringen, in oppervlaktewateren alsmede op
openbare wegen, bermen en alle plaatsen andere dan cultuurgronden ( cfr. art.16).
Fragmenten van Beukenbossen van het type met Ilex-en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (IliciFagetum), code 9120
- verspreiding: Dit bostype is vrij zeldzaam en heeft een oppervlakte van circa 10.000 à 15.000
ha, waarvan maximum circa 7.000 ha goed ontwikkeld zijn. Het komt voor op de Vlaamse
zandrug, de Lage Kempen en de Tertiaire zandkoppen in het Brabants district.
• Violo-Quercetum roboris (Hermy 1985, 1992): delen van Wijnendalebos, Houthulst, Het
Leen,…
• Fago-Quercetum petraeae (Sougnez, 1975): bijvoorbeeld de voedselarmere delen van
Meerdaalwoud, Heverleebos,
Tertiaire zandkoppen in Heuvelland, Vlaamse Ardennen en Hallerbos, Buggenhoutbos
• Milio-fagetum (Noirfalise, 1984): Zoniënwoud, delen van Meerdaalwoud
- kenmerkende biotische en abiotische gegevens
Deze beukenbossen komen voor op zure bodems in vlakten en montaan gebied, onder een
vochtig, Atlantisch klimaat. De variant die in onze streken voorkomt is het ‘subatlantisch,
beuken-eikenbos van vlaktes en heuvels met Hulst’. De EU-interpretatiegids vermeldt expliciet
dat de boomlaag van dit bostype kan gedomineerd worden door eik als gevolg van het
vroegere middel- en hakhoutbeheer. Bij ontbreken of extensiveren van het beheer kunnen
beuk en vaak ook hulst spontaan verjongen in deze bestanden. In onze streken beantwoorden
de eikenmengbossen en eiken-beukenbossen op voedselrijkere zand- en zandleemgronden
het best aan dit type. Het betreft de oude bossen op de iets rijkere, hydromorfe, eerder lemige
zandgronden en zandleemgronden van de Vlaamse zandrug (door Hermy (1985) benoemd
als Violo- Quercetum roboris), evenals de eiken-beukenbossen op tertiair zand in het Brabants
district. De aanwezigheid van Zwarte els, Zachte berk en Geoorde wilg wijzen op een hogere
vochtigheid van de bodem.
Ook het Milio-Fagetum dient tot dit type gerekend te worden: de kruidlaag is er weliswaar
soms iets rijker met ook Bosanemoon en Groot heksenkruid, maar anderzijds te arm om bij de
types van het Carpinion betuli (9160) te worden gerekend. Dit type kan evenmin onder het
Luzulo-Fagetum (habitat 9110) worden gecatalogeerd, gezien het ontbreken of zeer zeldzaam
voorkomen van de kensoort Witte veldbies en het uitgesproken (sub)atlantisch karakter van
het Brabants district, waarbinnen dit bostype bij ons voorkomt. In beide types is bij ons vaak
eik (zowel Zomer- als Wintereik) dominant aanwezig, maar beuk verjongt en groeit er vrij goed
en plaatselijk ook Gewone esdoorn, Gewone es en Zoete kers. In de struiklaag komt vooral
veel Hazelaar voor. Gelderse roos en Haagbeuk kunnen ook voorkomen. Typische
plantensoorten uit de kruidlaag zijn o.a. Bochtige smele, Adelaarsvaren, Blauwe bosbes,
Wilde kamperfoelie, Hengel, Valse salie en Gladde witbol. De rijkere varianten hebben
Lelietje-van-dalen en Dalkruid. Bramen overheersen bij recente verstoring.
Milieukarakteristieken:Dit is het natuurlijke bostype van de voedselrijkere, iets lemige
zandgronden. Het komt voor op voedselarme en zure, droge tot min of meer vochtige minerale
bodems.
- kwetsbaarheid: het bostype is extreem gevoelig voor eutrofiëring en verzuring door
atmosferische deposities en voor inspoeling van hoger gelegen plateaus en aangrenzende
akkers. Kwetsbaar ook voor verlies van soortenrijkdom door versnippering, verdroging door
waterwinning, drainage of ontwatering. Bedreigd door overwoekering van de struiklaag door
Amerikaanse vogelkers, degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met bodemerosie
en/of compactatie tot gevolg. Bedreigd ook door de aanplanten van exoten of homogene
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beukenaanplantingen, grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking,
heraanplanten en overexploitatie waardoor weinig oude bodem, dood hout en een een arme
structuur karakteristieken worden. Ook een te hoge wildstand belet verjonging.
instandhoudingsdoelstellingen: Herstel en ontwikkeling van waardevolle bostypen vereist het
verminderen van de atmosferische depositie en luchtvervuiling en de aanleg van bufferzones.
Herstel van een meer natuurlijk bostype is mogelijk door natuurlijke successie of actieve
omvorming van exoten- en monotone beukenaanplantingen naar bossen met een natuurlijke
boomsamenstelling. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers (en in sommige gevallen ook
Amerikaanse eik) is een basisvereiste om een succesvolle omvorming te realiseren of
spontane successie kans op succes te geven. De natuurwaarde van deze bossen stijgt door
een beheer dat streeft naar het verrijken van de structuur en de hoeveelheid dood hout.
Herstel van aaneengesloten eenheden door areaaluitbreiding en verbinding van bestaande
bossen.
Dit habitat komt in aanmerking voor verschillende bosbeheersvormen, zoals nulbeheer,
middelhout- of hakhoutbeheer. Bij deze laatste vorm verdwijnt Beuk uit de menging, wat
evenwel mogelijk is op bepaalde oppervlaktes. Een kleinschalig, duurzaam en multifunctioneel
bosbeheer is eveneens geschikt. Belangrijke en waardevolle zones dient men van exploitatie
te onttrekken; dit bostype is gevoelig voor begrazing. Jaarrondbegrazing leidt reeds bij lage
dichtheden tot degradatie en is alleen mogelijk op grotere oppervlakten bij zeer lage
dichtheden. Zones met een waardevolle voorjaarsflora of bronvegetaties mogen niet mee
begraasd worden. Specifieke beheersmaatregelen omvatten zoom- en mantelbeheer, openplekken-beheer, vrijstellen van soorten die onderdrukt worden door beukenscherm en/of
recreatieplanning met zonering; natuurlijke wildregulatie en/of jacht.
aspecten inzake waterhuishouding: In de vallei van de Weesbeek/Zuurbeek, het Silsombos en
Kareelbos komt het tot het habitattype behorende zuur eikenbos voor (Qs). Volgens De
Baere (1990) is Qs niet gevoelig voor waterstandsdaling en minder kwelafhankelijk.
beschermingsstatus in Vlaanderen: Bosdecreet van 13 juni 1990 (B.S., 28 september
1990), laatst gewijzigd bij decreet van 17 juli 2000: verbod op ontbossing uitgezonderd
voor
• (art 90bis) ontbossing in functie van werken van algemeen belang of in zones met
bestemming woongebied en industriegebied in ruimte zin, in met voormelde gebieden gelijk te
stellen bestemming volgens de geldende plannen van aanleg of ruimtelijke
uitvoeringsplannen, of voor uitvoerbare delen in niet vervallen verkaveling. Voor andere
ontbossingen kan de Vlaamse Regering een ontheffing geven.
• (art 47) ontbossing in natuurreservaten in het kader van een goedgekeurd beheersplan
• (art 87) rooiingen van aanplanten in agrarische gebieden
Het Bosdecreet geeft nadere regels inzake de te volgen procedure en compensaties voor
ontbossing.
Vegetatiebesluit (BVR van 23 juli 1998 , B.S. 10 september 1998):
• vergunningsplicht voor het geheel of gedeeltelijk rooien van bosjes binnen groen-, park-,
buffer-, bos-, vallei-, bron-, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch
belang of met bijzondere waarde, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden,
beschermde duingebieden;
• meldingsplicht in alle andere gebieden, met uitzondering van woon- en industriegebieden
Decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de
verontreiniging door meststoffen (B.S. 28 februari 1991): de opbrenging van dierlijke mest
op andere grond dan cultuurgrond is verboden behalve het opbrengen van stalmest in het
kader van de bemesting van de plantput bij aanplantingen langsheen wegen of bij
bosaanplanting. Het is eveneens verboden dierlijke mest, andere meststoffen en chemische
meststoffen te lozen of te storten in openbare rioleringen, in oppervlaktewateren alsmede op
openbare wegen, bermen en alle plaatsen andere dan cultuurgronden ( cfr. art.16).

Fragmenten van Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of
eikenhaagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli, code: 9160
- Verspreiding:
Het Stellario-Carpinetum (Noirfalise 1984) omvat de voedselarmere, acidocliene leemgronden
in het oosten van Brabant: Meerdaalwoud, Haspengouwse bossen, … Ze strekken zich
aktueel uit over een oppervlakte van enkele duizenden ha. Het Primulo-Carpinetum (Noirfalise
1984) ligt ten oosten van de lijn Antwerpen-Brussel op voedselrijke hellingen in
Meerdaalwoud. Dit type is vrij goed ontwikkeld in de hellingbossen in Voeren (enkele
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honderden ha).
kenmerkende biotische en abiotische gegevens:
Eikenbossen op hydromorfe bodems of bodems met ondiepe grondwatertafel. Deze bossen
komen voor op valleibodems, depressies en zones grenzend aan rivier- en beekbegeleidende
bossen. Bij deze bossen is de dominantie van eik te wijten aan het vroegere hak- en
middelhoutbeheer, op goed gedraineerde bodems. Het Carpinion wordt hier zeer strikt
geïnterpreteerd: bossen waar de bodem voldoende gedraineerd is om ook beuk als dominante
boom toe te laten mogen in principe hieronder niet worden gecatalogeerd. Op basis van de
vermelde soortenlijst zou twijfel kunnen ontstaan over het feit of de neutrocliene variant van dit
type (door Noirfalise benoemd als Primulo-Carpinetum-CORINE: code 41.23: Subatlantic oxlip
ashoak forests) ook onder dit habitattype valt. Onder de corresponderende categorie uit de
Nordic Classification worden evenwel Bosbingelkruid en Daslook expliciet vermeld, waaruit
blijkt dat ook deze neutrocliene variant mee opgenomen dient te worden. Opmerkelijk is dat de
eiken-haagbeukenbossen met boshyacint (Endymio-Carpinetum; CORINE:-code 41.2: Mixed
atlantic bluebell forests) expliciet zijn uitgesloten. De EU-interpretatiegids stelt dat Boshyacint
ontbreekt of slechts sporadisch aanwezig is. De opmakers van deze handleiding gaan er
vanuit dat het overgrote deel van deze bossen eigenlijk tot het Endymio-Fagetum behoren en
klasseren ze dus onder 9130.De boomlaag bestaat van nature uit Zomereik, of een menging
van Zomereik, Wintereik, Gewone es, Haagbeuk en Linde. Dekruidlaag bevat soorten als
Grote muur, Gewone salomonszegel, Aardbeiganzerik, Slanke sleutelbloem, Gele dovenetel
en Bosanemoon. Typische fauna-elementen zijn Bonte vliegenvanger, Vliegend hert, Kleine
ijsvogelvlinder en Vuursalamander.
Milieukarakteristieken: deze bossen zijn aanwezig op matig voedselrijke tot voedselrijke,
meestal droge leemgronden met een belangrijke zandfractie.
- kwetsbaarheid:
Dit bostype is uiterst gevoelig voor:
• eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities;
• watervervuiling, aanrijking, verstoring van de bodem met verruiging tot gevolg;
• verlies aan soortenrijkdom door versnippering en zeer sporadisch voorkomen;
• degradatie door intensieve recreatie of exploitatie met erosie en/of compactie tot gevolg;
• grootschalige homogene beukenculturen en aanplanten van exoten, grootschalig en/of
intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplanten en overexploitatie waardoor weinig
oude bomen, een kleine hoeveelheid dood hout en een arme structuur aanwezig zijn;
• te hoge wilddruk leidt tot gebrek aan natuurlijke verjonging.
- instandhoudingsdoelstellingen:
Herstel en ontwikkeling is mogelijk:
• bij vermindering van atmosferische deposities en luchtvervuiling
• door areaaluitbreiding en verbinden van bestaande bossen.
• door herstel van de watertafel bij de natte variant.
• bij een meer natuurlijk bostype door natuurlijke successie of actieve omvorming van exotenen populierenaanplantingen naar een natuurlijke boomsamenstelling,
• door het verrijken van de structuur en de hoeveelheid dood hout.
- aspecten inzake waterhuishouding: in de vallei van de Weesbeek/Zuurbeek, het Silsombos en
Kareelbos komt het tot het habitattype behorende eiken-haagbeukenbos (Qa) voor. Volgens
De Baere (1990) is dit vegetatietype minder gevoelig voor waterstandsdaling en weinig
kwelafhankelijk.
- beschermingsstatus in Vlaanderen:
Bosdecreet van 13 juni 1990 (B.S., 28 september 1990), laatst gewijzigd bij decreet van
17 juli 2000: verbod op ontbossing uitgezonderd voor
• (art. 90bis) ontbossing in functie van werken van algemeen belang of in zones met
bestemming woongebied en industriegebied in ruimte zin, in met voormelde gebieden gelijk te
stellen bestemming volgens de geldende plannen van aanleg of ruimtelijke
uitvoeringsplannen, of voor uitvoerbare delen in niet vervallen verkaveling. Voor andere
ontbossingen kan de Vlaamse Regering een ontheffing geven.
• (art . 47) ontbossing in natuurreservaten in het kader van een goedgekeurd beheersplan.
• (art . 87) rooiingen van aanplanten in agrarische gebieden.
Het Bosdecreet geeft nadere regels inzake de te volgen procedure en compensaties voor
ontbossing.
Vegetatiebesluit (BVR van 23 juli 1998 , B.S. 10 september 1998):
• vergunningsplicht voor het geheel of gedeeltelijk rooien van bosjes binnen groen-, park-,

buffer-, bos-, vallei-, bron-, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch
belang of met bijzondere waarde, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden,
beschermde duingebieden;
• meldingsplicht in alle andere gebieden, met uitzondering van woon- en industriegebieden
Decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de
verontreiniging door meststoffen (B.S. 28 februari 1991): de opbrenging van dierlijke mest
op andere grond dan cultuurgrond is verboden behalve het opbrengen van stalmest in het
kader van de bemesting van de plantput bij aanplantingen langsheen wegen of bij
bosaanplanting. Het is eveneens verboden dierlijke mest, andere meststoffen en chemische
meststoffen te lozen of te storten in openbare rioleringen, in oppervlaktewateren alsmede op
openbare wegen, bermen en alle plaatsen andere dan cultuurgronden ( cfr. art.16).

1.1.2.
x

Strikt te beschermen soorten over hele grondgebied: soorten in Bijlage III Decreet
Natuurbehoud

Soorten van Bijlage III van Decreet Natuurbehoud (= soorten Bijlage IV van Habitatrichtlijn in
Vlaanderen) die in betreffende SBZ voorkomen:
In het projectgebied komt/kan naar alle waarschijnlijkheid de, door het Natuurdecreet
beschermde soort, Watervleermuis (Myotis daubentonii) en Hamster (Cricetus cricetus)
voor(komen). Andere door de Bijlage beschermde soorten komen, voor zover reeds geweten,
niet in het gebied voor.

Watervleermuis (Myotis daubentonii)
- Verspreiding: De Watervleermuis komt voor over vrijwel gans Europa. In Vlaanderen is het
een van de algemeenste soorten vleermuizen,die men foeragerend kan aantreffen boven
bijna elke vijver of plas.
- Ecologie: Deze soort overwintert in kelders, forten, groeven en andere koele, vochtige
ondergrondse ruimten met een relatief constante temperatuur. Tijdens de zomer verblijven ze
vooral in holle bomen maar ook in zolders, spleten onder bruggen, bunkers en forten. Deze
dieren foerageren op geringe hoogte (tot ca 30 cm) boven het oppervlak van allerlei
waterpartijen (vijvers, kanalen,rivieren en kleine beekjes).
- Kwetsbaarheid: momenteel niet bedreigd.
- Wettelijke bescherming
- Conventie van Bern, Bijlage II
- Conventie van Bonn, Bijlage II
- Habitatrichtlijn, Bijlage IV
- Beschermde soort in Vlaanderen
Hamster (Cricetus cricetus)
- Verspreiding: In Europa komen twee ondersoorten voor, C.c. nehringi in België, Nederland en
Duitsland en C.c.cricetus in Tchechië,Slowakije, Polen, Hongarije en Bulgarije. In Vlaanderen
werd de soort grondig geïnventariseerd in Vlaams Brabant vanaf 1998 in het kader van een
opdracht van AMINAL, Afdeling Natuur aan “De Wielewaal”(nu Natuurpunt), in 1999 verder
uitgebreid tot Limburg met steun van LIKONA. In Limburg werden nog drie populaties
gevonden, in Vlaams Brabant twee populaties. De burchten van de Hamster zijn aangetroffen
in velden van de gemeenten Riemst, Tongeren en Bertem. Enkele verkeersslachtoffers zijn
gemeld uit de gemeenten Tongeren, Tienen en Linter
- Ecologie: De Hamster prefereert als habitat akkers en uitgestrekte landbouwgebieden met
substraatloze, goed gedraineerde leembodems met textuur, verwerings of structuur Bhorizont. Het zijn solitair levende dieren en ieder dier bouwt een eigen burcht. Een burcht
bestaat uit een nestkamer en een voorraadkamer verbonden door talrijke horizontale gangen.
Het is voornamelijk een planten- en graaneter die vooral voedsel zoekt s’avonds en s’morgens
vroeg. Graan vormt een belangrijke component van de wintervoorraad. In het koude seizoen
doet de Hamster een winterslaap.
- Kwetsbaarheid: de soort is ernstig bedreigd in Vlaanderen (Criel et al. 1994).
- Wettelijke bescherming
- Conventie van Bern, Bijlage II
- Habitatrichtlijn, Bijlage IV
- Beschermde soort in Vlaanderen

1.1.2. Beschrijving integriteit van het gebied
x
x

x

Structurele relaties:
Functionele relaties:
Knelpunten instandhouding:

1.1.3. Andere gebiedsgegevens (zie Bijlage 2)
x
x

x
x

x

x
x

Andere belangrijke natuurwaarden binnen het gebied waarmee rekening dient gehouden te
worden: nihil
Aanwezige natuur- of bosreservaten: de RWZI is niet gelegen in een reservaat.
Grote delen van het Habitatrichtlijngebied BE 2400010(5) behoren echter tot de “recht van
voorkoop” afbakening voor reservaten. Het Silsombos is reeds voor 45,76 ha eigendom van
afdeling Natuur, Aminal en 38 ha in eigendom van Natuurpunt vzw en beschermd als Vlaams
Natuurreservaat. De Molenbeekvallei telt 32 ha in eigendom van Natuurpunt vzw.
Natuurrichtplan, natuur- of bosbeheerplan: voor het Vlaams natuurreservaat Silsombos bestaat
een beheersplan.
Inrichtingsproject: geen natuurinrichtingsproject in de buurt van de installatie
Beschermd landschap, relicten of ankerplaats: In de onmiddellijke omgeving van de
zuiveringsinstallatie bevindt zich geen beschermd landschap. De installatie is gelegen in de
relictzone, Silsombos-Kareelbos-Langenbos-Kastanjebos-Warande (R20056) en de ankerzone,
Silsombos (A20012).
Opgenomen als overstromingsgebied: nihil. De installatie ligt ook niet onmiddellijk in de buurt van
risicozones voor overstroming.
VEN: de onmiddellijke omgeving van de RWZI is ingekleurd als VENgebied.

bron:
-

natuurgebiedendatabank IN
reservatendatabank AN, ABG
databank inrichtingsprojecten AN, VLM
CD beschermde landschappen, geoloket beschermde landschappen bij gisvlaanderen.be
CD overstromingsgebieden AW
landschapsatlas gisvlaanderen
www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen

1.2. Beschrijving plan of project
1.2.1. Samenvatting van het project of plan dat een effect heeft op het gebied:
x

x

x
x

Specifieke locatie: Molenbeekplein 1, de percelen: Leuven, afdeling 2, sectie D, perceelnr 88t.
Aard van het plan/project: bestaande RWZI Kortenberg (bouw 1995), ontwerpcapaciteit 21.600 IE
Tijdsplanning: /
Elementen met mogelijke impact:
Exploitatie:
-Aanwezigheid infrastructuur

-Geluidsemissies van de installatie
-Verspreiding van Aerosolen en risico op geuremissies
-Slibproductie, verwerking en afzet
-Reductie van geëmitteerde zuurstofbindende stoffen en eutrofiëring naar de ontvangende waterloop toe.
-Calamiteiten
x

x
x

MER-plichtig:
Vereiste vergunningen: bestaande-bouwvergunning, milieuvergunning, lozingsvergunning
Andere projecten/plannen met mogelijk cumulatief effect: voor zover geweten, nihil

1.2.2 Relatie tussen het plan/project en de SBZ inzake:
Overlapping van plan/project met SBZ naar ligging, uitvoeringsmethoden,…

x
x

Locatie, afstand: zie hoger
Projectuitvoering: er worden geen wijzigingen uitgevoerd aan de RWZI.

2. Effecten
Negatieve effecten
Geen of positieve effecten
Samenvatting van de beoordeling van de negatieve effecten op het gebied1
Er vallen geen bijkomende negatieve effecten op het gebied te verwachten.
Er worden geen werken aan de RWZI uitgevoerd, de RWZI voldoet aan de normen opgelegd in de
Vlarem-wetgeving. Het behalen van oa de effluentnormen blijft belangrijk, ondermeer daar de
Molenbeek, waar het effluent in uitmondt, het Habitatrichtlijngebied doorstroomt. Een goede
waterkwaliteit komt het watergebonden ecosysteem van het gebied enkel ten goede.
2.1. Identificatie elementen/fasen van plan/project met mogelijke impact2:
x

1

Beschrijving impact op SBZ(H):
-Aanwezigheid van de infrastructuur:
De zuiveringsinstallatie ligt niet in het Habitatrichtlijngebied, maar is er wel door omgeven. De
zuiveringsinstallatie werd in 1993-1995 op de huidige inplantingplaats gebouwd, omdat snelle
aansluiting van uitsluitend gravitaire collectoren in dit laag gelegen punt mogelijk was en bijgevolg
snel positieve zuiveringsresultaten zouden geven (zie verder). De installatie kwam in
weiland/akkerland te liggen, naast natuurgebied en trad in werking in 1995. In 1996 werden
vanuit Vlaanderen de eerste Habitatrichtlijngebieden naar Europa voorgesteld, waaronder het,
tegenover de installatie, westelijk gelegen, Silsombos, later (2000) werden ook de naast de RWZI
gelegen Molenbeekvallei en het Kareelbos aan het BE2400010 toegevoegd. Er worden geen
werken uitgevoerd aan de bestaande installatie waardoor er geen nieuwe impact gegenereerd
wordt op het Natura 2000 netwerk.
-Geluidsemissies van de installatie: geen impact (voor zover reeds geweten)
Er worden heden geen klachten omtrent geluidshinder gemeld (bewoning ten noordoosten van
de installatie). De zuiveringsinstallatie werd gebouwd rekening houdende met de vooropgestelde
geluidsnormen (Vlarem II) voor landelijke gebieden.
De geluidsemissies hebben (voor zover reeds geweten) geen impact op de voorkomende soorten
(zie hoger) van Bijlage III van het Decreet Natuurbehoud/Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (voor
het SBZ(H) zijn geen Bijlage II soorten beschermd), vanaf nu in de tekst soorten genoemd.
-Verspreiding van Aerosolen en risico op geuremissies: geen impact (voor zover reeds geweten).
Voornamelijk thv de puntbeluchters, overstortputten en de vijzels kan aërosolvorming optreden.
Voor zover reeds geweten heeft dit geen impact op de beschermde soorten.
Er worden tot op heden geen klachten omtrent geurhinder gemeld. Eventuele hinder zal de
soorten (voor zover reeds geweten) niet beïnvloeden.
-Slibproductie, verwerking en afzet: minieme tijdelijke impact
Het slib wordt na indikking rechtstreeks, vloeibaar afgevoerd voor verdere ontwatering. Het
vrachtvervoer kan langs bestaande wegen het terrein verlaten. Het vervoer brengt tijdelijke
geluidshinder met zich mee, dat een eventueel tijdelijke verstoring van de in de buurt
voorkomende soorten kan veroorzaken.
-Reductie van geëmitteerde zuurstofbindende stoffen en eutrofiëring naar de -ontvangende
waterloop toe : positieve impact.
De belasting van de installatie bedroeg in maart 2004 8.382 IE (BZV)(60g/d), 12.151 IE
(CZV)(135g/d), 18.962 IE (Ntot)(10g/d), 14.076 IE (Ptot)(2g/d), 11.443 IE (ZS)(90g/d). Verwacht
wordt dat de te verwerken vuilvracht op de RWZI in 2004 en 2005 niet zal toenemen. De RWZI
voldoet aan de geldende emissienormen, zoals vooropgesteld door Vlarem II.

Deze samenvatting dient specifieke aandacht te geven aan de habitats en soorten waarvoor het gebied werd
aangewezen voor het Natura 2000 netwerk en de soorten van Bijlage III Decreet Natuurbehoud die in het gebied
voorkomenen geïllustreerd met het gepaste kaarten materiaal. Tevens kunnen de reeds goedgekeurde mitigerende
maatregelen hierbij toegelicht worden.
2
Beschrijf, ingeval van positieve effecten, welke bijdrage het plan/project levert aan het behoud of herstel van een gunstige
staat van instandhouding van de betrokken habitat of soorten.

Opname en verwerking van vuilvracht komt ten goede aan de waterkwaliteit van de omliggende
waterlopen, o.a. de Molenbeek, Weesbeek en Zuurbeek, die belangrijke delen van het
Habitatrichtlijngebied doorstromen. Specifiek voor de Molenbeek (-Wasbeek-Aderbeek) toont de
BPI aan dat sinds 1995 de waterkwaliteit gestegen is van verontreinigd naar matig verontreinigd
en toont de BBI een zelfde beeld (met een lichte vertraging tov BPI) voor 1996 was de
biologische kwaliteit zeer slecht, vanaf dan neemt hij toe tot een matige kwaliteit. Thv de RWZI
heeft de Molenbeek in 2003 zelfs een goede biologische kwaliteit, stroomafwaarts van de RWZI
is de BBI voor de Molenbeek zelfs aanvaardbaar. (zie bijlage I en II).
Door de toenemende waterkwaliteit stijgt de kwaliteit van de in de buurt voortkomende
watergebonden habitats (oa het prioritair habitat alluviaal elzenbos) en de daaraan gebonden
ecosystemen.
-Calamiteiten: niet te voorspellen, enkel te vermijden.
Regelmatig worden kleine preventieve werken uitgevoerd, ook het omzichtig werken en
voldoende onderhoud zorgen voor het voorkomen van calamiteiten.
x Type van impact op habitats/soorten (zie hoger)
Ö impact op kwantitatieve aspecten: nihil
Ö impact op kwalitatieve aspecten: positief
x

x

Beschrijving van onzekerheden wegens lacunes in wetenschappelijke informatie:voor de speciale
beschermingszones is nog geen natuurrichtplan beschikbaar. Over de verspreiding van de
beschermde soorten,habitats… is nog vaak te weinig geweten.
Mogelijke cumulatieve effecten van andere plannen/projecten: voor zover geweten niet aanwezig.

2.2. Beoordeling van de significantie3 van de impact
(in relatie tot de instandhoudings-doelstellingen van het gebied of de ecologische vereisten van de habitats en de
soorten in het gebied en tot de structurele en functionele relatie in Natura 2000 netwerk)

x

x
x
x

Mitigerende of milderende maatregelen4 die meegenomen worden in plan/projectuitvoering:
Randvoorwaarden die aan plan/project kunnen opgelegd worden in stedenbouwkundige
voorschriften (plan) of in vergunning (project)
Redenen waarom beoordeeld wordt dat met uitvoering van de milderende maatregelen en
randvoorwaarden de mogelijke negatieve effecten niet significant zullen zijn:
Overzicht overleg inzake bespreking plan/project en mogelijke negatieve impact, milderende
maatregelen:
-

3

dienst(en)/personen die geconsulteerd werden referentie advies van afdeling Natuur
waar kunnen volledige rapporten opgevraagd of geraadpleegd worden:

Indien de impact niet kan worden ingeschat, dient deze beoordeeld te worden als “mogelijke significante impact” (in
achtneming “voorzorgsbeginsel”).
4
Maatregelen om negatieve effecten te reduceren, te voorkomen of te herstellen. Dit kan het volgende omvatten: wijziging in
inplanting, uitvoering, wijziging in tijdsplanning van de uitvoering, maatregelen tegen audiovisuele hinder tijdens de
projectuitvoering, …

Enkel bij aanwezigheid van betekenisvolle aantasting van de natuurwaarden van de SBZ en toch verder
zetten van de procedure voor mogelijke afwijking op de beschermingsbepaling van art. 36ter, § 4

STAP 2. Onderzoek naar alternatieve oplossingen
1. Samenvatting van de onderzochte alternatieve oplossingen:
Overzicht van onderzochte alternatieven - andere locatie, schaal, methode, uitvoering,… , inbegrepen 'nul-optie', en de mogelijke effecten ervan op SBZ/soorten
Referenties van de onderbouwende rapporten

2. Redenen waarom de bevoegde nationale autoriteit beoordeeld heeft dat de alternatieve
mogelijkheden geen oplossing bieden:
Aangeven waarom andere alternatieven met minder of geen significante negatieve impact op SBZ/soorten niet in
aanmerking komen

3. Beoordeling alternatieven

STAP 3. Dwingende redenen van openbaar belang:
Redenen om ondanks de negatieve effecten het plan of project toch uit te voeren:

1. Overzicht van deze redenen:

dwingende redenen van openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische
aard (indien in het gebied geen prioritaire habitats of soorten voorkomen):

Bij aanwezigheid van een prioritaire habitat en/of soort:
menselijke gezondheid:
openbare veiligheid:
voor het milieu wezenlijke gunstige effecten:
andere dwingende redenen van openbaar belang: in dit geval dient eerst een advies aan EC gevraagd
te worden

2. Korte beschrijving van deze redenen:

3. Beoordeling dwingende redenen openbaar belang

Referentie van Nota Beslissing Vlaamse regering - kopie toevoegen in bijlage

STAP 4. Compenserende maatregelen
1. Voorgestelde compenserende maatregelen en plan van uitvoering:
x

Identificatie mogelijke compenserende maatregelen

x

Relatie met instandhoudingsdoelstellingen van SBZ

x

Verhouding van compensaties tgo:

x

-

negatieve impact op habitats/soorten die door plan/project worden veroorzaakt

-

coherentie van Natura 2000 netwerk

Indien compensatie buiten betreffend SBZ:
-

x

x

aanwijzing van nieuw SBZ:
aankoop van gebied?
wijziging gewestplanbestemming van dit gebied?
Uitvoering van deze maatregelen: tijdsplan, verantwoordelijke, procedure
…

Uitvoeringsplan van de compenserende maatregelen
- tijdsplan
- verantwoordelijk(en)
- vereiste vergunningen voor de uitvoering ervan
- …
Monitoringsplan van genomen maatregelen

2. Beoordeling van de compenserende maatregelen
x

Overzicht overleg inzake bespreking compenserende maatregelen:
-

dienst(en)/personen die geconsulteerd werden: data overleg + samenvatting standpunt:

-

referentie advies van afdeling Natuur:

-

waar kunnen volledige rapporten opgevraagd/geraadpleegd worden:

Bijlage 1
Referentiesituatie Geo-Vlaanderen - NATURA 2000
Habitatrichtlijn
Naam:
Gebiedscode:
Oppervlakte:
Lengtegraad:
Breedtegraad:
Habitats
3140
Prioritair:
Oppervlakte:
Rel. oppervlakte:
Behoud:
Representativiteit:
Algemeen:
4030
Prioritair:
Oppervlakte:
Rel. oppervlakte:
Behoud:
Representativiteit:
Algemeen:
6230
Prioritair:
Oppervlakte:
Rel. oppervlakte:
Behoud:
Representativiteit:
Algemeen:
6410
Prioritair:
Oppervlakte:
Rel. oppervlakte:
Behoud:
Representativiteit:
Algemeen:
6510
Prioritair:
Oppervlakte:
Rel. oppervlakte:
Behoud:
Representativiteit:
Algemeen:
7210
Prioritair:
Oppervlakte:
Rel. oppervlakte:
Behoud:
Representativiteit:
Algemeen:
7230
Prioritair:

Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortemberg en Veltem
BE2400010
1445 ha
4°35'0'' E
50°55'0'' N
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische
Characeeënvegetatie
nee
ca 1%
100% >= p > 15%
zeer goed
zeer goed
zeer goed
Droge heide (alle subtypen)
nee
ca <1%
2% >= p > 0%
goed
voldoende
goed
Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
ja
ca <1%
2% >= p > 0%
matige tot slecht
voldoende
voldoende
Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (EuMolinion)
nee
ca 1%
15% >= p > 2%
zeer goed
zeer goed
zeer goed
Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
nee
ca <1%
2% >= p > 0%
goed
voldoende
goed
Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en Carex davalliana
ja
ca <1%
15% >= p > 2%
zeer goed
zeer goed
zeer goed
Alkalisch laagveen
nee

Oppervlakte:
Rel. oppervlakte:
Behoud:
Representativiteit:
Algemeen:
9120
Prioritair:
Oppervlakte:
Rel. oppervlakte:
Behoud:
Representativiteit:
Algemeen:
9160
Prioritair:
Oppervlakte:
Rel. oppervlakte:
Behoud:
Representativiteit:
Algemeen:
91E0
Prioritair:
Oppervlakte:
Rel. oppervlakte:
Behoud:
Representativiteit:
Algemeen:

ca <1%
15% >= p > 2%
zeer goed
zeer goed
zeer goed
Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten
(Ilici-Fagetum)
nee
ca 10%
15% >= p > 2%
goed
goed
goed
Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
nee
ca 14%
15% >= p > 2%
goed
zeer goed
goed
Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinosoincanae)
ja
ca 18%
15% >= p > 2%
zeer goed
zeer goed
zeer goed

Biotische en Prati index volgens zuurstof voor de Molenbeek stroomopwaarts van de RWZI (meetpunten VMM)

Prati index volgens zuurstof voor de rivier: Molenbeek-Wasbeek-Aderbeek
Meetpunt

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

(383700)Erps-Kwerps,
Molenbeekplein/Balkenstr, afw weg

2.56

(384000)Beisem, LeuvenstrBroekstr (private weg), opw hou

4.41

4.95

4.72

4.99

4.55

2.69

3.63

(385000)Kortenberg, Warandestr,
sportcomplex, opw brug

4.42

4.19

3.83

4.73

4.70

3.98

3.15

1.24

2.03

(383500) Kampenhout,
Nederokkerzeel, Waterstr, Kast
Terbal

2.88

3.14

3.69

3.76

3.35

2.34

1.68

1.89

2.66

2.64

1.83

1.25

Legende
Het zoekresultaat levert telkens een tabel met intervalwaarden en een beoordeling van de kwaliteit in kleur:

PI

Kleur

Beoordeling

0.1-1

niet verontreinigd

>1-2

aanvaardbaar

>2-4

matig verontreinigd

>4-8

verontreinigd

>8

zwaar verontreinigd

>16

zeer zwaar verontreinigd

2.00

Biotische index voor de rivier: Molenbeek-Wasbeek-Aderbeek
Meetpunt

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

(383700)Erps-Kwerps,
Molenbeekplein/Balkenstr, afw
weg

7

(384000)Beisem, LeuvenstrBroekstr (private weg), opw hou

2

(384100)Beisem, Kerkstr, thv
brugje, afw overloop visvijv

2

(385000)Kortenberg, Warandestr,
sportcomplex, opw brug

2

(383500) Kampenhout,
Nederokkerzeel, Waterstr, Kast
Terbal

2

2

2

2

2

4

2

6

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

Legende
Het zoekresultaat levert telkens een tabel met intervalwaarden en een beoordeling van de kwaliteit in kleur:

BI

Kleur

Beoordeling

9 - 10

zeer goede kwaliteit

7-8

goede kwaliteit

5-6

matige kwaliteit

3-4

slechte kwaliteit

1-2

zeer slechte kwaliteit

0

uiterst slechte kwaliteit

6

