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DEEL 1

NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING MER
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1

Niet-technische samenvatting

1.1

Doel van de niet-technische samenvatting
Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport, m.a.w. een beknopte
samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek en stakeholders. Een
plan-milieueffectrapport is een openbaar document waarin de milieueffecten van een planproces
(hier het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kortweg PRUP) en de eventuele alternatieven voor
dat planproces, worden onderzocht. Het milieueffectrapport beslist niet of PRUP wordt goedgekeurd
/ vastgesteld, dit wordt beslist door de bevoegde overheid/bestuur die hierbij rekening houdt met
milieueffectrapport.
Deze niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante
informatie uit het milieueffectrapport van het plan te communiceren en hiermee de publieke
participatie in het vergunningsproces te bevorderen. Voor de uitgebreide technische informatie
moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen.

1.2

Inleiding en plandoelstellingen
In het kader van de transformatie van Defensie heeft het kernkabinet van de Federale Regering in
2009 beslist dat de Citadelsite (het Kwartier Luitenant Freddy Limbosch van Diest) zou worden
verlaten als militair domein. De Citadel, werd midden juni 2011 ontruimd. Meer dan 150 jaar vormde
het gebied van de Citadel een afgeschermd militair gebied en vormt het hierbij een witte vlek binnen
de strategische visie voor en van de stad. Door het verdwijnen van de huidige functie van de Citadel
als militair domein ontstaat er een grote ongeprogrammeerde en grotendeels onbebouwde ruimte
op wandelafstand van de stadskern. De Citadel maakt immers deel uit van de kernstad van Diest; de
site is tegenaan de binnenzijde van de ringweg gelegen. Het is dan ook wenselijk de Citadelsite op
termijn integraal deel te laten uitmaken van het functioneren van de stad.

Figuur 1-1 Situering Citadelsite op orthofotoplan
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De provincie en de stad Diest hebben een haalbaarheidstudie (volumetrisch) laten opmaken voor de
nabestemming van de Citadel (scenario’s voor volumetrische invulling van de site). Deze studie toont
aan dat er een groot ontwikkelingspotentieel aanwezig is op de site. Voor de Citadelsite is een
multifunctionele stedelijke ontwikkeling mogelijk en wenselijk. Dit kan betekenen kantoren,
dienstverlening, recreatie, wonen, openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen voor zover deze
functies verenigbaar zijn met hun onmiddellijke multifunctionele stedelijke omgeving en de
erfgoed&natuurwaarde van de site.
Elke ontwikkeling op de Citadelsite zal steeds rekening moeten worden gehouden met de
cultuurhistorische context en de ruimtelijke en functionele verbindingen met het stedelijk weefsel.
Het grootste gedeelte van de site zal niet ontwikkelbaar zijn en worden bestemd als parkgebied met
cultuurhistorische waarde. Voor het gedeelte stedelijk ontwikkelingsgebied worden er binnen dit
MER enkele programma’s afgetoetst (met verhuis ziekenhuis AZ Diest naar de Citadelsite of met
invulling van kantoren, kantoorachtigen en research&development) evenals een oostelijke en een
westelijke toegangsweg.
Om een totaalvisie te kunnen implementeren en uit te voeren is een planinitiatief noodzakelijk, want
de bestemming van het gewestplan is niet meer van toepassing De provincie Vlaams-Brabant werd
bevoegd voor het herbestemmingsplan (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kortweg PRUP) voor
de Citadel.
De opmaak van een milieueffectenonderzoek – plan-MER - moet mee sturing geven aan de
randvoorwaarden die in dit RUP voor de herbestemming van het voormalig militair domein worden
opgenomen.
Een MER is een informatief instrument en geen beslissingsinstrument. De beslissing die genomen
wordt door de bevoegde overheid betreffende het al dan niet toelaten of vaststellen van een plan
onderworpen aan de plan-MER plicht, houdt ook rekening met andere sectoren (sociale,
economische en technische belangen) en met openbare inspraak.
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1.3

Situering in de omgeving
De Citadel maakt deel uit van de kernstad van Diest (Vlaams-Brabant). De site is tegenaan de
binnenzijde van de ringweg gelegen, vlakbij invalswegen uit Leuven en Aarschot. Het plangebied
bestaat uit 1 perimeter zijnde de volledige zone van de Citadel met een oppervlakte van ca. 28ha. Er
worden wel deelgebieden gedefinieerd met bepaalde ontwikkelingsperspectieven (zie verder in
volgende paragraaf).
Zie kaart 1 t.e.m. kaart 3 in bijlage 1 voor een ruimtelijke situering van het plangebied.

Figuur 1-2 Situering Diest in de wegenstructuur (bron: haalbaarheidsstudie voor de nabestemming
van de ‘Citadel’ van Diest, Definitief rapport 26/08/2011)
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Figuur 1-3 Situering straten (situeringskaart PRUP)

Volgens het gewestplan is de Citadel van Diest gelegen in militairgebied (1400). De perimeter van het
RUP overlapt ook gedeeltelijk met Bufferzone (0600), bestaande waterzone (1504) en woongebied
(100). Zie ook kaart 4 in bijlage 1.

Figuur 1-4 – uittreksel uit het gewestplan (agiv)
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1.4

Beschrijving van de Citadelsite
Hoewel de site steeds militaire zone geweest is, heeft de Citadel doorheen de jaren sterke
wijzigingen ondergaan.

Op basis van de historische vorm van de Citadel wordt de site opgedeeld in verschillende deelzones.
Deze deelzones verschillen sterk in karakter en oorspronkelijkheid en vragen daarom om
verschillende benaderingen bij de uiteindelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Doorheen het MER
wordt er in de beschrijving en effectbeoordeling gerefereerd naar de aangeduide deelzones.

Paradeplein en courtine
Het paradeplein en de omliggende historische gebouwen (courtine) maken
deel uit van de oorspronkelijke structuur van de citadel. Samen vormen ze
een bijzondere en sterke architecturale eenheid. Het dak van de constructies
bestaat uit een dik zandpakket dat de mogelijke bominslag moest dempen.
In de oorspronkelijke historische toestand stonden er geen bomen op deze
constructies.
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Stadsbastion
Dit deelgebied werd sterk aangetast door het creëren van nieuwe gebouwen
in functie van het hedendaagse gebruik van de citadel voor Defensie.
Het oorspronkelijke stadsbastion werd afgebroken. De droge gracht werd
opgevuld en omgevormd tot parkeerzone. In de jaren ’50 en ’70 werden
verschillende accommodaties toegevoegd: sporthal, slaapzalen, loodsen, een
officiersgebouw. Deze constructies hebben weinig architecturale en
cultuurhistorische waarde. Het verdwenen stadsbastion kan worden
beschouwd als een belangrijke projectzone omwille van de strategische
ligging tussen het talud aan de stadszijde enerzijds en het paradeplein
anderzijds.
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Tenaille, bastions & droge gracht
Deze zone wordt getypeerd door een dakenlandschap, met droge
grachten
en
een
relatief
intact
Chasseloup-Labat
verdedigingssysteem, een uniek gegeven in Europa.

Stedelijk front
Het talud tussen de gekazematteerde toren en de Allerheiligenkapel
kan worden beschouwd als de belangrijkste visuele en functionele
ruimtelijke schakel tussen de stadskern en de citadel. Op vandaag
vormt het kronkelende pad naar de citadel de enige verbinding met
het stedelijk weefsel.
De gekazematteerde toren en het lagergelegen wachtlokaal aan de
voet van de heuvel zijn vandaag vervallen constructies.
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Intra muros
Deze zone is visueel grotendeels onttrokken aan de citadel en is
evenmin zichtbaar vanuit de stadskern. Het gebied ligt verscholen
achter de stadsomwalling aan de binnenzijde van de stad en achter
de huizen van het aangrenzende –onvolledige-bouwblok. De zone
wordt vandaag deels ingenomen door de bezoekersparking.
Historisch maakt dit gebied zowel morfologisch als
stedenbouwkundig eerder deel uit van de stad dan van de citadel.
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Stadswal en toegangsdreef
De stadswallen en de lunet vormen op zich een duidelijk geheel met
de citadel en het glacis. Ze creëren een unieke ingang tot de site.

Bebost Glacis
Het glacis met beukenbos vormt een onlosmakelijke eenheid met de
citadel. De historische landschapsstructuur bestond uit bebossing
volgens het quinconce-systeem (een vijfhoekig bomengrid). Het
beboste glacis beslaat het grootste gedeelte van de citadel-site en
vormt een belangrijke groenpool in het centrum van de stad.
Tegenaan de ringweg kunnen we een randzone (overgangszone
tussen ring en bos) onderscheiden dewelke bepalend is voor de
beeldkwaliteit en de belevingswaarde van de ring en het bos.
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1.5

Voorgenomen activiteit & programma
BESTEMMINGEN
Er worden twee belangrijke bestemmingszones voorzien binnen het PRUP:
Stedelijk ontwikkelingsgebied met cultuurhistorische waarde
- Parkgebied met cultuurhistorische waarde
En een indicatieve aanduiding voor de ontsluiting.

Het opstellen van gedetailleerde bouwvoorschriften zal in eerste instantie geen deel uitmaken van
het PRUP tenzij er goede redenen zijn vanuit het actorenoverleg, de ruimtelijke visie en/of de
milieuoverwegingen. Voorschriften betreffende ontsluiting, landschappelijk inpassing, etc. kunnen
worden ingezet om indien nodig aan de milieuoverwegingen tegemoet te komen. De
detailleringgraad van het voorgenomen plan is dan ook vrij beperkt. De detailleringsgraad van het
plan-MER volgt deze van het PRUP.
ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN
Belangrijk binnen het PRUP en voor de effecbeoordeling in het plan-MER is dat in deelgebied 7
(bebost glacis) er geen bebouwde volumes en nieuwe invullingen zijn voorzien omwille van de
aanwezige erfgoed- en natuurwaarden. Het Agentschap Natuur en Bos is eigenaar van deelgebied 7
(Bebost Glacis) en kan de toegankelijkheid voor zachte recreatie hier optimaliseren. Deelgebied 3
(Daklandschap, tenaille en droge gracht) omvat een aantal belangrijke historische elementen die
onaangeroerd bewaard zijn gebleven en de uniciteit van de site bepalen. Ingrepen en invullingen
kunnen hier enkel met het oog op het behoud van het erfgoed. Lichte tijdelijke invullingen kunnen
overwogen worden. Een groot deel van de site (circa 20 ha) komt dus niet voor ontwikkeling in
aanmerking.
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INRICHTING VAN DE SITE
Elke vergunning van enige omvang in het gebied zal ondersteund dienen te worden met een
bouwhistorische studie en een inrichtingsstudie. Alleen aan de hand hiervan kan de kwaliteit op het
terrein bewaakt worden. De stad Diest heeft een bouwhistorisch onderzoek op de site gevoerd. De
invulling en uitwerking van de site dient rekening te houden met de resultaten van dit
bouwhistorisch onderzoek in dit beschermd monument. De monumentale waarde van de gebouwen
dienen bewaard te worden waarbij waardevolle historische elementen onderstreept dienen te
worden en een prominente uitwerking dienen te krijgen binnen de gehele site.
PROGRAMMA
Het gebied voor stedelijke ontwikkeling stelt een menging van functies voorop. In dit plan-MER werd
een realistische/wenselijke invulling als basis voor de effectbeoordeling genomen.
- Gemengde combinatie van stedelijke diensten en voorzieningen / wonen met aanverwante
voorzieningen (maximale winkelvloeroppervlakte 5.000m²) / hoogwaardige verweefbare
bedrijvigheid (kantoren, kantoorachtigen, Research&Development).
-

Totale ontwikkeling van ca. 45.500m²: In het RUP worden geen m² opgenomen. De
randvoorwaarden vanuit de erfgoedwaarde zijn groot en maken het noodzakelijke om
voldoende flexibiliteit te behouden in de mogelijke invullingen.

Voor het gedeelte stedelijk ontwikkelingsgebied worden er binnen dit MER programma’s afgetoetst:
met verhuis ziekenhuis AZ Diest naar de Citadelsite of met invulling van kantoren, kantoorachtigen
en research&development.
Tevens worden twee hoofdontsluitingen beoordeeld: enerzijds de hoofdontsluiting (zoals
momenteel voorzien op het grafisch plan) aan de oostzijde via de Leuvensestraat en anderzijds een
hoofdontsluiting aan de westzijde via de Kanonsbaan.
Dit heeft ertoe geleid dat vier scenario’s aan bod zijn gekomen/werden beoordeeld:
Scenario 1 :
Scenario 2 :
Scenario 3 :
Scenario 4 :

Verhuis ziekenhuis naar de Citadelsite, ontsluiting site langs de Leuvensestraat
Verhuis ziekenhuis naar de Citadelsite, ontsluiting site langs de Kanonsbaan
Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development,
ontsluiting site langs de Leuvensestraat
Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development,
ontsluiting site langs de Kanonsbaan

Scenario 1 en 2: Verhuis ziekenhuis AZ Diest naar de Citadelsite
Er wordt uitgegaan van een verhuis van het ziekenhuis naar het plangebied. Het AZ Diest is
momenteel gehuisvest op twee locaties binnen de ring om Diest. Het algemeen ziekenhuis, de
hoofdcampus, is gelegen op de Statiestraat, daarnaast is er nog een campus specifiek uitgebouwd
rond materniteit, die gelegen is op de Hasseltsestraat.
Volgende invulling van het plangebied wordt verder in rekening gebracht:
-

Ziekenhuis AZ Diest: 29.569 m² (stadsbastion)

-

Stedelijke Diensten (OCMW, Sociaal Huis,…): 5.498 m² (Gebouwen paradeplein)

-

Verblijfsaccommodatie: 4.390 m² (Gebouwen paradeplein)

-

Wonen: 4.394 m² (intra muros)

2255523018b/nve - Niet-technische samenvatting definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 13

Scenario 3 en 4: Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development
Hier wordt er uitgegaan dat het ziekenhuis niet naar de site verhuist, maar zijn diensten blijft
uitvoeren vanuit de twee bestaande campussen.
In plaats van het ziekenhuis zal de grootste oppervlakte van het plangebied ingenomen worden door
kantoren, kantoorachtigen en Research en Development.
Volgende invulling van het plangebied wordt verder in rekening gebracht:
-

Kantoren, kantoorachtigen en Research en Development: 29.569 m² (stadsbastion)

-

Stedelijke Diensten (OCMW, Sociaal Huis,…): 5.498 m² (Gebouwen paradeplein)

-

Verblijfsaccommodatie: 4.390 m² (Gebouwen paradeplein)

-

Wonen: 4.394 m² (intra muros)
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1.6

Synthese van milieueffecten en milderende maatregelen
In de synthesetabel worden de verschillende effecten en voorgestelde maatregelen tabelmatig
samengevat.
De beoordeling van de effecten en van de resterende effecten voor elk van de aspecten gebeurt
a.d.h.v. volgende indeling:
-3 :

sterk significant negatief

+3 :

sterk significant positief

-2 :

matig significant negatief

+2 :

matig significant positief

-1 :

beperkt significant negatief

+1 :

beperkt significant positief

0:

geen significant effect/verwaarloosbaar effect

In de kolom ‘aard van de effecten’ wordt waar relevant als watertoetsaspect de benaming
(watertoets) toegevoegd.
Er wordt de aandacht op gevestigd dat in de beschrijving van milderende binnen de verschillende
disciplines, er een onderscheid is gemaakt tussen het niveau van doorwerking van de maatregel
(suggestie naar RUP – vergunningenniveau of andere instrumenten). De maatregelen die
doorwerken in het RUP vallen qua uitvoering onder de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer
van het RUP (zijnde de provincie). Maatregelen onder andere niveaus zoals vergunningen of andere
instrumenten zijn uiteraard niet afdwingbaar via het PRUP.
Maatregelen zijn bovendien niet altijd even dwingend of noodzakelijk om tot een voor het milieu
haalbaar plan te kunnen komen. In de kolom ‘beoordeling effect’ wordt verduidelijkt hoe zwaar het
effect en bijgevolg de maatregel kan doorwegen (sommige maatregelen worden eerder als
aandachtspunten meegegeven). Hierbij wordt rekening gehouden met volgende elementen:
-

Bij impactscore -1 is onderzoek naar milderende maatregelen minder dwingend maar indien
de onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan stellen
dan worden voorstellen van milderende maatregelen uitgewerkt; Bij impactscore -1 komt
het vaak voor dat er aanbevelingen worden geformuleerd om het plan/project te
verbeteren maar die niet strikt noodzakelijk worden geacht om het plan/project als
haalbaar te omschrijven. De maatregelen met impactscore -1 of maatregelen die het
resterend effect niet voldoende verkleinen kunnen soms beter als ‘aanbeveling’ worden
opgenomen dan wel als ‘maatregel’ (geval per geval te beoordelen).

-

Bij impactscore -2 wordt noodzakelijkerwijs gezocht naar milderende maatregelen,
eventueel gekoppeld aan langere termijn;

-

Bij impactscore -3 wordt noodzakelijkerwijs gezocht naar milderende maatregelen, waarbij
aangegeven wordt hoe deze bij de uitvoering van het plan/project zullen ingepast worden.

De effecten en maatregelen in de tabel dienen voor details steeds samen te worden gelezen met de
effecten en maatregelen zoals geschreven in de betreffende disciplines van het MER. In een
samenvatting kan immers niet alles letterlijk worden overgenomen.
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Tabel 1-1 Beoordeling van de effecten van het plan + beoordeling van de resterende effecten na implementatie van maatregelen (details zie MER)
Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Doorwerking

Alle scenario’s noodzakelijk: N127 Fort Leopoldlaan x R26
Antwerpsestraat

-1/0?

Niet binnen het RUP
Flankerend beleid:
AWV+stad+provincie ifv
ontwikkeling stations-omgeving

Mens-mobiliteit
Verkeersafwikkeling en
-doorstroming

Algemeen: de ontwikkeling van de Citadel heeft voor de verschillende
scenario’s weinig impact op het ontsluitende wegennet. Toch zijn er
binnen de verschillende scenario’s enkele kruispunten waar wel
afwikkelingsproblemen verwacht worden. In de meeste gevallen betreft
het hier enkele takken/bewegingen en is er op de andere takken van het
kruispunt geen impact merkbaar.
Alle scenario’s:
De afwikkeling van het verkeer dat op het kruispunt N127 Fort
Leopoldlaan x R26 Antwerpsestraat van de N29 Schoonaerde naar de R26
Schoonaerde rijdt wordt als matig negatief beoordeeld
(verkeersafwikkeling kruispunt als sterk negatief maar impact rekening
houdend met de referentiesituatie als matig negatief (-2). Een aanpassing
van de lichtenregeling dringt zich hier dan ook op.
Bijkomend voor scenario1:
Voor de verschillende extra belastende rijbewegingen op de verschillende
kruispunten = impact beperkt negatief
Bijkomend voor scenario 2:
In dit scenario zal de bijkomende verkeersgeneratie zich volledig
afwikkelen op het kruispunt R26 Citadellaan x Kanonsbaan. Gezien de
huidige configuratie van dit kruispunt leidt dit bijkomend verkeer voor
significante afwikkelingsproblemen (kanonsbaan + de linksafslaande
beweging van de R26 Citadellaan naar de Kanonsbaan). Aangezien de
verzadigingsgraad onder 80% blijft wordt de impact op deze tak als
beperkt negatief(-1) beoordeeld. Toch wordt er aangeraden om dit
kruispunt conflictvrij in te richten (VRI of rotonde). Overige kruispunten:
cf. scenario 1 (0/-1).
Hierbij dient echter wel vermeld te worden dat de huidige ziekenhuissites
naar de toekomst toe opnieuw zullen worden ingevuld (met hoofdzakelijk
wonen. De totale verkeersgeneratie tijdens de avondpiek voor het
wonen, is een beperkt aandeel van de verkeersgeneratie van het
ziekenhuis, waardoor er alsnog een positief effect zal zijn, doch weliswaar
slechts beperkt.
Bijkomend voor scenario 3:
In tegenstelling tot de eerste twee scenario’s wordt er bij de realisatie van
dit scenario geen positief effect verwacht op sommige kruispunten. Door

ALG
-2

-2: Ontsluitende kruispunten station aanpassen
De volledige afwikkeling van de stationssite zal op korte termijn door
SCEN 1: -1 de stad Diest geëvalueerd worden en onderzocht worden naar
mogelijke aanpassingen. Dit zal er voor zorgen dat de afwikkeling van
deze kruispunten zal verbeteren.
SCEN 2:-1

SCEN 3: -1

Alle scenario’s gewenst (ook ifv veiligheid) maar zeker noodzakelijk in
scenario 4 ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en
Development, ontsluiting site langs de Kanonsbaan’:
kruispunt R26 Citadellaan x Kanonsbaan

conflictvrij inrichten (VRI-lichtengeregeld kruispunt of rotonde)
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-1

Flankerend beleid: AWV+stad

Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

het feit dat het ziekenhuis op de bestaande campussen gevestigd blijft,
zorgt de ontwikkeling van de citadel op de verschillende kruispunten
enkel voor bijkomend verkeer.
Verkeer enten op de rotonde N2 Leuvensesteenweg x R26 Commissaris
Neyskenslaan. deze toename van verkeer is beperkter als in scenario 1 en
de afwikkeling blijft steeds onder de 80% (-1). Overige kruispunten: cf.
scenario 1 (0/-1).
Bijkomend voor scenario 4:
SCEN 4: -3
In tegenstelling tot de eerste twee scenario’s wordt er bij de realisatie van
dit scenario geen positief effect verwacht op sommige kruispunten. De
overige effecten zijn vergelijkbaar aan de te verwachten effecten bij
scenario 2. Enkel wordt de afwikkeling van de Kanonsbaan negatiever
ingeschat (tot -3). Inrichting conflictvrij kruispunt = noodzakelijk
Algemeen
de beide toegangswegen (Leuvensestraat-Kanonsbaan) scoren
evenwaardig mits aanpassing van het kruispunt Kanonsbaan.

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Doorwerking

-1

Flankerend beleid: AWV+stad

conflictvrij inrichten (VRI-lichtengeregeld kruispunt of rotonde)
noodzakelijk.
Hoofdontsluiting via Leuvensestraat:
De Kanonsbaan kan als secundaire ontsluitingsweg gebruikt worden.
Dit wil zeggen dat de verplaatsingen van ziekenwagens en leveringen
via deze Kanonsbaan zullen gaan verlopen. Aangezien het kruispunt
R26 Citadellaan x Kanonsbaan een voorrangsgeregeld kruispunt is,
wordt aangeraden om het kruispunt alsnog conflictvrij in te richten
(veilig afwikkelen). Bijv. een lichtengeregeld kruispunt, dat bij
spoedinterventies gemanipuleerd kan worden, of een rotonde.

Verkeersveiligheid en
langzame netwerken

De toename van het verkeer zal geen significante impact hebben op de
verkeersveiligheid van de fietser op de R26.
Voor de rechtstreekse ontsluitingswegen van de citadel wordt er ook
geen significante impact verwacht op de verkeersveiligheid mits
aannames: zie MM.

0

aannames:
- de toegangen van de Citadel op de Leuvensestraat en via de
Kanonsbaan dienen uitgerust te worden met veilige fiets- en
voetpaden en oversteekplaatsen
- het her aan te leggen kruispunt R26 Citadellaan x Kanonsbaan dient
uitgerust te worden met een beveiligde oversteek voor de langzame
weggebruiker

Langzame netwerken
en openbaar vervoer

De site is reeds vandaag de dag goed ontsloten voor het langzaam
verkeer. Daarnaast zal de ontwikkeling op de site nog gepaard gaan met
een goede doorwaadbaarheid van het plangebied voor fietsers en
voetgangers. Tevens zal ook de voetgangersverbinding tussen het
stadscentrum en de Citadel opgewaardeerd worden binnen het project
(+2).

+2

Alle scenario’s
Doorsteek voetgangers voorzien vanuit de halte “Leuvense Poort”
naar de citadelsite
Scenario 2 en 4:
Indien er echter gekozen wordt op om de hoofdontsluiting van het
plangebied te laten verlopen via de Kanonsbaan, is het aangeraden
om deze weg ook te voorzien van de nodige fiets- en voetpaden.

Het huidige aanbod aan openbaar vervoer volstaat voor de ontsluiting
van het plangebied (0).

0

Gezien de toename van de verzadigingsgraad op sommige bewegingen

0/-1

Aangeraden om het aanbod van het openbaar vervoer af te stemmen
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Flankerend beleid: AWV+stad

Beheerder toegangsweg

De Lijn + afspraken met
ontwikkeling (bijv
ziekenhuis/kantoren)

Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

van de meeste ontsluitende kruispunten wordt de impact op de
doorstroming van het openbaar vervoer daar plaatselijk als beperkt
negatief beoordeeld (-1).
Verkeersleefbaarheid

Parkeren

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

op de invulling van het plangebied (uurregeling bussen op werktijden
personeel).

De impact op de verkeersleefbaarheid van de R26 = niet significant.

0

hoofdontsluiting via de Leuvensestraat= -1 op Leuvensestraat
hoofdontsluiting via de Leuvensestraat OF Kanonsbaan = -1 op
Kanonsbaan

-1
-1

De parkeervraag van de bijkomende ontwikkelingen wordt opgevangen
binnen het plangebied. Er wordt dus geen significante impact verwacht
op de parkeerdruk in de omgeving (0).

0

Geluid
Planologische impact

Geluidsimpact
verkeersgeneratie

De geplande ontwikkeling wordt omschreven als een stedelijke
ontwikkeling. Deze ontwikkeling is echter niet terug te vinden in de
Vlaremnormering. Om die reden wordt een dubbele afweging gemaakt,
afhankelijk van de inkleuring op het bestemmingsplan rood (gebiedstype
4, namelijk woongebied) of blauw (gebiedstype 5, gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen).
- Indien het stedelijk ontwikkelingsgebied volledig rood wordt ingekleurd,
verandert er niets aan de invulling van de richtwaarden voor geluid.
- Indien het stedelijk ontwikkelingsgebied blauw wordt ingekleurd, kan in
bepaalde woonzones een hogere geluidsbelasting (milieukwaliteitsnorm)
worden toegelaten zonder dat een toepasselijke norm wordt
overschreden. Bijkomende geluidsbelasting door
gemeenschapsvoorzieningen in een mogelijks reeds belaste omgeving,
die conform de milieukwaliteit uit Vlarem II is krijgt score van -1
Uit de verkeersgegevens gerelateerd aan geluidseffecten blijkt dat er zich
slechts in een tweetal straten een effect kan voordoen. In de meeste
straten blijft de stijging van het aantal voertuigen beperkt tot niet
significant inzake geluidseffecten (0/-1).
Enkel in de straten waar de ontsluitingsweg zich zou kunnen situeren, is
er een duidelijk stijging van het aantal voertuigen en een te verwachten
geluidseffect, namelijk in
- de Leuvensestraat in de scenario’s 1 en 3 : ter hoogte van het woonblok
aan de hoek van de Leuvensestraat en de Engelandstraat: toename
geluidsdrukniveau met maximaal 3 dB (-1).

0

-1

Het stedelijk ontwikkelingsgebied ‘rood’ inkleuren’

0/-1

-1
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0

Doorwerking

Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

- en in de Kanonsbaan in de scenario’s 2 en 4: ter hoogte van de
twee/drie woningen aan de Kanonsbaan: toename met 8dB, het huidige
wegverkeerslawaai van de Citadellaan meegerekend: -3.

-3

Milderende maatregelen dringen zich op korte termijn op indien de
ontsluiting van de site zou gebeuren langs de Kanonsbaan: evt.
Werken met stille wegdekken (dB winst nog in onderzoek)
Snelheidsbeperking (hier wellicht minder doeltreffend)
Alternatieve route

-2?

-1

Doorwerking

Opnemen in
besteksvoorschriften
aannemers
PRUP – voorschrift en/of
indicatieve aanduiding op
grafisch plan
Technologie –evolutie en
hogere overheid

Stille banden, stille wegdekken

Indien het ziekenhuis verhuist naar de Citadelsite (scenario’s 1 en 2), zal
0/+1
er ter hoogte van de huidige locaties plaatselijk een wijziging van het
verkeer optreden.
Er kan worden verwacht dat er in de Hasseltsestraat een verhoging van
het geluidsdrukniveau zal zijn (aandeel van het verkeer van het ziekenhuis
op het totaal aandeel verkeer in de ontsluitingsstraten niet gekend maar
wellicht het grootst in de Statiestraat). In de Statiestraat zal er een grote
verkeersafname optreden (belangrijke bijdrage van het verkeer van het
ziekenhuis in het totaal aandeel verkeer in de Statiestraat) zodat een
belangrijk geluidsreducerend effect verwacht kan worden.
Lucht
Impact op
luchtkwaliteit door
extra verkeer

De actuele luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied is vrij goed
(geen overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen).
Andere wegen dan vermeld: 0
Op de Fort Leopoldstraat en op de Delphine Alenuslaan zijn de bijdragen
van het plan niet significant (0) tot hoogstens beperkt (-1) op de geldende
normen.
Op de gesimuleerde toegangswegen Kanonsbaan en Leuvensestraat is er
‘geen significant’ tot ‘beperkt’ effect te verwachten vanuit de bijdrage op
de milieukwaliteitsnorm voor fijn stof. De bijdrage ten aanzien van de
milieukwaliteitsnorm voor NO2 is echter wel relevant (-2) ook al is er nog
voldoende milieugebruiksruimte aanwezig. De beide toegangswegen
scoren hier gelijkwaardig voor lucht.

0
0/-1

0/-1
-2

Het toekomstig ontwerp van de weg en beïnvloeding bomenfactor.
stimuleren alternatieve vervoerswijzen (wandelen, openbaar
vervoer, fiets, e.d.) zal namelijk bijdragen tot een daling van het
jaargemiddelde NO2-emissieniveau en aldus een daling in bijdrage
tot het lokale emissieniveau.
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-2
?

Project: wegontwerp
Flankerend: alternatieve
vervoerswijze: afspraken de
Lijn, NMBS, de stad,
wegbeheerder, nieuwe functies

Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Doorwerking

Milieuvriendelijker wagenpark.

-2

Wagenpark: hogere overheid

-1/0

Opname in PRUP-voorschrift
(provincie) en opname in
bestekken en aandachtspunt bij
terreinaanleg

0/-1

Studiewerk uit te klaren vóór de
vergunnings-aanvraag + indien
nodig maatregelen te nemen.
(projectontwikkelaar)

Hierbij dient vermeld te worden dat er een wijziging van het verkeer
optreedt in een aantal straten in de scenario’s bij verhuis van het
0/+1
ziekenhuis naar de Citadelsite: het ziekenhuisverkeer trekt weg uit de
binnenstad en wordt vervangen door verkeer vanuit een nieuwe invulling
van hoofdzakelijk wonen. Dit zou een toename aan verkeer
teweegbrengen in de Hasseltsestraat en een afname in de routes naar de
site Statiestraat. In totaliteit (beide sites) thans een daling van het verkeer
en dan ook een te verwachten verbetering van de luchtkwaliteit.
Bodem
De Citadelsite ligt op een diestiaanheuvel. Het plangebied kent
hoogteverschillen van 30m. Bij de inrichting van de zone voor stedelijke
ontwikkeling (ondergrondse constructies, parking, uitgraving tot droge
gracht) en de voorzieningen van wegenis kan het terrein deels vergraven
worden. Van het terrein is niet exact gekend welke zones reeds zijn
vergraven/opgehoogd/uitgegraven. Globaal gezien wordt er binnen het
stedelijk ontwikkelingsgebied ingegrepen op de Tertiair ondergrond t.h.v.
de bouwput/vergraven zone. Er is een beperkt significante impact (-1) op
de kenmerkende opbouw in de omgeving te verwachten.
Volgens de bodemerosiekaart is het plangebied niet erosiegevoelig. Bij
het verwijderen van vegetatie op de helling zonder maatregelen te
nemen is lokaal erosie niet uit te sluiten (-1).
De grootste ingrepen van bebouwing en verharding worden verwacht
binnen de zone stadsbastion (=volledig verhard) en zone intra muros
(=deels (semi)-verhard door de bestaande parking/wegenis). Er wordt
indicatief uitgegaan van een toename aan verharding van 2,9ha (=ca.10%
totale oppervlakte plangebied) (-1).

0/-1

Verdichting en
Stabiliteit (effecten
relevant voor
watertoets)

Effecten van verdichting en onstabiele grond op de helling en bovenaan
de site worden niet verwacht (niet verdichtingsgevoelige grond) (0).
Aan de voet van de heuvel ter hoogte van de waterloop kan verdichting
(beperkt -1) door betreding/bewerking een rol spelen, evenals effecten
van ondraagkrachtige grond. Grote infrastructuurwerken worden hier
niet voorzien. Maatregelen relevant op projectniveau tijdens aanlegfase.

0

Kwaliteit (effecten
relevant voor
watertoets)

Geen relevante effecten ten gevolge het ontstaan, verplaatsen of
saneren van verontreiniging (0).
Een strikte opvolging van de regelgeving terzake (verontreiniging,

0

Bodemprofiel (effecten
relevant voor
watertoets)

-1
-1

Het PRUP kan als maatregel opnemen dat indien erosiebeperkende
maatregelen zich opdringen bij uitvoering van het project – deze in
de mate van het mogelijk met natuurlijke materialen worden gedaan
(sterke kunstmatige ingrepen vermijden).

-1

-1

De maatregelen spelen zich af op het niveau van de aanlegfase en
voorgaand studiewerk
Risico op zettingen tijdens de aanlegfase onderzoeken +bij risico
maatregelen nemen (projectontwikkelaar).
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Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Doorwerking

Er is in ieder geval voldoende ruimte ter beschikking om aan de eisen
die voortvloeien uit de verordening te kunnen voldoen. Bovendien
zijn de bodem- en watercondities van het terrein/de ondergrond
voornamelijk gunstig zijn voor infiltratie. Maatregelen voor de
infiltratie van hemelwater in het plangebied zullen hoe dan ook
nuttig zijn. VMM adviseert om binnen een duidelijke visie bij
voorkeur collectieve systemen voor infiltratie en buffering uit te
werken, met de nadruk op maximale infiltratie.
Verder onderzoek kan de geologie en bodemopbouw Dit zijn
aspecten die slechts kunnen worden uitgeklaard na gedetailleerd
onderzoek op het projectniveau waarin dan ook indien nodig gepaste
maatregelen kunnen worden getroffen.

0

Projectontwerp /
Vergunningsaanvraag

grondverzet edm) maakt dat het risico op bodemverontreiniging tot een
minimum wordt herleid (0).
Water
Grondwaterbeïnvloeding (effecten
relevant voor
watertoets)

Oppervlaktewaterbeïnvloeding
(effecten relevant voor
watertoets)

Ten gevolge van de wijziging in de verharding zou verdroging kunnen
optreden (minder infiltratiemogelijkheden). Effect in het ‘parkgebied
met cultuurhistorische waarden’: geen grote ontwikkelingen
gepland/toegelaten (effect 0).
De wijziging in infiltratiemogelijkheden wordt - rekening houdend met het
reeds opgenomen voorschrift rond verharding, het relatief beperkte
oppervlakteaandeel in bijkomende verharding/bebouwing en de
geldende verordeningen - maximaal beperkt negatief ingeschat (0/-1).
In zijn algemeenheid wordt verondersteld dat de invloed op de
grondwaterstroming op de site wellicht hoogstens beperkt zal zijn
(grondwater diep onder het maaiveld; -1). Lokaal en na verder onderzoek
kan de geologie en bodemopbouw nog beter in beeld worden gebracht
en kan plaatselijk blijken dat de invloed groter kan zijn (bijvoorbeeld ten
gevolge ijzerzandsteen). Dit zijn aspecten die slechts kunnen worden
uitgeklaard na gedetailleerd onderzoek op het projectniveau waarin dan
ook indien nodig gepaste maatregelen kunnen worden getroffen.
Op de locatie aan de voet van de heuvel in het noorden van het
plangebied is de grondwaterstand zeer ondiep en deze locatie is tevens
weinig geschikt voor infiltratie. In die zone worden er echter geen
ontwikkelingen gepland (parkgebied; geen significant effect 0).

0

0/-1

-1
-2?

Op basis van de watertoetskaarten kan geconcludeerd worden dat het
0
plangebied in weinig kwetsbaar gebied gelegen is, op uitzondering van
een zone aan de noordelijke voet van de heuvel langsheen de Oude
Demer. In deze zone – overlappend met het parkgebied – worden er geen
ingrepen gepland (0).
Er zijn geen effecten relevant op de structuurkwaliteit van de Oude
Demer.
Voor wat betreft de bestaande (bij renovatie) en nieuwe gebouwen en
verhardingen in het stedelijk ontwikkelingsgebied, zullen de
vergunningsaanvragen dienen aan te tonen dat er is voldaan aan de
verordening inzake hemelwater. Het hergebruik, de opvang, infiltratie en
buffering van hemelwater binnen het plangebied moet er voor zorgen dat

Het hergebruik, de opvang, infiltratie en buffering van hemelwater
binnen het plangebied moet er voor zorgen dat geen bijkomende
capaciteitsproblemen worden gecreëerd in de omgeving. Tevens kan
de beheerder van de ontvangende waterloop of van de riolering
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Studiefase projectontwerp

Projectfase /
vergunningsaanvraag

Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

geen bijkomende capaciteitsproblemen worden gecreëerd in de
omgeving. Tevens kan de beheerder van de ontvangende waterloop of
van de riolering steeds bijkomende voorschriften opleggen. De nodige
ruimte voor het uitwerken van maatregelen is op het terrein zeker
aanwezig. Vanuit het plan worden er dan ook geen significant negatieve
effecten verwacht op het risico op overstromen (0).
Effect op oppervlaktewater vanuit afvalwater is er niet (0).
Afvalwaterbeïnvloeding (effecten
relevant voor
watertoets)

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Doorwerking

steeds bijkomende voorschriften opleggen

Het afvalwater van de site kan worden aangesloten op de bestaande
waterzuiveringsinfrastructuur voor die delen van het plangebied waar
een stedelijke invulling wordt voorzien. De berekende vuilvracht voor de
stedelijke ontwikkeling heeft geen significante invloed op de capaciteit
van de RWZI Diest (1%; effect 0).

0

Lees zeker effectbeoordeling in de discipline: zeer specifiek per deelzone
(te uitgebreid voor de samenvatting)
De ontwikkelingszone en het park wordt kenmerkt door biologisch zeer
waardevolle delen, met in het bijzonder de vegetatie op het daklandschap
& bastion dat wordt gekenmerkt door Ha: Struisgrasvegetatie op zure
bodem. De structuurvariatie, het (micro)reliëf en de schrale bodems
maken dat hier eveneens veel rode lijst soorten gedijen. Het verlies ervan
door werkzaamheden, slecht beheer of overbetreding zou sterk negatief
worden beoordeeld. Ook het mesofiel hooiland en het bos zijn ecologisch
waardevol Een visie zal hier dan ook rekening dienen te houden met
toegankelijkheid (zeker mogelijk maar met de nodige zorg), aangepast
beheer en vrijwaren van de huidige vegetatie. In andere zones met
waardevolle (vaak opgaande) vegetatie waar een ontwikkeling
plaatsvindt, wordt er voorgesteld om waar mogelijk gedeelten van de
opgaande vegetatie te behouden / in het project te betrekken om
negatieve effecten te milderen.
In het bosgebied/parkgebied ligt de nadruk eerder op de gevoeligheid
voor rustverstoring en toegankelijkheid, de stapsteen/verbindingsfunctie
met de omgeving en tevens de kwetsbaarheid inzake een eventueel te
realiseren nieuwe toegangsweg. In het kader van dit laatste aspect wordt
er de voorkeur aan gegeven om de hoofdtoegang niet doorheen het bos
te voorzien en om het ruimtebeslag zo minimaal mogelijk te houden.
Eveneens is het zinvol om kleinschalige infrastructuur en activiteiten zoals
kamperen, parkeren edm te reserveren in de minder waardevolle zones

Bij verlies: 3

Fauna en Flora
Ecotoopbiotoopverlies/-winst
en barrièrewerking
(effecten relevant voor
watertoets)

Bij verlies:1/-2

Maatregelen niveau PRUP
-Er dient duidelijk in de voorschriften opgenomen te worden dat de
gebouwen wel een nieuwe invulling kunnen krijgen, maar dat de
biologische waarden van het bestaande daklandschap en droge
gracht dienen behouden te blijven. Ook bij eventuele werken aan de
gebouwen dient verzekerd te worden dat de ecologische waarde
wordt hersteld: indien tijdens renovatie delen van het daklandschap
tijdelijk moeten worden aangepakt, dan dient de waarde van de
vegetatie, de structuurvariatie, microreliëf, vocht- en nutriëntgehalte
(de huidige vegetatie is gebonden aan een nutriëntenarme en droge
bodem) en de zaadbank hier na de werken terug wordt hersteld.
-Verwijzen naar het belang van een geschikt beheer voor het
behouden en versterken / herstellen na renovatie van het waardevol
daklandschap bovenop de citadel .
-De biologisch waardevolle tot zeer waardevolle zone (bwk-zone 33)
dient zo veel mogelijk in de ontwikkeling te worden betrokken.
-De waardevolle loofhoutaanplanten in het intra muros dienen waar
mogelijk deels gespaard te blijven.
-Het voormalig sportterrein (bwk-zone 42) dient behouden te blijven
als mesofiel hooiland. Wanneer ervoor wordt geopteerd om in deze
zone met voormalig sportterrein het reliëf te herstellen in een meer
historische toestand (nu zou een deel zijn afgegraven of opgehoogd)
dient de vegetatie in zijn oorspronkelijke waarde te worden hersteld.

2255523018b/nve - Niet-technische samenvatting definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 22

Aanvullen PRUP-voorschriften

0/-1

Ook: Projectniveau en
aanlegfase

Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

van het bebost glacis, zoals het gebied waar de vroegere sporttoestellen
opgesteld stonden (bwk-zone 44 en 45).

Rustverstoring

In de huidige toestand is in het bebost glacis reeds een dichte
padenstructuur aanwezig en tevens staat het glacis deels onder invloed
van wegverkeerslawaai Citadel. Hierdoor wordt verwacht dat de meest
verstoringsgevoelige vogelsoorten momenteel al niet broeden in het
plangebied. Er wordt aangeraden een visie te formuleren over de
densiteit van de padenstructuur.
Er wordt de voorkeur aan gegeven om de hoofdtoegang niet doorheen
het bos te voorzien
Op de Citadelsite (met name de gebouwen, kelders) ligt het aangetroffen
aantal vleermuizen zeer hoog, evenals het soortenspectrum. De citadel
behoort daarmee tot een belangrijke plaats voor overwintering binnen de
provincie Vlaams-Brabant. Door de gebouwen van het glacis een nieuwe

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Doorwerking

-1

Aanvullen PRUP-voorschriften

Een eventueel aanwezige zaadbank kan door afgraven worden
verwijderd, waardoor de oorspronkelijke vegetatie minder goed
hersteld. Daarom is het belangrijk dat bij afgraven/ophogen de
huidige toplaag (waarin zich de huidige zaadbank bevindt) terug
wordt aangebracht. Mogelijks kan achteraf ook het maaisel van de
oorspronkelijke vegetatie worden aangebracht om een snelle
ontwikkeling van de oorspronkelijke vegetatie te bevorderen.
Specifiek bij ophoging dient er op gelet te worden dat de
opgehoogde grond nutriëntenarm is om de ontwikkeling van de
huidige vegetatie terug mogelijk te maken Er is een geschikt beheer
nodig en betreding dient beperkt te worden tot de paden.
-De secundaire toegangsweg dient in breedte beperkt te worden
(niet breder dan strik noodzakelijk voor een veilig en technisch
haalbaar ontwerp).
-De voorkeur gaat uit om de huidige toegangsweg Leuvensestraat als
hoofdtoegang te behouden en de alternatieve weg via Kanonsbaan
enkel te gebruiken als secundaire toegangsweg.
-De kleinschalige infrastructuren, kampeervoorzieningen en
speelweiden dienen binnen de parkzone zoveel mogelijk aangelegd
te worden op de minst waardevolle delen van deze parkzone, o.a.
bwk-zone 44 en 45.
-Binnen de oostelijk te ontwikkelen zone dient een voldoende brede
strook met (opgaande) waardevolle elementen behouden te blijven.
-Bijkomende paden dienen zoveel mogelijk in natuurlijke materialen
aangelegd te worden.
-Een geschikt beheer is nodig voor het daklandschap en het glacis.
-1

-2/-3

-Algemeen de aandacht vestigen op het voorkomen van kwetsbare
beschermde soorten zoals vleermuizen.
-Er wordt voorgesteld om de voorschriften nog aan te vullen met het
gebruik van vleermuisvriendelijke verlichting op de relevante
plaatsen.
Aanbevelingen/Maatregelen niveau project en vergunning
-Om broedende avifauna zo weinig mogelijk te storen worden
herhaaldelijk sterk geluidsproducerende evenementen tijdens het
broedseizoen afgeraden.
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Flankerend

Projectniveau en aanlegfase
-1

Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

bestemming te geven is het mogelijk dat bepaalde van de huidige
vindplaatsen van vleermuizen niet meer geschikt zullen zijn in de
toekomst, vb. door een wijziging van het microklimaat. Ook evenementen
op het paradeplein met geluids- en meer in het bijzonder lichtverstoring
kunnen worden verwacht. Ook de permanente verlichting is hierbij
relevant. Om een significante invloed op de vleermuizen te vermijden
zullen er bijgevolg concrete afspraken moeten worden gemaakt rond het
gebruik van de site. Bijkomend wordt voorgesteld om het voorschrift rond
verlichting nog aan te vullen met ‘vleermuisvriendelijke’
verlichtingsvormen.
Er zijn parallelle gesprekken en terreinbezoeken lopende met ANB en
Natuurpunt en de provincie om acties uit te werken om bepaalde (minder
eisende soorten) vleermuizen reeds te verhuizen vooraleer de site wordt
ontwikkeld en om verstoring voor vleermuizen door de activiteiten zoveel
mogelijk te beperken. Voor meer veeleisendere soorten die een meer
gebufferd (warmer en vochtiger) klimaat eisen, biedt het fort Leopold
geen geschikt alternatief.

Vanuit een juridische/beleidsmatige invalshoek wordt nog vermeld dat
het plangebied is gelegen op ca. 450 m van het VEN-gebied Demervallei
en op ca. 450 m van het vogelrichtlijngebied ‘De Demervallei’. De
voortoets passende beoordeling en de natuurtoets hebben aangetoond
dat er niet of nauwelijks een invloed te verwachten is op de EUnatuurwaarden die zich momenteel ter hoogte van het plangebied
manifesteren (bijgevolg geen passende beoordeling noodzakelijk) en er
geen aanzienlijke schade optreedt op de voorkomende habitats en
soorten van het VEN-gebied.

Resteffect

Doorwerking
Flankeren beleid

Er is geen mogelijkheid tot actieve verplaatsing van de vleermuizen
waardoor deze gedeeltelijke oplossing enige nuancering nodig heeft.
Wel kunnen de andere locaties zo goed mogelijk ingericht worden,
waardoor de kans groter wordt dat de vleermuizen hier preferentieel
een onderkomen zullen zoeken.

ANB merkt over deelgebied 4 en 5 nog op dat de landschapselementen
en het aanwezige poortgebouw bijzonder belangrijk zijn voor de
aanwezige vleermuizen. In deze zone wordt in belangrijke mate
zwermgedrag vastgesteld, waarbij de omliggende vegetatiestructuren in
belangrijke mate bepalend zijn als geleidingselement naar de momenteel
geschikte overwinteringsgebieden. Het volledig verdwijnen van de
vegetatie kan een belangrijke impact hebben op vleermuizen.
Randvoorwaarden

Maatregelen en aandachtspunten
Flankerend beleid
-Er wordt aangeraden een visie uit te werken over de densiteit van de
padenstructuur.
- Een aantal generieke en ook specifieke maatregelen zal noodzakelijk
zijn om te vermijden dat de uitvoering van het RUP een significante
invloed kan hebben op het voorkomen van vleermuizen. De nodige
acties dienen uitgewerkt (en uitgevoerd) te worden.
- Ondermeer rond verlichting en de invloed op vleermuizen wordt
extra aandacht gevraagd. Zo zal een globale visie op de verlichting
van de site nodig zijn, waarin duidelijk wordt waar en wanneer er
wordt verlicht en welke soorten licht er wordt ingezet.

- Het zal m.b.t. vegetatiewijziging (in deelzones 4 en 5 en elders) van
belang zijn om samen met de verschillende betrokken actoren
duidelijke visie over de ontwikkeling af te stemmen, dit om een
belangrijke negatieve impact op vleermuizen zoveel mogelijk te
beperken.
0

Landschap en erfgoed
Landschapsstructuur en Het plangebied vormt een belangrijke groene zone & waardevol
landschap binnen de stadskern van Diest en is landschappelijk gekoppeld
-erfgoed

+1/+3

Maatregelen niveau PRUP
-Vanuit landschappelijk oogpunt wordt de maatregel vanuit fauna en
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+2

Aanvullen PRUP-voorschriften

Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

Maatregelen en aandachtspunten

met andere getuigenheuvels in de regio en tevens met de 19de eeuwse
fortengordel die nog belangrijke locaties heeft buiten het plangebied.
Door de site grotendeels te herbestemmen naar een parkgebied met
cultuurhistorische waarde, wordt er juridische zekerheid geboden aan het
blijvend historisch en groen karakter van de belangrijke Citadelsite. Door
de Citadel een bestemming te geven kunnen tevens de gebouwen in hun
historisch kader worden gerestaureerd. Dit wordt in zijn algemeenheid
positief beoordeeld.
De invloed van de eigenlijke bebouwing op de landschapsstructuur en
bouwkundig erfgoed is zeer afhankelijk van het project dat wordt
gerealiseerd (nl. bebouwing met al dan niet grootschalige ingrepen op het
reliëf en vegetatie en de (context)waarde van het bouwkundig erfgoed).
De effecten voor landschapsstructuur en –erfgoed zijn per aangeduide
deelzone besproken. Er zijn op basis hiervan een aantal maatregelen
voorgesteld die aan de kwetsbaarheden van het gebied tegemoetkomen.
Ook is het hier belangrijk in rekening te brengen dat wegens de
eigendomsstructuur van de site (ANB + stad Diest) en de uitgevoerde en
lopende/geplande studie-initiatieven (zoals Masterplan, historisch
onderzoek gebouwen, haalbaarheidsstudie edm) er kan redelijkerwijze
worden verwacht dat deze aspecten bijdragen aan een kwalitatieve
ontwikkeling. Het betrekken van Onroerend Erfgoed bij de verdere
ontwikkeling is daarbij essentieel.

flora bijgetreden namelijk dat er duidelijk in de voorschriften
opgenomen dient te worden dat de gebouwen wel een nieuwe
invulling kunnen krijgen, maar dat de
landschapsecologische/biologische waarden en variaties in
(micro)relëf van het bestaande daklandschap en droge gracht dienen
behouden te blijven. Ook bij eventuele werken aan de gebouwen
dient verzekerd te worden dat deze geen impact hebben op het
bestaande daklandschap of dat deze kan worden hersteld. Via een
geschikt beheer kunnen de bestaande biologische&landschappelijke
waarden nog verder ontwikkeld en versterkt worden

Het PRUP zal niet in detail alle belangrijke erfgoedaspecten benoemen,
daarvoor zijn er andere studies en niveaus meer geschikt. Er kunnen
thans wel een aantal maatregelen (op verschillende
doorwerkingsniveaus) worden voorgesteld om het erfgoedaspect nog
beter te integreren in de visievorming.
Ook zijn er bepaalde zaken die vanuit het standpunt van erfgoed en het
standpunt van natuur onderling dienen te worden afgestemd. Denk hier
aan het het al dan niet bebossen van delen die volgens natuur eerder
geschikt zijn voor kleinschalige gebruiksinfrastructuur (wegens weinig
alternatieven).

- Er wordt aangeraden om voor de beheersvisie die wordt uitgewerkt
tevens Onroerend Erfgoed te betrekken.
o Enerzijds een visie over het beheer van de vegetatie op het dak van
de historische bebouwing
o Anderzijds een visie over het beheer voor het glacis, waarin natuur
en erfgoed dienen af te stemmen welke zones in aanmerking komen
voor kleinschalige infrastructuur en/of bebossing volgens het
quinconce-systeem. Ook het evenwicht tussen het lokaal
behoud/verwijderen van de vegetatie is belangrijk in de afstemming
met Onroerend Erfgoed.

-Toegangsweg aan de gekazematteerde toren aanpassen in relatie
tot de historische waarde en met respect voor de landschappelijke
reliëfstructuren.

Resteffect

Doorwerking

0

- Hoofdtoegang voorzien via de Leuvensesteenweg en niet via de
Kanonsbaan.
+
- Bij verwijderen begroeiing van een helling dient te worden gewerkt
met natuurlijke en passende materialen om de bodem op de helling
op haar plaats te houden.

0
Flankerend beleid

-Onroerend Erfgoed merkt op dat de ontwikkeling van nieuwbouw op
de site gepaard dient te gaan met de restauratie en invulling van de
Courtine gebouwen.
Bouwkundig erfgoed

Het concept voorontwerp PRUP heeft een voorschrift uitgewerkt waarin

-1

Vanuit het voorzorgsprincipe – om eventuele negatieve effecten op
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0

Aanvullen PRUP-voorschriften

Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

de aandacht uitgaat naar nieuwe bebouwing en de link naar bouwkundig
erfgoed Vanuit het voorzorgsprincipe – om eventuele negatieve effecten
op de context/ensemblewaarde van nieuwbouw nog extra te voorkomen,
lijkt het aangewezen om in de voorschriften nog bijkomend op het belang
te focussen.

Archeologisch erfgoed

Een mogelijke verstoring van het archeologisch erfgoed (door ondermeer
vergraving in het stedelijk ontwikkelingsgebied) wordt rekening houdend
met de kwetsbaarheid en rijke geschiedenis van de site sterk negatief
beoordeeld. Maatregelen zijn nodig. Minstens de geldende wetgeving
inzake vondsten dient hieromtrent gevolgd te worden (op projectniveau).
In het RUP dient de kwetsbaarheid en het risico te worden aangekaart.
Soms komt archeologisch onderzoek te laat wanneer het project reeds is
ontworpen (bijvoorbeeld in de zones ‘intra muros’ en ‘stedelijk front’ die
overlappen met de middeleeuwse stadsomwalling). Hier zou er minstens
tijdig dienen te worden gestart met het archeologisch (voor)onderzoek,
opdat het projectvoornemen (locatie bouwputten en diepte ervan) hier
terdege rekening kan mee houden.

-3

Maatregelen en aandachtspunten

- In het concept-voorontwerp PRUP wordt geen melding gemaakt van -1
het archeologisch potentieel van de Citadelsite. Dit dient te worden
aangevuld. Er dient tevens te worden aangegeven dat een
bureauonderzoek en indien nodig archeologisch onderzoek dient te
worden gevoegd bij de vergunning (zie verder).
- Daar er sterke aanwijzingen zijn dat een middeleeuwse
stadsomwalling in de zones intra muros en stedelijk front nog
gedeeltelijk op het terrein aanwezig is, zou nog voorafgaand aan het
intekenen van een project in deze zones een prospectie dienen te
gebeuren. Zo kunnen de locatie en diepte van de bouwputten hier
rekening mee houden. Wanneer het project reeds is uitgetekend kan
het mogelijk ‘te laat’ zijn om deze eventuele resten van de omwalling
in situ te bewaren. Dit onderzoek zou een onderdeel kunnen
uitmaken van een inrichtingsstudie.

Voorafgaandelijke opvolging
vanuit de stad
Doorwerking ten behoeve de
vergunningsaanvraag
(projectontwikkelaar)

Mens – ruimtelijke aspecten, hinder
Door het verdwijnen van de huidige functie van de Citadel als militair
domein ontstaat er een grote ongeprogrammeerde en grotendeels
onbebouwde ruimte op wandelafstand van de stadskern. De
gebruikswaarde van het plangebied is momenteel laag; in de toekomst

Doorwerking
en doorwerking op
vergunningenniveau

Aanbevelingen/Maatregelen niveau project en vergunningen
Archeologisch onderzoek zoals bepaald door de erfgoedconsulent
(detailszie discipline)

Gebruikswaarde en
functies

Resteffect

de context/ensemblewaarde van nieuwbouw nog extra te
voorkomen, lijkt het aangewezen om in de voorschriften hier nog
bijkomend op te focussen:
Aanvragen tot ruimtelijke ingrepen in waardevolle ensembles en
gebouwen dienen te worden beoordeeld op basis van de
verenigbaarheid met de cultuurhistorische identiteit van het gebied,
de stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project en het
omgaan met de ruimtelijke draagkracht. Ruimtelijke afwegingskaders
hierbij zijn:
de relatie tussen oude en nieuwe architectuur
de relatie met het bestaande weefsel
de wijze waarop de ingreep wordt uitgevoerd (kopiërend
of vernieuwend, losstaand of anticiperend).
de functie en historiek van het gebouw

+3
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Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Doorwerking

grote meerwaarde voor de stad Diest: sociaal-cultureel, recreatief,
functioneel. Er gaan geen functies verloren. De globale impact op
ruimtegebruik en functies wordt sterk positief (+3) beoordeeld.
Belevingswaarde

Gezondheid (lucht en
geluid)

Globaal bij renovatie/invulling vande bestaande historische gebouwen:
een positieve (+3) invloed hebben op de lokale belevingswaarde.
De nieuwbouwprojecten kunnen plaatsvinden op terreinen met een lage
belevingswaarde. Er kan redelijkerwijze worden verwacht dat er een
positief beeld kan worden verwacht vanuit de perceptie van de bezoeker.
Er staat nog heel wat studiewerk op stapel (ondermeer masterplan,
inrichtingsstudies, bouwhistorische studies edm) waarin mogelijke
concepten verder worden bestudeerd. Mits een goed stedenbouwkundig
ontwerp en een hoogkwalitatieve vormgeving in de juiste context met
de bestaande historische gebouwen zal de belevingswaarde in principe
positief zijn ten opzichte van de huidige toestand (+3). Deze aspecten
worden afgewogen door de stedenbouwkundige ambtenaren en tevens
door en verschillende adviserende instellingen en administraties.
De toegang Leuvensestraat (voormalige droge gracht van de Citadel –
benadrukt het specifiek karakter van de Citadelsite) heeft een hoge
visuele belevingswaarde. Vanuit het visuele aspect geniet deze toegang
alleszins de voorkeur op een eventuele toegang via de Kanonsbaan
(doorheen het bosgebied).
Ten aanzien van individuele woningen (Kanonsbaan, Leuvensestraat en
in de Egide Alenusstraat) in en aan de rand van het plangebied kan de
beleving lokaal anders worden opgevat (-1).

+3

In de meeste straten blijft de stijging van het aantal voertuigen beperkt
hetgeen lijdt tot niet significante geluidseffecten en niet significante tot
hoogstens beperkt negatieve effecten ten aanzien van de bijdrage van de
milieukwaliteitsnormen lucht.
Enkel in de straten waar de ontsluitingsweg zich zou kunnen situeren, is
er een duidelijk stijging van het aantal voertuigen en een te verwachten
geluids- en luchteffect, namelijk:
- Op de gesimuleerde toegangswegen Kanonsbaan en Leuvensestraat is
er ‘geen significant’ tot ‘beperkt’ effect te verwachten vanuit de bijdrage
op de milieukwaliteitsnorm voor fijn stof. De bijdrage ten aanzien van de
milieukwaliteitsnorm voor NO2 is echter wel relevant (-2) ook al is er nog
voldoende milieugebruiksruimte aanwezig. De beide toegangswegen
scoren hier gelijkwaardig voor lucht.

0 geluid

+3

-1

Mits een goed stedenbouwkundig ontwerp en een hoogkwalitatieve
vormgeving in de juiste context met de bestaande historische
gebouwen zal de belevingswaarde in principe positief zijn ten
opzichte van de huidige toestand. Deze aspecten worden afgewogen
door de stedenbouwkundige ambtenaren en tevens door en
verschillende adviserende instellingen en administraties.

Ontwerper, architect en de
stad, adviserende instanties

Toegang Leuvensestraat heeft een hogere belevingswaarde en geniet
als hoofdtoegang de voorkeur op toegang Kanonsbaan

PRUP (provincie)

Bij het aanleggen van de weg in de Kanonsbaan wordt er best
rekening mee gehouden om een strook opgaand groen hier te
kunnen behouden opdat de privacy behouden blijft (indien technisch
haalbaar).

Cf lucht/geluid

Maatregelen zoals voorgesteld onder geluid en lucht

0/-1 lucht

0/-1 lucht

Gelet op de verwachte autonome verlaging van de
achtergrondconcentraties en van de bijdrage van het lokaal verkeer,
zal de luchtkwaliteit in de toekomst verbeteren.

-2 lucht
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Wegenisontwerp /
projectniveau

Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

In de Leuvensestraat (scenario’s 1 en 3);
- ter hoogte van het woonblok aan de hoek van de Leuvensestraat en de
-1 geluid
Engelandstraat: toename met maximaal 3 dB (-1). Het aantal gehinderden
blijft beperkt (enkel woonblok aansluitend aan de toegang: 10 al
wooneenheden gehinderd).
- in de Kanonsbaan (scenario’s 2 en 4); ter hoogte van de twee/drie
-3 geluid
woningen aan de Kanonsbaan: toename met 8dB, het huidige
wegverkeerslawaai van de Citadellaan meegerekend. Onder geluid heeft
dit een sterk negatieve score van: -3. Onder mens wordt deze score meer
genuanceerder daar het aantal gehinderde woningen (2 aan de toegang,
1 verderop in de kanonsbaan) zeer beperkt blijft. Voor die aansluitende
bewoning is het effect idd sterk negatief. In die optiek is een ontsluiting
via de Leuvensestraat (beperkt negatief) meer aangewezen. Milderende
maatregelen zijn hier alleszins noodzakelijk.
- - Bij verhuis AZ Diest - Statiestraat en Hasseltsestraat (scenario’s 1 en 2), +1/+2?
zal ter hoogte van de huidige locaties en ontsluitingswegen, het verkeer
wijzigen: in de Hasseltsestraat zal er een toename aan verkeer en
lucht/geluidsemissies zijn en in de Statiestraat zal er een belangrijk
geluidsreducerend effect verwacht worden evenals een fijn stof / NO2
reducerend effect. Het aantal woningen waarin het effect hier positief
evolueert is veel hoger (minstens factor 10).
Veiligheid (effecten
relevant voor
watertoets)

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

woningen aan de Kanonsbaan: effect geluid-3. Deze score wordt
meer genuanceerd daar het aantal gehinderde woningen (2 aan de
Cf geluid
toegang, 1 verderop in de kanonsbaan) zeer beperkt blijft. Voor die
aansluitende bewoning is het effect idd sterk negatief. In die optiek is
een ontsluiting via de Leuvensestraat (beperkt negatief) meer
aangewezen. Milderende maatregelen zijn hier alleszins noodzakelijk.

Cf geluid

/

Er zijn geen effecten inzake veiligheid (Seveso, hoogspanning, aardgas,
0
enz;) te verwachten. Het plangebied is aan de voet van de heuvel gevoelig
voor overstromen; effecten vanuit risico op overstromen worden thans
niet verwacht (0)
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1.7

Globale conclusie
Onder de discipline mobiliteit, geluid en lucht worden vooral negatieve effecten gegenereert
(weliswaar niet overal significant of sterk negatief).
Besluitend kan alvast worden gesteld dat de effecten bij een scenario met verhuis ziekenhuis naar de
Citadelsite of een scenario met invulling kantoren/kantoorachtigen gelijkaardig zijn onder disciplines
mobiliteit, geluid en lucht. Thans kan worden vermeld dat bij de verhuis van het ziekenhuis er een
verschuiving van het verkeer plaatsvindt (wegtrekken uit het centrum) waardoor de effecten en
aantal gehinderden hier positiever zijn dan bij het creëeren van een nieuwe bijkomende invulling.
De aanpak van twee kruispunten lijkt noodzakelijk:
-

Voor alle scenario’s: Aanpak van de afwikkeling van het verkeer dat op het kruispunt N127
Fort Leopoldlaan x R26 Antwerpsestraat van de N29 Schoonaerde naar de R26 Schoonaerde
rijdt. De volledige afwikkeling van de stationssite zal op korte termijn door de stad Diest
geëvalueerd worden en onderzocht worden naar mogelijke aanpassingen. Dit zal er voor
zorgen dat de afwikkeling van deze kruispunten zal verbeteren.

-

Voor scenario’s 1, 2 en 3 aanbevolen en in scenario 4 noodzakelijk: Conflictvrij inrichten
(VRI-lichtengeregeld kruispunt of rotonde) van kruispunt R26 Citadellaan met Kanonsbaan.

Wat betreft de keuze voor de ontsluiting in deze verkeersgerelateerde disciplines blijkt dat vanuit
mobiliteit de beide toegangen evenwaardig scoren – mits aanpassing van het kruispunt R26 x
Kanonsbaan.
Binnen de discipline lucht is er geen uitgesproken voorkeur. Op de beide toegangswegen
Kanonsbaan en Leuvensestraat is er ‘geen significant’ tot ‘beperkt’ effect te verwachten vanuit de
bijdrage op de milieukwaliteitsnorm voor fijn stof. De bijdrage ten aanzien van de
milieukwaliteitsnorm voor NO2 is echter wel relevant (-2) ook al is er nog voldoende
milieugebruiksruimte aanwezig. Het zal hierbij van belang zijn om maximaal in te zetten op
alternatieve vervoerswijzen.
In de discipline geluid wordt vastgesteld dat voor de westelijke ontsluiting Kanonsbaan een sterk
negatief effect optreedt waarbij milderende maatregelen zich opdringen indien de ontsluiting van de
site langs hier zou gebeuren. Hier wordt dan ook een voorkeur uitgesproken voor de oostelijke
ontsluitingszijde Leuvensestraat.

Onder de disciplines fauna en flora, landschap en erfgoed en mens worden naast negatieve
effecten eveneens een positieve impact gecreëerd. De invulling van het programma met of zonder
verhuis ziekenhuis heeft hier geen belang (evenmin binnen disciplines bodem en water).
Vanuit deze receptordisciplines wordt de duidelijke voorkeur uitgesproken voor een oostelijke
hoofdtoegang van de site via de Leuvensestraat.
Verder heeft in deze disciplines de effectbeoordeling er voornamelijk toe geleid dat er
aandachtspunten naar voor zijn gebracht voor verder studiewerk en de vergunningenfase maar
eveneens dat er verschillende suggesties (de één al dwingender dan de andere) zijn gedaan om het
PRUP verder aan te vullen – vnl. relevant in de stedenbouwkundige voorschriften.
Zo komen voornamelijk beschermings- en beheermaatregelen voor de waardevolle
vegetatie(structuur) op het daklandschap naar voor, evenals de aandacht die dient uit te gaan naar
het vermijden/oplossen van verstoring van vleermuizen. Het hoeft verder niet te verbazen dat de
erfgoedwaarde (structuur, gebouwen, archeologisch) op de site zeer beduidend aanwezig is en er
hiervoor de nodige aandacht in het PRUP en op projectniveau / flankerend niveau wordt gevraagd.
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Algemeen concluderend wordt gesteld dat het PRUP zeker haalbaar is voor het milieu wanneer
maatregelen die zijn voorgesteld onder de verschillende milieuthema’s in rekening worden gebracht
(op het gepaste niveau waartoe ze behoren en rekening houdend met de dwingendheid ervan). De
ontwikkeling kan bovendien een meerwaarde bieden vanuit de invalshoeken erfgoed, functioneren
en beleving. Ook de juridische zekerheid in de bescherming van het ecologisch waardevol glacis valt
hieronder.
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DEEL 2

BIJLAGEN
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BIJLAGE 1 KAARTENBUNDEL
kaart 1

ruime situering plangebied op topografische kaart

kaart 2

situering plangebied op topografische kaart

kaart 3

situering op luchtfoto

kaart 4

gewestplan en BPA

kaart 5

situatie m.b.t. bodem

kaart 6a en b

situatie m.b.t. water

kaart 7a en b

situatie m.b.t. ecologie
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