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Toelichtingsnota als onderdeel van het ruimtelijk
uitvoeringsplan
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit volgende onderdelen:
1. toelichtingsnota
2. verordende voorschriften
3. (grafische) plannen
4. bijlagen
De toelichtingsnota geeft enkel toelichting bij de verordende delen van het ruimtelijke
uitvoeringsplan. De toelichtingsnota heeft tot doel om de keuzes die aan ten grondslag liggen
aan de verordenende delen van het ruimtelijke uitvoeringsplan te kaderen en te verduidelijken.
De grafische plannen en de stedenbouwkundige voorschriften hebben een verordende inhoud.
Ze zijn bindend zowel voor de eigenaars en de gebruikers van de betrokken gronden en de
gebouwen als voor de overheid.
De volgende documenten zijn als bijlage opgenomen:
• het plan-MER, dat opgemaakt werd via het integratiespoor en in 2015 ongewijzigd
opnieuw werd goedgekeurd op basis van het decreet betreffende plan-MER’s op basis
van het integratiespoor;
• de landbouwgevoeligheidsanalyse;
• het landbouweffectenrapport;
• register in verband met planbaten van percelen waarop de regeling van planschade,
planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn.
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Figuur 1: Ligging plangebied in Diest
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1. Inleiding
Aanleiding
Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Diest – deelplan
Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-noord’ kadert in het afbakeningsproces van het stedelijk
gebied van Diest. De provincie Vlaams-Brabant heeft in 2012 het ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Afbakening kleinstedelijk gebied Diest’ vastgesteld. Een deel van dit plan had betrekking op de
bedrijventerreinen aan de Leuvensesteenweg. Dit deel is vernietigd door de Raad van State in
2014. Het rechtscollege oordeelde dat de provincie er onvoldoende zorg voor gedragen had dat
het watersysteem goed kan blijven functioneren. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Bedrijventerreinen Leuvensesteenweg Diest’ uit 2016 wilde de provincie opnieuw de
bestemmingsregels voor de bedrijventerreinen aan de Leuvensesteenweg vernieuwen. Dit plan
werd op 9 oktober 2019 andermaal vernietigd door de Raad van State.
Doelstelling
Dit ruimtelijk uitvoeringsplan heeft als doel het noordelijk gelegen bedrijventerrein met twee
hectare uit te breiden en zich verder te laten ontwikkelen als detailhandelszone. Daarnaast
worden de bestemmingsregels geactualiseerd om een efficiënt ruimtegebruik mogelijk te
maken en een goede ruimtelijke inpassing te kunnen garanderen.
Ligging en begrenzing plangebied
Zie figuur 1 voor de ligging van het plangebied. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan heeft alleen
betrekking op het noordelijke deel. Dit betreft het bedrijventerrein en het winkelcentrum met
onder meer Aldi en Carrefour (deelplan Leuvensesteenweg-noord). De plangrens van dit
deelgebied volgt de Leuvensesteenweg vanaf huisnummer 64. Met de wijzers van de klok mee
loopt de grens richting het oosten, achter de tuinen van de woningen aan de Hortensiastraat
langs. Na het laatste huis volgt de grens de Hortensiastraat zelf tot aan de brug over de
Begijnenbeek. Hier buigt de grens af naar het zuiden, achter de tuinen van de woningen aan de
Fabiolalaan langs. Ter hoogte van het einde van de Fabiolalaan loopt de grens verder richting
het zuiden, achter de tuinen van de woningen aan de Romblokstraat langs. Hier buigt de grens
naar het westen en volgt de Reustraat over de Begijnenbeek tot voorbij het eerste huis aan
deze straat. Dan buigt de grens naar het zuiden, achter de tuinen van de woningen aan de
Dillenburgstraat langs. Voorbij het laatste handelspand steekt de grens weer richting het
westen tot aan de Leuvensesteenweg. Vanaf daar loopt de grens over de Leuvensesteenweg
naar het noorden tot aan de woning op nummer 64. Het deelgebied bestaat zodoende uit alle
bedrijfspanden en handelszaken aan de oostelijke zijde van de Leuvensesteenweg, tussen de
nummers 64 en 124 (zie figuur 2).
Figuur 2: Begrenzing deelgebied Leuvensesteenweg-noord
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Leeswijzer
Omdat dit ruimtelijk uitvoeringsplan voortvloeit uit het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk
gebied Diest, is deze toelichtingsnota gebaseerd op een aantal documenten die in de loop van
het afbakeningsproces zijn opgesteld en waarover met de betrokken partners een consensus
werd bereikt. Deze documenten blijven ook bestaan als aparte documenten en zijn dus ook
apart te raadplegen. Ze zijn voor zo ver relevant in deze toelichtingsnota verwerkt.
Het betreft hier volgende documenten :
- oriëntatienota afbakening kleinstedelijk gebied Diest
- visienota - gewenst stedelijk gebied beleid (eindnota september 2008)
- masterplan afbakening kleinstedelijk gebied Diest (april 2010)
Omdat bij de definitieve vaststelling ten opzichte van de voorlopige vaststelling het deelplan
‘Regionaal bedrijventerrein Leuvensesteenweg-zuid’ is komen te vervallen, wordt in deze
toelichtingsnota regelmatig verwezen naar zowel het deelplan Kleinhandelszone
Leuvensesteenweg-noord als het deelplan Regionaal bedrijventerrein Leuvensesteenweg-zuid.
Alle informatie die alleen betrekking heeft op het zuidelijke deelplan, is hierdoor niet van
toepassing.
Het volgende hoofdstuk van deze toelichtingsnota behandelt de bestaande situatie. Zowel de
huidige ruimtelijke en functionele structuur als de bestaande bestemmingsplannen (gewestplan)
komen aan bod. Hoofdstuk 4 behandelt de planningscontext, waarin meer informatie te vinden
is over het ruimtelijk beleid in Vlaanderen en de afbakening van het kleinstedelijk gebied van
Diest. In hoofdstuk 5 wordt de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling weergegeven. Het
volgende hoofdstuk geeft een toelichting bij diverse milieuaspecten van het plan. Een gerichte
uitleg van de stedenbouwkundige voorschriften is te vinden bij de verordenende voorschriften,
in een aparte kolom.
Figuur 4: Begrenzing deelgebied Leuvensesteenweg-zuid
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2. Bestaande situatie
2.1. Ruimtelijke structuur
2.1.1. Fysische structuur
Het fysisch systeem als onderlegger
Het fysisch systeem ligt aan de basis van de bestaande ruimtelijke structuur. Het is het geheel
van eigenschappen, processen en onderlinge relaties van klimaat, geologie, reliëf, bodem,
water en lucht. Het fysisch systeem vormt de onderlegger voor de historische ontwikkeling van
Diest. De aanwezigheid van water, goede gronden en een aangenaam klimaat waren immers
de oorzaak voor het al dan niet ontstaan van vestigingen, gehuchten en agrarische
nederzettingen. Deze nederzettingsstructuren liggen aan de basis van de ontwikkeling van
onze huidige gemeenten en steden.
Geomorfologie en reliëf
Geologische processen in het Tertiair (van 65 tot 2,5 miljoen jaar geleden) liggen ten grondslag
aan de voor de streek typische heuvelruggen. De gesteenten waaruit de heuvelruggen bestaan,
behoren tot het Diestiaan. Deze formatie bestaat uit glauconietrijk zand, dat is afgezet in de
Diestiaanzee, die ongeveer 6 miljoen jaar geleden ter hoogte van Diest zijn kustlijn had. Toen
zijn afzettingen ontstaan zoals de Noordzee nu zandbanken vormt ter hoogte van de Vlaamse
kust. In de laat-tertiaire tijdsperiode trok de zee zich terug naar het noorden.
Toen nadien het land werd opgeheven en de insnijding van het rivierstelsel een aanvang nam,
werden de structuren van de vroegere zeebodem hoe langer hoe meer in reliëf omgezet; een
proces dat zich ook nu nog doorzet. Het reliëf wordt gekenmerkt door parallel zuidwestnoordoost lopende heuvelruggen (evenwijdig met de vroegere kustlijn), met op de top een
erosieresistente ijzerzandsteenlaag. In het Quartair tijdvak (periode van de ijstijden) wordt deze
Tertiaire basis bedekt met stuifzanden en alluviale afzettingen.
Vertrekkende van de geomorfologische gegevens is het dus duidelijk dat de Demervallei
dominant is in het landschap rond Diest.
Hydrologie
Het hydrografisch netwerk van Diest behoort volledig tot het Demerbekken. De Demer dwarst
het grondgebied in oost-westelijke richting en vormt de scheidingslijn tussen het Hageland, ten
zuiden van haar loop, en de Kempen, ten noorden ervan. De vallei van de Demer ligt ongeveer
20 tot 25 meter boven de zeespiegel en is voor de natuur en het milieu zeer waardevol. Ten
oosten van de stad komen er enkele waardevolle broekgebieden in voor. Zowel het
Webbekoms Broek als het Diesterbroek – voornamelijk bestaand uit rietlanden, natte ruigten en
hooilanden – zijn biologisch waardevolle tot zeer waardevolle gebieden. Ook ten westen van de
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stad treffen we in de vallei waardevolle natte gebieden aan, wilgenstruikgewas, hooiland en
grasland. Dit deel van de vallei maakt gedeeltelijk deel uit van het waterwinningsgebied van
Zichem en wordt mee opgenomen in de grondwater-beschermingszone III van deze
waterwinning.
Landschapseenheid: alluviaal landschap Demervallei
Vanwege de langgerekte heuvelruggen varieert de breedte van de Demervallei sterk. De
dalflanken tegen deze heuvelruggen zijn soms zeer flauw, soms zeer steil en wisselen af met
vlakke gebieden, waarvan de horizon begrensd wordt door bomenrijen of bosjes. De steilere
valleiflanken zijn rijk aan holle wegen. De hoge belevings- en gebruikswaarde omwille van de
aanwezigheid van reliëf, grote afwisselingen binnen dit reliëf, het ontbreken van bewoning in de
alluviale vlakte en de historische kernen maken de Demervallei tot een zeer aantrekkelijk
landschap op Vlaams niveau. De ecologische betekenis hangt nauw samen met het van
oudsher gevoerde gebruik (in hoofdzaak moerassig bos en later hooi- en weilanden) en de
vaak hoge waterstanden. Het gebied vormt een vrij groot gevrijwaard openruimtegebied in de
regio en heeft een ecologische waarde. Het alluviaal landschap bestaat uit weiden, bossen en
akkerland. Er bestaat een sterke neiging om de onproductieve drassige weiden te beplanten
met snelgroeiende (niet streekeigen) populieren.
Landschapseenheid: het Zuid-Kempische heuvellandschap
In het zandige landschap ten noorden van de Demer is het uitzicht heel verschillend. Dit
landschap wordt gekenmerkt door de typische evenwijdig aan elkaar lopende, zuidwestnoordoost georiënteerde heuvels. Het is een bosrijk landschap gekenmerkt door een sterk
versneden topografie. Typerend zijn de getuigenheuvels en parallelle heuvelruggen, die sterk
contrasteren met de relatief vlakke en min of meer van bebouwing gespaarde Demervallei. De
niet-beboste delen bestaan uit een kleinschalig agrarisch landschap met veel bebouwing en
bosrelicten. Het gebied bestaat uit een groot aantal kleine perceeltjes, waar naast de teelt van
graangewassen van de zandstreek (rogge, haver) ook het verbouwen van vele soorten
groenten (witloof, asperges) kenmerkend is geweest. Naast enkele uiterst kleine bosjes vindt
men er twee grotere boscomplexen (Bosberg en Molenheide); ze komen voor op gronden die te
nat of te droog zijn voor landbouw. De weiden zijn zeldzaam en liggen kort bij de boerderijen.
Voorts wordt de streek gekenmerkt door een grote versnippering van kleine bosperceeltjes, die
nog in de eerste helft van deze eeuw een aaneengesloten geheel vormden.
Landschapseenheid: het Noordelijke Hageland
De noordelijke heuvelrij van het Droog Hageland kent hoogteverschillen tot meer dan 50 meter.
De toppen bereiken iets meer dan 70 meter absolute hoogte. Vooral in de westelijke helft zijn
de meeste heuvelrijen bebost. Op de open gedeelten zijn er weidse vergezichten. De parallelle
structuur met al dan niet beboste ruggen maakt dit gedeelte van het Hageland zeer
karakteristiek en visueel zeer aantrekkelijk. In dit gebied dat slechts laat in cultuur gebracht
werd, zijn de percelen zeer klein en het netwerk aan holle wegen zeer dicht. Het bodemgebruik
is zeer afwisselend.
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Stedelijke en randstedelijke groengebieden
De bestaande stedelijke en randstedelijke groengebieden hangen in Diest heel nauw samen
met het fysisch systeem. De getuigenheuvels zijn zowel in als rond de stad onbebouwd
gebleven. Daarnaast zijn ook veel groengebieden gekoppeld aan de valleistructuur van Diest.
Het stadspark de Warande is het grootste stedelijke groenelement in de binnenstad. Dit
stadspark sluit aan op het sportcomplex Warande en aldus op de stedelijke boulevard. De
stedelijke boulevard met de oude stadsomwallingen, de Citadelheuvel en de Demervallei, zijn
randstedelijke groenelementen.
Waar de Demer vroeger door de stad meanderde, treffen we nog een aantal groene ruimtes
aan: het gaat om stadseigendommen en private tuinen. Het gebied ligt in grote trekken ten
westen van de Michel Thijsstraat, tussen Demerstraat en Schaffensestraat. We treffen er tuinen
aan van refugehuizen, de tuin met Engelse aanleg van de brouwerij Cerckel en het park rond
het ziekenhuis. Deze groene ruimte loopt over de terreinen van Euroshoe door tot aan het
Begijnhof. De Demerloop is aan de Schaffensestraat zichtbaar rond de Ezeldijkmolen. In de
andere richting loopt deze groene ruimte door in private eigendommen tussen de Michel
Theysstraat en de Statiestraat. Enkele groene binnengebieden van grote bouwblokken dragen
bij tot het gevoel van ruimte: tussen Rozengaard en Mariëndaalstraat, tussen Kattenstraat en F.
Moonsstraat…
In de naoorlogse tuinwijk Valleilaan-Boudewijnvest en in de buitenwijken komt meer groen voor
dan in de oude binnenstad, nu eens in de vorm van private tuinen, dan weer als openbare
groengebiedjes.
Ook de Kloosterberg is een belangrijk openruimtegebied dat aansluit bij de stedelijke
bebouwing.

2.1.2. Stedenbouwkundige structuur
Bebouwde (stedelijke) omgeving
De stad vormt, als groot aaneengesloten bebouwd geheel, het centrum van de gemeente.
Structurerende elementen van het onbebouwde landschap zijn er voelbaar aanwezig en gaan
in dialoog met de bebouwing. Aan de noordelijke zijde bakenen Diestiaanheuvels de stad af.
De vallei van de Demer bakent de stad af in westelijke en oostelijke richting. De
Warandeheuvel vormt een groen baken in de binnenstad.
De binnenstad is in grote trekken begrensd door het tracé van de negentiende-eeuwse
verdedigingsgordel. Het is een gebied met gemengd wonen, handel en voorzieningen.
De Stationsomgeving is een buurt, aansluitend op de achterkant van het station. De bebouwing
is een mengeling van open, halfopen en aaneengesloten eengezinswoningen, overwegend
gebouwd in de naoorlogse periode. Tussen de Waters is een zone met een concentratie van
een aantal stedelijke functies met onder andere bedrijven, een bioscoopcomplex, een
Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening kleinstedelijk gebied Diest – deelplan Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-noord - toelichtingsnota

10

scholencomplex en een sportzaal.
In de loop van de jaren heeft de Diestse binnenstad zich uitgebreid, eerst naar het zuiden toe,
langs de Leuvensesteenweg en de Eduard Robeynslaan en over de Commissaris
Neyskenslaan. De stad zwermde uit tot aan de voet van de Kloosterberg, de
Leuvensesteenweg groeide dicht met voornamelijk handelszaken en ook de driehoek
Leuvensesteenweg- Diestersteenweg-voet Galgenberg is nu vrijwel volgebouwd. Het gaat hier
enerzijds in hoofdzaak om woonwijken met handelsontwikkelingen langs de steenwegen. In het
noordwesten gaat het, naast woonwijken, voornamelijk om schoolgemeenschappen.
Het bebouwde deel van Webbekom is volledig met de buitenwijken aaneengegroeid.
Kaggevinne groeide met de jaren uit tot een vrij residentiële straatcluster. Ondanks de
stedelijke uitzwermingen langs de Diestersteenweg en de Bredestraat is er nog steeds een
open ruimte tussen de stad en Kaggevinne.
Stedenbouwkundige structuur plangebied
De Leuvensesteenweg en de aanliggende bedrijventerreinen liggen in de vallei van de
Begijnenbeek. Deze beek meandert van zuidwest naar noordoost richting de Demer. De
Leuvensesteenweg ligt ten westen van de Begijnenbeek en loopt in de zelfde richting en heeft
door het rechtlijnige tracé een duidelijk structurerende werking. Ten oosten van de
Begijnenbeek en ten westen van de steenweg neemt de hoogte van het terrein toe. Zie figuur 4
voor een weergave van de ruimtelijke structuur.
De randen van het deelgebied Leuvensesteenweg-noord volgen uit bovenstaande
structuurbepalende elementen. De westrand (in de richting zuidwest naar noordoost) is de
steenweg, de oostrand (in dezelfde structuurbepalende richting) wordt gevormd door de
Begijnenbeek. Het deelgebied wordt doorkruist door de Opendeurkeloop. Dit is een kleine
waterloop die vanuit het westen min of meer loodrecht in de Begijnenbeek uitmondt. De
percelen volgen in hoofdzaak deze haakse richting (noordwest-zuidoost). Ook de noord- en
zuidrand van het deelgebied volgen deze richting. Zowel de Hortensiastraat als de Reustraat
sluiten haaks aan op de Leuvensesteenweg en kruisen de Begijnenbeek. Deze randen vormen
tevens een scheiding tussen de grootschalige bebouwing van de bedrijfsgebouwen en
handelszaken enerzijds en de kleinschalige bebouwing van de woonhuizen anderzijds.
De bebouwing overheerst in het noordelijk en zuidelijk gedeelte van het deelgebied
Leuvensesteenweg-noord. Er staan vooral grote gebouwen, enkel langs de Leuvensesteenweg
is bebouwing van kleinere omvang te vinden. De bebouwing is hoofdzakelijk gericht op de
steenweg of op grote parkeerterreinen. Aan de oostzijde, langs de Begijnenbeek en in het
midden zijn onbebouwde stukken terug te vinden. Dit deel is gedeeltelijk begroeid. Door het
deelgebied loopt een hoogspanningsleiding in de haakse richting.
Figuur 5: Ruimtelijke structuur deelgebied Leuvensesteenwegnoord

Ook het deelgebied Leuvensesteenweg-zuid wordt gestructureerd door de Leuvensesteenweg
en de Begijnenbeek. Dezelfde dominante richtingen zijn daarom ook hier te herkennen (zie
figuur 5). De noordrand wordt gevormd door de combinatie van Nieuwstraat en Bosterestraat,
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gelegen in de haakse richting van noordwest naar zuidoost. Ook de zuidrand volgt deze
richting, maar wordt voor de rest enkel bepaald door het einde van de bebouwing langs de
Leuvensesteenweg.
Dit deelgebied is voor ongeveer een derde bebouwd, geheel aan de westelijke zijde. Alle
bebouwing is dan ook gericht op de Leuvensesteenweg. Ook hier gaat het om vrij grootschalige
bebouwing, maar niet zo groot als in het deelgebied Leuvensesteenweg-noord. Het
onbebouwde deel heeft een open karakter met weinig hoogopgaande bomen. Door het gebied
loopt een hoogspanningsleiding van noord naar zuid. Het terrein is relatief vlak en ligt wat hoger
dan de eigenlijke vallei van de Begijnenbeek.

2.1.3. Functionele structuur
Stedelijke centrumfuncties detailhandel, onderwijs en zorg
De centrumfuncties zijn, zoals in de meeste stedelijke gebieden, verspreid over de hele
binnenstad. Kleinhandel, het ziekenhuis met zijn locaties in de Michel Theysstraat en in de
Hasseltsestraat, federale politiediensten, brandweer, stadsbibliotheek, overheidsadministraties
zoals financiën, stadhuis en gemeentelijke diensten, begijnhof en cultureel centrum, heel wat
horecazaken… we vinden ze allemaal daar terug.
De belangrijkste commerciële aders voor de handelsvoorzieningen zijn de Hasseltsestraat, de
Botermarkt, de St. Jan Berchmansstraat, de Leuvensestraat, de Grote Markt en de Koning
Albertstraat. Net als in andere stedelijke gebieden zijn ook in Diest met de tijd commerciële
linten buiten het centrum ontstaan. We denken daarbij voornamelijk aan de linten langs de
Leuvensesteenweg, in mindere mate aan de Eduard Robeynslaan en minder geconcentreerd,
langs de Halensebaan.
Figuur 6: Ruimtelijke structuur deelgebied Leuvensesteenwegzuid

Op drie verschillende locaties zijn scholen prominent aanwezig: de Diocesane Middenschool,
het Sint-Jan Berchmanscollege en het VTI aan de Mariëndaalstraat, de Peetersstraat en
Rozengaard; de humaniora Voorzienigheid aan de Demerstraat; de recentere vestiging van
(hoofdzakelijk) gemeenschapsonderwijs rond het Weerstandsplein.
Het Algemeen Ziekenhuis Diest is gevestigd op twee locaties, zijnde in de Michel Theysstraat
en in de Hasseltsestraat.
Toeristische en recreatieve infrastructuur
Het sportcomplex De Warande langs de Leopoldsvest omvat het stedelijk zwembad, stadion en
sportzaal. Aan de overzijde van de Leopoldsvest bevindt zich het provinciaal recreatiedomein,
waar ook heel wat sportinfrastructuur aanwezig is. Ook aan Nijverheidslaan is er een sportzaal.
In de zone “Tussen de Waters”, aan de Nijverheidslaan, bevindt zich het bioscoopcomplex
Studio Diest. Het cultureel centrum van Diest is gevestigd in het begijnhof. Ook de stedelijke
bibliotheek is gelegen in de binnenstad, meer bepaald in de Grauwzustersstraat.
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Een belangrijke trekpleister is het provinciaal domein De Halve Maan (30 ha), met talrijke
attracties (openluchtzwembaden, strand, speeltuinen, gezinsboerderij, natuurcentrum,
sportterreinen, roeivijver, visvijver, wandelzone, natuurgebied Webbekomsbroek en
Lindenmolen,…). Van begin maart tot eind oktober zijn er ook twee trekkershutten beschikbaar,
als budgetvriendelijke overnachtingplaats.
Met het rijke cultureel patrimonium beschikt Diest over tal van toeristische
bezienswaardigheden, zoals het begijnhof (UNESCO-werelderfgoed), de stadsvesten,
Allerheiligenkapel, diverse musea, … Er zijn ook diverse wandel- en fietsroutes in Diest en
omgeving.
Wat betreft verblijfsfaciliteiten is het aanbod in Diest eerder beperkt. Het stadscentrum telt een
aantal kleinere hotels en enkele gastenkamers. Daarnaast is er een camping in Molenstede en
zijn op het provinciaal domein twee trekkershutten ingericht.
Bedrijventerreinen
De stad huisvest uiteraard een aantal polen van economische bedrijvigheid.
Het bedrijventerrein van Webbekom (66 ha) is gelegen aan de afrit (25) van de A2/E314, en
huisvest onder meer het Europees distributiecentrum van Toyota. Het is zeer goed ontsloten
voor het wegvervoer, maar er zijn geen andere ontsluitingsmogelijkheden. Alle percelen, op
een restgebied van de wegenaanleg na, zijn verkocht, doch niet allemaal bebouwd. Een aantal
bedrijven heeft nog reservegebied liggen, dat op korte termijn zal ingenomen worden.
Het bedrijventerrein Nijverheidslaan-Citadellaan beslaat ongeveer 23 hectare, waarvan circa
negen hectare een andere dan bedrijfsfunctie heeft (onder andere horeca, onderwijs, recreatie
– sportzaal, bioscoop – stedelijke diensten). Het betreft dus een gebied met een mengeling
van functies. Alle percelen zijn verkocht, doch zijn niet allemaal bebouwd. Een aantal bedrijven
hebben nog reservegebied liggen. De verkeersontsluiting van dit bedrijventerreinen voor
wegvervoer gaat via de Nijverheidslaan en de westelijke omleiding (R26). Iets ten noorden ligt
de spoorlijn Brussel-Leuven-Hasselt en ook het station is dichtbij.
De site Koudijs is gelegen ten noorden van de stadskern langs de spoorweg, begrensd door de
Citadellaan in het westen, de Turnhoutsebaan in het noorden, de Demer in het zuiden en het
woongebied van de stationsomgeving in het oosten. Een aantal percelen zijn ingenomen door
woningen. De verkeersontsluiting gebeurt langs het stationsplein. De site is ongeveer vijftien
hectare groot, waarvan circa drie hectare een andere dan bedrijfsfunctie heeft.
Functionele structuur plangebied
De bedrijvenzone Leuvensesteenweg-noord heeft een totale oppervlakte van ongeveer vijftien
hectare. Een groot deel van het terrein is ingenomen door handelszaken met een grote
verkoopsoppervlakte. Zie figuur 6 voor een gedetailleerder beeld van het huidige gebruik van
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de gronden en gebouwen in dit deelgebied. De woonfunctie is beperkt tot vier woningen in het
noorden van het deelgebied (Leuvensesteenweg 64 tot en met 70). De bedrijfsactiviteiten
bestaan nagenoeg alleen uit reparaties van auto’s en aanverwante activiteiten. Er is zowel
detailhandel in dagelijkse goederen (supermarkten), in frequente goederen (o.a. mode,
speelgoed). Voor wat betreft de uitzonderlijke goederen gaat het vooral om zeer grote
goederen (auto’s, keukens, badkamers en verwarming). Daarnaast is er ook een bouwmarkt en
een tuincentrum aanwezig. Ten slotte zijn er nog enkele dienstverlenende en horecaactiviteiten. Veel ruimte wordt benut voor parkeren. Het deelgebied ken veel grootschalige
parkeervlakken. Eén ligt tussen de Carrefour en de Reustraat en loopt achter de gebouwen van
Carrefour door. Een andere meer recente parkeerzone ligt voor Colruyt. Daarnaast liggen heel
wat parkeerplaatsen versnipperd in het gebied; tussen, voor en achter de kleinere
handelszaken. De vallei van de Begijnenbeek heeft een lokale groenwaarde.
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Figuur 7: Bestaand ruimtegebruik in deelgebied Leuvensesteenweg-noord
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Figuur 8: Bestaand ruimtegebruik in deelgebied Leuvensesteenweg-zuid
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De oppervlakte van de bedrijvenzone Leuvensesteenweg-zuid is met ongeveer elf hectare iets
kleiner. Ook hier is met name detailhandel en autogerelateerde bedrijvigheid te vinden, maar
ook horeca. Zie figuur 7 voor een gedetailleerder beeld van het huidige gebruik van de gronden
in dit deelgebied. Er zijn twee woningen aanwezig (Leuvensesteenweg 164 en
Leuvensesteenweg 184). De laatste is niet direct aan de steenweg gelegen, maar ongeveer
175 meter daar vanaf. Het grootste gedeelte is in agrarisch gebruik en bestaat uit akkers (geen
bebouwing).

2.1.4. Verkeerskundige structuur
De oude hoofdverkeerswegen vormen bijna overal barrières. Ze verdelen de ruimte in
compartimenten:
• de N2 Leuven-Diest, die door de grote aanwezigheid van KMO’s en baanwinkels uitgroeide
tot een kleinhandelslint;
• de N2 Diest-Hasselt, waarlangs door de wederzijdse uitbreidingen Diest en Webbekom
naar elkaar toegroeiden;
• de N10 Diest-Scherpenheuvel, waarlangs Kaggevinne gelegen is;
• de N29 Diest-Beringen en de N174-N287 Schaffen-Tessenderlo, omwille van hun breedte
en verkeersdrukte;
• de N127 Diest-Geel, die de vallei van de Drie Beken dwarst;
• de N725 Tessenderlo-Hasselt, die naast de vallei van de Drie Beken ook nog de
dorpskernen van Deurne en de Vleugt doorkruist;
• de R26 oost, die gedeeltelijk als een Groene Boulevard is aangelegd;
• de recente R26 west, die in belangrijke mate het doorgaand verkeer rond de stad leidt.
De autosnelweg A2/E314 Aachen-Lummen-Leuven snijdt in het zuiden Diest af van haar
buurgemeenten Bekkevoort en Halen. Landschappelijk valt deze infrastructuur ook op door
haar gedeeltelijke ligging op de Blakenberg, een getuigenheuvel met een hoogte van 76 m.
Wegens de ligging op de gemeentegrens en wegens de aansluiting op belangrijke bestaande
wegen (N2), is de structurerende invloed van de autosnelweg relatief beperkt.
De spoorlijn Leuven-Aarschot-Lier/Diest-Hasselt loopt ten noorden van de stad, op de rand van
de vallei van de Demer. Ze vormt een ruimtelijke barrière. Ook de spoorweg heeft een relatief
geringe structurerende werking: het spoor volgt om begrijpelijke redenen de vallei en het station
werd opgetrokken in de toenmalige bouwvrije zone rond de negentiende-eeuwse
verdedigingsgordel.
De plangebieden liggen aan de N2 Leuven-Diest, een historische en belangrijke
ontsluitingsweg van Diest.
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2.2. Huidige bestemmingsplannen
Beide plangebieden zijn gelegen binnen het kleinstedelijk gebied Diest. De afbakeningslijn is
vastgelegd met het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied
Diest’. Dit plan werd goedgekeurd op 26 oktober 2012.
De bodembestemmingen van Diest worden bepaald door het gewestplan Aarschot-Diest. Het
gewestplan Aarschot-Diest werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 7/11/1978.

2.2.1. Leuvensesteenweg-noord
Het grootste deel van het plangebied ‘Leuvensesteenweg-noord’ is bestemd als
industriegebied. Deze gebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke
bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de
goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het
bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van
de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations,
transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor
nationale of internationale verkoop.
Het gebied langs de Begijnebeek heeft de bestemming parkgebied. De parkgebieden moeten in
hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan
niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen.
Op het gewestplan is ook de bestaande hoogspanningsleiding aangeduid. Een klein gedeelte
van een bedrijfsperceel heeft de bestemming woongebied.
Er is geen gemeentelijk plan van aanleg van toepassing. Evenmin zijn er goedgekeurde
verkavelingen geldig.
Figuur 9: Gewestplan ter plaatse van deelgebied noord
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2.2.2. Leuvensesteenweg-zuid
Een strook van 150 meter vanaf de Leuvensesteenweg heeft de bestemming industriegebied,
met een nadere aanwijzing als gebied voor ambachtelijke bedrijven en voor kleine en
middelgrote ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen
van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van
schadelijke aard.
De rest van het deelgebied is bestemd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Dit
gebied is bestemd voor landbouw in de ruime zin. Hier kunnen handelingen en werken worden
uitgevoerd die overeenstemmen met de agrarische bestemming, voor zover zij de
schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.
Een klein gedeelte van het perceel van de autogarage aan de Leuvensesteenweg nummer 160
(Peugeot) heeft de bestemming woongebied.
Voor het plangebied zijn geen bijzondere plannen van aanleg (BPA) vastgesteld. Evenmin zijn
er goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen van toepassing.

Figuur 10: Gewestplan ter plaatse van deelgebied zuid
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3. Ruimtelijk beleid
3.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) werd in september 1997 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering en in december 1997 bekrachtigd door het Vlaams Parlement.
Diest als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied
Diest is, voor delen van het grondgebied, in het RSV geselecteerd als structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied. Het begrip stedelijk gebied gaat over die gebieden waar een intense
ruimtelijke, culturele en socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen de
verschillende menselijke activiteiten (wonen, werken,...), waar dichte bebouwing overheerst en
waar het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te concentreren. Uitgangspunten van
beleid hierbij zijn groei, concentratie en verdichting. Dit beleid staat tegenover het
buitengebiedbeleid in de andere gebieden, waar een meer terughoudend beleid ten aanzien
van onder andere het bouwen zal worden gevoerd.
Diest als economisch knooppunt
Gezien de selectie van Diest als stedelijk gebied is Diest tevens een economisch knooppunt.
Voor de economische knooppunten stelt het RSV het volgende voorop: de economische
activiteiten moeten zoveel mogelijk worden gebundeld, binnen een afgebakend stedelijk
gebied. Hierbij maakt het RSV een onderscheid tussen regionale industriële bedrijventerreinen,
die door de provincie worden aangewezen en lokale ambachtelijke bedrijventerreinen die door
de gemeentelijke overheid worden aangewezen. Deze differentiatie wordt ingevoerd om aan
bedrijven de ruimtelijk best geschikte terreinen te kunnen aanbieden. Op basis van de
kenmerken van het terrein en van de aard van de bedrijfsactiviteiten worden aan bestaande en
nieuwe bedrijventerreinen specifieke vestigings- en ontwikkelingsperspectieven toegekend.
Het RSV maakt een onderscheid tussen specifieke regionale bedrijventerreinen en gemengde
regionale bedrijventerreinen. De specifieke terreinen zijn bijvoorbeeld wetenschapsparken,
watergebonden bedrijventerreinen of transport- en distributiezones. De gemengde regionale
bedrijventerreinen zijn bedoeld voor de vestiging van industriële bedrijven inclusief de
bouwnijverheid en het transport.
Bundelen van de kleinhandel
De kleinhandel moet een wezenlijk deel uitmaken van het functioneren van het stedelijk gebied.
De verweving van kleinhandel met andere stedelijke functies is essentieel. Binnen ieder
stedelijk gebied worden geschikte locaties aangeboden voor de inplanting van kleinhandel.
Handelszaken die behoefte hebben aan een grotere verkoopoppervlakte kunnen
geconcentreerd worden op specifieke terreinen, op goed ontsloten plaatsen (ook voor collectief
vervoer). Op gewone bedrijventerreinen is in principe geen kleinhandel toegestaan. Er worden
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geen nieuwe, geïsoleerde kleinhandelsvestigingen ingeplant langs verbindingswegen buiten de
stedelijke gebieden en de kernen van het buitengebied.

3.2. Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (en addendum)
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) werd op 7 oktober 2004 goedgekeurd door
de Vlaamse Regering. Na zes jaar werd het structuurplan beperkt herzien. De aanvullingen en
wijzigingen werden gebundeld in een 'addendum'. Dit addendum werd goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 6 november 2012.

3.2.1. Diest binnen de algemene visie op Vlaams-Brabant
Diest is in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen aangeduid als structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied. Het ruimtelijk beleid is erop gericht de stedelijke kern en het stedelijk
functioneren te consolideren en te versterken door creëren van ruimte voor en bijkomend
aanbod aan woningbouw, aan stedelijke voorzieningen en aan economische activiteiten. In het
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant wordt dit beleid verder uitgewerkt:
Binnen kleinstedelijke gebieden dient het wonen prioritair te worden gestimuleerd.
Er dient binnen het stedelijk gebied belangrijke aandacht te gaan naar de kwaliteit en
het aanbod van groene en open ruimte-elementen.
De lokale en bovenlokale voorzieningen van de kleinstedelijke gebieden dienen
optimaal te worden gestimuleerd. Er dient gestreefd te worden naar een maximale
verweving van de economische activiteiten.
Een beheers- en begeleidingsprogramma wordt opgesteld met afstemming van de aard
van activiteiten op het stedelijk gebied en een complementaire werking ten opzichte
van het binnenstedelijke handelsapparaat (dus niet in concurrentie), als doelstelling.
Het multimodale en bovenlokale karakter van kleinstedelijke gebieden moeten
maximaal worden uitgebouwd.
De hoogdynamische recreatie wordt prioritair gebundeld in stedelijke gebieden. De
laagdynamische recreatie – door middel van onder meer medegebruik van natuur,
groen (parken,...) landbouw,... – dient maximaal ondersteund en uitgebouwd te worden.
Eén van de uitgangspunten van het provinciaal structuurplan stelt dat de rol van de steden
geherwaardeerd dient te worden en het beleid zich moet richten op het versterken van de
stedelijke gebieden en op het beschermen van de open ruimte. Elk stedelijk gebied heeft zijn
eigenheid. Afhankelijk van de aard van deze stedelijke gebieden wordt een aangepast
ontwikkelingsperspectief uitgebouwd. Zij kunnen zich op een andere wijze ontwikkelen en
andere functies en activiteiten aantrekken.

3.2.2. Uitspraken ten aanzien van kleinhandel
De provincie streeft naar een optimale verweving van kleinhandel en de bebouwde ruimte.
Kleinhandelsactiviteiten maken immers intrinsiek deel uit van de hoofddorpen, woonkernen, en
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kernen-in-het-buitengebied en de stedelijke gebieden. De kleinhandelsfunctie bevestigt de
centrumrol die deze kernen en stedelijke gebieden voor hun omgeving vervullen. Het
aanbieden van ruimte voor kleinhandelsactiviteiten is een belangrijke aspect in het realiseren
van het op kernversterking gericht ruimtelijk beleid. Nieuwe kleinhandelszaken dienen
afgestemd te worden op het schaalniveau van de stedelijke gebieden en de hoofddorpen,
woonkernen en de kernen-van-het-buitengebied, waar ze worden opgericht. Principieel wordt er
van uitgegaan dat de kleinhandelsactiviteiten verweven worden met de andere activiteiten in de
kernen.
De provincie beschouwt de concentraties van grootschalige kleinhandel als een provinciale
bevoegdheid. Zij wil prioritair een aanbodbeleid voeren in de stedelijke gebieden, aansluitend
bij het voorzieningenniveau van de stad. Zij zal hiertoe door middel van ruimtelijke
uitvoeringsplannen de ruimte voorzien en een coördinerend beleid voeren met het oog op het
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten.
Ten einde een antwoord te kunnen bieden op het ongebreideld uitzwermen van dit soort
activiteiten langsheen de steenwegen, zal voor elk van de stedelijke gebieden een aanbod van
grootschalige kleinhandel uitgebouwd worden. Dit dient aan te sluiten bij het
voorzieningenniveau van de stad en dient afgestemd op zijn functie als voorzieningencentrum
in de omgeving. Bij de afbakening van de stedelijke gebieden zal vanuit dit oogpunt
(voldoende) ruimte voorzien worden voor grootschalige kleinhandel.
Deze concentraties van grootschalige kleinhandel zullen door de provincie bij de afbakening
van de kleinstedelijke gebieden voorzien worden in of aansluitend bij het kleinstedelijk gebied
en op goed (multimodaal) ontsloten terreinen. In functie van de inplantingsplaats en het
aanwezige winkelaanbod in de stedelijke kern moeten de concentraties van grootschalige
kleinhandel een aanvulling vormen op het winkelaanbod in de binnenstad. Complementariteit
moet nagestreefd worden, eerder dan concurrentie. Het aanbod moet afgestemd zijn op het
niveau van het stedelijk gebied en zijn rol als voorzieningencentrum in de regio.

3.2.3. Uitspraken ten aanzien van bedrijfsactiviteiten
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant stelt volgende ruimtelijke principes voorop voor het
aantrekken van nieuwe bedrijvigheid.
Economie is een sterk vraaggerichte sector en de overheid dient hierop in te spelen door ruimte
te creëren voor economische ontwikkeling.
Optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen kan onder meer door het hergebruik en
sanering van bestaande, verlaten bedrijfsruimtes. Andere mogelijkheden zijn herinrichting van
bedrijventerreinen door onder meer stedenbouwkundige voorwaarden op te leggen (vb. door
minder ruime bouwvrije stroken, minder brede groenschermen tussen de verschillende
bedrijven in een bedrijvenzone,…). Er wordt ook gestreefd naar het mengen van bedrijvigheid
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met andere functies indien dit ruimtelijk verenigbaar is, bekeken vanuit het hinderprincipe.
Er dient aandacht te worden besteed aan het onderscheid tussen lokale en bovenlokale
bedrijvigheid. Mobiliteit, het marktbereik van de onderneming, percelering van het terrein en de
schaalgrootte kunnen hierin richtinggevend zijn. Mogelijkheden om deze randvoorwaarden
ruimtelijk te vertalen zijn de minimale en maximale oppervlakte van de aangeboden kavel, de
wijze van ontsluiting, alsook de situering ten opzichte van het hoofdwegennet.
De provincie wenst eveneens ruimte voor ruimtebehoevende en hinderlijke bedrijven (bv.
opslag, magazijnfunctie, ...) te voorzien. Ook de differentiatie van bedrijventerreinen wordt als
een ruimtelijk principe naar voor geschoven. Zo bestaat de mogelijkheid om bedrijven naar type
van activiteit te differentiëren, zoals logistieke bedrijfsparken. Deze differentiatie is wenselijk om
de economische ruimte efficiënter te oriënteren, bijvoorbeeld op vlak van logistiek en distributie.
Het locatiebeleid zal hierbij sturend zijn. Dit wil zeggen dat persoonsintensieve activiteiten
dienen aan te sluiten bij een multimodaal knooppunt. Personenextensieve activiteiten (opslag,
distributie) dienen zeer goed ontsloten te worden via het hoofdwegennet of aansluiting te geven
op het spoor en/of het water.
In de stedelijke gebieden wordt gepleit voor een multifunctioneel gebruik van de
bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen kunnen uitgebouwd worden tot multifunctionele zones,
waar ook recreatieve voorzieningen, groen- en natuurelementen en bepaalde woonvormen
ontwikkeld kunnen worden. Het betreft voornamelijk stationsomgevingen in of aansluitend bij de
stedelijke gebieden waar personeelsintensieve economische activiteiten een onderkomen
vinden. Het is dus niet de bedoeling om een multifunctioneel gebruik toe te laten op regionale
bedrijventerreinen die specifiek aangelegd worden voor op productie of logistiek gerichte
activiteiten.
Om in te spelen op de onzekerheid binnen het economische gebeuren en om de open ruimte
zoveel mogelijk te vrijwaren, wordt een gefaseerde ontwikkeling van de terreinen
vooropgesteld.
Er dient voldoende aandacht te gaan naar het beheer van de bedrijventerreinen met het oog op
ruimtelijke kwaliteit. Hier ligt een actieve rol weggelegd voor de overheid.

3.2.4. Specifieke uitspraken met betrekking tot de deelruimte Demernetwerk
Het RSVB onderscheidt in de provincie vier deelruimten. Diest bevindt zich in de deelruimte
Demernetwerk, in de noordoostelijke hoek van de provincie, die de schakel vormt met de
provincies Limburg en Antwerpen en de overgang tussen de Kempen en het Hageland. Zowel
landschappelijk als ruimtelijk en functioneel vormt het Demernetwerk een overgangszone, een
scharnierregio. Het Demernetwerk is een relatief versnipperd gebied waarbij de Demer een
sterk structurerende rol heeft.
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De sterk structurerende rol van de Demer wordt ondersteund. De verschillende
landschappelijke eenheden in het gebied, zoals de grotere en kleinere bosfragmenten, weiden
en akkers, de beboste heuvelruggen, het Demeralluvium en de landbouwgronden ten zuiden
van de Demer, zijn bepalend voor de deelruimte. Aarschot en Diest worden ondersteund als
functionele en morfologische zwaartepunten. Een verdere verspreiding van de sterk
gefragmenteerde nederzettingsstructuur wordt een halt toegeroepen en het waterrijke alluvium
van de Demer wordt zoveel mogelijk gevrijwaard van nederzettingen. De bundeling van de
verschillende lijninfrastructuren parallel aan de Demer – de N10, de A2, de spoorweg en de
hoogspanningsleidingen – wordt versterkt.

3.2.5. Specifieke uitspraken voor Diest
Het compacte stadsmodel van Diest dient in de toekomst zoveel mogelijk behouden te blijven.
Een aantal plekken in het centrum van Diest hebben nood aan een opknapbeurt en bieden
plaats voor inbreidingsgerichte projecten. Diest heeft aansluitend bij de kern nood aan een
aantal bijkomende woonontwikkelingen. Webbekom en Kaggevinne kunnen daar de ruimte
voor bieden. Deze kernen worden gerekend tot het stedelijk gebied van Diest. Diest zal
minimum 25 ha aan bijkomende bedrijventerreinen moeten opvangen, 45 ha dient te worden
nagestreefd. De herontwikkeling van het bedrijventerrein aan het station van Diest is een
prioriteit.
Gezien de potenties die de stationsomgeving, zeker in functie van een multimodale ontsluiting
biedt, wenst de provincie de uitbouw van de stationsomgeving te ondersteunen en prioritair te
ontwikkelen. Personeelsintensieve functies (kantoren en kleinschalige productiebedrijven) en
woonfuncties kunnen hier een optimaal onderkomen vinden. Deze functies dienen steeds
gemengd voor te komen met andere functies en de schaal ervan dient in overeenstemming te
zijn met deze van de stad. Deze kantoren kunnen een complementair aanbod vormen op het
aanbod van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en het regionaal stedelijk gebied
Leuven. In ieder geval dient de ontsluitingsproblematiek van de hele site bekeken te worden.
Daarnaast heeft Diest nood aan ruimte voor meer op productie en distributie gerichte bedrijven.
Hiertoe zal op korte afstand van de autosnelweg en aansluitend bij de bestaande
bedrijvenzone, een zone afgebakend worden. Een verdere ontwikkeling van de concentratie
van grootschalige kleinhandel, op de grens van Assent, kan niet.
De herintroductie van de Demer betekent een meerwaarde voor de kernstad Diest. In het
bijzonder moet aandacht besteed worden aan de wijze waarop de verbinding naar de open
ruimte langsheen de Demervallei gerealiseerd kan worden. De noordelijke Keiberg, Lazarijberg,
zuidelijke Kloosterberg en oostelijke relicten van de vroegere vestingwallen hebben een
landschappelijke en natuurlijke waarde en worden als grensstellende elementen voor het
stedelijk gebied Diest naar voor geschoven.
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De bereikbaarheid van het station van Diest met de wagen en de bus moet in de toekomst
verbeterd worden.
Het toeristisch potentieel van Diest kan echter nog versterkt worden. Vooral de relatie met het
omliggende landschap dient verder versterkt te worden. Ondersteuning door een gevarieerd
logiesaanbod is essentieel. Zowel zachte als harde recreatie dienen aan bod te komen.
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Figuur 11: Deelruimte Demernetwerk
bron: Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant

3.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Diest
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Diest, opgemaakt door Interleuven en
Werkplaats voor Architectuur, is door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
goedgekeurd op 12 maart 2009. In het GRS worden reeds een aantal specifieke uitspraken
gedaan over het stedelijk gebied Diest die relevant zijn voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

3.3.1. Gewenste ruimtelijke structuur
Het GRS benadert de gewenste structuur voor de bebouwde ruimte afzonderlijk voor de
binnenstad, de buitenwijken en tenslotte de verschillende dorpen. Wat betreft de binnenstad
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wordt gezocht naar ruimtelijke principes om de vitaliteit van de binnenstad te garanderen. Een
vitale stad impliceert niet enkel een concentratie van handel, voorzieningen en cultuur, maar
ook een grote concentratie van woongelegenheden voor alle bevolkingsgroepen. Het GRS gaat
uit van een clustering van stedelijke voorzieningen, vanuit de idee dat sommige van deze
voorzieningen beter functioneren wanneer ze in clusters gegroepeerd worden volgens hun
aard: gespecialiseerde winkels, campus van scholen, culturele infrastructuur, sport en recreatie,
de stationsomgeving met specifieke gemengde invulling.
Wat betreft de grote stedelijke voorzieningen (scholen, ziekenhuis) wordt het aangewezen
geacht om ruimte vrij te houden teneinde de ontwikkelingskansen van deze voorzieningen op
lange termijn te vrijwaren. In die optiek wordt het bedrijventerrein tussen Demer,
Weerstandsplein,
Nijverheidslaan
en
Citadellaan
beter
bestemd
voor
gemeenschapsvoorzieningen. De Demer met zijn dicht begroeide oevers schermt het gebied
visueel af van het bedrijventerrein.
Een belangrijke cluster van stedelijke en bovenstedelijke recreatie bevindt zich gegroepeerd
langsheen de Leopoldsvest. Het GRS raadt aan deze cluster te verdichten en bijkomende
ruimtevragen in dit gebied te situeren. Het is echter moeilijk om op deze locatie plaats te vinden
voor hoogdynamische recreatie zoals een fuifzaal. Het Studiocomplex, squash & fitnesscenter
Karteria en de geplande fuif- en evenementenzaal aan de Nijverheidslaan bieden een
aanknopingspunt voor de ontwikkeling van een westelijke cluster voor hoogdynamische
recreatie. Ook wordt geijverd voor bijkomende ruimte voor grotere culturele programma’s die
belangrijk zijn om het aanbod in de stad te verbreden. Een deel van de Euroshoe-site wordt
hiervoor naar voren geschoven.
Binnen dit idee van clustering van voorzieningen vormt de binnenstad de belangrijkste
verbinding tussen de verschillende clusters. Daarom acht men het ook onontbeerlijk alle
overige publieksgerichte diensten en voorzieningen van Diest zoveel mogelijk in de binnenstad
onder te brengen of te behouden. Wat betreft het parkeren wordt een diversifiëring van
parkeermogelijkheden voorgesteld in functie van de verschillende gebruikers, meer bepaald
stadsrandparkings voor bezoekers die langere tijd in de stad blijven, kortparkeren in de
binnenstad voor dagelijkse boodschappen en een aangepast parkeerbeleid voor bewoners.
Betreffende wonen in de binnenstad ondersteunt Diest ten volle de visie van kernversterking en
verdichting. Woonvormen met grotere dichtheid zijn dan ook onvermijdelijk op sommige
plaatsen, met name daar waar het cultuurhistorisch patrimonium minder aanwezig is, waar
grote pleinen en parken voorhanden zijn en waar men uitzicht heeft op open ruimte en natuur.

3.3.2. Ruimte voor bedrijvigheid
Gezien de ambitie van Diest in de regio, wordt in het GRS gesuggereerd om de
streefoppervlakte van 45 ha te realiseren die in de provinciale taakstelling is vooropgesteld.
De huidige site in Webbekom is voor Diest de meest geschikte plaats voor een regionaal
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bedrijventerrein wegens de directe aansluiting op de A2/E314, en de minimale belasting op het
woonweefsel. Het is dan ook aangewezen om deze site uit te breiden met zo'n 30 ha in
westelijke richting, parallel met de A2/E314.
De zone “Leuvensesteenweg 1” (noord) is hoofdzakelijk geschikt voor grootschalige
kleinhandel. De stad wil de kleinhandel in de stadskern maximaal ondersteunen en de
grootschalige kleinhandel hoofdzakelijk beperken tot de klassieke grootwarenhuizen en
aanverwanten. In overeenstemming met de aanbevelingen van het provinciaal ruimtelijk
structuurplan situeren we deze grootschalige kleinhandel in een zone 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. Het is
begrensd door de groene insteek van de Begijnenbeek. Een ontsluiting, te realiseren in het
kader van de heraanleg van de N2, zal de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren.
De zone “Leuvensesteenweg 2” (zuid) is geschikt voor kleinstedelijke en lokale bedrijvigheid.
De ontsluiting naar de A2/E314 gebeurt via het afrittencomplex Assent (Bekkevoort) en via de
weinig bebouwde steenweg. De stad suggereert aan de provincie om bij het afbakeningsproces
van het kleinstedelijk gebied dit bedrijventerrein uit te breiden met ca. 15 ha tot aan de
Bosterestraat. Zo’n uitbreiding benut minder waardevolle landbouwgronden. Anderzijds is er
voldoende afstand tot bestaande bewoning en het terreinverloop is zodanig dat deze uitbreiding
de eigenlijke depressie van de Begijnenbeekvallei niet aantast. De aansluiting op de
Leuvensesteenweg gebeurt via een ontsluitingsweg achter de huidige bedrijven. Zo'n 5 ha
zouden moeten gereserveerd worden voor lokale bedrijvigheid: hier kunnen bedrijven terecht
die wegens hun zonevreemde ligging geherlokaliseerd moeten worden.
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Figuur 12: Gewenste ruimtelijke structuur
bron: Ruimtelijk Structuurplan Diest

3.4. Visienota kleinstedelijk gebied Diest
3.4.1. Krachtlijnen
Voor het bepalen van de ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied wordt uitgegaan van een
aantal krachtlijnen die de troeven van de stad extra benadrukken. Deze krachtlijnen worden als
een rode draad doorheen de verschillende invalshoeken meegenomen en als toetssteen
gehanteerd. De krachtlijnen hebben betrekking op het (stedelijk) functioneren van het stedelijk
gebied.
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Volgende krachtlijnen werden gehanteerd:
Diest, compacte stad
De ruimtelijke structuur van Diest wordt gekenmerkt door de compactheid van de stad: de
historische kern als centrum van het stedelijk gebied, omringd door stedelijke kernen die nauw
aansluiten bij de kern. De verdere versterking van Diest als een compacte stad staat voorop in
de visie op het stedelijkgebiedbeleid. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen zullen worden
gelokaliseerd in en aansluitend bij het stedelijk weefsel.
Binnen deze visie op Diest als een compacte stad worden de openruimtegebieden die de stad
omringen, versterkt als natuurlijke grensstellende elementen ten aanzien van het stedelijk
gebied.
Invulling taakstellingen wonen en bedrijvigheid binnen het stedelijk gebied
De vooropgestelde taakstelling voor bijkomende woningen wordt eveneens gerealiseerd binnen
de compacte stad, door verdichting van het bestaande stedelijk weefsel. De geplande
stadsvernieuwingsprojecten (Euro Shoe-site, stationsomgeving, …) spelen hier volop op in.
In het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant is een streefcijfer van 45 hectare bijkomende
oppervlakte vooropgesteld voor bedrijvigheid. Dit kan gerealiseerd worden door de uitbreiding
van de bestaande bedrijventerreinen in of aansluitend bij het kleinstedelijk gebied. het betreft
hier met name het bedrijventerreinen van Webbekom en de bestaande bedrijventerreinen
langsheen de Leuvensesteenweg.
Diest als toeristisch-recreatieve aantrekkingspool
Gezien de potenties van de stad Diest wat betreft cultuur, toerisme en recreatie en de positie
binnen de ruimere regio, kan Diest zich in de toekomst meer en sterker op dit domein
positioneren. Toeristisch-recreatieve troeven van de stad zijn de talrijke historische
bezienswaardigheden, het cultureel aanbod, het recreatiedomein, … De stad kan zich omwille
van haar ligging eveneens sterker ontwikkelen als poort tot de Demervallei en de omliggende
groengebieden, en als toeristische aantrekkingspool binnen het Hageland.
Dit vergt naast de uitbouw en versterking van aantrekkelijke toeristische en recreatieve
infrastructuur ook de nodige aandacht voor het horeca- en logiesaanbod in de stad.
Gediversifieerd stedelijkgebiedbeleid
De afbakening en ontwikkeling van het stedelijk gebied Diest impliceert niet dat het hele
stedelijk gebied als een uniform geheel wordt benaderd. Er wordt net de aandacht op gevestigd
dat doelstellingen en aandachtspunten werden bepaald in functie van de specifieke ruimtelijke
situatie. Het gevolg daarvan is een gedifferentieerd ruimtelijk beleid, ook binnen het stedelijk
gebied.
Hoewel de randstedelijke open ruimte grensstellend is voor het stedelijk gebied, wil dit niet
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zeggen dat binnen het stedelijk gebied geen elementen van open ruimte zullen worden
gevrijwaard. De stad telt heel wat cultuurhistorische sites in de stadskern, die via groene en
blauwe insteken vanuit de open rand tot in de compacte stad aan elkaar gesloten zullen worden
tot een recreatief en ecologisch netwerk. Als belangrijkste project geldt daarbij het openleggen
van de Demer en aanpalende groene ontwikkelingen.

3.4.2. Ruimtelijke concepten
De ruimtelijke concepten spreken zich uit over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het
stedelijk gebied. Elk concept is een principe waar rekening mee gehouden werd bij het bepalen
van de ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk gebied Diest. Een ruimtelijk concept bepaalt
randvoorwaarden aan de ruimtelijke ontwikkeling of ontdekt gebiedsgerichte potenties of
verschillen.
Compacte stad ingesnoerd door beeldbepalende hellingen
In en rond Diest is het reliëf zeer nadrukkelijk aanwezig. Diest is een compacte stad die tussen
de getuigenheuvels is gegroeid. Ook voor de verdere ontwikkeling van de stad zijn deze
hellingen grensstellend.
In het noorden vinden we de boscomplexen van de Keiberg/Lazarijberg in het zuiden de
Kloosterberg en in het westen de Galgeberg/Safraanberg. Ook in het stedelijk gebied zijn twee
getuigenheuvels terug te vinden, de Allerheiligenberg en de Warandeberg. Deze heuvels zijn in
belangrijke mate verbonden met het ontstaan en de ontwikkeling van de stad.
Ook in de verdere ontwikkeling zullen zij een essentieel onderdeel uitmaken van de stad. De
hellingen rond de stad zijn echter duidelijk grensstellend.
De compactheid van Diest is mede te danken aan deze hellingen, dit moet dan ook verder
ondersteund worden. Dit houdt in dat de ruimte voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen door
deze randstedelijke hellingen wordt beperkt.
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Recreatiepolen in een netwerkstructuur van valleien in en rond Diest
Groene vingers (Oude Demer, Gele gracht, Elzenbos) gekoppeld aan de open Demer- en
Begijnenbeekvallei dringen het stedelijk weefsel binnen en bieden aanknopingspunten voor het
versterken van de groene dooradering van het stedelijk weefsel in relatie tot de realisatie van
deze natuurverbindingsgebieden.
Deze openruimtecorridors en groene vingers hebben ook een functie als toegankelijke
open(bare) ruimten binnen het stedelijk weefsel.
Diest wordt als poort tot het toeristisch-recreatief netwerk in de Demervallei verder uitgebouwd
door een aantal open(bare) en stedelijke ruimten verder te ontwikkelen als toeristischerecreatieve knopen. De randstedelijke open(bare) ruimte krijgt daarmee betekenis als
toeristisch-recreatief element, in complementariteit met de kernstad en het buitengebied.
Het versterken van de relaties tussen de verschillende knopen binnen een intra-stedelijk
netwerk moet de complementariteit tussen de knopen waarborgen.
De verbinding van deze knopen gebeurt via de valleistructuur die in en rond Diest nadrukkelijk
aanwezig is. De bestaande recreatiepolen Halve Maan en Tussen de waters worden aangevuld
met Fort Leopold.
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Militaire infrastructuur als deel van de stad
De militaire structuur is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van Diest. Niet alleen
heeft de militaire infrastructuur de stad mee vorm gegeven, ook zijn verschillende
herbestemmingen van deze militaire infrastructuur van belang geweest voor het huidige beeld
van Diest. Zo is het recreatiegebied Halve Maan zeer waardevol als recreatiegebied zo dicht bij
de stad. Ook woonontwikkelingen langs de Commissaris Neyskenslaan dragen nog de
structuur van deze verdedigingsgordel in zich.
Bij de ontwikkeling van de stad Diest zal de militaire infrastructuur steeds als een structurerend
element aanwezig zijn. Daarbij moet gezocht worden hoe deze infrastructuur nu en in de
toekomst deel kan blijven uitmaken van de stad.

Een stadsring met gedifferentieerd profiel
In de verdeling van het verkeer is de stadsring een belangrijke schakel. Daarbij wordt er
duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de verschillende delen van deze stadsring.
De oostelijke ringweg (Commissaris Neyskenslaan, Koningin Astridlaan, Leopoldvest en
Antwerpsestraat) heeft vooral een ontsluitende functie. Ze zorgt ervoor dat de verschillende
kleinstedelijke functies binnen de kernstad bereikbaar zijn. Dit deel van de ringweg wordt
aangelegd als een groene boulevard die zich richt naar de binnenstad. Het is hier niet de
bedoeling dat de ringweg gebruikt wordt voor doorgaand verkeer van zuid naar noord.
Bijzondere aandacht gaat hier naar een veilige en evenwichtige doorstroming van de
verschillende verkeersstromen. De groene boulevard vormt immers een belangrijk verbindend
element tussen de toeristisch-recreatieve knopen rond de Halve Maan, de omgeving van het
Begijnhof en de stationsomgeving.
De westelijke omleidingsweg heeft een heel ander statuut. Langs deze weg worden
grootschalige functies geconcentreerd, gaande van de grootschalige detailhandel aan de
Leuvensesteenweg tot de bedrijvigheid, recreatie en de voorzieningen in het gebied Tussen de
waters en aan de stationsomgeving. Het is echter niet de bedoeling dat deze functies
rechtstreekse erftoegangen kunnen krijgen vanop deze westelijke ringweg.
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Versterken kernhandelscentrum
Het kernhandelscentrum moet verder versterkt worden. Daarbij is de toegankelijkheid zeer
belangrijk. De randparkings Halve Maan, Tussen de waters, Leuvensesteenweg (gekoppeld
aan de concentratie grootschalige kleinhandel) en vooral de stationsomgeving moeten de
bereikbaarheid verhogen.
De stationsomgeving wordt als multimodale poort opgeladen met personeelsintensieve
bedrijvigheid, voorzieningen en wonen met bijzondere aandacht voor (langzaam verkeer)
verbindingen met de kernstad.
De leesbaarheid van de verbinding tussen station en kernstad moet verhoogd worden. De
huidige ziekenhuissite en de brandweersite bieden een mogelijkheid om de verbinding te
herzien. Daarbij zal ook de openlegging van de oude Demer een waardevol element zijn.

Nieuwe economische functies aansluitend bij bestaande sites
Versterking
van
de
bestaande
grootschalige
bedrijfsomgevingen
(Webbekom,
Leuvensesteenweg, Koudijs/Tussen de Waters) op goed ontsloten locaties wordt
vooropgesteld.
Op de site Koudijs is er nog ruimte beschikbaar voor bedrijven met een hoge personeelsdichtheid. Dit wordt meegenomen in de ontwikkeling van de stationsomgeving.
Bijkomende ruimte voor grootschalige bedrijvigheid (logistiek en productie) wordt gezocht op
goed ontsloten randstedelijke locaties waar in voldoende ruimte voorzien kan worden voor de
nodige buffering naar de woongebieden (uitbreiding Webbekom en Leuvensesteenweg).
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3.4.3. Hypothese van gewenste ruimtelijke structuur
De hypothese van gewenste ruimtelijke structuur bevat enkel elementen van bovenlokaal
belang voor het kleinstedelijk gebied Diest. Op de kaart worden ze schematisch weergegeven.
Diest wordt verder ontwikkeld als een compacte stad. Om het aanbod aan woongelegenheden
te kunnen verhogen worden twee sporen gevolgd. Aan de rand worden vrije percelen en
binnengebieden aan hogere dichtheden ingevuld, dan wat er tot nu gebruikelijk was. Binnen
het stadscentrum ligt de nadruk op de realisatie van diverse grote strategische projecten, maar
ook op het behoud van (potentieel) kwalitatieve gezinswoningen in het stadscentrum.
De verscheidenheid van de vraag naar bedrijventerreinen in Diest, weerspiegelt zich in de
gedifferentieerde uitbouw van de bedrijventerreinen. Er wordt voorgesteld om de taakstelling
van 45 hectare op te splitsen in drie kleinere pakketten. Per bedrijventerrein wordt bekeken
welk type bedrijvigheid best aangetrokken wordt, zodat de potenties van de specifieke locaties
ten volle benut worden. Leuvensesteenweg-noord wordt geherstructureerd en uitgebouwd tot
concentratiezone voor grootschalige kleinhandel.
De taakstelling op vlak van wonen wordt grotendeels opgevangen binnen een aantal
ambitieuze strategische (woon)projecten die op korte termijn worden gerealiseerd. Die
investeringen in het woningenpatrimonium zullen ondersteund worden door een opwaardering
van het stedelijke weefsel. Daarbij wordt er niet alleen aan de revitalisatie van het
kleinhandelscentrum en de heraanleg van straten en pleinen gedacht, maar ook aan de creatie
van kwalitatieve stedelijke groene ruimten. Deze zullen onderling met elkaar verbonden
worden, zodat er een netwerk van groene recreatieve ruimten ontstaat, die het stadscentrum
dichter bij het ongeschonden landschap van het landelijke agrarische gebied rondom de stad
brengt. De Demervallei vormt een belangrijke schakel binnen dit netwerk. Ook de militaire
infrastructuur kan hierin een structurerende rol spelen.
De verbetering van de multimodale bereikbaarheid van de stad vereist de realisatie van de
ontbrekende schakels voor de verschillende vervoerswijzen. Voor het autoverkeer blijft de
doorstroming ter hoogte van de oostelijke ring een probleem – ondanks de recente
herinrichting. Voor het openbaar vervoer zal het verhogen van het aanbod en de aanpak van de
stationsomgeving cruciaal zijn.
De uitbouw en versterking van de toeristische en recreatieve infrastructuur dient gepaard te
gaan met de nodige aandacht voor het horeca- en logiesaanbod in de stad.
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4. Kenmerken van het planningsinitiatief
4.1. Taakstelling bedrijvigheid: verantwoording van de keuze voor
deze locaties
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant geeft voor Diest een streefcijfer van bijkomende
realiseren oppervlakte voor bedrijvigheid van 45 hectare. In eerste instantie werden hiervoor
verschillende zoekzones aangeduid (zie locatiealternatieven plan-MER). Deze zoekzones
werden daarna zowel vanuit het ruimtelijk kader als in de MER-screening en de
landbouwgevoeligheidsanalyse geëvalueerd.
De landbouwgevoeligheidsanalyse geeft aan dat de locatie Webbekom-noord en
Leuvenwesteenweg-zuid het zwakst scoort voor de beroepslandbouw, Webbekom-west het
sterkst. In de globale afweging van het plan-MER is duidelijk dat het locatiealternatief ‘maximale
uitbreiding Leuvensesteenweg-zuid’ het minst gunstig is op het vlak van grondwater,
verkeersgeneratie, luchtemissies en fauna en flora, ondanks dat ook een aantal positieve
effecten aangegeven werden (landschap).
Locatiealternatieven met betrekking tot Webbekom-west bij maximale uitbreiding zijn minder
ongunstig met betrekking tot de gezondheid. De impact op de landschapsstructuur en op
perceptieve kenmerken is echter matig negatief, respectievelijk significant negatief en afdoende
maatregelen zijn niet voorhanden. Ook verdere inname van bodems met productiepotentieel is
negatiever met betrekking tot Webbekom-west.
Voornamelijk deze laatste beoordelingen met betrekking tot Leuvensesteenweg-zuid met
maximale uitbreiding (45 ha) en Webbekom-west met maximale uitbreiding (30 ha), leiden tot
de keuze voor drie locaties van elk ongeveer 15 hectare. Het is duidelijk dat de spreiding van
de innames van gebied voor vestiging van bedrijven ten opzichte van meer ruimtelijke
concentratie, tot gevolg heeft dat ook de effecten meer worden gespreid over een groot gebied
en minder doorwegen. Daarnaast blijven vanzelfsprekend nog steeds aandacht en maatregelen
noodzakelijk met betrekking tot de effecten van de deelplannen.
Naast de cijfermatige benadering van de verdeling van oppervlakte voor bedrijvigheid wordt er
ook geopteerd om een differentiatie in te bouwen. Bedrijvenzones die nabij de op- en afrit van
de A2/E314 gelegen zijn, zijn erg geschikt voor logistieke bedrijven. De zones die op een
grotere afstand van de A2 gelegen zijn, maar beter aansluitend bij het centrum of een
specifieke perceelsstructuur hebben, zijn meer geschikt voor de verwerkende en producerende
bedrijvigheid. Ten slotte werd ook een specifieke zone voor grootschalige kleinhandel
aangeduid. Dit leidde er toe dat de taakstelling van 45 hectare werd opgesplitst in een aantal
kleinere pakketten. Per bedrijventerrein wordt dan bekeken welk type bedrijvigheid het best
aangetrokken wordt, zodat de potenties van de specifieke locaties ten volle benut worden.
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Concreet wordt de volgende invulling voorgesteld:
•
de zone uitbreiding Leuvensesteenweg-zuid wordt ontwikkeld in functie van kleinschaliger
bedrijven (minimale perceeloppervlakte wordt hier verlaagd tot 2500 m² ten opzichte van
2
de richtwaarde van 5.000 m voor een gemengd regionaal bedrijventerrein). De bestaande
aanwezige bedrijfsfuncties in de bedrijvenzone volgens het gewestplan passen in het
gewenste profiel voor dit bedrijventerrein. Detailhandel, autonome kantoren, Sevesobedrijven en verwerking van primaire grondstoffen worden hier niet toegelaten. De zone
die zal worden ontwikkeld, heeft een totale bruto-oppervlakte van 19 hectare.
•
de zone Webbekom-noord wordt aangesneden in functie van hoogwaardige bedrijvigheid:
te weten onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten en dienstverlenende activiteiten. Er wordt
18 hectare ontwikkeld in functie van bedrijvigheid. Er worden restricties opgelegd aan het
type bedrijvigheid dat zich hier wenst te vestigen gezien de nabijheid van verschillende
woonwijken. Productie, verwerking en bewerking van goederen, op- en overslag,
voorraadbeheer, groepage en fysieke distributie, kleinhandel, autonome kantoren en
Seveso-bedrijven worden hier niet toegelaten. Een uitbreiding in noordelijke richting voor
activiteiten die aansluiten bij de activiteiten die vandaag op het bestaand bedrijventerrein
aanwezig zijn (logistiek en productie) is niet verdedigbaar, omwille van de ruimtelijk
ingesloten ligging tussen woongebieden. Er kan echter wel overwogen worden om
bepaalde subactiviteiten van bedrijven die grenzen aan de zone toe te laten. Het kan met
name gaan over parkeervoorzieningen, kantoor- en servicegebouwen en complementaire
voorzieningen (vb. kinderopvang, bedrijfsrestaurant, sportfaciliteiten,...).
•
de zone Webbekom-west wordt ontwikkeld voor grootschalige bedrijvigheid. De zone heeft
een totale bruto-oppervlakte van 15 hectare. In deze zone wordt ingezet op logistieke
bedrijven en productiebedrijven. Ook Seveso-bedrijven zijn toegelaten.
De zones Webbekom-noord en Webbekom-west hebben al een bedrijfsbestemming op grond
van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Diest’ van 2012. De
uitbreiding Leuvensesteenweg-zuid wordt met dit ruimtelijk uitvoeringsplan mogelijk gemaakt.
De hierboven voorgestelde zones betekenen een bijkomend (bruto-) aanbod van 52 hectare
bedrijventerreinen. In deze bruto-oppervlakte worden echter ook heel wat bufferzones,
groenassen en waterbergingen meegeteld. De netto uitgeefbare oppervlakte is dus lager. Deze
elementen zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing in de omgeving. Er wordt gestreefd
naar maximaal medegebruik, zodat deze elementen ook ten goede komen aan de omwonende
of passanten.
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4.2. Creëren van ruimte voor grootschalige kleinhandel in Diest
De provincie streeft naar een optimale verweving van kleinhandel en de bebouwde ruimte.
Kleinhandelsactiviteiten maken immers intrinsiek deel uit van de stedelijke gebieden. De
kleinhandelsfunctie bevestigt de centrumrol die deze stedelijke gebieden voor hun omgeving
vervullen. Het aanbieden van ruimte voor kleinhandelsactiviteiten is een belangrijke aspect in
het realiseren van het op kernversterking gericht ruimtelijk beleid.
Principieel wordt ervan uitgegaan dat de kleinhandelsactiviteiten verweven worden met de
andere activiteiten in de kern. Enkel wanneer verweving niet mogelijk is, bijvoorbeeld omwille
van het grootschalig karakter, het specifieke productaanbod, of omwille van de sterk (auto)
verkeersgenererende functie, acht de provincie het aangewezen om kleinhandelsactiviteiten af
te zonderen op specifiek daartoe afgebakende terreinen.
De zone ‘Leuvensesteenweg-noord’ is op het gewestplan als bedrijventerrein bestemd, maar
wordt momenteel reeds grotendeels ingevuld door grootschalige kleinhandel. Het gebied wordt
met dit ruimtelijk uitvoeringsplan bestendigd als zone voor grootschalige kleinhandel. Er wordt
2
2
een minimale nettoverkoopsoppervlakte van 600 m en een brutovloeroppervlakte van 1.000 m
opgelegd. Deze waarden zijn momenteel niet of nauwelijks te vinden in de binnenstad. Deze
zone wordt geherstructureerd (centraal plein, logische interne ontsluiting, versterken
groenstructuur,…) en verder uitgebouwd als concentratiezone voor grootschalige kleinhandel.
De bedrijfsactiviteiten worden door dit ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemd. De bestaande
bedrijven kunnen in de zone Leuvensesteenweg-noord blijven en eventueel ook verbouwen.
Voor wensen tot uitbreiding worden herlokalisatiemogelijkheden gecreëerd binnen het regionaal
bedrijventerrein Leuvensesteenweg-zuid. De ontwikkelaar van dit regionaal bedrijventerrein zal
hierin een belangrijke bemiddelende rol spelen.
Omgekeerd wordt een herlokalisatie voorgesteld van de grootschalige kleinhandelszaken die
momenteel
binnen
de
bedrijvenzone
Leuvensesteenweg-zuid
gesitueerd
zijn.
Kleinhandelszaken met uitbreidingswensen krijgen hiervoor mogelijkheden binnen de
kleinhandelszone Leuvensesteenweg-noord. Er is geen sprake van verplichte herlokalisaties.
De bestemmingen van de deelgebieden noord en zuid zijn zodoende onafhankelijk van elkaar
uitvoerbaar.

4.3. Inrichtingsprincipes voor de ontwikkeling van bedrijvenzones
In deze paragraaf wordt een aantal algemeen geldende inrichtingsprincipes voor de
ontwikkeling van de bedrijventerreinen geformuleerd. Deze inrichtingsprincipes zijn vertaald in
de inrichtingsschets die voor elke uitbreiding van de bestaande of de ontwikkeling van een
nieuwe bedrijventerrein werd opgesteld. Ze hebben ook hun vertaling gekregen in de
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verordenende voorschriften.

4.3.1. Aandacht voor bestaande landschappelijke structuur
De landschappelijke context is een belangrijk aandachtspunt bij de concrete invulling van een
terrein. Bij de inrichting van het terrein dient rekening gehouden te worden met de
onderliggende bodem- en waterkundige structuur, met waardevolle landschappelijke elementen
en erfgoedwaarden.
Bestaande waardevolle bosstructuren en beekvalleien worden gevrijwaard en waar mogelijk
geïntegreerd binnen het ontwerp. Meer zelfs, bestaande landschappelijke elementen, de
morfologische eigenschappen van de ondergrond en de aansluiting bij een bestaand stedelijk
weefsel of een landschappelijke entiteit kunnen een belangrijke aanleiding voor de ontwikkeling
van een planconcept vormen.
Er is een landschapsontwikkelingsplan opgemaakt voor het geheel van de gebieden gelegen
rond de Kloosterberg. In dit landschapsplan wordt de impact van de ontwikkeling van de
bedrijvenzones op het omliggende landschap beschreven en worden maatregelen
geformuleerd om de impact op het landschap te beperken. Deze maatregelen zijn vertaald in
het grafisch plan en de verordenende voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

4.3.2. Collectief gebruik van functies
Er moet een hoge graad van zuinig ruimtegebruik worden nagestreefd. Dit principe kan worden
nagestreefd door het gemeenschappelijk organiseren van allerhande bedrijfsfuncties. Het
meest voor de hand liggend is de realisatie van gemeenschappelijke parkeerplaatsen.
Voorwaarde is dat die vrij centraal gelegen zijn, waardoor de loopafstand naar de
respectievelijke bedrijven niet te groot is.
Andere voorbeelden zijn de organisatie van gezamenlijke laad-, los- en overslagzones,
(vracht)autowasplaatsen, opslagplaatsen, afvaldepot, vergaderruimtes, waterbekkens,…
Behalve het beperken van de ruimteverliezen en het beter benutten van de infrastructuur, is
dergelijke samenwerking ook vanuit economisch standpunt interessant. Investeringen voor
aankoop, aanleg en beheer kunnen namelijk gedeeld worden.

4.3.3. Zuinig en duurzaam ruimtegebruik
Bij de uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen of het ontwikkelen van nieuwe
bedrijventerreinen is het evident dat deze voldoen aan de hedendaagse maatschappelijke
criteria. Dit betekent dat de bedrijventerreinen op een duurzame wijze moeten ontwikkeld,
aangelegd en beheerd worden. Een van de elementen die daarin een rol speelt, is een zuinig
ruimtegebruik. Om die reden wordt het stapelen van functies (bijvoorbeeld voor
kantooractiviteiten) aangemoedigd en voor sommige activiteiten zelfs verplicht.
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Duurzaamheid is echter niet enkel een kwestie van zuinig ruimtegebruik. Ook
energiebesparende maatregelen, de keuze van duurzame bouwmaterialen en het voorzien van
een multimodale ontsluiting van het bedrijfsterrein of het bedrijfsgebouw horen daarbij.

4.3.4. Kwaliteitsvolle groene inrichting
Het groen bepaalt in grote mate de beeldkwaliteit van een terrein. Er dient een keuze gemaakt
te worden of het terrein zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in het bestaande landschap of dat
er op het terrein een ‘nieuw’ landschap wordt gecreëerd. Deze keuze zal in sterke mate
bepaald worden door de ecologische, landschappelijk of natuurlijke waarde van de omliggende
openruimtegehelen of -fragmenten.

4.3.5. Beperken van hinder voor omliggende functies
‘Hinder’ is een vrij ruim begrip: geluidshinder, lichthinder, stofhinder, trillingshinder, geurhinder,
verkeershinder, visuele hinder,… Het middel bij uitstek om de hinder in te schatten en
voorstellen te formuleren om deze hinder te beperken is de milieueffectrapportage. De
voorstellen tot verbetering zijn vertaald in het grafisch plan en de verordenende voorschriften.
Een belangrijk middel om de hinder naar omliggende functies te beperken, is het voorzien van
een buffer. Aard en afmetingen van een buffer kunnen zeer verschillen naargelang de
specifieke situatie op het terrein. In sommige gevallen volstaat een afstandsbuffer, in andere
gevallen kan een brede volumebuffer aangewezen zijn. Dergelijke volumebuffers kunnen een
functionele invulling krijgen door bijvoorbeeld fiets- wandel- en sportmogelijkheden te creëren.
Buffers hebben niet alleen een bufferende functie, maar dienen ook een landschappelijke
integratie van de bedrijvigheid in de meestal waardevolle omgeving te realiseren. Dit betekent
ook dat de buffer beschouwd moet worden als een onderdeel van het omliggende landschap en
dit landschap als het ware een deel laat overlopen tot aan de bedrijfspercelen. Typerende
kenmerken van het omliggende landschap, zoals boomsoort, plantrichting en volumewerking
kunnen daartoe in de bufferzone worden opgenomen en de integratie van het bedrijventerrein
in zijn omgeving versterken. Het is absoluut niet de bedoeling om rond de bedrijven een
volledig dicht en immer groen blijvend scherm op te trekken. Dit soort buffer is vreemd in het
omliggende landschap en zou in wintertijd nog meer de aandacht op de bedrijvenzone vestigen
dan wanneer geen buffer zou worden aangelegd.

4.4. Inrichtingsprincipes Leuvensesteenweg-zuid
Bestaande beekstructuur als drager
De begrenzing van het nieuwe bedrijventerrein wordt ingegeven door de bestaande structuur.
De zuidelijke grens is de Bosterestraat. Langsheen deze straat (die op deze plaats een
aardeweg is) loopt een beek, die afwatert in de Begijnenbeek. De beek loopt van west naar
oost. Zowel de percelen ten noorden (in het deelgebied) als ten zuiden van de Bosterestraat
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wateren af naar deze beek. De beek loopt ter hoogte van het deelgebied nagenoeg parallel met
de Begijnenbeek. Tussen de Bosterestraat en de vallei van de Begijnenbeek is er een
plaatselijke verhoging.
Doordat de percelen afwateren naar de Bosterestraat is er een perceelsstructuur ontstaan
loodrecht op de Bosterestraat. Deze structuur uit zich ook in houtkanten, afwateringsbeekjes en
aardewegjes loodrecht op de Bosterestraat.
Deze globale bestaande structuur blijft behouden en wordt als drager van de ontwikkeling
gezien. De bestaande afwateringsstructuur zal worden versterkt voor de afvoer van het
hemelwater van het bedrijventerrein. Er wordt een groenstructuur gekoppeld aan de
beekstructuur. Zo wordt de buffering van het bedrijventerrein volledig opgenomen in de
houtkantstructuur van de omgeving. Rond de Bosterestraat wordt een bredere groenstrook
voorzien die voldoende buffercapaciteit heeft voor het afstromend hemelwater.
Ruime afstand bewaren ten aanzien van de bewoning
Enkel in het noordoosten van de site grenst de uitbreiding van het bedrijventerrein aan een
woonzone. Hier wordt gekozen voor een brede volumebuffer van vijftig meter breed. Ter hoogte
van het bestaande bedrijventerrein, dat momenteel direct aan de woonzone grenst, wordt
gekozen voor een buffer van tien meter breed. In zuidoostelijke richting zijn de landbouw- en
natuurgebieden van de Begijnenbeekvallei te vinden, samen met enkele woningen aan de
Bosterestraat. De buffer heeft hier vooral een landschappelijke functie en is daarom minimaal
vijftien meter breed.
Ontsluiting: één centrale as
De nieuw te ontwikkelen zone wordt volledig ontsloten door één centrale as. Deze centrale as
doet dienst als erfontsluiting. De as laat verkeer toe in twee richtingen, zodat slechts één
knooppunt met de Leuvensesteenweg noodzakelijk is. De centrale as is de functionele
ontsluitingsroute voor het gemotoriseerd verkeer, maar kan mogelijk ook dienst doen als
interlokale verbinding voor het fietsverkeer.
Herstructurering bestaande bedrijvenzone door lusweg
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.
Bosterestraat als fietsas
De Bosterestraat kan dienst doen als centrale fietsas voor het bedrijventerrein. Deze fietsas is
gelegen in een groene zone, waarin ook de waterbuffering wordt opgenomen. Loodrecht op
deze as wordt nog een aantal fietsverbindingen tot aan de Leuvensesteenweg gerealiseerd.
Ook deze worden gekoppeld aan de afwatering- en groenstructuur.
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4.4.1. Inrichtingsschets
Om de voormelde principes die de basis vormen voor de verordende bepalingen in het plan en
de voorschriften te verduidelijken, is een inrichtingsschets opgesteld. Deze inrichtingsschets
geeft de ontwikkeling aan van de bedrijvenzone, zoals die op dit ogenblik het meest geschikt
lijkt.
De inrichtingsschets is slechts informatief. Dit wil zeggen dat het plannetje slechts één van de
inrichtingsmogelijkheden aangeeft hoe de bedrijvenzone er in de toekomst zou kunnen uitzien.
De inrichtingsschets heeft ook een rol gespeeld in het vastleggen van bepaalde
randvoorwaarden voor het specifieke bedrijventerrein. Deze randvoorwaarden werden vertaald
in het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften.
De inrichtingsschets geeft aan dat de ontsluiting van de bestaande en van de nieuwe
bedrijvenzone best op één plaats aansluit op de N2 (Leuvensesteenweg). Dit betekent ook dat
ernaar gestreefd wordt dat op termijn de rechtstreekse erftoegangen tot de N2 vanuit de
bestaande bedrijvenzone worden verminderd en vervangen door een erfontsluitingsweg parallel
naast de N2.
Vanop deze ontsluiting loopt een centrale ontsluitingsas parallel aan de Leuvensesteenweg.
Deze centrale ontsluitingsas zorgt voor de ontsluiting van alle nieuwe bedrijfsgebouwen. De
erfontsluitingsweg voor de bestaande bedrijven takt eveneens op twee plaatsen aan op deze
centrale ontsluitingsas. De centrale ontsluitingsas wordt vormgegeven als een centrale laan
met hoogstammig groen. Parallel op deze groene centrale laan worden bomenrijen geplant die
enerzijds het bedrijventerreinen compartimenteren en anderzijds aansluiting zoeken op (nog te
ontwikkelen of bestaande) bomenrijen in het aanpalende landbouwlandschap aan de overzijde
van de Bostersebeek.
De bedrijvenzone wordt ten opzichte van de bestaande woonkern gebufferd door een
voldoende breed groenscherm. Aan de zijde van de Bostersebeek is het groenscherm minder
breed en wordt vooral een landschappelijke overgang nagestreefd. Enerzijds gebeurt dit door
het doortrekken van een aantal bomenrijen. Anderzijds wordt er naar gestreefd om de zone
tussen Bostersebeek en de Begijnenbeek op een landschappelijke wijze in te richten. In de
landschapsevaluatiestudie worden hiervoor mogelijkheden geformuleerd. Deze zone zal in de
toekomst eerder als gemengd openruimtegebied ingericht worden.
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4.5. Inrichtingsprincipes Leuvensesteenweg-noord
Handel rond centraal plein
Op dit moment zijn de handelszaken hoofdzakelijk naar de Leuvensesteenweg gekeerd. Alleen
de Carrefour is gericht naar een parking die loodrecht georiënteerd is op de steenweg. Door de
komst van de Colruyt werd ook het noordelijke deel anders georganiseerd. Door een centraal
plein/parking aan te leggen kunnen nieuwe handelszaken gebundeld worden. De handelszaken
zijn dan niet meer gericht op de steenweg.
Cluster autogerichte bedrijvigheid en bediening handelszaken
In het centrale deel zijn op dit ogenblik een aantal autogerichte handelszaken en bedrijven
aanwezig (bandencentrale, garage,…). Op deze plaats kan ook de bediening van de
omliggende handelszaken georganiseerd worden. Op die manier blijft het laden en lossen
gescheiden van de klantenbewegingen.
Logische interne ontsluiting
De ontsluiting van het gebied gebeurt via een ontsluitingsweg, die op twee plaatsen aansluit op
de Leuvensesteenweg. Op deze manier worden de talrijke bestaande in- en uitritten
gereduceerd. Door deze ontsluitingsweg worden zowel de nieuwe als de bestaande
handelszaken op een eenduidige manier ontsloten. Door middel van deze weg is er ook
toegang tot het binnengebied waar het laden en lossen kan plaatsvinden. Voor deze interne
ontsluiting worden verschillende varianten uitgewerkt.
Versterken groenstructuur
Naast deze zone is de vallei van de Begijnenbeek gelegen. De groenstructuur van de vallei
wordt verder versterkt. De wand van de zone wordt kwalitatief afgewerkt en gebufferd naar de
vallei. Loodrecht op de Begijnenbeek is de Opendeurkeloop gelegen. Aan deze beek kan een
groenas gekoppeld worden die het centrale plein aflijnt. De fiets- en voetgangersverbindingen
worden maximaal gekoppeld aan de groenstructuur.
Waterbufferbekken
De bijkomende verharding voor onder andere parkeerplaatsen in de kleinhandelszone wordt
gecompenseerd door bijkomende waterbuffering in de groen- en parkstructuur rondom de
Begijnenbeek en de Opendeurkeloop.

4.5.1. Inrichtingsschets
Om de voormelde principes die de basis vormen voor de verordende bepalingen in het plan en
de voorschriften te verduidelijk is een inrichtingsschets opgesteld. Deze inrichtingsschets geeft
de ontwikkeling aan van de bedrijvenzone zoals die op dit ogenblik het meest geschikt lijkt.
De inrichtingsschets is slechts informatief. Dit wil zeggen dat het plannetje slechts één van de
inrichtingsmogelijkheden aangeeft hoe de kleinhandelszone er in de toekomst zou kunnen
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uitzien. De inrichtingsschets heeft ook een rol gespeeld in het vastleggen van bepaalde
randvoorwaarden voor het specifieke bedrijventerrein. Deze randvoorwaarden werden vertaald
in het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften.
De inrichting van de kleinhandelszone bestaat uit een centrale handelszone tussen twee
parkeerzones. De zuidzijde van de handelszone wordt gevormd door de bestaande Carrefour,
de noordzijde wordt begrensd door de Opendeurkeloop. Ten noorden van de noordelijke
parkeerzone wordt nog een handelszone voorzien. Vandaag bestaat de centrale handelszone
uit verschillende onderdelen met enerzijds de zeer grootschalige gebouwen van Carrefour en
anderzijds kleinschalige voormalige woongebouwen langsheen de Leuvensesteenweg. Op
termijn zouden deze verder uitgebouwd kunnen worden tot een architecturaal vormelijk geheel,
waarbij een duidelijk front naar de Leuvensesteenweg ontstaat. Op dat ogenblik is het ook
haalbaar om een erfontsluitingsweg aan de voorzijde van de handelszone, parallel aan de
Leuvensesteenweg aan te leggen.
De ontsluiting van gehele handelszone wordt afgewikkeld op twee aansluitpunten op de
Leuvensesteenweg. Dit betekent dat alle individuele erftoegangen op termijn verdwijnen. De
centrale handelszone wordt bij voorkeur via een centraal binnengebied bevoorraad, waardoor
vrachtverkeer en parkerende bezoekers van elkaar gescheiden blijven.
De handelszone wordt aan de oostzijde begrensd door het parkgebied rond de Begijnenbeek.
De oostelijke grens van de kleinhandelszone wordt een stuk verlegd, waardoor de vergunde
parking van de Carrefour in de detailhandelszone wordt opgenomen. Op die manier ontstaat
ook de mogelijkheid om een aantal niet-ontsloten percelen te kunnen ontwikkelen (verdichting
van de kleinhandelszone).
Voor de verdichting van de kleinhandelszone zijn nog meerdere varianten mogelijk. Ofwel
worden er nieuwe panden in lijn met de bestaande bebouwing van Carrefour gebouwd en kan
aan de parkzijde een nieuwe ontsluitingsweg komen. Ofwel wordt de ontsluitingsweg in het
midden van de kleinhandelszone aangelegd en gaat de weg met een bocht richting de
Reustraat. Een alternatief is dat er nieuwe bebouwing komt op een gedeelte van de bestaande
parking van Carrefour en de ontsluitingsweg daarnaast wordt aangelegd. Dit dient in de verdere
onderhandelingen over de ontwikkeling van deze kleinhandelszone uitgeklaard te worden.
Alleszins moet een verbinding worden gemaakt tussen de aansluiting bij Colruyt en de
Reustraat, als er nieuwe grootschalige detailhandelsvestigingen bijkomen. De zone rond de
Begijnenbeek wordt als een volwaardig park met behoud en herstel van de natuurwaarden
ingericht. Een fiets- en voetpad verbindt langsheen de Begijnenbeek of via een andere route
door het park de kleinhandelszone met het centrum.
De smalle spie ten zuiden van de Reustraat wordt herbestemd naar woongebied, waardoor een
beperking van grootschaligheid van de kleinhandel wordt opgelegd. Er is immers geen ruimte
voor een volwaardige buffer ten opzichte van de woonwijk. De mogelijkheid ontstaat om dit
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gebied op lange termijn te integreren in de woonwijk. Hierbij moet rekening gehouden worden
met de ligging aan de Leuvensesteenweg. Bij de vergunningverlening moeten in verband met
een goed woon- en leefklimaat eisen worden gesteld met betrekking tot bijvoorbeeld de
positionering op het perceel, de ligging van de slaapkamers, de toepassing van geluidwerende
materialen…
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5. Milieu- en omgevingsaspecten
In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Diest is een milieueffectrapportage
uitgevoerd. Voor de nieuwe bedrijventerreinen zijn verschillende alternatieven op hun
milieueffecten beoordeeld. Het planmilieueffectrapport (plan-MER) werd op 13 juli 2011
goedgekeurd. Dit plan-MER werd opgemaakt op basis van het integratiespoorbesluit. Dit besluit
van de Vlaamse Regering is in de rechtspraak onwettig bevonden. Daarom is een nieuwe
procedure doorlopen. Hetzelfde plan-MER werd op 11 februari 2015 opnieuw goedgekeurd.

5.1. Leuvensesteenweg-zuid
Verkeer
De ontwikkeling van bedrijvigheid genereert beperkt bijkomend verkeer op de
Leuvensesteenweg. Het betekent vrijwel geen bijkomende hinder voor de woningen langsheen
de steenweg. De impact op de huidige capaciteit wordt als gering beoordeeld. Anderzijds is
fietsverkeer belangrijk langs deze as; een hoofdroute in het functioneel fietsroutenetwerk. Door
de toename van het verkeer wordt een gering negatief effect verwacht op de verkeersveiligheid.
Een herinrichting van de steenweg conform het streefbeeld is een afdoende maatregel.
Lucht
Voor wat betreft de vergelijking van de alternatieven kan het volgende gemeld worden. De
grootste effecten door emissies in de lucht als gevolg van bedrijvigheid zullen plaatsvinden bij
ontwikkeling van de zone Leuvensesteenweg-zuid. De effecten vinden plaats in een zone die
voor meer dan 40% uit kwetsbare gebieden bestaat (woongebied). Dit is ingrijpender dan bij de
andere deelplanlocaties. In die zin wordt de spreiding van bijkomende bedrijventerreinen op
drie locaties als ongunstiger beoordeeld dan het locatiealternatief, waarbij een concentratie van
bedrijfsactiviteiten gebeurt op de locaties Webbekom-noord en Webbekom-west.
Voor effecten door verkeersluchtemissies geldt dat spreiding op de drie locaties het meest
gunstige is. Alleszins worden de luchtkwaliteitsnormen als gevolg van de verwachte
verkeerstoename niet overschreden.
Geluid
De omvorming van agrarisch gebied tot industriegebied impliceert dat de
milieukwaliteitsdoelstelling voor geluid voor het te ontwikkelen gebied, de omliggende
woonkernen en natuurgebied wijzigen. Afhankelijk van de ligging en de beoordelingsperiode
wordt de milieukwaliteitsdoelstelling 5 tot 15 dB(A) minder streng. Dit kan een negatief effect op
het geluidsklimaat in de nabijgelegen woonkern hebben. Uiteraard moet de
milieukwaliteitsdoelstelling volgens de nieuwe richtwaarde gerespecteerd worden. Volgens het
beoordelingskader wordt hierdoor aan het plan een gering negatief effect toegekend. Er worden
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milderende maatregelen geformuleerd om de lokale geluidsemissie
Geluidseffecten door de verkeerstoename zijn verwaarloosbaar.

te

beperken.

Bodem
Door de realisaties kan men verwachten dat de bodem verdicht, waarvoor milderende
maatregelen worden voorgesteld op de plaatsen die later nog vegetatie dienen te dragen of
infiltrerend dienen te blijven. Andere effecten op de bodem zijn eerder beperkt, hooguit minder
erosie, in de mate dat dit plaatselijk momenteel een beperkt knelpunt vormt. Er zijn geen
gekende knelpunten met betrekking tot bodemhygiëne.
Externe veiligheid
Er is een ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt voor de afbakening van het kleinstedelijk
gebied Diest. Hierin staat een analyse van de externe risico’s verbonden aan gevaarlijke stoffen
in Seveso-inrichtingen. Dit zijn inrichtingen waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Voor het
deelplan Leuvensesteenweg-zuid wordt de inplanting van Seveso-inrichtingen, gezien hun
ligging en relatie tot de omgeving, a priori uitgesloten. Dit betekent dat in deze zone geen
Seveso-inrichtingen mogelijk zijn.
Water
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de
watertoets moet gebeuren. Dat wil zeggen nagaan of het plan schadelijke effecten heeft op het
natuurlijk watersysteem en zo nodig zorgdragen voor het zo veel als mogelijk beperken van
schadelijke effecten. Als dit niet mogelijk is, dan zijn herstel- en of compensatiemaatregelen
aan de orde.
Inrichting van het gebied als bedrijventerrein heeft vanzelfsprekend afdichting tot gevolg, doch
de generieke maatregelen conform het beleid ter zake (o.m. Vlarem II, art. 6.2.2.1.2 §4) en in
het bijzonder de infiltratiemogelijkheden, zullen waarschijnlijk afdoende zijn om de
grondwatervoeding te handhaven. Infiltratievoorzieningen betekenen wel een ruimtebeslag van
grofweg 0,4 hectare, doch ze zijn waarschijnlijk deels te realiseren in combinatie met de buffer
voor hemelwater (RWA-buffer). Men kan verwachten dat steeds afvoer van hemelwater zal
nodig blijven, ondanks dat een deel wordt gebruikt en een deel wordt geïnfiltreerd. Gezien de
huidige wateroverlast stroomafwaarts van het terrein, met betrekking tot de Begijnenbeek ter
hoogte van de Speelhofwijk, wordt deze afvoer van hemelwater beschouwd als een significant
negatief effect. Verdergaande inrichtingsmaatregelen, buffer en geknijpte afvoer zijn vereist en
mogelijk. De voorschriften van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening waarborgen dit.
De RWA-buffer betekent een ruimtebeslag van circa 0,5 ha. Bovendien is het aan te bevelen
om eveneens de RWA van de bestaande bedrijven mee te nemen in de aan te leggen
voorzieningen. In de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt daarom opgenomen
dat hiervoor voldoende ruimte gereserveerd moet worden. Elke RWA-buffer dient afsluitbaar te
zijn bij calamiteit en wordt bij voorkeur collectief aangelegd. Alle RWA van risicovlakken
(parkings, wegenis,..) dient geleid te worden over een KWS-afscheider (koolwaterstoffen) met
coalescentiefilter, en via slibvang. Het is in die zin ook belangrijk dat erosie wordt vermeden
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tijdens werken.
Schadelijke effecten op het watersysteem worden zo veel als mogelijk beperkt door toepassing
van de voorschriften ten aanzien van hemelwateropvang, -infiltratie en -buffering uit de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013. Binnen de bestemmingszone
voor gemengd regionale bedrijvigheid is voldoende ruimte beschikbaar om de noodzakelijk
geachte infiltratie- en buffervoorzieningen te realiseren. Dit moeten zo veel mogelijk collectieve
voorzieningen zijn. De exacte locatie hiervan wordt niet in het ruimtelijk uitvoeringsplan
vastgelegd en ze kunnen in principe overal in de bestemmingszone aangelegd worden; zij het
dat al bekend is dat natte zandleembodems hiervoor minder geschikt zijn. Het ruimtelijk
uitvoeringsplan laat de mogelijkheid open om de infiltratie- en buffervoorzieningen op de meest
geschikte locatie aan te leggen.
Flora en fauna
Het deelgebied 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 circa 30 meter brede bufferzone
voorzien. 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. Dat is het
aanplanten van streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken in de lineaire
groenstructuren en de buffer.
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
De uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein situeert zich in een depressie net achter de
top van een heuvel (gezien vanuit de Begijnenbeekvallei) en heeft daardoor slechts een
beperkte visuele impact. De uitbreiding biedt zelfs kansen om de bestaande bedrijvigheid beter
landschappelijk te integreren. Zo dient de grachten- en houtkantenstructuur als basis voor de
landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein in de omgeving. Er worden geen
erfgoedwaarden aangetast of verstoord.
Hinder en gezondheid
Effecten op de gezondheid van de mens zijn in de omgeving van Leuvensesteenweg-zuid
relatief belangrijker dan in de omgeving van de andere onderzochte locaties voor bijkomende
bedrijvigheid. Dit heeft te maken met de ligging ten opzichte van woongebied en geldt in het
bijzonder voor luchtkwaliteit. Met betrekking tot geluid worden milderende maatregelen
voorgesteld en gelden de milieukwaliteitsnormen als waarborg tegen onaanvaardbare
hindersituaties.
Ruimtelijk-functionele aspecten
Om de gevolgen voor de landbouw zo goed mogelijk mee te kunnen wegen bij de keuzes in
verband met de afbakening van het kleinstedelijk gebied is in 2009 een landbouweconomisch
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onderzoek uitgevoerd. De voornaamste conclusies staan hieronder.
Door het deelplan Leuvensesteenweg-zuid verdwijnt circa 19 hectare landbouwgronden; in dit
gebied gaat geen landbouwzetel verloren. In de totaalscores van de gevoeligheidsanalyse
krijgen alle percelen een waarde tussen 105 en 160, wat voor Diest gemiddelde scores zijn. Het
deelgebied bevat één geregistreerde bedrijfszetel met enkele huiskavelpercelen. De afstand
van de overige landbouwgronden tot de bedrijfszetel varieert van minimaal 200 meter tot 2 à 3
kilometer. Het is voor Diest het enige gebied met hoge scores voor leeftijd en uitbollingsgraad,
wat wijst op jongere bedrijfsvoerders. Het deelgebied is niet overstromingsgevoelig en slechts
gedeeltelijk licht erosiegevoelig. De landbouwgevoeligheid van dit gebied ligt tussen de beide
andere Diestse scenario’s in. Er worden geen specifieke aandachtspunten vanuit de
landbouwgevoeligheidsanalyse geformuleerd.
Om de gevolgen voor de betrokken landbouwbedrijven in kaart te brengen is in 2014 een
landbouweffectrapportage uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij. Hieruit is gebleken
dat er negen landbouwbedrijven actief zijn in het plangebied. In de onderzochte gebieden zijn
vooral akkerbouwbedrijven actief, al dan niet gespecialiseerd, met een neventak of zelfs
gemengd met een veehouderij. De meeste landbouwers zijn landbouwer in hoofdberoep, in een
enkel geval gepensioneerd. De gronden zijn in eigendom van zowel grotere als kleinere
bedrijven. De impact van de ontwikkeling van het bedrijventerrein verschilt uiteraard per
betrokken bedrijf. Eén bedrijf verliest bijna tien hectare. Er ligt ook nog een bedrijfskavel in het
plangebied (al industriegebied op het gewestplan), evenals aanliggende huiskavels. De
landbouwers vragen vooral ruilgrond ter compensatie van een eventueel oppervlakteverlies.
Een goede communicatie met de betrokken landbouwers is van groot belang om de
verliessituatie in goede banen te leiden.
In het plan-MER wordt met betrekking tot ruimtelijk-functionele aspecten nog vermeld dat de
achterwaartse uitbreiding van de bestaande bedrijvenstrip leidt tot meer ruimtelijke samenhang
qua bedrijvigheid, zeker in samenhang met de nagestreefde verhuizing van de baanwinkels
naar de dichter bij het centrum gelegen kleinhandelszone.
Milderende maatregelen
In de tabel staat het overzicht van de effecten en voorgestelde milderende maatregelen uit het
plan-MER. Het gaat om de effecten die als matig of significant werden beoordeeld of waarvoor
maatregelen werden voorgesteld. Voor mogelijke maatregelen op planniveau staat aangegeven
in hoeverre en op welke manier ze bepalend zijn voor de voorschriften van het ruimtelijk
uitvoeringsplan.
DEELPLAN UITBREIDING RB
LEUVENSESTEENWEG ZUID
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

BODEM
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DEELPLAN UITBREIDING RB
LEUVENSESTEENWEG ZUID
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

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).

Doorwerking in het RUP

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).

Waterbeheersing is als criterium
opgenomen in de verplicht op te
maken inrichtingsstudie.
Voorzieningen voor waterbeheer
worden in het hele plangebied
toegelaten.
Op
planniveau
geldt
de
gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake waterbeheer.

Effecten van DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater op
oppervlaktewaterkwaliteit

Geen effect m.b.t.
DWA;

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).

Waterbeheersing is als criterium
opgenomen in de verplicht op te
maken inrichtingsstudie.

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

RWA zonder
vertraagde lozing
op de Begijnenbeek
is significant
negatief gezien de
wateroverlastproble
matiek.
Bemalingswater
bevat mogelijk hoge
concentratie aan
gereduceerd ijzer

Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (PR).

Waterbeheersing is als criterium
opgenomen in de verplicht op te
maken inrichtingsstudie.
Op
planniveau
geldt
de
gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake waterbeheer.
Ruimtereservering voor RWA van
bestaande
bedrijven
wordt
verplicht gesteld.

Vóór lozing op oppervlaktewater dient bemalingswater voldoende belucht te
worden (oxidatie 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 RWA-buffering betekent een ruimtebeslag van grootteorde 0.5 ha (PR).
RWA-bekkens 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).
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DEELPLAN UITBREIDING RB
LEUVENSESTEENWEG ZUID
Effect
Wijziging structuurkwaliteit
kwaliteit waterbodem

Toelichting

en

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

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 RWA-buffer en
infiltratievoorzieningen, flauwe taluds, plaatselijk verbrede gracht, een meer
kronkelend verloop, … (niet limitatieve opsomming) (PL/PR).

Waterbeheersing is als criterium
opgenomen in de verplicht op te
maken inrichtingsstudie.

MENS-VERKEER
Verkeersveiligheid

In het bijzonder
m.b.t. fietsverkeer

Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg conform het streefbeeld (PR)

Gezien de ligging
t.o.v. gevoelige
gebieden.

Milderende maatregel: selectief de minst hinderlijke exploitaties
luchtemissies voor deze zone voorbehouden (PR).

De effecten t.o.v. de
huidige situatie
zouden significant
negatief beoordeeld
worden, doch na de
herbestemming
zullen andere
normen gelden.

Ter hoogte van de grens met de woonkern (o.a. ten noorden van deze KMO
zone), wordt voorgesteld om bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen,
en geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is. Ingeval geen monitoring
van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen om de afstanden tot
bewoning te bepaling in functie van het type van bedrijfsactiviteit, en dit volgens
de Nl. milieuzonering (PR).

Het plan heeft een verplichte
bufferzone.

biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken aanplanten (PL+PR).

Streekeigen groen is opgenomen
in het voorschrift voor de aanleg
van de buffer.

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden en
voorkomen (PR).

LUCHT
Emissies door bedrijvigheid

m.b.t.

GELUID EN TRILLINGEN
Effecten door bedrijvigheid

FAUNA EN FLORA

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
perceptieve kenmerken

Betere
landschappelijke
integratie

De globale bestaande landschapsstructuur behouden als drager voor de nieuwe
uitbreiding. De bestaande afwateringsstructuur kan worden versterkt voor de
afvoer van het hemelwater van het bedrijventerrein. Aan de beekstructuur wordt
een groenstructuur gekoppeld. (PL/PR)

Buffering en groenaanleg is als
criterium opgenomen in de
verplicht
op
te
maken
inrichtingsstudie.

MENS, RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Verkeersleefbaarheid en
veiligheid

Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg conform het streefbeeld (PR)
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DEELPLAN UITBREIDING RB
LEUVENSESTEENWEG ZUID
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

Gezondheidsaspecten

Emissies geluid en
lucht

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).

Het plan heeft een verplichte
bufferzone.
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5.2. Leuvensesteenweg-noord
Verkeer
In het plan-MER is als uitgangspunt genomen dat de bestaande handelszaken van het
bedrijventerrein Leuvensesteenweg-zuid verhuizen naar Leuvensesteenweg-noord. Wanneer
beide zones samen worden bekeken, is dus alleen maar sprake van een verschuiving en niet
van het creëren van bijkomende winkeloppervlakte. Het is evenwel niet de verwachting dat de
bestaande handelszaken op korte termijn zullen verhuizen, terwijl binnen afzienbare periode de
nog beschikbare ruimte op het terrein Leuvensesteenweg-noord waarschijnlijk ingevuld gaat
worden met detailhandel. Het gaat om ongeveer tienduizend vierkante meter
brutovloeroppervlakte. Rekening houdend met het type locatie en het type winkel kan de
verkeersgeneratie op het drukste uur worden ingeschat op driehonderd motorvoertuigen. Gelet
op de regionale functie en de toegekende categorie van secundaire weg type II zijn capaciteiten
van 1.200 of 1.400 motorvoertuigen per uur per richting van de Leuvensesteenweg niet
ondenkbaar. Naar verwachting kan het verkeer op aanvaardbare wijze afgewikkeld worden via
de Leuvensesteenweg.
Hierbij wordt in overweging genomen dat los van de herbestemming inspanningen worden
geleverd om de praktische capaciteit van de Leuvensesteenweg te vergroten, zoals onder meer
de aanleg van parallelwegen, rotondes en een nieuwe ontsluitingsweg in de detailhandelszone.
Deze ingrepen laten toe het (links-)afslaand verkeer op de Leuvensesteenweg te verminderen,
waardoor de doorstroming verbetert. Door de herinrichting van de Leuvensesteenweg en de
aanleg van de gezamenlijke ontsluitingsweg is de verkeersveiligheid momenteel al significant
verhoogd ten opzichte van de vroegere situatie.
Lucht
In het geval er hooguit zeer beperkte verschuivingen optreden zijn geen effecten aan te geven
op de luchtkwaliteit. Wanneer de effecten op de luchtkwaliteit van het bijkomend verkeer als
gevolg van de uitbreiding van de bedrijventerrein in beschouwing wordt genomen, dan kan de
verwachting uitgesproken worden dat er een gering negatief effect optreedt als gevolg van de
verder invulling van het terrein Leuvensesteenweg-noord met detailhandel. Rekening houdend
met de achtergrondconcentraties van stikstofdioxide en fijn stof in het plan-MER is duidelijk dat
de milieukwaliteitsnormen niet overschreden zullen worden.
Geluid
In het plan-MER is ervan uitgegaan dat er geen bijkomende verkeersbewegingen zijn en dus
dat het geluidsklimaat ook gelijk blijft. Gelet op het huidige niveau van 70 dB(A) voor het
gewogen geluidsniveau aan de Leuvensesteenweg zal de verwachte toename van het verkeer
niet voor een merkbaar negatief effect zorgen.
Bodem
Gezien de compactiegevoeligheid van de bodem in het parkgebied, zijn maatregelen nodig om
bodemverdichting te voorkomen bij de inrichting van de groenbuffer en tijdens de
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waterbeheersingswerken.
Externe veiligheid
Er is een ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt voor de afbakening van het kleinstedelijk
gebied Diest. Hierin staat een analyse van de externe risico’s verbonden aan gevaarlijke stoffen
in Seveso-inrichtingen. Dit zijn inrichtingen waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Voor het
deelplan Leuvensesteenweg-noord wordt de inplanting van Seveso-inrichtingen, gezien hun
ligging en relatie tot de omgeving, a priori uitgesloten. Dit betekent dat in deze zone geen
Seveso-inrichtingen mogelijk zijn.
Water
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de
watertoets moet gebeuren. Dat wil zeggen nagaan of het plan schadelijke effecten heeft op het
natuurlijk watersysteem en zo nodig zorgdragen voor het zo veel als mogelijk beperken van
schadelijke effecten. Als dit niet mogelijk is, dan zijn herstel- en of compensatiemaatregelen
aan de orde.
Een gedeelte van het deelgebied Leuvensesteenweg-noord is mogelijk en effectief
overstromingsgevoelig gebied. Deze gebieden moeten in beginsel zo veel mogelijk van
bebouwing gevrijwaard worden. Het waterbergend vermogen van deze gebieden blijft op deze
manier zo veel mogelijk gehandhaafd. Op basis van de beleidsdoelstellingen voor het
kleinstedelijk gebied Diest (clusteren van stedelijke activiteiten, ontwikkelingsmodel van de
compacte stad) kiest de provincie voor een beperkte uitbouw van de bestaande concentratie
van detailhandelsvestigingen. Van belang blijft wel dat het waterbergend vermogen op peil blijft
door op een aangepaste wijze te bouwen. Hierbij moet gedacht worden aan het bouwen op
kolommen of het toepassen van een overstroombare kelder. Dit is ook een manier om ervoor te
zorgen dat het vloerpeil op veilige hoogte wordt aangelegd. In het geval dat een afname van de
ruimte voor overstromingswater toch niet te vermijden is, moet dit elders gecompenseerd
worden door afgravingen.
Effecten op de grondwatervoeding worden als zeer beperkt ingeschat. Het onbebouwde deel is
niet gekarteerd als infiltratiegevoelig. De inrichting van dit gebied voor detailhandel heeft
afdichting van de bodem tot gevolg door bebouwing en verharding voor parkeren. Om een
snelle afvoer van hemelwater te vermijden, worden voorwaarden opgelegd om het hemelwater
zo veel mogelijk te benutten, te laten infiltreren en vertraagd af te voeren. Deze staan in de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 over hemelwaterputten.

Figuur 13: De mogelijke (lichtblauw) en effectief (donkerblauw)
overstromingsgevoelige gebieden.

De infiltratie- en buffervoorzieningen voor hemelwater kunnen zowel in het gebied voor
kleinhandel als in parkgebied worden aangelegd. Aandachtspunt hierbij is dat het parkgebied
overstromingsgevoelig gebied is. De aanleg van een RWA-buffer op deze plek betekent dat
ruimte voor overstromingswater wordt ingenomen. Dit zal dan gecompenseerd worden door
extra afgravingen. Compensatie moet zowel in volume als in oppervlakte plaatsvinden. Gelet op
de hoge grondwaterstanden zijn diepe afgravingen niet aan de orde.
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Ingeval er bemaald dient te worden, dient het bemalingswater te worden belucht vóór lozing op
het oppervlaktewater om het in oplossing zijnde ijzer te laten neerslaan.
Er wordt voorgesteld dat bij de ingrepen ook de structuurkenmerken van de Opendeurkeloop
en de Begijnebeek gevoelig worden verbeterd. De ingrepen dienen wel te worden afgestemd
op de maatregelen voorzien in het deelbekkenbeheerplan voor de Begijnebeek (Actie A13).
Flora en fauna
Door de herinrichting en verdere uitbouw van de kleinhandelszone zullen de waardevolle
vegetaties in de randzone van het deelgebied verdwijnen (struwelen, verruigd grasland). Het
totale biotoopverlies van waardevolle vegetaties is begroot op circa twee hectare. 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. Effecten door versnippering
of rustverstoring zijn gering.
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Aangezien het om een herinrichting van een bestaand bedrijventerrein gaat, zijn er geen directe
grote wijzigingen wat betreft landschapsecologische relaties. De aantasting en/of contextverlies
van erfgoedwaarden is nihil. Door de gewenste herstructurering van het terrein zal het
valleigebied versmallen. De herinrichting van het bedrijventerrein kan wel aangegrepen worden
om deze groenstructuur te versterken.
Mens – ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid
Door het ruimtelijk uitvoeringsplan 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 kleinhandelszone zal de verkeersveiligheid ten goede komen.
Milderende maatregelen
In de tabel staat het overzicht van de effecten en voorgestelde milderende maatregelen uit het
plan-MER. Het gaat om de effecten die als matig of significant werden beoordeeld of waarvoor
maatregelen werden voorgesteld. Voor mogelijke maatregelen op planniveau staat aangegeven
in hoeverre en op welke manier ze bepalend zijn voor de voorschriften van het ruimtelijk
uitvoeringsplan.
KLEINHANDELSZONE
LEUVENSESTEENWEG N
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

BODEM
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KLEINHANDELSZONE
LEUVENSESTEENWEG N
Effect

Toelichting

Verdichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

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

RWA zonder
vertraagde lozing
op de Begijnenbeek
is significant
negatief gezien de
wateroverlastproble
matiek.
Bemalingswater
bevat mogelijk hoge
concentratie aan
gereduceerd ijzer.
Ca. 0.3 ha effectief
overstromingsgebied wordt
ingenomen.

Beluchting van bemalingswater vóór lozing op oppervlaktewater (PR).
De inrichtingsschets voorziet indicatief reeds in bufferbekkens voor RWA. Met
de volgende voorwaarden dient echter rekening gehouden te worden:
- Het RWA-bekken 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).

Waterbeheer is opgenomen als
nevenfunctie in het parkgebied;
Op planniveau geldt de gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening
inzake waterbeheer.
Binnen
overstromingsgevoelig
gebied mag geen ruimte voor water
worden ingenomen door bouwen op
palen en/of overstroombare kelders
of compensatie door afgravingen.
Ook inname door RWA-buffers
moet worden gecompenseerd.
Er is binnen het plangebied
voldoende ruimte beschikbaar voor
de aanleg van RWA-bekkens. Dit
kan wel in overstromingsgevoelig
gebied,
maar
dan
moet
gecompenseerd worden.
.

Waterbeheer is opgenomen als
nevenfunctie in het parkgebied, een
kwaliteitsvolle inrichting van de
Opendeurkeloop is opgenomen in
de inrichtingsvoorschriften voor de
kleinhandelszone.

MENS-VERKEER
─
LUCHT
─
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KLEINHANDELSZONE
LEUVENSESTEENWEG N
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

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).

De
horticulturele
en
natuurwaarden moeten volgens
de voorschriften in de parkzone
bewaard blijven.

biotoopwijziging door
bodemverstoring

Bodemverdichting in de aanlegfase dient voorkomen te worden ter hoogte van
toekomstige groenbuffers en rond het bufferbekken (PR).

GELUID EN TRILLINGEN
─
FAUNA EN FLORA

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
perceptieve kenmerken

Versterking
groenstructuur

Kwaliteitsvolle afwerking van de rand van het bedrijventerrein(PL).

De vallei van de Begijnebeek is
expliciet als parkzone opgenomen
in het RUP om een kwaliteitsvolle
afwerking van de kleinhandelszone
mogelijk te maken.

Passende inrichting van het aanpalende valleigedeelte van de Begijnenbeek
als een parkzone toegankelijk voor de omliggende woonwijken(PL).

De sociale functie van het
parkgebied is opgenomen in het
stedenbouwkundig voorschrift.

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Ruimtelijk-functionele samenhang
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6. Ruimtebalans en planschade of planbaten
De volgende tabel geeft de oppervlakten weer van de bestemmingswijzigingen per
gebiedscategorie.
VAN 

NAAR

BEDRIJVIGHEID

1,0 HA

BEDRIJVIGHEID
OVERIG GROEN

WONEN

2,7 HA

0,1 HA

Per saldo leidt dit ruimtelijk uitvoeringsplan tot de volgende wijzigingen per gebiedscategorie:
-

Gebiedscategorie overig groen

−

2,8 Ha

-

Gebiedscategorie Bedrijvigheid

+

2,7 Ha

-

Gebiedscategorie wonen

+

1,1 Ha

Voor het register van de percelen waar eventueel een planschadevergoeding, een
planbatenheffing of een andere vorm van compensatie van toepassing is, wordt verwezen naar
een aparte bijlage. Hierin is een grafisch overzicht opgenomen van de relevante
bestemmingswijzigingen en staat een uitleg van de gehanteerde begrippen.
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