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1

Niet technische samenvatting

1.1

Inleiding
De afbakening van de stedelijke gebieden geeft uitvoering aan één van de bindende bepaling
van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant, goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 7 oktober 2004, en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), goedgekeurd
door de Vlaamse Regering eind 1997 en bekrachtigd door het Vlaams Parlement.
Het voorgenomen plan bevat het afbakeningsvoorstel voor het kleinstedelijk gebied Aarschot
waarbinnen strategisch en planmatig een aantal acties en projecten worden gedefinieerd op
vlak van wonen (sociale woningen, serviceflats), recreatie, ontwikkeling van groen en
openruimte, en ruimte voor bedrijvigheid. Dit vormt het resultaat van een gefaseerd
vooronderzoek
Initiatiefnemer voor het opmaken van het plan is de Provincie Vlaams-Brabant, Dienst
Ruimtelijke Ordening, te Leuven.
Het afbakeningsvoorstel is niet MER-plichtig. Wel zijn een aantal deelplannen MER-plichtig
gezien zij opgesteld worden door de deputatie, en ze het kader vormen voor de toekenning
van vergunningen (bouw- en milieuvergunningen) voor mogelijk MER-plichtige projecten.
De milieueffectrapportage betreft een aantal zones die in het kader van het RUP een
herbestemming vereisen en dit binnen de context van het Gewenste stedelijkgebiedbeleid en
de Afbakening van het kleinstedelijk gebied Aarschot.

1.2

Het RUP en de deelplannen; verantwoording en beknopte
beschrijving
Voor Vlaams-Brabant is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1.350 hectare bijkomende
ruimte voor economische activiteiten voorzien voor de periode 1994-2007. De provincie heeft in
het RSV de taakstelling gekregen om de nood aan bijkomende regionale bedrijventerreinen in
de provincie te verdelen, met uitzondering van deze gesitueerd in het Vlaams Stedelijk Gebied
rond Brussel, in de internationale poort Zaventem en in het regionaal stedelijk gebied Leuven,
waarvoor het Vlaamse Gewest verantwoordelijk is.
Rekening houdend met de rol die Aarschot krijgt binnen de ruimtelijk-economische structuur
van de provincie, het type activiteit en de differentiatie die beoogd wordt, de mogelijkheden en
beperkingen vanuit de bestaande structuur en de ontsluitingsmogelijkheden heeft de provincie
voor Aarschot een minimaal te realiseren oppervlakte van 45 ha aan bijkomende
bedrijvenzone.
Een deel van deze taakstelling voor bedrijventerrein is reeds opgenomen door de goedkeuring
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van PRUP Stationsomgeving Aarschot - beperkte uitbreiding Nieuwland (7 ha i.f.v. regionale
bedrijvigheid) en de projectzone Witte Molen ( 8 ha i.f.v. lokale bedrijvigheid). De verdere
invulling van de taakstelling vereist dan nog ca. 30 ha bijkomende ruimte voor bedrijvenzone.
De acties en strategische projecten binnen het kleinstedelijk gebied Aarschot worden in groter
detail beschreven in de Eindnota Gewenst stedelijkgebiedbeleid Aarschot, september 2008.
Deze Eindnota is raadpleegbaar via
http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijkeordening/projecten/afbakening-kleinstedelijke-gebieden/wilt-u-meer-weten/
http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/aarschot-nota-stedelijk-gebiedbeleid_tcm512991.pdf
Drie voorgenomen deelplannen uit bovenstaand overzicht worden voorbereid en vereisen een
gewestplanwijziging die, ingeval de plannen doorgang vinden, nog beslist dient te worden op
het provinciale niveau en dit binnen het huidige in voorbereiding zijnde RUP:
 Uitbreiding bedrijventerrein Nieuwland;
 Uibreiding bedriventerrein Meetshoven;
 Inrichting Demerparking
In hetgeen volgt worden de voorgenomen herbestemmingen omschreven en reeds
inrichtingsconcepten voor de planzones weergegeven in de mate dat deze reeds ontwikkeld
werden.
De situering op het huidige gewestplan van de voorgenomen deelplannen die een
herbestemming vergen, is weergegeven op Figuur 1.
Inrichtingschetsen m.b.t. de voorgenomen uitbreiding Nieuwland en m.b.t. de Inrichting
Demerparking zijn weergegeven op Figuur 6 en Figuur 7.
De belangrijkste straten zijn aangegeven op Figuur 5.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen stelt principes omtrent de ontsluiting van nieuwe
regionale bedrijventerreinen:
het vrijwaren van de bereikbaarheid
het garanderen van de toegankelijkheid
het verzekeren van de veiligheid
het verbeteren van de verkeersleefbaarheid
het terugdringen van de schade aan natuur en milieu


Voorgenomen deelplan Bedrijventerrein Uitbreiding Nieuwland

Deze zone met een maximale oppervlakte van 28 ha is gelegen in de Demervallei. Ze wordt
afgelijnd door een aantal zeer duidelijke grenzen. De zone sluit in het oosten aan bij de
bestaande bedrijvenzone Nieuwland en bij de reeds goedgekeurde Beperkte Uitbreiding
Nieuwland in het NO. In het noorden ligt de Demer, in het gebied ligt de Moutlaak.
Ten westen van de zone ligt het
habitatrichtlijngebied werd geselecteerd.
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In het zuiden vormen de spoorlijn en de bestaande ontsluitingsinfrastructuur van Nieuwland een
scherpe grens. Hier kan het terrein vlot ontsloten worden naar het hoger wegennet.
Een deel van het terrein ligt in overstromingsgevoelig gebied langsheen Moutlaak en Demer. In
het noordelijk deel worden de percelen uitgebaat voor veeteelt op relatief grote percelen.
(weide en groenvoederteelten). Ook centraal komen een aantal landbouwpercelen voor. Binnen
het gebied staan een aantal (zonevreemde) woningen; er ligt ook een visvijver in het gebied en
een bosbestand.
Juridisch gezien ligt het afgebakende terrein hoofdzakelijk in landschappelijk waardevol
agrarisch gebied (zuiden) en agrarisch gebied met ecologisch belang. Het bosje aansluitend bij
de bestaande bedrijvenzone, dat momenteel een bufferende functie heeft, is ingekleurd als
natuurgebied.
Bij de uitwerking van inrichtingsconcepten werd rekening gehouden met een aantal algemene
inrichtingsprincipes.
1. Aansluitend bij het bestaand industrieterrein Nieuwland
Deze zoeklocatie sluit onmiddellijk aan bij de bestaande bedrijvenzone Nieuwland en
de reeds goedgekeurde uitbreiding Nieuwland. De ontsluiting kan dus aantakken op de
bestaande ontsluitingsstructuur Nieuwland.
2. Brede buffer ten opzichte van het habitatrichtlijngebied
De afgebakende zoekzone grenst aan de westzijde aan het habitatrichtlijngebied
‘Demervallei ten oosten van Aarschot’. De geleidelijke overgang tussen die zachte
(natuur) en harde (industrie) functie gebeurt door een brede groene overgangszone.
3. Aandacht voor waterbuffering en overstromingsproblematiek
De zoekzone ligt in de Demervallei. Het centrale deel van de afgebakende zone ligt in
effectief overstromingsgevoelig gebied langsheen de Moutlaak en Demer. Om
problemen te vermijden stellen de inrichtingsschetsen op deze locatie een centrale
groenstrook voor waarbinnen bufferbekkens voldoende waterberging zouden moeten
garanderen. Binnen deze groenstrook kunnen ook gemeenschappelijke parkeerzones
worden aangelegd.
4. Veilige en aangename fietsverbinding met station en stadscentrum
Langsheen de Moutlaak en het Elzenhof kan een veilige functionele fietsroute worden
uitgewerkt die de bedrijvenzone verbindt met het station en het stadscentrum. Door de
realisatie van een fietsers- en voetgangerstunnel ter hoogte van de ring kan het aantal
conflictsituaties beperkt worden.
De bestaande hoeve kan herbestemd worden. Deze hoeve kan een invulling krijgen in
functie van het bedrijventerrein (bedrijfsrestaurant, congres- en vergadercentrum).
De fietsroute zou ook als recreatieve route gebruikt kunnen worden. In dat geval kan de
hoeve een horecafunctie krijgen. Beide functies (horeca i.f.v. wandelaars en fietsers en
bedrijfsrestaurant e.d.) kunnen ook gecombineerd worden.
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Voorgenomen deelplan Bedrijventerrein Uitbreiding Meetshoven

Bedrijvenzone wordt ontwikkeld op 1 ha onbebouwd grasland te Meetshoven, westelijke
gelegen langsheen de Ter Heidelaan (R25). Het betreft een restgebied dat aansluit aan
bestaande bedrijvenzones. Het is momenteel nog als natuurgebied ingekleurd.



Voorgenomen deelplan Inrichting Demerparking

Juridisch gezien ligt de zone Demerparking in WUG. De zone ten oosten tot voorbij het kasteel
Schoonhoven is als natuurgebied en agrarisch gebied met ecologisch belang bestemd. Ten
zuiden van het kasteel komt recreatiegebied voor, evenals openbare nutszone (waterwinning).
Ter hoogte van de Demerparking bevinden zich hardere functies: cinemacomplex, zwembad,
sporthal, jeugdcentrum; Ook het historisch en commercieel centrum van de stad Aarschot ligt
vlakbij.
Het voorgenomen plan laat toe dat nieuwe harde activiteiten zoals shopping, diensten, harde
recreatie, aangevuld met (beperkt) wonen…, op de Demerparking kunnen gerealiseerd worden.
Er is ook ruimte voor parking, sportvoorzieningen, speelplein, fietsroutes,…. Een nieuw centraal
stedelijk plein zal de relatie versterken tussen de Demerparking en het eigenlijke stadscentrum.
De parkeervoorzieningen moeten behouden blijven (eventueel ondergronds of bovendaks
parkeren).
Een nieuw centraal stedelijk plein versterkt de relatie tussen de Demerparking en het eigenlijke
stadscentrum.
Het geplande busstation kan zorgen dat het busverkeer doorheen het historische centrum
beperkt blijft, zonder dat de goede openbaarvervoersontsluiting van het centrum in het gedrang
komt. Aandacht voor verdere ‘ingroening’ van dit gebied is een belangrijk aspect. Er wordt ook
voorgesteld om aan de rand van de Demerparking een waterplas aan te leggen in functie van
niet-gemotoriseerde watersporten. Dit recreatief watersportgebied is door zijn ideale ligging
zowel vanuit het centrum als vanuit de regio goed bereikbaar.

1.3

Relevante wetgeving en beleid
Volgende wetgeving en beleidsdocumenten zijn relevant m.b.t. de deelplannen:
Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; Gewestplan KB 24/03/78; PRUP
Witte Molen en PRUP Stationsomgeving Aarschot-Beperkte Uitbreiding Nieuwland (zie verder);
Vlarem I, Vlarem II; Richtlijn 1999/30EG en Richtlijn 2008/05/EG en bijbehorende wijzigingen
en/of uitvoeringsbesluiten m.b.t. luchtkwaliteitsnormen, Besluit van de Vlaamse Regering van
22/7/2005 inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingsgeluid en tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 1/6/1995 houdende de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, en bijbehorende wijzigingen en/of uitvoeringsbesluiten;
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Wetgeving grondwater; Bescherming oppervlaktewater; Bestemming en milieukwaliteitsnormen
oppervlaktewater; Grondwaterdecreet en bijbehorende wijzigingen en/of uitvoeringsbesluiten;
Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering van de watergebieden en de
beschermingszones en bijbehorende wijzigingen en/of uitvoeringsbesluiten; Natuurbeheerrecht:
Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu, en bijbehorende wijzigingen
en/of uitvoeringsbesluiten; Vlaamse en/of erkende natuurreservaten; Habitatrichtlijngebieden;
Regionale landschappen; Soortenbesluit; Beschermde monumenten, landschappen en/of
stads- of dorpsgezichten; Bodemsaneringsdecreet; Decreet op het archeologische patrimonium
en bijbehorende wijzigingen en/of uitvoeringsbesluiten; Bosdecreet en bijbehorende wijzigingen
en/of uitvoeringsbesluiten; Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV); Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan Vlaams Brabant (RSVB); Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan; Vlaams
Milieubeleidsplan 2003-2007, en verlenging tot 2010; Gemeentelijk Milieubeleidsplan en
Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan; Natuurrichtplan “Demervallei tussen Diest en Aarschot”;
Landschapsatlas; Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie voor Hageland; Beleidsbrief
landbouw 2009; Vlaams stofplan; Mobiliteitsplan Vlaanderen; Gemeentelijk mobiliteitsplan.
Stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie en buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater; Besluit van de Vlaamse Regering tot
vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de
adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de
watertoets;
Decreet
integraal
waterbeheer
en
bijbehorende
wijzigingen
en/of
uitvoeringsbesluiten; Ontwikkelingsplan Demer en Bekkenbeheersplan Demerbekken.
In de m.e.r. , de analyse en de beoordeling van de effecten, wordt eveneens rekening
gehouden met gecumuleerde effecten doordat ook andere acties en strategische projecten
voorzien zijn in de eerder vermelde Eindnota Gewenst stedelijkgebiedbeleid Aarschot.
Verdere ontwikkelingen waarmee dient rekening gehouden te worden :
- De voltooiing van de ring rond Aarschot (R25). De R25 wordt momenteel doorgetrokken tot
aansluiting met de Diestsesteenweg (N10), geheel binnen het traject dat hiertoe bestemd is op
het vigerende gewestplan. De werken zijn lopende.
- RUP(‘s) m.b.t. de afbakening van het buitengebied in de Demervallei.

1.4

Alternatieven
De concrete taakstelling die uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaams Brabant volgt, laat geen ruimte voor doelstellingsalternatieven in verband
met bedrijventerrein, wel expliciet voor locatiealternatieven. Ook inrichtingsalternatieven
behoren tot de mogelijkheden. Deze laatste worden meegenomen in de te nemen maatregelen.
Principes in het RSV stellen dat de uitbreidingen bedrijventerrein moeten gelegen binnen een
geselecteerde kleinstedelijk gebied, aansluitend bij de bestaande bedrijventerreinen, en
rechtstreeks ontsloten kunnende worden op primaire of secundaire wegen.
In het zoekproces o.m. beschreven in de eindnota Gewenst Stedelijk Gebiedbeleid Aarschot,
(september 2008) werden 4 zoekzones geïdentificeerd waarbinnen de zone Uitbreiding
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Nieuwland na de eerste afweging als planzone werd geformuleerd, evenals een kleine zone te
Meetshoven. De 3 andere zoekzones met betrekking tot de ontwikkeling naar bedrijvenzone
worden betrokken in de m.e.r. als alternatieve locaties. De 3 planalternatieven voor
bedrijvenzone zijn dan ook:

-

Zone Ter Heidelaan
Zone Oostelijke zijde Afrit A2
Zone Kapittelberg

Deze te onderzoeken locatiealternatieven omvatten
locatiealternatieven vanuit het ruimtelijk beleidskader.

alle

redelijke

en

verdedigbare

De perimeters voor deze locatiealternatieven zijn weergegeven op orthofoto door Figuur 2,
Figuur 3 en Figuur 4. Voor deze zones werden nog geen inrichtingsschetsen opgemaakt.
Deze locatiealternatieven omvatten alle redelijke en verdedigbare locatiealternatieven te
onderzoeken vanuit het ruimtelijk beleidskader.


Locatiealternatief Ter Heidelaan

Het locatiealternatief Ter Heidelaan bestaat uit vijf kleinere zones, gelegen langs de Ter
Heidelaan (R25) en ten noorden van de bestaande bedrijvenzone Meetshoven. Samen hebben
ze een oppervlakte van ongeveer 20 ha.
De geselecteerde zoekzones zijn in feite rest- en binnengebieden in een gebied dat
versnipperd is door woningen en tuinen (langsheen de Kleine Mechelsebaan), kleinhandel,
kleinere landbouwpercelen, weginfrastructuur… In het grootste gebied – tussen de Kleine
Mechelsebaan, de Liersesteenweg en de Ter Heidelaan – liggen een aantal woningen; één
ervan is een klein kasteel. De bestaande tuinen komen een stuk dieper dan het juridisch erkend
woongebied. Op het gewestplan zijn deze zones grotendeels als bufferzone en
woonuitbreidingsgebied gekarteerd. Enkel de kleine, meest westelijke deelzone (1 ha)
langsheen de R25, werd als natuurgebied ingekleurd. Het is momenteel onbebouwd grasland.
Dit gebied vormt in het ontwerp van RUP ‘Uitbreiding Meetshoven’.


Locatiealternatief Oostelijke Zijde Afrit A2

Deze locatie betreft een terrein met een totale oppervlakte van 17 ha gelegen ten noorden van
het af- en oprittencomplex van de A2 en grenzend aan de N223. Hierdoor is dit zeer eenvoudig
te ontsluiten naar het hoger wegennet. Verder wordt deze locatie begrensd door de
Nieuwrodesteenweg in het westen en de Dubbeekstraat in het oosten, twee woonlinten die
gekenmerkt worden door open bebouwing en grote diepe percelen.
Momenteel wordt het terrein gebruikt in functie van de landbouw; binnen het terrein liggen ook
een aantal bosjes. Juridisch gezien ligt het terrein in agrarisch gebied.
Het terrein zelf is relatief vlak en ligt wat verhoogd ten opzichte van de A2 en de N223,
waardoor het op een natuurlijke wijze kan gebufferd worden. Langsheen het terrein - ten
noorden van de op- en afrit - loopt een bestaand fietspad.
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De zone kan ook gefaseerd, of slechts gedeeltelijk worden ontwikkeld als industrieterrein. Het
zuidelijke deel omvat ca. 10 ha en kan in een eerste fase of wel zonder het kleinere noordelijk
gelegen deel ontwikkeld worden.


Locatiealternatief Kapittelberg

Kapittelberg is een hoger gelegen plateau ten zuiden van de stad. De locatie ligt langsheen de
N223, de verbinding tussen de stadsring en de A2. De geselecteerde locatie heeft een totale
oppervlakte van 26 ha.
De locatie wordt begrensd door de steilrand ter hoogte van de Orleanstoren in het noorden (de
Geetsstraat wordt als grens genomen), de N223 in het westen en de Nieuwrodesteenweg
(juridisch erkend woonlint) in het zuidwesten. De private woningen met tuinen en bijgebouwen
langsheen deze straat reiken deels tot aan de Duivenstraat die de zone in langsrichting
doormidden snijdt. De noordelijke tip van het gebied – ten noorden van de holle weg Steentje is sterk hellend. In de langsrichting wordt de zone doorsneden door de Duivenstraat.
Het terrein wordt momenteel vooral gebruikt in functie van maïsteelt en (hobby)landbouw.
Binnen de afgebakende zone situeren zich een beperkt aantal woningen.
Juridisch gezien ligt het afgebakende terrein hoofdzakelijk in agrarisch gebied; in het noorden
ligt een deel in parkgebied.

1.5

Bespreking per discipline

1.5.1

Bodem en Water

1.5.1.1

Voorgenomen deelplan Uitbreiding Nieuwland
Bestaande situatie
De bodem wordt op de locatie is essentieel bepaald door de opvulling van de diepere fossiele
rivierbedding en vallei die terug te vinden zijn in de huidige vallei van de Demer.
De opvulling bestaat in hoofdzaak uit fijne tot grove zanden, in minder of meerdere mate
kleihoudend en/of grindhouden, met plaatselijk kleilensjes. Recenter werd ook klei, leem en
zandleem afgezet; plaatselijk is veenvorming gebeurd in kommen.
Restanten van de oude zandafzettingen zijn terug te vinden, net ten noorden en ten zuiden van
de Moutlaak, ze vormen er de zgn. donken. Ook elders in de Demervallei komen ze voor.
Door hun ligging in de vallei bodems ligt de grondwaterstand in deze bodem doorgaans zeer
kort tegen maaiveld, behalve in de hoger gelegen donken.
Tot op grotere diepte, mogelijk tot meer dan 75 m onder maaiveld (m-mv), liggen zanden.
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Het grondwaterpeil ligt kort aan de bodemoppervlakte. Omwille van de geologische
gelaagdheid op de locatie en in de omgeving ervan zijn de grondwaterbewegingen niet voor de
hand liggend. In het ruimere studiegebied en op de locatie worden de hoge grondwaterstanden
in grote mate bepaald door grondwater dat vanuit zuidelijke richting toestroomt naar het gebied
vanuit verschillende grondlagen en dit over een grote afstand. Het infiltratiegebied voor dit
water strekt zich ver ten zuiden uit, tot Kortrijk-Dutsel en Sint-Joris-Winge. Het grondwater komt
zelfs volledig aan de oppervlakte in het ten westen van Nieuwland gelegen Vorsdonkbos. Het
vormt er een groot kwelgebied. De kwaliteit van het kwelwater is bepaald door de oorsprong
van het water. Ter hoogte van Nieuwland bestaat eveneens kwel, doch komt ook nog infiltratie
van neerslagoverschot voor. De Moutlaak voert onder meer dit kwelwater af.
Het grondwater is er als zeer kwetsbaar beoordeeld. Op de locatie bevindt zich een
waterwinning en ook in de ruime omgeving van de locatie zijn verschillende winningen gegund.
Bovendien kan er nog een beperkte bijkomende waterwinning komen in de reeds besliste
Beperkte Uitbreiding Nieuwland.
In het Bekkenbeheerplan Demerbekken heeft dit gebied een belangrijke functie in de
waterveiligheid: berging van water bij wateroverlast. In het deelplangebied is grofweg 40 % van
de oppervlakte bestemd als effectief overstromingsgevoelig gebied. Bovendien is voorzien dat
de Demerdijk er zal verlaagd worden zodat overstroming bij hoogwater wordt vergemakkelijkt
waarbij geraamd wordt dat ca. 10 m³/s over de dijk zal stromen, in Nieuwland berging zal
vinden en via de Moutlaak verder afgevoerd wordt. Ook is voorzien dat op de huidige
planlocatie er een volume van 5788 m³ waterberging zal moeten bijgecreëerd worden doordat
in de reeds besliste “Beperkte Uitbreiding Nieuwland” effectief overstromingsgebied zal worden
bebouwd.
Door de planlocatie stroomt de Moutlaak naar het nevenliggende habitatrichtlijngebied. Deze
kleine beek ontwatert het bestaande uitgestrekte industrieterrein Nieuwland dat
stroomopwaarts, ten oosten ligt van de huidige deelplanlocatie. Recente metingen van de
waterkwaliteit van de Moutlaak zijn niet gekend, doch deze is op basis van waarnemingen
vermoedelijk verontreinigd en zuurstofarm. De beek heeft zwakke structuurkwaliteiten (bv.
rechte loop, steile oevers,…).
Effecten
Bij de inrichting kan men verwachten dat de donken, mogelijk deels, worden afgegraven.
Hoewel ze nog elders in de vallei voorkomen, zijn ze toch typerend te noemen voor de vallei.
Dergelijke afgraving wordt matig negatief beoordeeld.
Door de inname zal de bodemgeschiktheid voor aan aantal mogelijke bestemmingen
verminderen.
De meer kleirijke bodems zijn zeer verdichtingsgevoelig; maatregelen zijn nodig waar de
bodem later nog vegetatie zal dragen en/of infiltrerend dient te blijven. Ingeval bemaling bij
aanlegwerken wordt geïnstalleerd is plaatselijk inklinking niet uit te sluiten gezien mogelijk toch
venige lagen in de ondergrond voorkomen.
De zone is niet gekarteerd als waarschijnlijk infiltratiegebied, doch meer gedetailleerde
informatie geeft aan dat in grootteorde 100 mm/jaar bijdrage bestaat aan de
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grondwatervoeding. Rekening houdend met de geplande afdichtingen zal deze met grofweg
20.000 m³/jaar afnemen, hetgeen als significant negatief wordt beoordeeld.
Ingeval bijkomende grondwaterwinningen worden aangevraagd, bestaan er mogelijkheden,
doch met duidelijk beperkingen gezien mogelijke effecten op andere winningen. Bemalingen
zullen geen effect hebben op andere winningen.
Grondwaterwinning kan significant effect hebben op de grondwaterstanden nabij het
plangebied, meer bepaald m.b.t. fauna en flora. Als maximale ingreep kan gesteld worden dat
één enkele winning van 20.000 m³/jaar vergund geen significant effect heeft westelijk van het
plangebied, indien ze gelegen is aan de oostgrens of meer oostelijk van het plangebied. Indien
dergelijk winning reeds zou worden gegund binnen het gebied van de reeds besliste Beperkte
Uitbreiding Nieuwland, dan zal binnen het huidige deelplangebied nauwelijks nog mogelijkheid
bestaan voor bijkomende waterwinning.
Bemaling heeft een tijdelijk effect op de grondwaterstanden. Rekening houdend met de afstand
van invloed bij bemaling en met faunistische of floristische waarden in de omgeving wordt door
bemaling geen of verwaarloosbaar effect verwacht.
Ophogingen zullen mogelijk leiden tot marginale kwelverhoging ten westen van het plangebied.
Gezien de ondiepe grondwaterstanden zal ondergrondse infrastructuur ontworpen dienen te
worden zodanig dat preferentiële grondwaterstroming wordt verhinderd.
De mogelijke vermindering in grondwatervoeding, en ingeval geen bijkomende maatregelen
zouden worden getroffen, betekent minder dan 3% t.o.v. de kwelstroom ter hoogte van het
naburige gebied Vorsdonkbos. De kwelvoeding van dit laatste gebied ligt ten zuiden van het
Vorsdonkbos, niet in Nieuwland. Op deze schaal beschouwd is het dan ook onwaarschijnlijk dat
effecten van een dergelijke winning op de waterkwaliteit van de kwel aantoonbaar zullen zijn.
Anderzijds is afwezigheid van aantoonbaar effect met minder zekerheid te stellen op schaal van
de individuele kwelzones. Zoals eerder aangegeven is voor elke kwelzone niet met zekerheid
aan te geven welke de oorsprong is van de kwelstroming. Het is dan ook niet uitgesloten dat
kwelzones in de omgeving van de locatie belangrijkere effecten kennen dan ingeschat op een
grotere schaal. Uit voorzorg dient in de maatregelen daarom opgenomen te worden dat de
(beperkte) verminderde infiltratie voldoende wordt gecompenseerd door de nodige
voorzieningen, hetgeen mogelijk is in de zones met zandige bodem in het gebied.
Afvalwaterlozingen op de Moutlaak of op de Demer worden als significant negatief effect
beoordeeld gezien de huidige vermoedelijke waterkwaliteit van deze waterlopen (Er zijn
evenwel geen recente wateranalyses beschikbaar m.b.t. de Moutlaak). De Moutlaak maakt deel
uit van het watersysteem in het Vorsdonkbos. Ze heeft o.m. een ontwaterende functie aan de
N-zijde van het gebied. Het is hierbij van belang dat de waterkwaliteit niet verder afneemt. In
die zin kan men verwachten dat de kwaliteit van een afvalwater moet voldoen aan de klasse
‘goed’ of ‘zeer goed’ (zoals voorzien in het Stroomgebiedbeheerplan) voor lozing in de
Moutlaak.
Op basis van een oppervlakte van 28 ha zou, zonder maatregelen, de regenwaterafvoer naar
de Moutlaak 120.000 à 140.000 m³/jaar bedragen. Rekening houdend met de
stedenbouwkundige verplichting van opvang, buffering en infiltratie van hemelwater, en gezien
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de kenmerken van de ondergrond, kan men verwachten dat slechts een beperkt gedeelte zal
worden geïnfiltreerd. Verplichting tot bouw van groendaken zal de regenwaterafvoer van daken
op betekenisvolle wijze verminderen.
Een zeer belangrijke hoeveelheid regenwater zal steeds dienen gebufferd te worden met
geleidelijke lozing op oppervlaktewater. Deze buffers zullen niet te nadele zijn van de reservoirs
die dienen gevrijwaard te worden voor de overstromingsfuncties in het gebied. Voor lozing op
de Moutlaak en gezien de ligging in effectief overstromingsgevoelig gebied is te verwachten dat
verstrengde normen zullen gelden voor lozing van het regenwater op de Moutlaak of Demer.
Het nodige bufferbekkenvolume zal hierdoor tot 3 maal groter dienen te zijn dan in andere
minder kritische omstandigheden.
Lozing van regenwater van parkings en straten op het oppervlaktewater heeft een matig
negatief effect m.b.t. de waterkwaliteit (dooizouten, pesticiden, turbiditeit,…). Dit dient eveneens
beoordeeld te worden i.f.v. de natuurwaarden stroomafwaarts. Regenwater van risicovlakken
(parkings, wegen) zal dienen te verlopen langs koolwaterstofafscheider met coalescentiefilter
en langs een bekken met slibvang, en kan naar de Demer worden geleid, mits een gemaal.
Ingeval lozing op de Moutlaak zullen stringente exploitatievoorwaarden worden opgelegd:
verregaand weren van dooizouten en pesticiden, evenals het nodige controleprogramma
hiervoor. Buffers voor regenwater van risicovlakken (wegenis, parking) dient afsluitbaar te zijn
zodat ingrijpen mogelijk blijft bij calamiteit.
Deze maatregelen werden gesteld vanuit de waterkwaliteitsdoelstellingen in het bijzonder voor
de Moutlaak. In de huidige situatie is de waterkwaliteit van de Moutlaak vermoedelijk nog
steeds verontreinigd (meest recente analyses dateren van 2003) in belangrijke mate omdat zij
de oostelijk gelegen, grotere, bestaande bedrijvenzone Nieuwland ontwatert,
Grofweg 40% van de oppervlakte van het plangebied is effectief overstromingsgevoelig gebied.
Elke inname in oppervlakte en volume door bedrijven, wegenis, enz… dient gecompenseerd te
worden door verlaging van het tereinniveau elders. Bovendien is als gevolg van het reeds
besliste “PRUP Stationsomgeving Aarschot - beperkte uitbreiding Nieuwland” voorzien dat
reeds een overstromingsvolume van 5788 m³ moet gerealiseerd worden binnen het huidige
plangebied Nieuwland. Onderzoek heeft uitgewezen dat geen mogelijkheden bestaan buiten
het plangebied. Dit heeft zeer verregaande gevolgen. In de mate dat inname van de
overstromingsruimte gebeurt, zal ofwel deze inname zonder effect aan te leggen zijn
(overstroombare parkings, wegenis, gebouwen met kelders voor de nodige berging) ofwel zal
de inname gecompenseerd dienen te worden door doelmatige terreinverlagingen in het
plangebied.
Eveneens dient de doorgang van minstens 10 m³/s bij Demeroverstroming mogelijk te blijven.
In die zin is het aangewezen om de zone Beperkte Uitbreiding Nieuwland uit het besliste
“PRUP Stationsomgeving Aarschot - beperkte uitbreiding Nieuwland” in het huidige plan op te
nemen zodat ook daar de nodige maatregelen zullen gelden, en dat het overstromingsvolume
van 5788 m³ niet dient gecompenseerd te worden in het huidige deelplangebied.
Het is duidelijk dat in de remediëring van de effecten door herbestemming van de locatie
Nieuwland zeer omstandige, drastische en dwingende maatregelen, beperkingen en
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voorwaarden gesteld worden met betrekking tot de watercomponent. Het maatregelenprogramma en de vereiste inrichtingen zijn zeer uitgebreid en complex. Nadat alle maatregelen
geïmplementeerd zijn, kan men in een eerste benadering schatten dat in grootteorde slechts
50% van de bruto oppervlakte van het deelplangebied beschikbaar blijft voor netto
bedrijventerrein.
Indien tot het deelplan zou worden beslist, is voor de uiteindelijke inrichting vooraf een duidelijk
ontwerp vereist waarin de verschillende maatregelen consistent worden gerealiseerd, de
effecten begroot, en duidelijk is waarop deze maatregelen nadien worden gecontroleerd, en dit
bij de aanleg en de exploitatie van het publieke domein, en bij de aanleg en de exploitatie van
het individuele bedrijf.

1.5.1.2

Voorgenomen deelplan Beperkte uitbreiding Meetshoven
Bestaande situatie
De bodem bestaat uit alluviale zandafzettingen, met eerder hoge grondwaterstanden. De
eertijdse landbouw heeft een oppervlakkige laag nagelaten die zeer humushoudend is.
In de diepere ondergrond, waarschijnlijk tot minstens 60 m-mv, vindt men eveneens zanden.
De bodem is infiltratiegevoelig.
Het grondwater is er als zeer kwetsbaar beoordeeld. In de ruime omgeving zijn verschillende
grondwaterwinningen gegund.
De Heilaak treedt ontwaterend op t.o.v. de locatie en mondt in de Meethovense Laak
(stroomafwaarts en stroomopwaarts Grote Laak genoemd). Deze heeft viswaterkwaliteit als
doelstelling. De Meethovense Laak heeft een matige biologische kwaliteit en is zwaar
verontreinigd.
Effecten
Door de inname zal de bodemgeschiktheid voor aan aantal mogelijke bestemmingen
verminderen. Voor het overige zijn de effecten op de bodem gering of verwaarloosbaar.
Gezien het een beperkte oppervlakte betreft en de aard van de ondergrond, kunnen afdichting
van de bodem of bemaling of grondwaterwinningen al snel effect hebben op
grondwaterstanden buiten het plangebied. Zoals aangegeven in de effectbespreking zullen
berging en infiltratie, doeltreffend, vooral in open voorzieningen (infiltratiekom, -bekken, wadi)
dienen te gebeuren. Er worden geen effecten van waterwinning of bemaling verwacht op fauna
of flora.
Bijkomende afvalwaterlozingen op de Heilaak worden als significant negatief effect beoordeeld
gezien de huidige waterkwaliteit van de waterloop. Bijkomende afvalwaterlozingen zullen
moeten voldoen aan scherpere normen.
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1.5.1.3

Locatiealternatief Ter Heidelaan
De huidige situatie en effecten m.b.t. Bodem en Water zijn op planniveau wezenlijk dezelfde als
deze voor het Deelplan Meetshoven.
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1.5.1.4

Locatiealternatief Kapittelberg
Bestaande situatie
De bodem bestaat tot op grote diepte uit de grove Diestiaanzanden met wisselende
samenstelling. Op verschillende dieptes zijn deze zeer ijzerhoudend en vormen soms
zandsteenbanken. Elders is het kleigehalte dermate groot dat eerder van kleibodems wordt
gesproken. Daardoor kan het regenwater plaatselijk slecht infiltreren waardoor deze bodems
soms zeer nat kunnen zijn, ondanks het feit dat de natuurlijke grondwatertafel op meer dan 10
m-mv ligt. In het algemeen is de locatie wel als infiltratiegevoelig gekarteerd.
Door de zandige bovengrond en de diepte van het grondwaterpeil, wordt het grondwater er
kwetsbaar genoemd.
Op de locatie komen aan de oppervlakte een aantal plaatsen voor waar de bodem zeer zandig
is waardoor men er van ‘landduin’ spreekt. Plaatselijk komen ook hellingen voor waardoor de
bodem er erosiegevoeliger wordt.
In de omgeving komen een drietal grondwaterwinningen voor
In het nevenliggende habitatrichtlijngebied s’Hertogenheide ligt aan de westelijke zijde de
grondwatertafel aan de oppervlakte, en vormt er de Schaapsvijver. Dit is op een afstand
gelegen van in grootteorde 1 km van het planlocatiealternatief. In de tussenliggende zone
betreft het bodems die geen invloed ondervinden van het eigenlijke grondwaterpeil.
Effecten
Herbestemming is van definitieve aard waardoor de meeste potentiële bodemfuncties afnemen.
Omwille van bodemtextuur en helling is lokaal erosie mogelijk. Door een gepaste inrichting kan
dit worden vermeden.
Het gebied is infiltratiegevoelig en waarschijnlijk infiltratiegebied. Omwille van de ondergrond
zal aanleg van infiltratiestructuren niet steeds doeltreffend zijn en wordt toch tot een matig
negatief effect besloten. Gezien de afstanden tot kwelzones of zones waar het grondwaterpeil
de bodemwaterhuishouding mede bepaalt, worden effecten van eventueel verminderde
infiltratie op de locatie gering geacht.
Afvalwaterlozingen naar de Demer of op de gracht richting Schaapsvijver worden als significant
negatief effect beoordeeld gezien de huidige waterkwaliteit van de waterlopen (De
oppervlaktewaterkwaliteit van de gracht is niet gekend). Omwille van effecten op de gracht naar
de Schaapsvijver wordt regenwater bij voorkeur geleid naar de Demer. Een
regenwaterbufferbekken is vereist, met geknijpte afvoer naar de Demer.
De overloop van infiltratievoorzieningen kan afgevoerd worden naar de Demer of kan wel op de
gracht richting Schaapsvijver worden aangesloten.
Naast de generieke maatregelen zal in het bijzonder vergunningsaanvraag voor bijkomende
grondwaterwinningen vooraf een concrete effectanalyse vergen i.f.v. locatie en afstand tot
winningen in de omgeving.
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1.5.1.5

Locatiealternatief Oostelijke zijde A2
Bestaande situatie
De ondergrond is zoals beschreven voor de Oostelijke zijde Afrit A2. Op deze locatie komen
geen landduinen voor en is erosieproblematiek zeer weinig belangrijk.
Effecten
Herbestemming is van definitieve aard waardoor de meeste potentiële bodemfuncties afnemen.
Zoals dit ook voor de zone Kapittelberg werd gedocumenteerd:

1.5.1.6

-

zijn gezien de ondergrond mogelijkheden
waarschijnlijk in zekere mate beperkt;

voor

doeltreffende

infitratiestructuren

-

worden geen effecten op bodemwaterhuishouding of kwelzones verwacht;

-

zullen maatregelen nodig zijn voor regenwaterafvoer;

-

zal vergunning voor bijkomende grondwaterwinningen vooraf een concrete effectanalyse
vergen i.f.v. locatie en afstand tot winningen in de omgeving.

Voorgenomen deelplan Inrichting Demerparking
Bestaande situatie
Aan de oppervlakte bestaat de bodem uit alluviale afzettingen met een totale dikte van ca. 7 tot
10 m, bestaande uit recente kleiafzetting met dikte van meer dan 1.5 m, op zandafzettingen,
opvulling van de fossiele Demerbeddingen. Mogelijk komen meer veenhoudende lagen voor.
Gezien het grondwater op minder dan 10 m onder maaiveld ligt en de deklaag minder dik is dan
5 m of uit zand bestaat, en de grondwaterlaag een zandlaag betreft, is het grondwater als zeer
kwetsbaar gekarteerd.
Het is eveneens een kwelgebied dat gevoed wordt door infiltratie van hemelwater voornamelijk
vanuit zuidelijke zijde. De waterlopen werken drainerend. De zone is als niet infiltratiegevoelig
gekarteerd.
De locatie ligt een beschermingszone van een waterwingebied (Vlaamse Maatschappij voor
Waterwinning, Schoonhoven) waardoor er bijzondere reglementering geldt met toenemende
beperkingen m.b.t. activiteiten die de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater kunnen
beïnvloeden.
Op de locatie is in het verleden overstroming voorgekomen. Een groot deel van de oppervlakte
is momenteel effectief overstromingsgevoelig gebied. In de uitvoering van het beslist beleid
(Bekkenbeheerplan Demerbekken) is voorzien dat door de aanleg van een dijk de locatie buiten
effectief overstromingsgebied gebied zal liggen.

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot / Niet-technische samenvatting

18

Effecten
In de mate dat de bodems nog ongeroerd zouden zijn, kan verdichting worden verwacht door
de werken. Waar de bodem vegetatie zal dragen (groenbuffers) of infiltrerend dienen te blijven
zijn maatregelen nodig. Bij de herinrichting wordt verwacht dat oppervlaktes terug infiltrerend
worden aangelegd. Er dient rekening gehouden te worden met de ligging in een
beschermingszone van de waterwinning. Aanleg van infiltrerende infrastructuur voor water
afkomstig van risicozones (wegenis, parking) is niet toegestaan op deze locatie. Eventuele
bijkomende grondwaterwinningen hebben mogelijk effecten op de grondwaterstanden in het
studiegebied. Er zal steeds bij vergunningsaanvraag advies gevraagd worden, o.m. aan de
exploitant van de grondwaterwinning (VMW).
Door de realisatie van het Ontwikkelingsplan Demer opgenomen in het Bekkenbeheersplan
Demerbekken, wordt de locatie steeds volledig gevrijwaard van overstroming.

1.5.2

Mens en mobiliteit

1.5.2.1

Voorgenomen deelplan Uitbreiding Nieuwland
Bestaande situatie
Het bedrijventerrein Nieuwland ligt langsheen de ring van Aarschot (R25). Deze weg is
gecategoriseerd als primaire weg type II (RSV) en heeft een 2x2-profiel met middenberm,
veiligheidsstroken en vrijliggende fietspaden. De R25 heeft dus een zeer breed profiel, dat de
intensiteiten makkelijk aan kan en dus geen congestieproblemen kent (restcapaciteit van 42%).
Ten zuiden van het stadscentrum gaat de R25 naadloos over in de N223 (eveneens een 2x2profiel met middenberm), die aansluiting geeft op de A2 autosnelweg.
Het bedrijventerrein is op de R25 aangesloten via het door verkeerslichten geregelde kruispunt
met de Nieuwlandlaan. Langsheen de R25 zijn er geen woningen aanwezig, langs de N223
enkel t.h.v. het aansluitingscomplex van de A2.
Aan de noordzijde is er verbinding van de R25 met de Ter Heidelaan, naar de belangrijke
interregionale verbindingswegen (Lier – Antwerpen; Geel). Deze weg heeft grotendeels een
2x1-profiel en verzorgt de erfontsluiting van een aantal bedrijven. Ook langsheen dit deel van
de ring zijn er geen woningen.
Vanuit de stad zelf is het bedrijventerrein bereikbaar via de Leuvensesteenweg en via de
Sasstraat.
Het bedrijventerreinen Nieuwland kan door fietsers vanaf het jaagpad langsheen de Demer
enkel bereikt worden via de R25 of via de Demerbrug aan de Nieuwlandlaan. Er zijn
mogelijkheden voor aansluiting op het openbaar vervoer (treinknooppunt en busstation
zijdelings van het industrieterrein)
De bestaande bedrijvenzone Nieuwland heeft vanuit verkeerskundig standpunt een zeer goede
ligging. Het zware vervoer blijft uit het centrum van Aarschot.
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Effecten
Bijkomende bedrijvigheid genereert verkeersstromen, doch gezien de ruime restcapaciteiten op
alle ontsluitingsroutes heeft dit een verwaarloosbaar effect.
Door de inrichting kan het fietsverkeer positief ontwikkeld worden. Het voorstel van
inrichtingsplan voorziet een fietsroute langsheen de Moutlaak richting station enerzijds en
anderzijds richting het natuurgebied van de Turfputten. Bijkomend wordt voorgesteld om het
bedrijventerrein bereikbaar te maken vanuit het fietspad langsheen de Demer.

1.5.2.2

Voorgenomen deelplan Beperkte uitbreiding Meetshoven
Bestaande situatie
De bedrijvenzone Meetshoven ligt langsheen de Ter Heidelaan. Dit is de noordelijke tangent
van de R25, die de interregionale verbindingswegen verbindt met de autosnelweg A2. Ook dit
deel van de R25 is gecategoriseerd als primaire weg type II in het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen.
Ramingen tonen aan dat de Ter Heidelaan in het westen waar hij een 1x2-weg vormt in de
huidige toestand in de richting van de N21b een restcapaciteit heeft van 20% en in de
tegengestelde richting een restcapaciteit van 43%. In de oostelijke richting, waar hij een 2x2weg vormt is er in de richting van de N19 een restcapaciteit van 52%, in de tegengestelde
richting bedraagt dit 66%.
De Ter Heidelaan verzorgt de erfontsluiting van een aantal bedrijven. Er zijn geen woningen die
rechtstreeks op deze weg aangesloten worden.
Aan de noordrand wordt de site begrensd door de Kleine Mechelsebaan. Deze woonstraat
kruist de Ter Heidelaan. Ter hoogte van deze straat werd een middenberm aangelegd die het
gemotoriseerd verkeer verhindert om de ring over te steken. Fietsers en voetgangers kunnen
deze middenberm gebruiken om de Ter Heidelaan in twee keer over te steken.
De bedrijvenzone Meetshoven heeft vanuit verkeerskundig standpunt een zeer goede ligging.
Er zijn goede verbindingen over de weg en de site ligt op wandel- en fietsafstand van het
centrum.
Effecten
De ontsluiting is zeer goed. Effecten van verkeersgeneratie, verkeersgeluid, luchtemissies als
gevolg van het voorgenomen deelplan worden als verwaarloosbaar beoordeeld. Anderzijds
stemt de huidige inrichting van de Ter Heidelaan niet overeen met de categorie als primaire
weg type II. Effect op verkeersveiligheid en -leefbaarheid zijn gering negatief. Heraanleg van
deze weg is in elk geval geadviseerd.
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1.5.2.3

Locatiealternatief Ter Heidelaan
Bestaande situatie
De ontsluiting van de verschillende kleine zones is op het eerste gezicht niet evident, hoewel
grotendeels gelegen langs een primaire weg, de Ter Heidelaan. De Oude Mechelsebaan
dwarst het gebied, doch aan beide zijden van de R25 is dit een woonstraat is. Aan de oostzijde
ligt de Liersesteenweg (N10) aan beide zijden geflankeerd door bebouwing. Er zal wellicht met
ventwegen moeten gewerkt worden, die uitmonden op het kruispunt met de N10.
Effecten
Op de wegen bestaat voldoende restcapaciteit.
De ontsluiting van dit locatiealternatief is niet evident. Verkeer via de Oude Mechelsebaan is af
te raden, maar wellicht niet volledig te vermijden. De Ter Heidelaan is vandaag niet ingericht als
een volwaardige primaire weg en de ontsluiting van het locatiealternatief zonder woonstraten te
belasten is niet evident. Er wordt dan ook een matig negatief effect m.b.t. verkeersleefbaarheid
verwacht, o.a. ook t.o.v. de Liersesteenweg.
Maatregelen houden dan ook in heraanleg van de Ter Heidelaan en de Liersesteenweg in,
vooral in functie van de fietsers en voetgangers.

1.5.2.4

Locatiealternatief Oostelijke zijde A2
Bestaande situatie
Deze locatie ligt ten noorden van het af- en oprittencomplex van de A2 en grenst aan de N223.
De N223 (primaire weg type II) beschikt over een 2x2 profiel. De Nieuwrodese Steenweg is
slechts half aangesloten op de N223 (enkel rechts in, rechts uit).
Heel wat bovenlokale fietsroutes passeren de site, maar qua openbaar vervoer is de locatie
slecht gelegen.
Uit metingen uitgevoerd in 2003 op de N223 blijkt dat deze tijdens een gemiddelde avondspits
een restcapaciteit heeft van in de noordelijke richting van 42%, terwijl dat in de zuidelijke
richting 43,5% bedraagt (De verkeersgeneratie tijdens het avondspitsuur is het grootst).
Langsheen het terrein - ten noorden van de op- en afrit - loopt een bestaand fietspad, en aan
beide zijden van het terrein loopt er een bovenlokale fietsverbinding.
Effecten
Ontsluiting zou optimaal aan te leggen zijn gezien de ligging aan de A2 en de N223, doch de
aanleg van een volwaardig bijkomend kruispunt op de N223 is hier niet aangewezen omwille
van verkeersveiligheid. Dit is als matig negatief beoordeeld. Een dergelijk kruispunt dient
bovendien conflictvrij te worden aangelegd in het bijzonder m.b.t. fietsverkeer.
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1.5.2.5

Locatiealternatief Kapittelberg
Bestaande situatie
De locatie Kapittelberg ligt eveneens langsheen de N223, de verbinding tussen de stadsring en
de A2. Zoals reeds aangegeven is de N223 geselecteerd als bovenlokale fietsroute, het station
en (nog dichter) een bushalte liggen binnen wandelafstand.
Effecten
De locatie heeft de nodige mogelijkheden voor ontsluiting en verkeersafwikkeling via de
naastliggende Steenweg. Er is voldoende restcapaciteit. Effecten op verkeersgeneratie, leefbaarheid en –veiligheid zijn verwaarloosbaar of gering negatief.

1.5.2.6

Voorgenomen deelplan Inrichting Demerparking
Bestaande situatie
De zone Demerparking ligt langsheen de oostelijke ring van Aarschot (R25), die t.h.v. de
Diestsestraat (toegangsweg naar het centrum) overgaat in de Diestsesteenweg (N10). Het is
vandaag de belangrijkste parking voor het centrum van de stad, en als parkeerplaats voor de
aanwezige functies (cinema, zwembad,..). De Demerparking is d.m.v. een (onvolledig) Hollands
complex op de R25 aangesloten. Vanuit het stadscentrum kan de Demerparking via de
Diestsestraat bereikt worden. Tussen de Demerparking en het stadscentrum werden een aantal
voetgangersdoorsteken aangelegd, die een vlotte verbinding tussen de randparking en het
kleinhandelscentrum verzekeren.
De R25 heeft hier een 2x1-profiel met vrijliggende fietspaden. Langsheen de R25 komt er geen
bebouwing voor. In het avondspitsuur (doorgaans het meeste verkeer) bestaat in de richting
N19f (o.a. Herselt) uitgaand een restcapaciteit van 36% tegenover 42% ingaand. In de richting
N10 is dit 42% en respectievelijk 36%.
M.b.t. de restcapaciteit van de toegangsweg tot de R25 kunnen we berekenen uitgaande van
de parkeertelling uitgevoerd naar aanleiding van het mobiliteitsplan van Aarschot. Van de 627
beschikbare lang, waren er
Op een gemiddelde weekdag (februari 2010) was op de parking maximaal 71% der plaatsen
bezet. Op een marktdag (donderdag) staat de parking volledig vol, ook op een zaterdag is de
bezetting zeer hoog. Daarom zijn er plannen om de parking met 179 plaatsen uit te breiden,
ook als compensatie voor het verminderen van de parkeerplaatsen op de Grote Markt.
Het jaagpad langsheen de Demer wordt vooral door recreatief fietsverkeer gebruikt. Langsheen
de Diestsestraat en langsheen de Oostelijke Ring loopt een bovenlokale fietsverbinding De
locatie ligt dicht bij een belangrijke bushalte.
Effecten
Op basis van de voorliggende plannen en mogelijkheden oor ontwikkeling van kleinhandel
wordt de verkeerstoename op de R25 als significant negatief beschouwd, omwille van de grote
toename (>20%) en het overschrijden van de praktische capaciteit, zowel in de noordelijke
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richting, als richting Rillaar. Rekening houdend met de woningen langs de trajecten en met de
infrastructuur neemt de verkeersleefbaarheid en de fietsveiligheid ook af. Maatregelen bestaan
erin de maximale winkeloppervlakte planmatig te beperken, de Diestsestraat niet om te leggen
zoals gepland, en de huidige parkingcapaciteit minstens te behouden.

1.5.3

Lucht

1.5.3.1

Bestaande toestand
Op basis van het meest recente jaarrapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, met name dit
van 2008, kan, besloten worden dat de luchtkwaliteit in het studiegebied voldoet aan de
opgelegde criteria en dit m.b.t. de belangrijkste parameters (zwavel- en stikstofoxides, fijn stof,
benzeen en (nitro)polyaromatische koolwaterstoffen).

1.5.3.2

Voorgenomen deelplan Uitbreiding Nieuwland
De inschatting in de planfase van latere effecten op de plaatselijke luchtkwaliteit is zeer
hypothetisch. De precieze impact van latere projecten waarvan dit voorgenomen plan aan de
basis ligt, dient steeds individueel te worden onderzocht.
Indien men echter een willekeurige bron van luchtemissie op de mogelijke locaties
veronderstelt, kan men wel aangegeven in welke mate de meest gevoelige zones (woonzones
en natuurgebieden) in de omgeving in een gemiddeld jaar, meest invloed ondervinden van
verandering in omgevingslucht als gevolg van deze bron.
De luchtemissies van het industrieterrein zullen bij de ontwikkeling van zone “Uitbreiding
Nieuwland” hun grootste effect hebben in een gebied dat slechts voor minder dan 5% uit
woongebied of kwetsbaar natuurgebied bestaat.
Effecten door toename van verkeersemissies zijn verwaarloosbaar.

1.5.3.3

Voorgenomen deelplan Beperkte uitbreiding Meetshoven
Door de beperkte omvang van deze site heeft het plan geen effect, zowel wat betreft de
industriële als de verkeersemissies.

1.5.3.4

Locatiealternatief Ter Heidelaan
De grootste effecten van de industriële activiteiten zullen plaatsvinden in een zone die voor
meer dan 50% uit kwetsbare gebieden bestaat (woongebieden, natuur-, buffer- of parkgebied).
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1.5.3.5

Locatiealternatief Oostelijke zijde A2
De emissies in de lucht door bedrijven hebben hun grootste effect in een gebied dat voor
minder dan 15% uit woongebied bestaat. Effecten door emissies van verkeer worden
verwaarloosbaar geacht.

1.5.3.6

Locatiealternatief Kapittelberg
De emissies in de lucht door bedrijven hebben hun grootste effect in een gebied dat voor meer
dan 50% uit woongebied bestaat. Effecten door emissies van verkeer worden verwaarloosbaar
geacht.

1.5.3.7

Voorgenomen deelplan Inrichting Demerparking
Door de toename van het verkeer kan men verwachten dat de jaargemiddelde waarden van
een aantal luchtkwaliteitsparameters enigszins toenemen. Dit wordt matig negatief effect
beoordeeld. Beperking in activiteiten (beperking oppervlakte kleinhandel) wordt dan ook als
maatregel voorgesteld.

1.5.4

Geluid en trillingen

1.5.4.1

Bestaande toestand
Voor de huidige situatie wordt er van uitgegaan dat het specifiek geluid van de bestaande
inrichtingen voldoet aan de richtwaarden zoals voorgeschreven VLAREM II.
Ook na de invulling van de aan te snijden gebieden kan men ervan uitgaan dat de
milieukwaliteitsnormen er dienen gehaald te worden.

1.5.4.2

Effecten van de voorgenomen deelplannen of locatiealternatieven Bedrijventerrein
De omvorming tot industriegebied, impliceert dit dat de milieukwaliteitsdoelstelling geluid voor
het te ontwikkelen gebied, de omliggende woonkernen en het natuurgebied wijzigt. Bij een
relatieve beoordeling van het effect als gevolg van geluidsproductie van de bedrijvigheid zou
het plan zeer significant negatief beoordeeld worden. Afhankelijk van de ligging en de
beoordelingsperiode wordt de milieukwaliteitsdoelstelling 5 tot 15 dB(A) minder streng. Per
definitie moeten alle nieuwe bedrijven die zich daar vestigen aan de voorwaarden van het
VLAREM II voldoen. Uitgangspunt is dat dezelfde normen toegepast worden op een
bedrijventerrein als geheel, m.a.w. alle toekomstige bedrijven op het terrein moeten samen
voldoen aan de voorwaarden van het Vlarem II. Het effect wordt alzo matig negatief
beoordeeld: bijkomende geluidsoverlast door industrie in een reeds relatief belaste omgeving.
In elk geval worden maatregelen voorgesteld.
Geluidseffecten van verkeer worden als verwaarloosbaar beoordeeld.
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1.5.4.3

Voorgenomen deelplan Inrichting Demerparking
In principe geldt dezelfde benadering als voor de deelplannen en locatiealternatieven
bedrijventerrein. Er wordt besloten tot een matig negatief effect: bijkomende geluidsoverlast
door de nieuwe geplande kleinhandelszone.
De geluidstoename door de verwachte verkeerstoename op de verbinding tussen de
Demerparking en de Oostelijke ring wordt als zeer significant negatief beoordeeld, doch er
bevinden zich geen woningen langs deze weg; de toename van de geluidsdruk langs de
wegvakken Demervallei–N10 en Demervallei–N19 is matig negatief. Maatregelen worden
voorgesteld.

1.5.5

Fauna en Flora

1.5.5.1

Waardevolle zones in het studiegebied
De Demervallei ten oosten en ten westen van het centrum Aarschot vormt een belangrijk open
ruimtegebied met een grote ecologische waarde. De vallei is aangeduid als speciale
beschermingszones van Natura 2000. De Demervallei vormt samen met zijn zijbeken een
belangrijke ecologische verbindingszone in het studiegebied. De vallei wordt zuidelijk begrensd
door beboste Diestiaanheuvels (Eikelberg, Liedeberg, ’s Hertogenheide, Schoonhoven) en is
gelegen in de omgeving van de voorgenomen deelplangebieden Nieuwland en Demerparking.
Het alluviaal gebied tussen Aarschot en Diest is als vogelrichtlijngebied (Speciale
beschermingszone, SBZ-V) 'Demervallei' opgenomen. De 'Demervallei ten westen van
Aarschot' en de 'Demervallei ten oosten van Aarschot' zijn habitatrichtlijngebieden (SBZ-H). Tot
dit habitatrichtlijngebied behoren ook de bosgebieden ten zuiden van Aarschot op de
Diestiaanheuvel (omgeving ’s Hertogenheide).
De planlocatie Nieuwland en de locatiealternatieven Kapittelberg en Oostelijke zijde afrit A2
grenzen aan het SBZ-H 'Demervallei ten westen van Aarschot'. De planlocatie Demerparking
grenst aan het SBZ-V 'Demervallei’, op ruim 1 km afstand ten oosten komt habitatrichtlijngebied
voor. De overige locaties (Meetshoven en locatiealternatief Ter Heidelaan) maken geen deel uit
van en liggen niet in de omgeving van een speciale beschermingszone.
Het vogelrichtlijngebied SBZ-V ‘Demervallei- BE 2223316’ ten oosten van Aarschot heeft een
oppervlakte van 6.457 ha. Ruigten, moerassen, riet- en zeggenvegetaties, heide, heiderelicten,
vijvers, oude riviermeanders en turfputten, loofbossen, holle wegen en broekbossen zijn
beschermde habitats. Voor dit vogelrichtlijngebied bestaat er een definitief goedgekeurd
Natuurrichtplan B10b ‘Demervallei tussen Diest en Aarschot’ (NRP).
Het valleigebied met aangrenzende Diestiaanheuvels wordt gekenmerkt door een groot aantal
broedvogelsoorten van de Bijlage I-lijst, waaronder woudaapje, roerdomp, wespendief,
porseleinhoen, ijsvogel, zwarte specht, grauwe klauwier en blauwborst. Belangrijke niet-
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broedende soorten zijn wilde zwaan, zwarte stern, kraanvogel en kemphaan. Het gebied is
tevens een belangrijk doortrek- en pleistergebied voor vele vogelsoorten.
Oostelijk en westelijk van het centrum van Aarschot ligt het habitatrichtlijngebied SBZ-H
'Demervallei - BE2400014' met een oppervlakte van 4.910 ha. Hierin kunnen 3 deelgebieden
worden onderscheiden: Demer, Vorsdonkbos en ’s Hertogenheide. Er zijn nog geen
instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszones in de Demervallei
beschikbaar. Dit rapport is in opmaak.
Grote delen van de Demervallei zijn aangeduid als VEN-gebied. De zone Demerparking ligt
nabij het VEN-gebied ten oosten van Aarschot. De zone Nieuwland en de locatiealternatieven
Kapittelberg en Oostelijke zijde afrit A2 liggen nabij het VEN-gebied westelijk van Aarschot.
De zone Meetshoven en het locatiealternatief Ter Heidelaan grenzen geheel of gedeeltelijk aan
een VEN-gebied.

Het erkend natuurreservaat E-047 ‘Vorsdonkbos-Turfputten’ maakt deel uit van de
Demervallei ten westen van Aarschot. Het gebied is ca. 50 ha groot en in beheer door
Natuurpunt, afdeling Oost-Brabant.
Vorsdonkbos-Turfputten is een gebied met een vrij uitgestrekt elzenbroek, afgewisseld met
open plekken die getuigen van vroegere turfputten en bomkraters. De aldus ontstane
moerassen zorgen voor een zeer boeiende landschappelijke en biologische variatie. De
trilvenen en ondoordringbare elzenbroeken zijn het broedgebied van waterral, wintertaling en
houtsnip. De heuvels die het landschap rondom de Demervallei bepalen, zijn de restanten van
versteende zandbanken. Ze geven het Hageland zijn typisch uitzicht. Het is aan deze heuvels,
zoals de Eikelberg en de IJzerenberg, dat het Vorsdonkbroek zijn opvallende waterrijkdom
dankt. Het water dat op die heuvels in de bodem dringt, zoekt zijn weg door de ondergrond om
veel later aan de voet van de heuvelflank op te borrelen. Grote volumes bijzonder zuiver
kwelwater komen zo terecht in het Vorsdonkbroek, zowat het laagste punt van het Hageland.
Dat kwelwater bezit een aantal speciale kwaliteiten: zuur of kalkrijk naargelang de bodemlagen
waar het vandaan komt, ijzerrijk (opgelost uit de typisch Hagelandse ijzerzandsteen), zeer
zuiver, zacht van temperatuur in de winter, koel in de zomer. Hierdoor kan de turfgrond verder
aangroeien. Zo kan er een typische plantengroei gedijen. In Vorsdonkbos-Turfputten is
overigens een vrij zeldzaam natuurverschijnsel waar te nemen: het trilveen. Plassen kunnen
namelijk langzaam aan bedekt raken met een drijvend plantentapijt. Naarmate zo’n drijftil
omvangrijker en steviger wordt en zich aan de oevers vastzet, spreken we van een ‘trilveen’.
Het natuurreservaat Vorsdonkbos-Turfputten bezit een zeer hoge biologische waarde en
bestaat uit een afwisseling van elzenbroekbos met zeggen, alluviaal essen-olmenbos, oligotroof
elzenbos met veenmossen, vochtig pijpenstrootjeshooiland, natte ruigten met moerasspirea,
gagelstruweel, zuur laagveen en populierenaanplantingen. Het geheel wordt doorsneden door
talrijke sloten. Waterpartijen en verlande waters worden aangetroffen aan vroegere turfputten
en bomputten. Op drogere hoger gelegen zandige donken komen droge bossen en
heidevegetaties voor. Het gebied bezit een hoge soortenrijk door de talrijke gradiënten die
aanwezig zijn, hoge grondwaterstanden en de aanwezigheid van kwelwater.
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In het Vorsdonkbos-Turfputten komen talrijke vogelsoorten voor. De voornaamste soorten zijn:
grauwe vliegenvanger, roodborsttapuit, koekoek, ijsvogel, bosuil, zwarte specht, kleine en grote
bonte specht, sperwer, boomvalk, wespendief en bruine kiekendief.
De boscomplexen ’s hertogenheide en Meetshoven vormen samen met de Demervallei de
ecologische waardevolle gebieden in de rand van Aarschot.
’s Hertogenheide situeert zich ten zuiden van de stad Aarschot tussen de Diestiaanheuvels.
Het bos- en heidegebied sluit aan op de Schaapsvijver, Kloesebos en bossen op de Liedeberg,
en Eikelberg. Loofhout en naaldhout komen afwisselend voor. Het gebied ’s Hertogenheide
wordt oostelijk begrensd door de N223 en is hierdoor afgeschermd van de Kapittelberg. Voor
het Kloesebos komen bosvogels als zwarte specht, grote bonte specht, bosuil, boompieper,
goudhaantje, staartmees en kuifmees voor.
Meetshoven bestaat uit een afwisseling van bossen en weilanden ten noordwesten van
Aarschot, dit boscomplex is grotendeels gelegen op duingronden van de Zuiderkempen. Het
boscomplex Meetshoven bestaat uit naaldhoutbos, loofhoutbos of gemengde bestanden, de
percelen variëren van biologisch waardevol tot zeer waardevol. Grove den, zwarte den,
zomereik, robinia en Amerikaanse vogelkers zijn de dominerende soorten. Het Meetshovenbos
is deels eigendom van ANB. Ter hoogte van de schrale graslanden in het gebied Meetshoven
komt de bruine vuurvlinder voor. Veldzuring is de voornaamste waardplant van deze vlinder.

1.5.5.2

Voorgenomen deelplan Uitbreiding Nieuwland
Bestaande situatie
De voorgenomen planlocatie sluit westelijk aan bij het bestaande industrieterrein Nieuwland en
de reeds besliste Beperkte Uitbreiding Nieuwland.
De zone bestaat hoofdzakelijk uit akkers, weiland, verruigd grasland en soortenrijkere
graslanden, de biologische waarde op de percelen is beperkt tot waardevol. Biologisch zeer
waardevol is het bosperceel (jong elzenbos met zeggen) op de overgang naar de
industriezone. De visvijver met ruige vegetatie en een hoogstamboomgaard is biologisch
minder waardevol met waardevolle elementen. In het westelijk deel komt verspreide bebouwing
voor, de biologisch waarde op deze percelen is gering. Centraal doorheen het plangebied
stroomt de Moutlaak, afgeboord met houtkant en bomenrij, die biologisch waardevol zijn. Er
komen in het uitbreidingsgebied geen bijzondere fauna voor.
Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de Demer, waarbij aansluitend nog een
relict van een oude meander aanwezig is, die als biologisch waardevol kan worden beschouwd.
De biologische waarde van deze meander is momenteel beperkt, gezien deze (onvergund)
werd volgestort.
Het uitbreidingsgebied Nieuwland grenst ten westen aan de waardevolle zones van de
Demervallei, met o.a. het natuurgebied Vorsdonkbos-Turfputten. De Demervallei behoort
eveneens tot het habitatrichtlijngebied en VEN-gebied.
Aan de zuidzijde wordt het plangebied Nieuwland begrensd door de spoorlijn.
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Het plangebied vormt een belangrijke overgangszone en buffergebied tussen het bestaande
industrieterrein Nieuwland aan de stadsrand en het waardevolle valleigebied van de Demer ten
westen van de stad Aarschot.
Het terrein van de uitbreiding Nieuwland vormt tot vandaag een bufferzone van ongeveer 300
m tussen de stadsrand van Aarschot, het huidige industriegebied en het natuurgebied
Vorsdonkbos-Turfputten. Het plangebied vormt:
- ruimtelijke buffer tegen betreding van het natuurgebied vanuit de stad, visueellandschappelijke overgang tussen natuur en stad
- door de afstand een buffer tegen verstoring van de avifauna door lawaai (van de stad in het
algemeen, van verkeer en bedrijvigheid)
- een relatief brede zone die het natuurgebied kan beschermen tegen stofneerslag van
verkeer en industrie
- heel belangrijke buffer op het vlak van de waterhuishouding (relatief weinig bebouwd of
opgehoogd valleigebied en aanwezigheid van de Moutlaak).
Het is voornamelijk deze bufferfunctie die doorweegt om het huidige terrein van de uitbreiding
zeer hoog te waarderen vanuit de discipline fauna en flora.
Effecten
Het effect door biotoopverlies en ruimtebeslag in deze overgangszone naar het
habitatrichtlijngebied is permanent en matig tot plaatselijk significant negatief (verlies mesotroof
elzenbos, niet behorend tot het afgebakende Natura 2000 gebied) beoordeeld.
Compenserende maatregelen zouden moeten bestaan uit bijkomende creatie van mesotroof
elzenbos en van voldoende en efficiënt buffergebied elders.
De waardevolle lineaire elementen (bomenrijen, houtkanten) langs de Moutlaak worden
behouden en kunnen verder ontwikkeld worden. Nieuwe buffers en bomenrijen zijn voorzien in
de randzones en langs de ontsluitingswegen en zorgen voor een ontsnippering met matig
positief effect.
Door de aanwezigheid van bestaande verstoring afkomstig van het huidige industrieterrein, de
stedelijke omgeving, wegen en spoorlijn en het wegvallen van de bufferfunctie bij een
uitbreiding van het bedrijventerrein Nieuwland, schuift de verstoring verder op naar het natuuren habitatrichtlijngebied Vorsdonkbos-Turfputten. Afhankelijk van de soort bedrijven die er zich
zullen vestigen kan er een bijkomende rustverstoring in het aangrenzende gebied verwacht
worden. Luidruchtige bedrijven in de randzone dienen geweerd om belangrijke verstoring te
voorkomen.
Op basis van het voorgenomen plan kan men verwachten dat door de toename van verharde
oppervlaktes en tijdelijke bemalingen nadelige effecten van verdroging kunnen optreden voor
grondwaterafhankelijke vegetaties, omdat de infiltratie in het plangebied zal afnemen wat
nadelig kan zijn voor de voeding van het grondwater of omdat de grondwaterstanden tijdelijk
verlaagd worden. Bij tijdelijke bemalingen zijn geen specifieke maatregelen vereist. Ook nieuwe
grondwaterwinningen kunnen mogelijk negatieve effecten van verdroging veroorzaken in de
Demervallei, ten westen van het plangebied, door daling van het grondwaterpeil door een
nieuwe grondwaterwinning, maar ook in cumulatie met bestaande grondwaterwinningen.
Dalingen van enkele cm kunnen in dit kwetsbare gebied zeer nadelig zijn en kunnen aanleiding
geven tot significant negatieve effecten. De effecten van verdroging door grondwaterwinning
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zullen optreden aan de rand van het plangebied (waar o.a. kwetsbare dotterbloemgraslanden
en natte ruigten aanwezig zijn), naargelang de ligging van de grondwaterwinning en vooral dan
binnen een straal van 325 m, maar ook op grotere afstanden (tot ca. 900 m), omwille van de
cumulatieve effecten met bestaande grondwaterwinningen. Verstoring van grondwater- en
kwelwaterafhankelijke vegetaties in het Vorsdonkbos-Turfputten is bijgevolg mogelijk indien
belangrijke grondwaterwinningen zullen plaatsvinden,
Door grondwaterwinning kan ook de kwaliteit van het kwelwater gaan wijzigingen, locale
effecten door wijzigingen van de kwaliteit van het kwelwater en het ontstaan van minder
oligotroof kwelwater zijn mogelijk. Dit heeft zijn weerslag op de vegetatie en het voorkomen van
bijzondere plantensoorten in het natuurreservaat Vorsdonkbos. Ook de aanwezigheid van
ondergrondse constructies kunnen mogelijk wijzigingen in de kwelstroom veroorzaken. Elke
wijziging in de bestaande kweltoestand kan nadelig zijn en aanleiding geven tot verstoring of
verdwijning van specifieke soorten. Dit dient in elke omstandigheid vermeden. Effecten van
biotoopwijziging als gevolg van gewijzigde kwaliteit van het grondwater zijn matig tot significant
negatief beoordeeld.
Verstoring van beekfauna en flora is een mogelijk negatief effect indien afvalwater wordt
geloosd op de Moutlaak (die stroomafwaarts doorheen het gebied Vorsdonkbos-Turfputten
vloeit). Ook elke occasionele lozing, calamiteit of lozing van vervuild hemelwater afkomstig van
parkings en wegen kan voor verstoring zorgen in dit kwetsbaar gebied. De effecten worden
matig negatief beoordeeld. Verhoogde beekdebieten door lozing bemalingswater of afvoer van
hemelwater zorgen niet voor verstoring in het stroomafwaarts gebied, de effecten op
overstroomde vegetaties is verwaarloosbaar.
Negatieve effecten op vegetaties door overstromingen in het plangebied worden niet verwacht.
Een aantal van deze effecten kunnen grotendeels worden voorkomen en uitgesloten door het
opleggen van de zeer strenge randvoorwaarden en maatregelenprogramma.
Enkel indien deze verregaande inrichtingsmaatregelen en strenge randvoorwaarden in hun
volledigheid opgelegd en uitgevoerd worden, kunnen significante effecten op het
habitatrichtlijngebied voorkomen worden. Enkel mits strikte toepassing van al deze
voorwaarden m.b.t. inrichting en bebouwing kan het verder aansnijden van het
uitbreidingsgebied Nieuwland nog in overweging genomen worden en is een uitbreiding van het
bedrijventerrein Nieuwland nog te verantwoorden.
Op basis van het voorzorgsprincipe (conform het Natuurdecreet), wordt voorbehoud gemaakt
bij een verdere uitbreiding van Nieuwland omwille van de mogelijke significante effecten in de
zone Vorsdonkbos - Turfputten. Het gebied Nieuwland is hierdoor geen geschikte locatie voor
uitbreiding van de bedrijvenzone.
In ieder geval is een zeer strenge selectie noodzakelijk en dienen de strenge voorwaarden bij
elk afzonderlijk bedrijf toegepast en afgewogen worden: bijkomend onderzoek (passende
beoordeling) bij elke nieuwe vergunningsaanvraag. Belangrijk is ook om deze opgelegde
voorwaarden in de tijd te behouden en te handhaven (geen versoepeling voor gevestigde
bedrijven of versoepeling in de tijd). Tevens zullen strenge en regelmatige controles van de
bedrijven op het naleven van de vergunningswaarden noodzakelijk zijn. De toestand in het
habitatrichtlijngebied kan door een monitoringsprogramma opgevolgd worden, dit dient te
worden opgestart voordat het plangebied wordt ontwikkeld. Er dient rekening gehouden met de
instandhoudingsdoelstelllingen voor de Demervallei (in opmaak).
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De onzekerheid op het optreden van effecten die ongunstig zijn voor de instandhouding van de
beschermde habitats en belangrijke natuurwaarden in het gebied Vorsdonkbos – Turfputten
blijft in zekere mate behouden, gezien de leemten in kennis met betrekking tot bodem en water
en zal steeds afhankelijk zijn van de goede uitvoering en naleving van de opgelegde
maatregelen.

1.5.5.3

Voorgenomen deelplan Beperkte uitbreiding Meetshoven
Bestaande situatie
Het voorgenomen plangebied bestaat uit soortenarm tot verruigd grasland met opslag van berk
en is biologisch minder waardevol met waardevolle elementen.
Het plangebied is nagenoeg volledige omsloten door bedrijventerrein en woningen. Enkele
restpercelen langs de Ter Heidelaan en tussen de bebouwing bevatten nog loofhout- of
naaldhoutaanplantingen en zijn biologisch waardevol. Het boscomplex Meetshoven bestaat uit
naaldhoutbos, loofhoutbos of gemengde bestanden, de percelen variëren van biologisch
waardevol tot zeer waardevol. Grove den, zwarte den, zomereik, robinia en Amerikaanse
vogelkers zijn de dominerende soorten.
Effecten
Door de herinrichting tot regionaal bedrijventerrein zal het aanwezige grasland met opslag van
bomen en struiken verdwijnen. Mogelijk gaat door het ruimtebeslag eveneens een potentieel
habitat voor de bruine vuurvlinder verloren. Het effect is permanent en wordt matig negatief
beoordeeld.

1.5.5.4

Locatiealternatief Ter Heidelaan
Bestaande situatie
De locatie Ter Heidelaan bestaat uit 4 deelgebieden, omsloten door bestaande bebouwing en
infrastructuur. In deze zones komen vooral soortenarme graslanden, akkers, bomenrijen, kleine
percelen met naaldhout, loofhout, populierenaanplanting en struweelvegetaties bestaande
allerlei opslag. De biologische waarde varieert van minder waardevol tot waardevol.
In de verdere omgeving zijn natuurwaarden aanwezig ter hoogte van het westelijke gelegen
Meetshovenbos; op de andere plaatsen komen vooral bebouwing en bedrijvenzones voor en is
de natuurwaarde gering.
Effecten
Er is slechts een beperkte oppervlakte biologisch waardevolle vegetatie aanwezig; de overige
zone heeft weinig natuurwaarde. Er worden geen negatieve effecten op vegetaties langs de
Heilaak verwacht, verstoring van kwel zal minimaal zijn.
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1.5.5.5

Locatiealternatief Oostelijke zijde A2
Bestaande situatie
De zone tussen de Nieuwroodsesteenweg, Dubbeekstraat en afritcomplex A2 bestaat uit
biologisch minder waardevolle akkers. Biologisch waardevol zijn de verruigde graslanden met
opslag van berk, wilg, meidoorn, zomereik en Amerikaanse vogelkers, opslagstruweel of
naaldhoutaanplantingen, die verspreid voorkomen in kleine oppervlaktes, afwisselend met
akkergronden.
De locatie aan de afrit A2 grenst zoals de zone Kapittelberg eveneens aan de N223 met
westelijk hiervan de ‘s Hertogenheide. Oostelijk van het plangebied komt bewoning voor, droge
bossen zijn aanwezig op de steile hellingen in de omgeving Speelhoven.
Effecten
Door de herinrichting tot regionaal bedrijventerrein zullen de waardevolle vegetaties in het
gebied verdwijnen, hetgeen als matig negatief wordt beoordeeld, evenals de versnippering van
braakliggende en verboste landbouwgronden met matige biologische waarde. Bebouwing en
infrastructuur kunnen zorgen voor bijkomende barrière-effecten.
Omwille van de ligging ter hoogte van de afrit A2 en de omgevende woonlinten wordt geen
bijkomende rustverstoring op fauna verwacht. Er worden geen negatieve effecten op het
habitatrichtlijngebied verwacht door wijzigingen van bodem of waterhuishouding.

1.5.5.6

Locatiealternatief Kapittelberg
Bestaande situatie
De Kapittelberg wordt ingenomen door akkers, soortenarme graslanden en verspreide
bebouwing en een woonlint aan de oostzijde van de locatie. Plaatselijk komen biologisch
waardevolle vegetaties voor, dit zijn soortenrijkere of verruigde graslanden of
struisgrasgraslanden met opslag, opslagstruweel en een holle weg.
Ten noorden van de planlocatie komt een steile overgang voor naar het plateau, die bebost is
met eikenhaagbeukenbos met voorjaarsaspect.
In het westen wordt de Kapittelberg begrensd door de N223, die de verbinding vormt tussen de
ring en de A2. Westelijk van deze weg komt het uitgestrekt boscomplex ’s Hertogenheide voor,
met aansluitend het Kloesebos en de Eikelberg, te situeren op een Diestiaanheuvel. De
vegetaties in dit reliëfrijk gebied met steile hellingen bestaat uit heiden, naaldhoutbos,
loofhoutbos en graslanden. Oostelijk van de locatie komt vooral bewoning, afgewisseld met
droge bossen op de steile hellingen in de omgeving Speelhoven.
Effecten
Vooral aan de noordzijde komen biologisch waardevolle graslanden voor, de overige zones
hebben weinig natuurwaarde en worden ingenomen door akkers of soortenarm grasland. Het
effect is matig negatief beoordeeld. Versnippering treedt op van landbouwgronden en
soortenrijkere verlaten en verboste landbouwgronden met matige biologische waarde.
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Bebouwing en infrastructuur kunnen zorgen voor bijkomende barrière-effecten. Het effect is
matig negatief.
Bijkomende geluidsverstoring op fauna in het plangebied en het aangrenzende boscomplex ’s
Hertogenheide is omwille van de ligging langsheen de N223 en de lintbebouwing aan de
oostzijde verwaarloosbaar. Er worden geen negatieve effecten op het habitatrichtlijngebied
verwacht door wijzigingen van bodem of waterhuishouding. Lozing van RWA gebeurt bij
voorkeur richting Demer en niet naar gracht en de Schaapsvijver/Heilaakbeek (doorheen
habitatrichtlijngebied)

1.5.5.7

Voorgenomen deelplan Inrichting Demerparking
Bestaande situatie
De zone Demerparking sluit aan de oostzijde aan bij de stadkern Aarschot en is er van
gescheiden door relicten van een oude Demerarm. Deze waterpartijen zijn biologisch zeer
waardevol. De centrale delen van het plangebied zijn al ingenomen door bebouwing en grote
parking en zijn biologisch minder waardevol. Aan de zuidzijde komt een verruigd
graslandperceel met struikopslag voor, dit is biologisch waardevol.
Oostelijk van het plangebied komen biologisch waardevolle tot zeer waardevolle zones voor in
de Demervallei en zijn vijvers, loofhoutaanplantingen, populierenaanplantingen en
kasteeldomeinen. Op grotere afstand komen soortenrijke graslanden, alluviale bossen en
eikenbossen voor. De Demervallei ten oosten van Aarschot en aansluitend bij het plangebied is
aangeduid als vogelrichtlijngebied ‘Demervallei’. Op grotere afstand zijn delen van de vallei
eveneens habitatrichtlijngebied ‘Demervallei’ en VEN-gebied. Het habitatrichtlijngebied ter
hoogte van Schoonhoven bestaat o.a. uit zeer waardevol zuur eikenbos en
populierenaanplanten met moerasbos.
Effecten
Omwille van de bestaande activiteiten, de ligging langs de stadsrand en aanwezigheid van de
R25 en Diestsesteenweg wordt geen bijkomende rustverstoring in het aangrenzende
vogelrichtlijngebied verwacht, indien de verkeersaantrekkende werking van het winkelcentrum
beperkt wordt zoals voorzien in de milderende maatregelen.
Er komen weinig kwetsbare vegetaties voor in de directe omgeving van het plangebied zodat
effecten van verandering in bodemwaterhuishouding minimaal zijn. Verzurende en
vermestende invloed is verwaarloosbaar ingeschat, gezien de mogelijke toekomstige
activiteiten.
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1.5.6

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

1.5.6.1

Bestaande toestand van het studiegebied
Het centrale deel van het studiegebied behoort tot de Demervallei, die het studiegebied oostwestelijk kruist. Kenmerkend zijn grote open ruimtes, ingenomen door graslanden,
(populieren)bossen, oude meanders en talrijke waterplassen. Bebouwing is in geringe mate
aanwezig, plaatselijk zijn er kasteeldomeinen. Het gebied Vorsdonkbos-Turfputten en Achter
Schoonhoven zijn waardevolle natuurgebieden. De brede Demervallei wordt begrensd door
dalflanken die soms zeer flauw, soms zeer steil kunnen zijn en afwisselen met vlakke gebieden.
De steilere valleiflanken zijn rijk aan holle wegen. De Demervallei wordt begrensd door
heuvelruggen van de Zuiderkempen en het Hageland.
Het zuidelijk deel van het studiegebied, ten zuiden van de Demer behoort tot het Zandig
Hageland, een open gebied met een uitgesproken reliëf door de opeenvolging van
heuveltoppen (Diestiaanheuvels). Landgebruik is voornamelijk akkerland, met bosrelicten en
grasland in de beekvalleien. Heuvelruggen en valleien, geassocieerd met wegen en verspreide
of gegroepeerde bewoning vormen de hoofdstructuur. ’s Hertogenheide en Kloesebos vormen
het grootste boscomplex. De belangrijkste heuveltoppen in de omgeving zijn Wijngaardberg,
Eikelberg, Liedeberg en Haantjesberg.

1.5.6.2

Voorgenomen deelplan Uitbreiding Nieuwland
Bestaande situatie
Het voorgenomen plangebied ligt volledig in de ankerplaats ‘Samenvloeiingsgebied van Dijle en
Demer’, en deels in de relictzone ‘Demervallei Vlaams-Brabant’. De goed zichtbare beboste
heuvelwanden van de Eikelberg en Liedeberg ten zuiden van het gebied, maken deel uit van de
relictzone ‘Hellingbossen Noord-Haspengauw’.
Huidige gebruik van het gebied is gemengd: enkele woningen met tuin, een visvijver, een
hoeve, natuurgebied en landbouwgebied met akkers, gras- en hooilanden, bosjes…
In en aan de rand van het gebied is de Demer met de oude afgesneden meanders aangeduid
als lijnrelict. In de weide aan de Demer bevinden zich twee van deze meanderrelicten. Ten
noorden van de Demer is ook de Laak als lijnrelict aangeduid. In het westelijk gelegen
Vorsdonkbos is het kasteel van Nieuwland opgenomen als puntrelict.
Het westelijk gelegen gebied is eveneens geklasseerd als beschermde landschap ‘Meander
Vorsdonk-Turfputten’, net zoals de Eikelberg ten zuiden van de zoekzone. Voor de locatie
komen twee vermeldingen voor in de Centraal Archeologisch Inventaris.
Effecten
De uitbreiding van een reeds zeer grote bestaande industriezone aan de rand van Aarschot in
de richting van een groot open ruimtegebied, zal negatieve effecten hebben op
landschapsecologische relaties en betekent een (verdere) aantasting van een waardevol
landschap. Toch behoudt de voorgestelde locatie nog een halfopen landschap als buffer tussen
het industriegebied en het eigenlijke natuurgebied, weliswaar behorend tot het
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habitatrichtlijngebied. Een forse buffer of overgangszone van min. 50m vanuit landschappelijk
oogpunt is zeker noodzakelijk.
Er wordt aangeraden de valleizone van de Moutlaak, zoals in de inrichtingsschets voorgesteld,
best uit te werken als landschappelijke groenzone met ruimte voor waterbuffering. De aanleg
van parkeerzones in deze groenzone wordt afgeraden, aansluitend ten zuiden ervan is wel
mogelijk (zoals aangeduid op de inrichtingsschets).
Er is geen directe impact op bouwkundig erfgoed in of in de omgeving van de zoeklocatie.
Gezien in het plangebied al archeologische vondsten zijn gedaan, wordt verplicht archeologisch
vooronderzoek voorgesteld.
Uiteraard wijzigt het landschapsbeeld grondig. Met de nodige landschappelijke integratie en
aandacht voor een architecturale kwaliteit kan dit perceptief als gunstig worden beoordeeld.

1.5.6.3

Voorgenomen deelplan Beperkte uitbreiding Meetshoven
Bestaande situatie
Het voorgenomen deelplangebied is een braakliggend terrein ingesloten tussen de bossen van
Meetshoven en het kleinere bos aan de overkant van de Ter Heidelaan. In het noorden grenst
het aan de nabij gelegen relictzone ‘Rode Berg/Steenheuvels/Molenheide/ Meetshoven’. Er zijn
beschermde monumenten, stadsgezichten of landschappen, noch gekende archeologische
vondsten aanwezig in of in de directe nabijheid van het gebied.
Effecten
De landschapsrelaties worden aangetast met gering negatief effect. Gezien in het studiegebied
al archeologische vondsten zijn gedaan wordt verplicht archeologisch vooronderzoek
voorgesteld.

1.5.6.4

Locatiealternatief Ter Heidelaan
Bestaande situatie
Het betreft verschillende open rest- en binnengebieden, ingesloten door bouwlinten en
afgesneden van grotere open ruimtegebieden door lijninfrastructuren. Grenstellend zijn de
westelijk gelegen bossen van Meetshoven, die hier het bebouwde landschap binnendringen.
Het hele gebied heeft een versnipperd karakter door woningen en tuinen, kleinhandel, kleinere
landbouwpercelen, weginfrastructuur… Als cluster sluiten de verschillende terreinen aan op het
bestaande bedrijventerrein van Meetshoven. Zie ook deelplangebied Meetshoven.
Effecten
Ondanks het versnipperde karakter van de zoekzone, hebben enkele van de terreinen toch een
waarde als open binnengebieden in het ‘versneden’ perifeer bebouwd landschap. Vooral het
grootste gebied tussen de Kleine Mechelsebaan en de Ter Heidelaan bevat enkele waardevolle
landschapselementen (bomenrijen, grachten, klein kasteeltje …). Perceptieve kenmerken van
een bijkomend bedrijventerrein worden significant negatief beoordeeld. Een landschappelijke
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integratie van grootschalige bedrijvigheid met de fijnmazige bebouwde randen is hier
problematisch te noemen.
Ook hier is archeologisch vooronderzoek aangewezen.

1.5.6.5

Locatiealternatief Oostelijke zijde A2
Bestaande situatie
Het terrein is licht hoger gelegen ten opzichte van de A2 en de N223. Het is binnengebied
tussen het afrittencomplex van de A2 in het zuiden, twee woonlinten langs de
Nieuwrodesteenweg in het westen en de Dubbeekstraat in het oosten: woonlinten met open
bebouwing en grote diepe percelen. De zuidwestelijke grens wordt gevormd door de Steenweg
op St-Joris Winge/N223 met aan de overkant de hellingen van het ’s Hertogenbos en
Kloesebos. De site zelf heeft een halfopen karakter met open akkers, graslanden en
bosfragmenten. Ze ligt in de omgeving van relictzones. Er zijn geen archeologische vondsten
gekend.
Effecten
Door de geïsoleerde ligging in de open ruimte, zal een bedrijventerrein in dit gebied ook een
significant negatieve visuele impact hebben. De invulling van dit binnengebied betekent een
verdere versnippering van het gebied ten oosten van de N223 en een versterking van de
lintvormige bebouwing tussen grotere open ruimtegebieden aan beide kanten van de steenweg.
De zone sluit bovendien niet aan bij het stedelijk gebied of een bestaand bedrijventerrein, en
wordt dan ook afgeraden als locatie voor een nieuw bedrijventerrein (significant negatief).
Ingeval herbestemming is een archeologisch vooronderzoek aangewezen.

1.5.6.6

Locatiealternatief Kapittelberg
Bestaande situatie
De locatie is gelegen op een hoger gelegen glooiend plateau ten zuiden van Aarschot.
Het noordwestelijke gedeelte is een zeer gaaf landschap gescheiden van het ’s Hertogenbos
en Kloesebos door de N233. Het zuidoostelijk deel heeft een meer versnipperd karakter door
de verspreide bebouwing. Aan de westzijde grenst een relictzone. Verschillende waardevolle
landschapselementen zijn terug te vinden (holle wegen, houtkanten, solitaire bomen...). Ten
noorden van het terrein bevindt zich de Aurelianus- of Orleanstoren, aangeduid als puntrelict en
beschermd monument. Er zijn geen archeologische vondsten gekend.
Effecten
De locatie sluit aan bij het stedelijk weefsel van Aarschot, maar niet bij een bestaand
bedrijventerrein. De invulling van dit binnengebied zal het verlies betekenen van een waardevol
landschap als verbinding tussen de grote open ruimte ten zuiden van Aarschot (’s Hertogenbos
en Kloesebos) en de Demervallei ten westen van het centrum, en wordt om deze reden
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significant negatief beoordeeld. Afdoende maatregelen zijn niet voorhanden. In dit alternatief
zal men de stad binnenrijden via een bedrijfsterrein, i.p.v. via een open gebied.
Gezien de ligging is een archeologisch vooronderzoek zeker aangewezen.

1.5.6.7

Voorgenomen deelplan Inrichting Demerparking
Bestaande situatie
gebied is gelegen in de vallei van de Demer binnen een oude meander. Direct ten zuiden
grenst het terrein aan de steile helling van een hoogteplateau met de Kapittelberg.
Verschillende recreatieve voorzieningen zijn aanwezig met bijhorende ontsluitingsinfrastructuur
en parking; De zone heeft een typisch randstedelijk karakter.
Er zijn geen beschermde monumenten, stadsgezichten of landschappen (zichtbaar) aanwezig
in of in de directe nabijheid van het gebied. Er zijn geen archeologische vondsten gekend in de
zone.
Effecten
Er zal geen verstoring optreden in de landschapstructuur, in de landschapsecologische relaties
of m.b.t. erfgoedwaarden. Uit voorzorg wordt wel archeologisch vooronderzoek aangeraden. De
reorganisatie en opwaardering van dit plangebied en de publieke ruimte laat toe dit
randstedelijk gebied kwalitatief af te werken en landschappelijk beter te integreren in de
omgeving.

1.5.7

Mens, ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid

1.5.7.1

Voorgenomen deelplan Uitbreiding Nieuwland
Uiteraard wijzigt het landschapsbeeld grondig. Met de nodige landschappelijke integratie en
aandacht voor een architecturale kwaliteit kan dit perceptief als gunstig worden beoordeeld. Het
plan zoekt naar een maximale samenhang met het bestaande bebouwd weefsel en de
bestaande ruimtelijke structuur.
De inname van het gebied is een bijna zeker irreversibele ingreep. De zone voor landbouw met
ecologische waarde en één landbouwbedrijf gaan verloren.
Het aantal onteigende woningen kan oplopen tot 9 woningen, en eveneens het landbouwbedrijf.
Woningen die binnen het plangebied behouden blijven zullen een beperktere leefkwaliteit
kennen. Andere effecten van hinder en op de gezondheid van de mens (verkeer, emissies)
worden verwaarloosbaar geacht.
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1.5.7.2

Voorgenomen deelplan Beperkte uitbreiding Meetshoven
Beperkte, verwaarloosbare effecten.

1.5.7.3

Locatiealternatief Ter Heidelaan
Het verlies van een waardevol open binnengebied wordt significant negatief beoordeeld. De
belevingswaarde zal drastisch dalen. Afdoende maatregelen zijn niet voorhanden. Woningen
zullen een beperktere leefkwaliteit hebben. Het aantal onteigende woningen kan oplopen van 8
tot 12 woningen.
Ook naar verkeersleefbaarheid en –veiligheid dienen maatregelen getroffen, doch waarschijnlijk
niet afdoend: Gedeeltelijke ontsluiting via de Oude Mechelsebaan zal waarschijnlijk niet te
vermijden zijn.

1.5.7.4

Locatiealternatief Oostelijke zijde A2
De ontwikkeling van deze zone als bedrijventerreinen is een nieuw ruimtelijk gegeven in de
omgeving: tot op heden was de op- en afrit van de A2 hier gevrijwaard gebleven van
grootschalige bedrijvigheid. De ruimtelijke inpasbaarheid van de zone is ook hier niet zo
evident, door het voorkomen aan de rand van verscheidene woningen met diepe tuinen.
Woningen die binnen industriegebied behouden zullen een beperktere leefkwaliteit hebben.
Men kan verwachten dat 1 tot 2 woningen dienen onteigend te worden.

1.5.7.5

Locatiealternatief Kapittelberg
Ontegensprekelijk ontstaat een nieuw landschap bij ontwikkeling van deze zone als
bedrijventerrein. Landschappelijk kan het gebied op die manier een bebouwde poort tot de stad
worden. Anderzijds kan het bij niet ontwikkeling als bedrijvenzone ook een poort tot de stad
worden, maar dan als een groene poort, als een groen balkon op de lager gelegen stad.
Het aantal te onteigenen woningen is minstens 7 maar kan oplopen tot 11 woningen.

1.5.7.6

Voorgenomen deelplan Inrichting Demerparking
De verdere ontwikkeling en verdichting van deze zone met stedelijke functies kan niet anders
dan als matig positief te worden beschouwd. De reorganisatie en opwaardering van de
Demerparking en van de publieke ruimte in het bijzonder, biedt de kans om dit randstedelijk
gebied kwalitatief af te werken en landschappelijk beter te integreren in de omgeving. De
monotonie van een grootschalige openluchtparkeerplaats zal worden doorbroken.
Het plan dient wel te voorzien in beperking van de kleinhandelsactiviteit.
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1.6

Eindbeoordeling en afweging van de alternatieven

1.6.1

De voorgenomen deelplannen en locatiealternatieven
Industrieterrein

1.6.1.1

Afweging
M.b.t. het voorkomen van typische bodems die dreigen te verdwijnen wordt besloten tot een
matig negatief effect voor de planlocatie Nieuwland. Op de andere locaties is er geen of
nauwelijks effect.
Op de locatie Nieuwland zijn de bodems overwegend verdichtingsgevoelig. Het is te
verwachten dat de werken bij de inrichting zullen leiden tot onomkeerbare verdichting. Dit
significant negatief effect vereist maatregelen waar de bodem later nog vegetatie zal dragen of
infiltrerend dient te blijven. Dit effect is niet of beperkt aan te geven voor de andere locaties. In
de mate dat binnen de bemalingsdiepte belangrijke veenlagen zouden voorkomen kan
inklinking van de bodem voorkomen. Op de andere locaties is dit zeker niet het geval.
Omwille van de topografie en de grondtextuur is beperkte voorkomen van erosie tijdens werken
mogelijk op de locaties Kapittelberg en Oostelijke zijde afrit A2. Bij de inrichting zal hier
rekening mee dienen gehouden te worden, te remediëren door aanplantingen.
Voor lozingen van bedrijfsafvalwater zal op alle locaties rekening gehouden moeten worden
met verscherpte normen gezien de waarschijnlijke of gekende kwaliteit van de ontvangende
waterlopen. Op de locatie Kapittelberg zal infiltratie van regenwater zeer verregaand mogelijk
zijn. Op de locatie Oostelijke zijde afrit A2 zal dit slechts beperkt mogelijk zijn en zal meer
regenwaterbuffering vereist zijn met licht verstrengde afvoervoorschriften.
M.b.t. de planlocatie Nieuwland zijn – zonder remediërende maatregelen – significante
negatieve effecten verwacht m.b.t. verminderde infiltratie van neerslagoverschot,
bodemwaterhuishouding, regenwaterafvoer, lozingen van bedrijfsafvalwater, en aangaande de
inname van effectief overstromingsgevoelig gebied. Matig negatieve effecten zijn verwacht
m.b.t. kwaliteit en debiet van kwelwater. Positieve kansen biedt de heraanleg of herinrichting
van de Moutlaak. Een zeer omstandig, drastisch pakket aan inrichtingsmaatregelen,
exploitatievoorwaarden en controle hierop, is geformuleerd. Deze maatregelen vergen ruimte in
het gebied zodat kan verwacht worden dat in grootteorde slechts 50% van het deelplangebied
netto zou beschikbaar zijn voor bedrijfsterrein.
Een der voorgestelde maatregelen betreft de uitbreiding van het deelplangebied tot de
perimeter van de reeds besliste Beperkte Uitbreiding Nieuwland waar in dat geval dezelfde
maatregelen dienen geïmplementeerd te worden. Indien deze uitbreiding niet doorgaat kan
men verwachten dat de netto oppervlakte bedrijfsterrein in het deelplangebied lager zal liggen
dan 50% van de totale oppervlakte gezien in het deelplangebied verdergaand effectief
overstromingsgevoelig gebied dient bijgecreëerd te worden.
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Verschillen in effecten van verkeersgeneratie zijn niet echt aan te geven. Wel zorgt de
verkeersafwikkeling voor het locatiealternatief Ter Heidelaan voor negatieve effecten
(verkeersleefbaarheid). De locatie Oostelijke zijde afrit A2 vergt een bijkomend kruispunt op
de primaire weg op de Steenweg op Sint Joris Winge, hetgeen vanuit verkeersveiligheid geheel
niet wenselijk is.
In de zone Nieuwland kunnen effecten optreden in het gebied Vorsdonkbos-Turfputten als
gevolg van de inrichting, verharding, afdichting van bodem, afname van infiltratie, tijdelijke
bemalingen, eventuele grondwaterwinningen, mogelijke vervuiling via de Moutlaak (door
calamiteiten, lozingen en regenwaterafvoer), geluidsverstoring en atmosferische emissies.
Directe effecten door ruimtebeslag treden niet op. Er treedt geen direct verlies van (prioritair)
habitat op in de speciale beschermingszone. De aanwezige beschermde habitats en regionaal
belangrijke biotopen van het aangrenzende habitatrichtlijngebied komen hoofdzakelijk voor op
vochtige tot natte bodem en zijn allemaal gevoelig voor verdroging, langdurige overstroming,
verstoring van kwelstromen en/of eutrofiëring. Bijzonder gevoelig zijn de grondwater- en
kwelwater afhankelijke vegetaties die verstoord kunnen worden door (locale) wijzigingen van de
kwaliteit van het kwelwater of door verdroging. Het plan kan bijgevolg nadelig zijn voor de
instandhouding en kwaliteitsverbetering van de beschermde habitats, voor de regionaal
belangrijke biotopen dottergraslanden en gagelstruweel omwille van verstoring van de
waterhuishouding. Drijvende waterweegbree is een beschermde soort die gevoelig is voor
verontreiniging en die als gevolg van instroom van vervuild beekwater kan verstoord worden.
In welke mate en over welke oppervlakte deze effecten in het habitatrichtlijngebied zullen
optreden en aanleiding geven tot significante effecten zal afhankelijk zijn van
inrichtingsmaatregelen en dwingende voorwaarden. De effecten moeten bovendien cumulatief
beschouwd worden met deze als gevolg van de reeds besliste Beperkte Uitbreiding Nieuwland.
Zelfs onder deze verregaande inrichtingsmaatregelen en strenge randvoorwaarden zal er een
zekere druk op het zeer kwetsbare habitatrichtlijngebied vanuit Nieuwland blijven bestaan.
Tevens rijst de vraag in hoeverre de strenge randvoorwaarden nog voldoende gunstig zijn om
nieuwe bedrijven toe te laten. Luidruchtige, vervuilende bedrijven en bedrijven met een grote
grondwaterbehoefte dienen uitgesloten te worden. In ieder geval is een zeer strenge selectie
noodzakelijk en dienen de strenge voorwaarden bij elk afzonderlijk bedrijf toegepast en
afgewogen worden: onderzoek en passende beoordeling bij elke nieuwe vergunningsaanvraag.
Belangrijk is ook om deze opgelegde voorwaarden in de tijd te behouden en te handhaven
(geen versoepeling voor gevestigde bedrijven of versoepeling in de tijd). Tevens zullen strenge
en regelmatige controles van de bedrijven op het naleven van de vergunningswaarden
noodzakelijk zijn. De toestand in het habitatrichtlijngebied kan door een monitoringsprogramma
opgevolgd worden. Dit dient opgestart te worden voordat het plangebied wordt ontwikkeld. Er
dient rekening gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen voor de Demervallei (in
opmaak).
De onzekerheid op het optreden van effecten die ongunstig zijn voor de instandhouding van de
beschermde habitats en belangrijke natuurwaarden in het gebied Vorsdonkbos – Turfputten
blijft in zekere mate behouden, gezien de leemten in kennis met betrekking tot bodem en water.
Verhoging van het geluidsniveau is verwacht tot 200-300 m westelijk van het plangebied.
Geluidsverstoring in een zone van ca. 10 ha grenzend aan de planzone kan hierbij optreden. Er
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kan niet aangetoond worden dat beschermde vogelsoorten door deze geluidstoename op
significante wijze worden verstoord, maar elke verslechtering van de kwaliteit van het natuurlijk
milieu en verstoring van soorten moet vermeden worden. De voorziene bufferzone aan de
westrand is onvoldoende om verstoring van het habitatrichtlijngebied en erkend natuurreservaat
tegen te gaan. Bijkomende maatregelen zoals het weren van luidruchtige bedrijven in de
randzones kunnen genomen worden om de geluidstoename te verminderen.
Effecten door verzuring en vermesting zijn vermoedelijk niet significant negatief ter hoogte van
het gebied Vorsdonkbos-Turfputten, maar de specifieke impact is nog onbekend in deze fase.
Bepaalde bedrijfstypes kunnen uitgesloten worden waardoor effecten op het gebied uitgesloten
worden. Berekening op projectniveau is vereist.
Vestiging van de bedrijvenzone ter hoogte van Kapittelberg en Oostelijke zijde Afrit A2
veroorzaken geen aantoonbare significante verstoring van de voorkomende habitats of soorten
in het habitatrichtlijngebied ‘s Hertogenheide. Sterk vervuilende bedrijven (verzuring en
vermesting) dienen uitgesloten. Andere effecten, zoals wijziging van bodem, waterhuishouding
en rustverstoring zijn er minder belangrijk.
Het alternatief Oostelijke zijde Afrit A2, Kapittelberg en uitbreiding Nieuwland tasten alle
drie de bestaande landschapsstructuur en de landschapsecologische relaties significant aan.
Enkel het alternatief Ter Heidelaan scoort op dit vlak beter, omwille van het reeds sterk
versnipperd karakter van het gebied. De erfgoedwaarden worden het meest aangetast in het
alternatief uitbreiding Nieuwland. Bij het alternatief Kapittelberg gebeurt dit meer
onrechtstreeks (contextverlies).
Per definitie zal de exploitatie van een industrieterrein de landschapsbeleving van de omgeving
wijzigen. In sommige gevallen kunnen echter nieuwe ontwikkelingen een aanleiding zijn om
bestaande bebouwing en/of infrastructuren beter landschappelijk te integreren. In die zin scoort
het alternatief Oostelijke zijde Afrit A2 en Ter Heidelaan het slechtst op dit criterium. De
alternatieven Kapittelberg en Uitbreiding Nieuwland zijn landschappelijk beter inpasbaar.
Geluidseffecten voor de mens zijn in een afweging voornamelijk meest negatief voor de locatie
Ter Heidelaan, en in mindere mate eveneens voor de locatie Kapittelberg.
De emissies zullen bij de ontwikkeling van zone Nieuwland hun grootste effect hebben in een
gebied dat slechts voor minder dan 5% uit woongebied of kwetsbaar natuurgebied bestaat. Bij
de ontwikkeling van zone “Oostelijke Zijde Afrit A2” is dit minder dan 15%. Bij de ontwikkeling
van zone “Ter Heidelaan” en “Kapittelberg” is er een belangrijke beïnvloeding van
woongebieden (ca. 50%).
Herbestemming van het deelplangebied Nieuwland of de locatiealternatieven Ter Heidelaan of
Kapittelberg betekenen onteigeningen van 7 tot 12 woningen. Herbestemming van het
locatiealternatief Oostelijke zijde Afrit A2 betekent onteigening van 1 tot 2 woningen.
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1.6.1.2

Besluit
Zonder afbreuk te doen aan de gedetailleerde en locatiespecifieke effectanalyses en –
beoordelingen, en in de mate dat een afweging wetenschappelijk te verdedigen valt tussen
effecten m.b.t. de verschillende milieucomponenten, kan vanuit de m.e.r. volgende keuze
vooropgesteld worden, van minder zwaarwegend naar meer zwaarwegend:
Negatieve effecten door herbestemming bedrijventerrein op het locatiealternatief Oostelijke
zijde Afrit A2 betreffen onder meer mogelijke verminderde infiltratie en de regenwaterafvoer,de
barrièrewerking, en een knelpunt verkeersveiligheid. Significant negatief effect wordt enkel
vermeld m.b.t. lozingen bedrijfsafvalwater, landschappelijke integratie en perceptieve
kenmerken. Er dienen gevoelig minder woningen onteigend te worden t.o.v. het deelplan en de
andere locatiealternatieven.
Negatieve effecten door herbestemming bedrijventerrein op het locatiealternatief Kapittelberg
betreffen infiltratie en regenwaterafvoer, geluid m.b.t. woningen, barrièrewerking,
erfgoedwaarden, en mogelijk impact luchtemissies op woongebieden. Significant negatief effect
wordt enkel vermeld m.b.t. bedrijfsafvalwater en landschappelijke integratie. Perceptieve
kenmerken worden als positief beoordeeld.
Negatieve effecten door herbestemming bedrijventerrein op het locatiealternatief Ter
Heidelaan betreffen de verkeersleefbaarheid, mogelijk impact luchtemissies op woongebieden
en de woonkwaliteit, de landschappelijke integratie. Significant negatief effect wordt enkel
vermeld m.b.t. bedrijfsafvalwater, perceptieve kenmerken en mogelijke impact geluid op
woongebieden.
Negatieve effecten door herbestemming bedrijventerrein op de planlocatie Nieuwland betreffen
bodemverstoring, verdichting, bodemwaterhuishouding, bedrijfsafvalwater, regenwaterafvoer,
mogelijke effecten op kwelwater, biotoopwijziging door oppervlaktewaterverstoring,
landschapstructuur en erfgoedwaarden. Significant negatieve effecten betreffen infiltratie van
neerslagoverschot,
bodemwaterhuishouding,
regenwaterafvoerdebieten,
inname
overstromingsgevoelig gebied, biotoopwijziging door ruimtebeslag, grondwaterverstoring
(kwaliteit en kwantiteit) en dit m.b.t. het nevenliggende habitatgebied. Positieve effecten
betreffen mogelijk herinrichting Moutlaak en perceptieve kenmerken.
Het is duidelijk dat de effecten m.b.t. de planlocatie Nieuwland in zeer verregaande mate
ingrijpender zijn dan m.b.t. de alternatieve locaties. Ook na maatregelen blijft het
voorgenomen deelplan Nieuwland het minst milieuvriendelijke alternatief.
Ter remediëring van de effecten door herbestemming van de locatie Nieuwland worden zeer
omstandige, drastische en dwingende maatregelen en voorwaarden voorgesteld.
 De opgelegde voorwaarden dienen in de tijd behouden en gehandhaafd te blijven.
 Strenge en regelmatige controles van de bedrijven op het naleven van de
vergunningsvoorwaarden zullen noodzakelijk zijn.
 Rekening houdend met leemte in kennis m.b.t. bodem en water, en m.b.t. de concrete
maatregelen, en de onzekerheden over de werkelijke uitvoering van deze milderende
maatregelen doorheen de hele doorlooptijd van het project (aanleg, invulling en beheer),
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en gezien zelfs onder deze verregaande inrichtingsmaatregelen en strenge
randvoorwaarden, zal een zekere druk op het zeer kwetsbare habitatrichtlijngebied vanuit
Nieuwland blijven bestaan,
Enkel mits alle milderende maatregelen en strenge randvoorwaarden zullen worden
doorgevoerd kunnen significant negatieve effecten op het habitatrichtlijngebied voorkomen
worden en zal een uitbreiding van het bedrijventerrein Nieuwland te verantwoorden zijn. Op
basis van het voorzorgsprincipe (conform art. 36ter van het Natuurdecreet), kan
voorbehoud gemaakt worden voor een verdere aansnijding van Nieuwland.
Er zal een passende beoordeling bij elke vergunningsaanvraag vereist zijn waarbij
cumulatieve effecten door voorheen gevestigde bedrijven dienen meegenomen te worden.

De maatregelen dienen alle genomen te worden, ze vormen geen keuzepakket.
Er is reden om aan te nemen dat in grootteorde slechts 50 % van de bruto oppervlakte van het
voorgenomen deelplangebied beschikbaar blijft voor bedrijventerrein.
Indien het voorgenomen deelplangebied niet wordt uitgebreid tot de perimeter van de reeds
besliste Beperkte Uitbreiding Nieuwland, zal de netto oppervlakte bedrijfsterrein nog afnemen
om ruimte te geven aan de dwingende maatregelen.
In elk geval kan men verwachten dat het geheel van planning, van maatregelen, van
inrichtingsvoorwaarden, van monitoring, van mogelijke invulling van het deelplangebied,
verregaande impact zal hebben op de grondprijs, op de investeringen en maar ook op
recurrente kosten, te dragen door de initiatiefnemers en/of de er zich vestigende bedrijven.
Deze laatste beschouwing ligt grotendeels buiten de onmiddellijke doelstelling van de m.e.r.,
behalve wanneer tot herbestemming wordt besloten, en de inrichting van het gebied aanvangt,
doch nadien blijkt dat bedrijven omwille van economische redenen, de hoge grondprijs, de
bouweisen, de exploitatievoorwaarden, geen of slechts beperkt interesse zouden tonen.

1.6.2

Voorgenomen deelplan Inrichting Demerparking
Rekening houdend met de voorgestelde maatregelen worden hooguit gering negatieve of
verwaarloosbare negatieve effecten beschreven naast duidelijk positieve effecten. De
monotonie van een grootschalige openluchtparkeerplaats zal worden doorbroken. De
reorganisatie en opwaardering van de Demerparking en van de publieke ruimte in het
bijzonder, biedt de kans om dit randstedelijk gebied kwalitatief af te werken en landschappelijk
beter te integreren in de omgeving.
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1.7

Milderende maatregelen
In hetgeen volgt worden de maatregelen voorgesteld, zowel voor de deelplannen als voor de
zones die deel uitmaken van deelplanalternatieven.


UITBREIDING NIEUWLAND
Effect

Deelplan Uitbreiding Nieuwland

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

BODEM
Aantasting van de donk

In de inrichting van het terrein dient onderzocht in welke mate donken geheel of gedeeltelijk behouden blijven (PL).

Verdichting

In de zones met bodemtextuur andere dan zand, die niet worden verhard en die later nog vegetatie zullen dragen 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)

WATER

Algemeen: Een geïntegreerd inrichtingsplan m.b.t. de watercomponent dient te worden opgesteld waarin (PL, PR)
op kwantitatieve wijze wordt aangetoond dat aan de individuele maatregelen wordt voldaan;
de verantwoordelijkheden worden vastgelegd voor de initiatiefnemer en voor de er zich vestigende bedrijven (bouw en
exploitatievoorwaarden), zie verder;
aangetoond wordt op welke wijze monitoring zal gebeuren m.b.t. grondwaterpeilen, oppervlaktewaterkwaliteit, naleving van de
exploitatievoorwaarden.

Afdichting en verminderde
grondwatervoeding

Ophoging van terrein dienen met bodemmateriaal met lichte textuur te gebeuren waar inrichtingen infiltrerend kunnen worden aangelegd in
niet infiltratiegevoelig gebied (PR);
De afgedichte oppervlakte zal beperkt worden door zeer strikte voorwaarden voor de inrichting / architecturaal concept (PL, PR);
Door uitbreiding van aangelegde buffers zal de duur en de hoeveelheid van infiltratie verhoogd worden (PL, PR). Onder uitvoering van de
dwingende maatregelen, eveneens rekening houdend met de nodige maatregelen verder vermeld (waterbuffering, aanleg van
wateroppervlakken zonder folie), kan men verwachten dat de infiltratie niet zal afnemen, en mogelijk toenemen.
De afgedichte oppervlakte kan verminderd worden door vermindering van de netto zone ingenomen door bedrijventerrein (PL).

Waterpeildaling in omliggende
winningen

Vergunning voor bijkomende grondwaterwinningen zal vooraf een concrete effectanalyse vergen i.f.v. locatie en afstand tot winningen in de
omgeving (PR).

Verandering op
grondwaterstroming, -stand en
bodemwaterhuishouding

Afhankelijk van de effecten op fauna en flora kan in de maatregelen opgenomen dat waterwinning enkel daar toegelaten wordt waar de
grondwaterdaling in de combinatie met de effecten van afdichting geen effect heeft op fauna en flora westelijk van dit plangebied. Indien in de
reeds besliste Beperkte Uitbreiding Nieuwland een bijkomende waterwinning wordt aangelegd, zal slechts in zeer beperkte mate of niet de
mogelijkheid bestaan om een bijkomende waterwinning aan te leggen. Bij elke vergunningsaanvraag voor bijkomende grondwaterwinning zal
onderzoek dienen te gebeuren naar de effecten op het grondwaterpeil in functie van de veranderde grondwateronttrekkingen in de omgeving
(PL, PR). Het betekent dat waterbronnen voor bedrijven vrijwel overal ofwel opgevangen hemelwater ofwel leidingwater zal zijn.
Ondergrondse infrastructuur wordt zodanig aangelegd dat zij geen preferentiële kanalen voor ontwatering vormt (PR).
Meer uitgebreide infiltratievoorzieningen of betekenisvolle vermindering van de afgedichte oppervlakte, hetzij door vermindering van de
oppervlakte bedrijfsterrein, hetzij door inrichtingsmaatregelen (PL, PR).

Effecten op kwel

Zie maatregelen m.b.t. afdichting

Lozingen van bedrijfsafvalwater

Verscherpte normen bij lozing van effluent op de Moutlaak of Demer. De lozingsvergunningen dienen zich hierop af te stemmen. Een effluent
voor lozing moet voldoen aan de klasse ‘goed’ of ‘zeer goed’ (Stroomgebiedbeheerplan) (PL, PR).
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UITBREIDING NIEUWLAND
Effect

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

Regenwaterafvoer (RWA)

Bij bemaling beperkte lozing op de Moutlaak of lozing op de Demer (PL, PR).
Zeer verregaande buffering en afvlakking van de RWApieken is vereist. Deze buffers dienen aangelegd te worden in niet effectief
overstroombare gebieden, zoniet is compensatie vereist (PL, PR).
Verplichting tot bouw van groendaken en groene parkings (grastegels,…) (PL, PR).
Afsluitbaarheid buffers voor RWA van risicovlakken (wegen en parkings) zodat ingrijpen mogelijk blijft bij calamiteit (PL, PR).
Gescheiden afvoer van hemelwater van daken en van risicovlakken (PL, PR).
RWA van risicovlakken (wegen en parkings) dient te verlopen door KWS-afscheider met coalescentiefilter en via bekken met slibvang (PL,
PR).
De RWA van risicovlakken, parkeerplaatsen en wegenis, kan voorzien worden via dieperliggende infiltratiesleuven, greppels, wadi. De diepte
van deze sleuven kan gekozen worden tot dieper dan 12.56m TAW, doch niet tot onder maximaal grondwaterpeil (PL, PR).
Ofwel wordt RWA van risicovlakken geloosd op de Demer. Hiervoor zal op de reeds nodige buffers eveneens een gemaal dienen voorzien te
worden (PL, PR).
Ofwel wordt RWA van risicovlakken na buffering geloosd op de Moutlaak. In dat geval zal voor de inrichting van het openbaar domein
(wegen, parkings, groenvoorziening,..) het ontwerp dienen te beschrijven hoe het latere onderhoud pesticidenvrij of pesticidenarm kan
verlopen op welke wijze dooizouten vermeden worden. Doch ook de bedrijven die zich wensen te vestigen zullen eveneens een dergelijk
actieplan dienen voor te leggen. Bovendien dient een regeling uitgewerkt te worden die aangeeft op welke wijze de uitvoering van dit
actieplan gecontroleerd wordt (PL, PR).

Structuurkwaliteit Moutklaak

Binnen het inrichtingsconcept kunnen de structuurkwaliteiten van de Moutlaak verbeterd worden (PL, PR):
- De loop, de oevers en de bedding van de Moutlaak kunnen binnen deze werken opgewaardeerd worden: beperkte meandering, wisselende
breedte van de bedding, stroomkuilen, wisselende helling van de taluds, aandacht voor oeverbegroeiing,...
- De waterloop kan, eventueel intermittent, aangekoppeld worden aan andere wateroppervlakken die aangelegd worden op het terrein.

Inname effectief
overstromingsgevoelig gebied

Inrichting waardoor de effecten van de inname van het overstromingsgevoelig gebied op het waterpeil van de Demer bij overstroming worden
vermeden (PL, PR):
- Beperking netto bedrijventerrein. Ruim de helft van het gebied kan beschikbaar zijn voor ophoging of bebouwing (niet effectief
overstromingsgevoelig gebied).
- De aanleg op verlaagd, of huidige, overstroombaar niveau van groenstroken, “onveilige” parkeerplaatsen en minder prioritaire wegenis,
“onveilige” wegstroken en trottoirs,...
- Architecturaal ontwerp van de constructies, bedrijfsgebouwen en/of kantoorgebouwen op palen boven een watervlak te bouwen of voorzien
van overstroombare kelders.
- Het inrichtingsconcept dient te voorzien in de mogelijkheid van overstroming naar de planlocatie Nieuwland, met doorvoer van minstens 10
m³/s langs en langsheen de Moutlaak.
- De afwatering van parkeerplaatsen en wegenis die op veilig niveau liggen, kan voorzien worden via dieperliggende infiltratiesleuven of
greppels. De diepte van deze sleuven kan gekozen worden tot dieper dan 12.56m TAW, doch niet tot onder maximaal grondwaterpeil.
Compensatie voor het volume en oppervlakte ingenomen effectief overstromingsgevoelig gebied binnen de planlocatie, o.m. door
terreinverlagingen onder het peil van 12.56 m TAW en niet dieper dan het grondwaterniveau (PL, PR).
Uitbreiding Planzone tot de reeds besliste Beperkte Uitbreiding Nieuwland zodat (PL)
het overstromingsvolume 5788 m³ niet dient gerealiseerd te worden in het huidige deelplangebied
en dat de maatregelen die dwingend zijn voor het huidig deelplangebied ook gelden voor de reeds besliste Beperkte Uitbreiding
Nieuwland.
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UITBREIDING NIEUWLAND
Effect

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

LUCHT
Emissies door bedrijven

Bij het vergunningenbeleid ten aanzien van bedrijven (op projectniveau) moet speciale aandacht worden besteed aan het respecteren van de
luchtkwaliteitsnormen in de omgeving. Verstrenging van opgelegde normen in de vergunningen moet mogelijk gemaakt worden, bv. op basis
van monitoring van kritische parameters (PR).

GELUID EN TRILLINGEN
Exploitatie bedrijventerrein

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

FAUNA EN FLORA
Ecotoop- en biotoopverlies

Bijkomende creatie van mesotroof elzenbos en van voldoende en efficiënt buffergebied (PL).
Uitbreidingszone bedrijventerrein in oppervlakte beperken of locatiealternatief nemen (PL).

Rustverstoring

Bijkomende geluidsverstoring door luidruchtige bedrijven dient geweerd (PL, PR).

Effecten door verstoring bodem
en waterhuishouding

Bodemverdichting ter hoogte van groenbuffers voorkomen (PR).
Beperking totale grondwaterwinning (PR). Bijkomende berekeningen zijn noodzakelijk op projectniveau.
Ondergrondse constructies mijden om effect op kwelstromen te mijden (PL en PR).
Geen lozingen van DWA of vervuild hemelwater op het oppervlaktewater (PR, PL).
RWA bufferen voor afvoer naar oppervlaktewater (PR,PL).

Door atmosferische emissies

Bedrijven met belangrijke verzurende of vermestende emissies dienen geweerd.
Bijkomende berekeningen zijn op projectniveau noodzakelijk (PR).

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Verstoring van de
landschapsstructuur en de
landschapsecologische relaties

Sterke buffer of overgangszone naar Vorsdonkbos-Turfputten toe (min. 50 m zone aan de W-zijde in het deeplangebied) (PL).
Vallei Moutlaak als groenzone met ruimte voor waterbuffering (PL).
Relict Demermeander integreren in de groenstructuur van het bedrijventerrein (PL).

Aantasting en/of contextverlies
van erfgoedwaarden

Verplicht archeologisch vooronderzoek (PR).

Wijziging perceptieve kenmerken

Maximale landschappelijke integratie van het bedrijventerrein (PL en PR)

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Hinder en gezondheid

Voorgesteld wordt om aan alle woonclusters van minstens 5 gegroepeerde woningen (zone-eigen of zonevreemd) de geluidsnormen voor
gebieden op minder dan 500 m van industriegebied te laten respecteren. Dit geldt dus ook voor de delen van de woonclusters Steyenhoflaan
en Leuvensesteenweg en ter hoogte van het waardevol natuurgebied Vorsdonk-Turfputten (PR).
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UITBREIDING MEETSHOVEN
Effect

Deelplan Uitbreiding Meetshoven

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

WATER
Lozingen van bedrijfsafvalwater

Verscherpte normen bij lozing van effluent op de Heilaak. De lozingsvergunningen dienen zich hierop af te stemmen. Een effluent voor lozing
moet voldoen aan de klasse ‘goed’ of ‘zeer goed’ (Stroomgebiedbeheerplan). Een effluent voor lozing moet voldoen aan de klasse ‘goed’ of
‘zeer goed’ (Stroomgebiedbeheerplan) (PR).

Regenwaterafvoer (RWA)

Er is in de inrichting van het gebied voldoende ruimte vereist om te voldoen aan de mogelijkheid voor buffering en infiltratie van hemelwater
(PR). Voor ontwerp van de RWAbuffer kunnen licht verstrengde normen gesteld worden. Deze dienen in overleg met de waterloopbeheerder
te worden bepaald. In een slechtste gevalsanalyse zal moeten worden gerekend met ruimte voor de RWAbuffer met grootteorde van 300 m²
bruto.

MENS-VERKEER
Verkeersleefbaarheid, -veiligheid

Heraanleg Ter Heidelaan als primaire weg type II (PR).

LUCHT
Emissies door bedrijven

Bij het vergunningenbeleid ten aanzien van bedrijven (op projectniveau) moet speciale aandacht worden besteed aan het respecteren van de
luchtkwaliteitsnormen in de omgeving. Verstrenging van opgelegde normen in de vergunningen moet mogelijk gemaakt worden, bv. op basis
van monitoring van kritische parameters (PR).

GELUID EN TRILLINGEN
Exploitatie bedrijventerrein

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

Lozingen DWA of bedrijfseffluent

Er mag geen lozing van DWA plaatsvinden op de waterloop (PR).

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Aantasting en/of contextverlies
van erfgoedwaarden

Archeologisch vooronderzoek is aangewezen (PR).

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Hinder en gezondheid

Zie Nieuwland.

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot / Niet-technische samenvatting

46


LOCATIEALT. TER HEIDELAAN
Effect

Locatiealternatief Ter Heidelaan

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

WATER
Lozingen van bedrijfsafvalwater

Verscherpte normen bij lozing van effluent op de Heilaak of Demer. De lozingsvergunningen dienen zich hierop af te stemmen. Een effluent
voor lozing moet voldoen aan de klasse ‘goed’ of ‘zeer goed’ (Stroomgebiedbeheerplan) (PL, PR).

Regenwaterafvoer (RWA)

Er is in de inrichting van het gebied voldoende ruimte vereist om te voldoen aan de mogelijkheid voor buffering en infiltratie van hemelwater
(PL, PR). Voor ontwerp van de RWAbuffer kunnen licht verstrengde normen gesteld worden. Deze dienen in overleg met de
waterloopbeheerder te worden bepaald. In een slechtste gevalsanalyse zal moeten worden gerekend met ruimte voor de RWAbuffer met
grootteorde van 6000 m² bruto.

MENS-VERKEER
Verkeersleefbaarheid, -veiligheid

Heraanleg Ter Heidelaan als primaire weg type II (PR).
Heraanleg Liersesteenweg met prioritaire aandacht voor de voetgangers en de fietsers (PR).

LUCHT
Emissies door bedrijvigheid

Bij het vergunningenbeleid ten aanzien van bedrijven (op projectniveau) moet speciale aandacht worden besteed aan het respecteren van de
luchtkwaliteitsnormen in de omgeving. Verstrenging van opgelegde normen in de vergunningen moet mogelijk gemaakt worden, bv. op basis
van monitoring van kritische parameters.( PR)

GELUID EN TRILLINGEN
Exploitatie bedrijventerrein

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

FAUNA EN FLORA
Effecten door verstoring bodem
en waterhuishouding

Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige groenbuffer (PR).
Er mag geen lozing van DWA plaatsvinden op de waterloop (PL, PR).

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Aantasting en/of contextverlies
van erfgoedwaarden

Archeologisch vooronderzoek is aangewezen (PR)

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Verkeersleefbaarheid, -veligheid

Zie hoger.
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LOCATIEALT. O-ZIJDE AFRIT A2
Effect

Locatiealternatief Oostelijke zijde Afrit A2

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

BODEM
Erosie

Bij de inrichting zal door de nodige aanplantingen erosie dienen te worden uitgesloten (PR).

WATER
Afdichting

Voldoende ruimte moet gereserveerd worden om oppervlakkige infiltratieinfrastructuur toe te laten (PL, PR). Dit kan zijn infiltratiekom,
infiltratiebekken, -grachten of wadi.

Lozingen van bedrijfsafvalwater

Verscherpte normen bij lozing van effluent op de Vennebeek of Demer. De lozingsvergunningen dienen zich hierop af te stemmen. Een
effluent voor lozing moet voldoen aan de klasse ‘goed’ of ‘zeer goed’ (Stroomgebiedbeheerplan) (PL, PR).

Regenwaterafvoer (RWA)

Er is in de inrichting van het gebied voldoende ruimte vereist om te voldoen aan mogelijkheid voor buffering en infiltratie van hemelwater.
Gezien verwacht wordt dat infiltratiemogelijkheden beperkt zijn, zal een RWAbuffer voor afvoer vereist zijn, die in een eerste raming in
grootteorde tot 2 à 3000 m² bruto ruimte kan vergen. Meer nauwkeurige normen voor ontwerp dienen in overleg met de waterloopbeheerder
te worden bepaald. (PR)

MENS-VERKEER
Verkeersveiligheid

Conflictvrije aanleg nieuw kruispunt N223-Nieuwrodese Steenweg (zeker wat de fietsers betreft) (PR).

LUCHT
Emissies door bedrijven

Bij het vergunningenbeleid ten aanzien van bedrijven (op projectniveau) moet speciale aandacht worden besteed aan het respecteren van de
luchtkwaliteitsnormen in de omgeving. Verstrenging van opgelegde normen in de vergunningen moet mogelijk gemaakt worden, bv. op basis
van monitoring van kritische parameters (PR)

GELUID EN TRILLINGEN
Exploitatie bedrijventerrein

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

FAUNA EN FLORA
Versnippering en barrièrewerking

Aanleg van nieuwe groenstructuren en KLE in het plangebied zodat geen bijkomende barrières ontstaan (PL).

Effecten door verstoring bodem
en waterhuishouding

Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige groenbuffer (PR).
Er mag geen lozing van DWA plaatsvinden op de waterloop (PR, PL).

Door atmosferische emissies

Activiteiten met sterk vervuilende impact uitsluiten (PL). Bijkomende berekeningen uitvoeren op projectniveau (PR).

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Verstoring van de
landschapsstructuur en de
landschapsecologische relaties

Behoud open ruimte (PL).

Aantasting en/of contextverlies
van erfgoedwaarden

Archeologisch vooronderzoek is aangewezen (PR)
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LOCATIEALT. O-ZIJDE AFRIT A2
Effect

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

Wijziging perceptieve kenmerken

Behoud open ruimte (PL).

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Verkeersleefbaarheid, -veligheid

Zie hoger


LOCATIEALT. KAPITTELBERG
Effect

Locatiealternatief Kapittelberg

Maatregel op plan- (PL) of projectniveau(PR)

BODEM
Erosie

Bij de inrichting zal door de nodige aanplantingen erosie dienen te worden uitgesloten. (PR )

WATER
Afdichting

Waterpeildaling
winningen

Bij de inrichting van het plangebied zal aandacht gaan naar reservatie van de zones met landduin voor infiltratie zodat maximaal kan voldaan
worden aan de stedenbouwkundige voorschriften ter zake (PL, PR). De zones met landduin worden aangegeven door de bodemkaart van
België.
in

omliggende

Naast de generieke maatregelen zal in het bijzonder vergunningsaanvraag voor bijkomende grondwaterwinning in het Landeniaan vooraf een
concrete effectanalyse vergen i.f.v. locatie en afstand tot winningen in de omgeving (PR).

Lozingen bedrijfsafvalwater

Aanleg bufferbekken in combinatie met de RWA-overloop van de infiltratievoorzieningen, geknijpte afvoer naar de beek richting
Schaapsvijver of naar de Demer. Een effluent voor lozing moet voldoen aan de klasse ‘goed’ of ‘zeer goed’ (Stroomgebiedbeheerplan) (PL,
PR).

Regenwaterafvoer (RWA)

Er is in de inrichting van het gebied ruimte vereist om te voldoen aan mogelijkheid voor buffering en infiltratie van hemelwater. In de mate dat
infiltratiemogelijkheden beperkt zijn, zal RWAbuffer aangelegd worden met verstrengde normen voor afvoer naar de Demer (PL, PR).
Grootteorde voor bufferruimte wordt geraamd op 1300 à 2000 m² bruto. De ontwerpnormen voor de RWAbuffer en lozing worden in overleg
met de waterloopbeheerder bepaald.
De overloop van infiltratievoorzieningen (met zelden overloop, groter dan T2) kan richting Demer maar ook richting Heilaakbeek (PL, PR).

Structuurkwaliteit gracht

Aandacht voor ontwikkeling van de structuurkwaliteit van de aanwezige gracht, in combinatie met de maatregelen voor RWA (PL, PR).

LUCHT
Emissies door bedrijvigheid

Bij het vergunningenbeleid ten aanzien van bedrijven (op projectniveau) moet speciale aandacht worden besteed aan het respecteren van de
luchtkwaliteitsnormen in de omgeving. Verstrenging van opgelegde normen in de vergunningen moet mogelijk gemaakt worden, bv. op basis
van monitoring van kritische parameters (PR).

GELUID EN TRILLINGEN
Exploitatie bedrijventerrein

Ter hoogte van de grens met woonkernen, wordt voorgesteld om bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen, en geluidsbuffers te
voorzien, daar waar dit zinvol is.
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen om de afstanden tot bewoning te bepalen in functie van het
type van bedrijfsactiviteit, en dit volgens de Nl. milieuzonering (PR).
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LOCATIEALT. KAPITTELBERG
Effect

Maatregel op plan- (PL) of projectniveau(PR)

FAUNA EN FLORA
Versnippering en barrièrewerking

In het plangebied dienen bij de inrichting nieuwe groenstructuren en KLE in het plangebied aangelegd, rekening houdend met de bestaande
KLE in de randzone (holle weg) zodat geen bijkomende barrières ontstaan (PL).

Effecten door verstoring bodem
en waterhuishouding

Er mag geen lozing van DWA plaatsvinden op de waterloop (PL). Er mag geen RWA gebeuren op de gracht richting schaapsvijver (m.u.v.
overloop van infiltratievoorzieningen met overloop hoger dan T2)

Door atmosferische emissies

Activiteiten met sterk vervuilende impact uitsluiten. (PL). Bijkomende berekeningen uitvoeren op projectniveau (PR).

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Verstoring van de
landschapsstructuur en de
landschapsecologische relaties

Behoud open ruimte (PL).

Aantasting en/of contextverlies
van erfgoedwaarden

Archeologisch vooronderzoek is aangewezen (PR).

Wijziging perceptieve kenmerken

Uitbouw als groene poort tot de stad (PL en PR).
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INRICHTING DEMERPARKING
Effect

Inrichting Demerparking

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

WATER
Door bemaling of
grondwaterwinning

Gezien de ligging in grondwater-beschermingszone type III, zal steeds bij vergunningsaanvraag advies gevraagd worden, o.m. aan de
exploitant van de grondwaterwinning (PR)

MENS-VERKEER
Verkeersgeneratie

Beperken van de winkeloppervlakte en dit planmatig vastleggen. Er wordt gesuggereerd om de winkeloppervlakte te plafoneren op 10.000
m², tenzij kan worden aangetoond dat een hogere oppervlakte geen bijkomende mobiliteitshinder veroorzaakt (door in te zetten op
alternatieve vervoerswijzen, keuze van winkelassortiment,…). (PL).
Niet omleggen van de Diestsestraat. (PL).
Minimaal behoud van de hudige parkeercapaciteit. (PL en PR).

LUCHT
Emissie door verkeer

Beperking in activiteiten (beperking oppervlakte kleinhandel) met gevolg minder verkeersbewegingen en mindering van verkeersemissies
(PL).

GELUID EN TRILLINGEN
Geluidseffecten wijzigingen
verkeersafwikkeling

Beperking in activiteiten (beperking oppervlakte kleinhandel) met gevolg minder verkeersbewegingen en mindering van geluidseffecten door
verkeer (PL).
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen om de afstanden tot bewoning te bepalen in functie van het
type van bedrijfsactiviteit, en dit volgens de Nl. milieuzonering (PR).

FAUNA EN FLORA
Ecotoop- en biotoopverlies

Geen bodemverdichting ter hoogte van groenbuffers (PL)

Rustverstoring fauna

De bijkomende geluidsverstoring door gemotoriseerde watersportactiviteiten dient eveneens beperkt te blijven, om rustverstoring in het
aanpalende vogelrichtlijngbied te beperken (PR).
De ontwikkeling van waterrecreatie wordt bij voorkeur wel in deze zone van de Demerparking voorzien en niet in het gebied Schoonhoven
(PL).

Effecten door verstoring bodem
en waterhuishouding

Bodemverdichting ter hoogte van groenbuffers voorkomen (PL).
Bemalingswater lozen in oude meanders om tijdelijke verdroging te voorkomen (PR).
De grootte van nieuwe waterwinning beperken (PL). Bijkomende berekeningen zijn noodzakelijk op projectniveau (PR).

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Aantasting en/of contextverlies
van erfgoedwaarden

Archeologisch vooronderzoek is aangewezen (PR).

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Verkeersleefbaarheid en veiligheid

Opmaak passend inrichtingsplan voor het gebied (PL).

Ruimtelijke en functionele
aspecten

idem.
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Verklarende woordenlijst
abiotische milieu
aerodynamische
diameter
alluviaal
alternatief
ankerplaats

antropogeen
archeologie
autonome
ontwikkeling
basiskwaliteit
belevingswaarde
bemaling

Belgische Biotische
Index
biotisch
bodemkaart
bodemsanering
bodemsaneringsnorm
depositie
discipline

drainageklasse
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de niet-levende materie
de aerodynamische diameter van een stofdeeltje is gelijk aan de diameter
van een bolvormig deeltje dat in de omgevingslucht hetzelfde gedrag
vertoont als dat stofdeeltje
behorend tot het alluvium, dat ontstaan is door aanslibbing van rivierklei
een andere keuzemogelijkheid, beantwoordend aan de doelstellingen van
het plan. Dit kan zijn een doelstellings-, een locatie- en/of een
uitvoeringsalternatief
complex van gevarieerde erfgoedelementen die een geheel of ensemble
vormen dat ideaal-typische kenmerken vertoont omwille van de gaafheid en
representativiteit, ofwel ruimtelijk een plaats innemen die belangrijk is voor
de zorg of het herstel van de landschappelijke omgeving
ontstaan door menselijke activiteit
wetenschap van oude historie op basis van bodemvondsten en opgravingen
de ontwikkeling die het studiegebied zou doormaken zonder gestuurde
beïnvloeding van buitenaf
kwaliteit van het oppervlaktewater waarbij de normale evenwichtige
ontwikkeling van het biologische leven hersteld wordt of, waar aanwezig,
gehandhaafd blijft
de manier waarop het landschap ervaren wordt
afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen zodat
werken in drogere grond of onder het oorspronkelijke grondwaterniveau
kunnen uitgevoerd worden (bv. bij aanleg van funderingen, leidingen,..)
een systeem om via de bepaling van de aanwezigheid van een aantal
groepen macro-invertebraten in een waterloop de biologische waterkwaliteit
van deze waterloop te beoordelen
met betrekking tot de levende materie
geeft de verspreiding aan van bodemseries, die elk gekenmerkt wordt door
hun grondsoort, natuurlijke drainageklasse en horizontenopvolging; ze geeft
ook de blijvende landbouwwaarde van de verschillende bodems aan
het wegnemen, behandelen, afschermen, neutraliseren, immobiliseren of
isoleren van bodemverontreiniging
een niveau van bodemverontreiniging bij overschrijding waarvan ernstige
nadelige effecten kunnen optreden voor de mens of het milieu, gelet op de
kenmerken en de functies die deze bodem vervult
afzetting vanuit de lucht naar een ecosysteem; het is een hoeveelheid per
tijdseenheid per oppervlakte-eenheid (vb. 10 kg SO2/dag/ha)
milieuaspect dat in het kader van milieueffectrapportage onderzocht wordt,
door de regelgeving vastgelegd als de disciplines ‘mens’, ‘fauna en flora’,
‘bodem’, ‘water’, ‘lucht’, ‘licht, warmte en straling’, ‘geluid en trillingen’,
‘klimaat’, ‘landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’
ontwateringtoestand van het bodemprofiel uitgedrukt volgens het Belgische
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ecosysteem
ecotoop
effecten
effectbeoordeling

emissie
Formatie
freatische laag

geplande situatie
glauconiet
grondwater
grondwaterkwetsbaarheid
hydrogeologisch
hydromorfie

immissie
indelingslijst
ingreep-effectschema
initiatiefnemer
KWS
KWZ
landschap

landschapsatlas
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bodemclassificatiesysteem
geheel van abiotische en biotische componenten en onderlinge relaties
ruimtelijke eenheid die homogeen is ten aanzien van de vegetatie en de
abiotische standplaatsfactoren (water, bodem) die voor de vegetatie
bepalend zijn
veranderingen in het abiotische milieu ten gevolge van (vooral) antropogene
activiteiten
waarde-oordeel van de effecten die optreden ten gevolge van een geplande
situatie uitgedrukt in kwalitatieve of kwantitatieve termen, zodanig dat de
besluitvormer en de bevolking zich objectief kunnen inlichten over de ernst
van de effecten
uitstoot van stoffen in de omgevingslucht
een laag of een groep van aardlagen of gesteenten die tot een zelfde
tijdperk van vorming behoren of onder gelijke omstandigheden ontstaan zijn
een watervoerende bodemlaag, gekenmerkt door een vrije watertafel; de
druk van het grondwater is gelijk aan die van de buitenlucht. Het is meestal
een watervoerende laag die zich rechtstreeks onder het topografische
oppervlak bevindt
toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het geplande
plan
groen mineraal, waterhoudend ijzersilicaat met 4 tot 10 % kalium
water onder het grondoppervlak, meestal beperkt tot water onder de
grondwaterspiegel
hiermee wordt aangegeven in welke mate een watervoerende laag
beschermd is tegen verontreiniging startend vanaf het maaiveld
betreffende de wetenschap van het ondergrondse water, met name van de
stand en de stromingen van het grondwater, en van de samenstelling van
het water
de eigenschap van een bodem die aangeeft in welke mate permanent of
tijdelijk hoge grondwaterstanden de bodemontwikkeling en andere
bodemeigenschappen bepalen.
de concentratie van een bepaalde stof/contaminant in de omgevingslucht
de aan het VLAREM als bijlage I toegevoegde alfabetische lijst en indeling
van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen
schema of netwerk dat de relaties tussen de milieueffecten onderling en met
de afgeleide ingrepen van de activiteit aanduidt
de natuurlijke of rechtspersoon die een vergunning voor het project, plan of
programma wenst te bekomen
koolwaterstoffen of alle verbindingen die bestaan uit koolstof en waterstof
kadastrale werkzone
het waarneembare deel van de aarde, dat wordt bepaald door de onderlinge
samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de factoren klimaat, reliëf,
water, bodem (abiotische factoren), flora en fauna (biotische factoren), en
het menselijk handelen (antropogene factoren)
de landschapsatlas geeft aan waar de historisch gegroeide
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landschapsstructuur tot op vandaan herkenbaar is gebleven en duidt deze
aan als relicten van de traditionele landschappen
lijnrelicten worden gevormd door lijnvormige elementen zoals wegen,
waterlopen, dijken, enz. en hun onmiddellijk aangrenzende ruimte.
algemene benaming voor (de hoogte van) de bodemoppervlakte
milieueffectrapportage
de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport voor hinderlijke
en andere dan hinderlijke inrichtingen
milieueffectrapport
natuurlijke of rechtspersonen door de Vlaamse minister bevoegd voor het
leefmilieu als deskundige voor het opstellen van een milieueffectrapport in
een of meerdere disciplines ‘mens’, ‘fauna en flora’, ‘bodem’, ‘water’, ‘lucht’,
‘licht, warmte en straling’, ‘geluid en trillingen’, ‘klimaat’, ‘landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie’
maatregelen die voorgesteld worden om nadelige milieueffecten van het
geplande project te vermijden, te beperken en zoveel mogelijk te verhelpen
de fysieke, niet-levende en levende omgeving van de mens waarmee deze
in een dynamische en wederkerige relatie staat
beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend
met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie o.i.v. plannen
en beleidsopties
personenauto-equivalent, een getal dat aangeeft hoeveel ruimte een
voertuig inneemt in vergelijking met een personenauto
percentage van de tijd dat een zekere waarde (bv. concentratie) niet wordt
overschreden
het geheel van de in de diepte opeenvolgende van lagen van de bodem,
waarbij elke laag gekenmerkt is door een eigen textuur of samenstelling,
structuur en verdichting, kleur, enz., en die ontstaat als gevolg van het
oorspronkelijke bodemmateriaal, erosie, inwerking van klimaat, biologische
factoren, en de tijd.
het gebied waarin een voorgenomen activiteit gepland is
puntrelicten bestaan uit afzonderlijke objecten met hun onmiddellijke
omgeving, dikwijls bouwkundige elementen of bijzondere
landschapselementen zoals bv. een solitaire boom.
de toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in functie van
de effectvoorspelling, omvattende: de huidige, gewijzigde en de wenselijke
situatie
de te beschouwen aspecten van het milieu in de m.e.r.
gebieden met een grote dichtheid aan punt- en lijnrelicten, zichten en
ankerplaatsen en zones waarin de connectiviteit tussen de waardevolle
landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke
waardering
de Sociaal-Economische Raad van de Regio organiseert het socioeconomische overleg en advies van de sociale partners van de streek met
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betrekking tot economisch beleid en werkgelegenheidsbeleid van de diverse
overheden. De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
werkgevers-, middenstands-, landbouw- en werknemersorganisaties, allen
vertegenwoordigd in de SERV
regenwaterafvoer
milieueffect veroorzaakt door een activiteit, die een gevolg is van het
geplande project of plan
het kenmerk van een effect dat de graad van invloed op de besluitvorming
bepaalt, de uitdrukking is van de ernst van een effect door het invoeren van
een uniforme waarderingsschaal
eigenschappen die de morfologische variatie van een waterloop beschrijven,
bv. het meanderend verloop, het stroomkuilenpatroon en de aan- of
afwezigheid van holle oevers
het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de
milieueffecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten
In de meeste bodems vindt men korrels met een zeer verschillende
diameter. Textuur is de eigenschap die aangeeft uit welke verschillende
groottes van bodemkorrels de bodem is samengesteld. De bodem kan bv.
op basis van de textuur ingedeeld worden in de klassen zand, lemig zand,
licht zandleem, leem, klei en zware klei
landschapstypering die gebaseerd is op de landschappen die niet of slechts
in beperkte mate gewijzigd zijn door de grootschalige ingrepen sedert de
Industriële Revolutie
ruimtelijke massa van de plantenindividuen in samenhang met de plaats
waar zij groeien en in de rangschikking die zij spontaan en door onderlinge
concurrentie hebben ingenomen
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
laagste gehalte of concentratie voor de betrokken parameter die kan worden
waargenomen
de bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot gedeelte
van het jaar onder water staat
een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende
levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, chemische en
biologische processen, en de daarbij behorende technische infrastructuur
het niveau, de stijghoogte van een waterverzadigde bodemlaag, bv. ten
opzichte van het maaiveld
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PlanMER RUP Afbakening
kleinstedelijk gebied Aarschot
Figuur 1: Situering voorgenomen
deelplannen op het Gewestplan
Legende:

Voorgenomen deelplannen
1: Regionaal bedrijventerrein
Uitbreiding Nieuwland
2: Regionaal bedrijventerrein
Beperkte Uitbreiding Meetshoven
3: Demerparking

Basisdata: Digitale versie Gewestplan. AROHM, Afd Ruimtelijke Planning
01/01/2002. AGIV.
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Figuur 1: Situering voorgenomen
deelplannen op het Gewestplan
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Legende:

Figuur 2: Situering
locatiealternatief bedrijventerrein
Ter Heidelaan
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Figuur 3: Situering
locatiealternatief bedrijventerrein
Oostelijke zijde Afrit A2
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Figuur 4: Situering
locatiealternatief bedrijventerrein
Kapittelberg
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PlanMER RUP Afbakening
kleinstedelijk gebied
Aarschot
Figuur 5: Situering
deelplannen en
locatiealternatieven t.o.v. de
belangrijkste straten
Legende:

Deelplannen:
1: Regionaal bedrijventerrein
Uitbreiding Nieuwland
2: Regionaal bedrijventerrein
Beperkte Uitbreiding Meetshoven
3: Demerparking
Locatiealternatieven (bedrijfsterrein):
TH:
Ter Heidelaan
KAP:
Kapittelberg
A2:
Oostelijke zijde afrit A2

Basisdata: Topografische kaart 1/10.000, NGI; extr. DOV
In opdracht van:
Bodemkundige
Dienst
van België
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Beperkte

Figuur 6: Inrichtingsschetsen
voorgenomen deelplan Maximale
uitbreiding bedrijventerrein
Nieuwland
Inrichtingsschetsen:

Basisdata: Orthofotoplan;
Kartering en inrichtingsschetsen SUMResearch
In opdracht van:
Bodemkundige
Dienst
van België
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PlanMER RUP Afbakening
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Figuur 7: Inrichtingsschets
bestemming en inrichting
Demerparking

Basisdata: Orthofotoplan;
Kartering en inrichtingsschetsen SUMResearch

In opdracht van:
Bodemkundige
Dienst
van België
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