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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 huidige ontwerp van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan bevat het afbakeningsvoorstel
voor het kleinstedelijk gebied Tienen waarbinnen strategisch en planmatig een aantal acties en
projecten worden gedefinieerd op vlak van wonen (sociale woningen, serviceflats), recreatie,
ontwikkeling van groen en openruimte, en ruimte voor bedrijvigheid. Dit ontwerp van plan vormt
het resultaat van een gefaseerd vooronderzoek.
Initiatiefnemer voor het opmaken van het plan is de Provincie Vlaams-Brabant, Dienst
Ruimtelijke Ordening, te Leuven.
Het afbakeningsvoorstel is niet MER-plichtig. Wel zijn een aantal deelplannen MER-plichtig
gezien zij opgesteld worden door de deputatie, en ze het kader vormen voor de toekenning
van vergunningen (bouw- en milieuvergunningen) voor mogelijk MER-plichtige projecten.
De milieueffectrapportage betreft een aantal zones die in het kader van het RUP een
herbestemming vereisen en dit binnen de context van het Gewenste stedelijkgebiedbeleid en
de Afbakening van het kleinstedelijk gebied Tienen.

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 Tienen 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 Tienen een minimaal te realiseren oppervlakte van 35 ha en een streefcijfer van 75 ha op
langere termijn vastgelegd.
De acties en strategische projecten binnen het kleinstedelijk gebied Tienen worden in groter
detail beschreven in de Eindnota Gewenst stedelijkgebiedbeleid Tienen, september 2008.
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Deze Eindnota is raadpleegbaar via
http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijkeordening/projecten/afbakening-kleinstedelijke-gebieden/wilt-u-meer-weten/
http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/tienen-nota-stedelijk-gebiedbeleid_tcm5-13011.pdf
Zes voorgenomen deelplannen uit de acties en strategische projecten worden voorbereid en
vereisen een gewestplanwijziging die nog beslist dient te worden op het provinciale niveau.
1. Gemengd Regionaal Bedrijventerrein E40;
2. Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Bost;
3. Uitbreiding Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Soldatenveld (inclusief bijkomend
woongebied);
4. Oostelijke Ring;
5. Omzetting WUG Breisemveld naar openruimte-bestemming;
6. Kleinhandelszone Leuvenselaan.
In hetgeen volgt worden de herbestemmingen omschreven en reeds inrichtingsconcepten voor
de planzones weergegeven in de mate dat deze reeds ontwikkeld werden.
De situering op het huidige gewestplan van de voorgenomen deelplannen die een
herbestemming vergen, is weergegeven op Figuur 1.
Inrichtingschetsen m.b.t. de voorgenomen bedrijventerreinen en kleinhandelszone zijn
weergegeven op Figuur 2, Figuur 3, Figuur 4 en Figuur 5.
De belangrijkste straten zijn aangegeven op Figuur 9.
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


Deelplan Gemengd Regionaal Bedrijventerrein (GRB) E40

De zone omvat agrarische gebied met grote kavels tussen de kern van Bost en het op- en
afrittencomplex van de E40. Ze paalt aan de Invalsweg (N29), en is eenvoudig te ontsluiten
naar het hogere wegennet. Een strook valt in de bouw- en gebruiksvrije zone langsheen de
E40, zoals bepaald in het RSV.
De zone wordt ontwikkeld als gemengd regionaal bedrijventerrein.
Het terrein ligt momenteel onder landbouwbestemming en -gebruik.
Inrichtingsconcepten zijn gegeven door Figuur 2.
In het noorden wordt een ruime buffer voorzien tussen de rand van de bebouwing van Bost en
het voorgestelde bedrijventerrein, en evenzo aan de zuidoostzijde. De inrichtingsschets
voorziet een buffer van 50m breed. De begroeiing op en langs de berm van de E40 wordt
aangevuld opdat de bedrijvenzone niet zichtbaar zou zijn van op de E40. Langsheen de
PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen / Niet-technische samenvatting

7

Invalsweg, centraal in het bedrijventerrein, wordt een groenscherm voorzien tussen het op- en
afrittencomplex en de rotonde die het bedrijventerrein ontsluit.
Binnen het bedrijventerrein wordt een categorisering van het wegennet voorzien. Deze volgt
een duidelijke boomstructuur omwille van verkeersveiligheid en goede leesbaarheid. Voor
voetgangers en fietsers worden korte doorsteken door de buffers voorzien, zodat niet nodeloos
hoeft om gereden te worden.
De ruimtelijke kwaliteit op het bedrijventerreinen wordt gehaald uit een rationele, orthogonale
schikking van de gebouwen en een krachtig openbaar domein (toegangslaan,
voorzieningen,…) dat de confrontatie met de grote gebouwen aankan.
Vanuit het streven naar zuinig ruimtegebruik wordt een bedrijventerrein bij voorkeur gefaseerd
ontwikkeld en in oostwaartse uitbreiding, parallel met de Invalsweg (N29), gewerkt. De
tussenfase wordt gescheiden door taluds, die de helling in het terrein sprongsgewijs opvangen.


Deelplan Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Bost

De zone sluit aan bij de Zuidelijke Ring en is gelegen tussen het woongebied Bost en de
aansluiting van de Wulmersumsesteenweg op de ring. Mede door de aanwezigheid van de
suikerfabriek kan in deze zone ruimte gecreëerd worden voor agro-gerelateerde bedrijven, met
mogelijkheden voor verwerkende functies (aardappelen, vollegrondsgroenten,..)
De zone heeft met grote kavels met agrarische bestemming. De geplande bestemming is
regionaal bedrijventerrein.
Inrichtingsconcepten zijn gegeven door Figuur 3.
Vanuit het streven om een goede inpassing van het bedrijventerrein in zijn omgeving te
bekomen, wordt ook voor deze zone gezocht naar een logische begrenzing:
In het noorden wordt aangesloten bij de Zuidelijke Ring (R27) en de bedrijvigheid rond Tiense
Suiker.
In het oosten wordt een ruime afstand voorzien tussen de bebouwing langsheen de
Wulmersumsesteenweg en het voorgestelde bedrijventerrein.
In het zuiden wordt de zone begrensd door de Oude weg. Een landschappelijk uitgewerkte
buffer, zorgt voor een kwalitatieve overgang naar de open ruimte ten zuiden van het
bedrijventerrein.
Aan de westrand van het bedrijventerrein wordt een extra ruime buffer voorzien tussen de rand
van de bebouwing van Bost en het voorgestelde bedrijventerrein. De inrichtingsschets voorziet
een buffer van 100 tot 150m breed. Deze buffer kan geactiveerd worden door er recreatie op
schaal van de wijk in te integreren (bv. kleine sportveld, speeltuigen, hondenweide,…).
De zone kan niet volledig benut worden i.f.v. bedrijvigheid. In het zuidoosten dient rekening
gehouden te worden met de zone in het verlengde van de startbaan, waar niet gebouwd kan
worden. Er wordt voorgesteld om dit gebied in landbouwgebruik te houden. Bijkomend voordeel
van deze optie is dat er meer ruimte blijft tussen de landelijke dorpskern van Wulmersom en het
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toekomstige bedrijventerrein.
De ontsluiting wordt voorzien op de Zuidelijke Ring (R27) via een centrale toegangslaan van
het bedrijventerrein. De aansluiting op de R27 vindt plaats ter hoogte van de bestaande
ontsluiting van de bestaande bedrijvigheid rondom Tiense Suiker. De centrale toegangslaan
dwarst de spoorlijn Leuven-Tienen-Landen en wordt ingepland naast een hoofdwaterleiding.
Voor voetgangers en fietsers worden korte doorsteken door de buffers voorzien, zodat
voetgangers en fietsers via kortere trajecten toegang krijgen.
De brede groene toegangslaan bundelt de weginfrastructuur, een centrale fietsas, de
hoofdontwateringsgracht en collectieve parkeervoorzieningen. De fietsrelatie Bost-Wulmersom
is eveneens via de brede groene toegangslaan voorzien.
Vanuit het streven naar zuinig ruimtegebruik wordt bij voorkeur gefaseerd ontwikkeld.
Aangezien het bedrijventerrein volledig ontsloten wordt naar het kruispunt R27Wumersumsestwg- Tiense Suiker, wordt de eerste fase van het bedrijventerrein gesitueerd in
het gebied tussen de Wumersumsesteenweg en de spoorlijn Tienen-Luik.


Deelplan Uitbreiding Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Soldatenveld

De R27 (Zuidelijke Ring) krijgt een logischer verder tracé. Het plan betreft de afwerking van de
binnenzijde van deze R27 tot bedrijvenzone. Aan de noordwestzijde wordt met de nodige
buffering het woongebied uitgebreid.
De zone heeft grote kavels en een agrarische bestemming. Het gebied wordt herbestemd als
bedrijventerrein, en woongebied aan de NWzijde.
Inrichtingsconcepten zijn gegeven door Figuur 4.
Bij de uitbreiding van het bedrijventerrein Soldatenveld wordt voorgesteld om de concave vorm
van het bedrijventerrein weg te werken, zodat een compacter geheel ontstaat. Dit compacte
bedrijventerrein kan dan afgewerkt worden met een landschappelijke buffer naar de Getevallei
toe.
In het zuiden en het westen sluit de uitbreiding van het bedrijventerrein Soldatenveld aan bij
bestaande bedrijfsgebouwen. In het noorden wordt een ruime buffer voorzien tussen de
bebouwing rondom de Oplintersesteenweg en het voorgestelde bedrijventerrein. De
inrichtingsschets voorziet een buffer van 50m breed.
Twee kruispunten zorgen voor de uitwisseling van verkeer tussen de nog aan te leggen
Oostelijke Ring en het bedrijventerrein. De huidige Ambachtenlaan wordt omgevormd tot de
centrale toegangslaan van het Zuidelijke Soldatenveld, terwijl de Utsenakenweg de centrale
toegangslaan van het Noordelijke Soldatenveld wordt. Voor voetgangers en fietsers worden
korte doorsteken door de buffers voorzien.
De uitbouw van twee oost-west gerichte fietsroutes doorheen het bedrijventerrein zorgt voor het
behoud van goede verbindingen tussen het centrum van Tienen en de Getevallei ten oosten
van de stad.
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De inrichtingsschets voor het bedrijventerrein Soldatenveld wil ruimtelijke kwaliteit bereiken
d.m.v. een rationele schikking van de gebouwen en een krachtig openbaar domein dat de
confrontatie met de grote gebouwen aankan.
Een zuinig ruimtegebruik vereist dat bij voorkeur gefaseerd ontwikkeld wordt. Hierbij wordt er
naar gestreefd om bij elke tussenfase een bedrijventerrein met een zo compact mogelijke vorm
na te streven (convexe vorm). Deze heeft een kleinere omtrek, wat een kleinere oppervlakte
aan buffers oplevert.


Deelplan Oostelijke Ring

De gewenste verkeersstructuur is gestoeld op de krachtlijnen uit het mobiliteitsplan. Hieruit
volgt o.m. het herleggen van het tracé van de Oostelijke Ring.
Ten oosten van de stad wordt de ring noordwaarts doorgetrokken tussen de St-Truidensesteenweg (N3) en de Oplintersesteenweg. Op het gewestplan heeft de ring van Tienen een
kronkelend tracé ter hoogte van Soldatenveld. Door dit tracé naar de oostrand van het huidige
bedrijventerrein te verleggen, krijgt de weg een logischer tracé en wordt het bestaande
industrieterrein duidelijker afgelijnd.
Het nieuwe tracé takt af op de rotonde aan de N3 (St Truidensesteenweg) en loopt parallel aan
Ambachtenlaan (deze wordt hier ventweg, een baan voor erfontsluiting). Vanaf de kruising van
de Ambachtenlaan met de fietsroute over de oude spoorwegberm richting St-Truiden verloopt
de ring langs een nieuw tracé, langs het zuiveringsstation over de Gete, en volgt de rand van
het huidige bedrijventerrein.
Ten noorden van de Utsenakenweg wordt er gekozen voor een rechtlijnig tracé naar de locatie
waar het huidige gewestplan het kruispunt van de Oplintersesteenweg met de noordelijke ring
voorziet.
Dit nieuwe logische tracé is duidelijk korter dan het tracé dat vandaag op het gewestplan
ingetekend is. Bovendien wordt een beperkt aantal kruispunten voorgesteld met het oog op de
realisatie van een vlotte verbinding:
- een kruispunt t.h.v. de kruising met de oude spoorberm regelt de aansluiting van het
bestaande bedrijventerrein op de Oostelijke Ring;
- een kruispunt t.h.v. de kruising met de Utsenakenweg regelt de aansluiting van het
nieuwe bedrijventerrein (en mogelijks ook de Bosch-site) op de Oostelijke Ring;
- een kruispunt t.h.v. de kruising met de Oplintersesteenweg sluit deze steenweg aan op
de Oostelijke Ring en met een noordwaartse doortrekking mogelijk op termijn.
Doordat de ringweg ten oosten van Tienen vlotter wordt dan deze die tot op vandaag is
voorzien, kan mogelijks meer verkeer van de vesten weggetrokken worden.
Vanuit zuidelijke richting is de bestemming momenteel landschappelijk waardevol agrarisch
gebied, verder noordelijk parkgebied, bezinkingsgebied met nabestemming natuurgebied,
agrarische gebieden met ecologisch belang, industriegebied en agrarisch gebied.
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Deelplan Omzetting deel woonuitbreidingsgebied (WUG) Breisemveld naar
openruimtebestemming

In de Eindnota Gewenst Stedelijk gebiedbeleid werd voorgesteld om het WUG Breisemveld
slechts gedeeltelijk te ontwikkelen, en ruimte te voorzien voor een groene vinger vanuit de
openruimte naar het stadscentrum.
Er wordt voorgesteld om een deel van de landschappelijk waardevolle relictzone aan de
noordrand van dit woonuitbreidingsgebied te vrijwaren. Een biologisch waardevol bosje
(gewezen stortgebied) en een aantal groene bermen worden eveneens in de groene vinger
opgenomen.
Er wordt voorgesteld om deze randzone van het woonuitbreidingsgebied om te zetten naar een
agrarische bestemming, in samenhang met het voorgenomen deelplan kleinhandelszone
Leuvenselaan.


Deelplan Kleinhandelszone Leuvenselaan

De zone ten NO van de Leuvenslaan betreft een goed ontsloten cluster van baanwinkels en
KMO’s. Dit kleinhandelslint behoeft een duidelijk ontwikkelings- en beheersingsperspectief en
een structurering. Voor dit gebied moet een afstemming bekomen worden met de
stadskernontwikkeling waarbij naar een complementair aanbod gestreefd wordt.
Huidige bestemming is deels natuurgebied, agrarisch gebied, WUG en KMOzone. Geplande
bestemming is kleinhandelszone, agrarisch gebied en natuur- en buffergebied.
De herbestemming betreft 4 ha: een braakliggend terrein van ca. 1 ha, en daarnaast 3 ha
natuurgebied en landbouw dat vandaag feitelijk in gebruik is als ambachtelijke zone/toonzaal en
distributie.
Het achterliggende natuurgebied, deels WUG Breisemveld bevat waardevolle biologische en
landschappelijke elementen en wordt daarom gevrijwaard van verdere ontwikkeling en dient te
worden gebufferd t.o.v. de kleinhandelszone. Achter de woningen van de Leuvenselaan wordt
geen mogelijkheid meer voorzien voor bijkomende activiteit.
Het plan voorziet de bestendiging, de afbakening, buffering en structurering van de
grootschalige kleinhandel die reeds grotendeels aanwezig is, aansluitend bij het woongebied.

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, Vlarem
I, Vlarem II; Richtlijn 1999/30EG en Richtlijn 2008/05/EG m.b.t. luchtkwaliteitsnormen, DABM,
tiltel IV, hfdst IV, en Besluit houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage
(2007); Besluit van de Vlaamse Regering van 22/7/2005 inzake de evaluatie en de beheersing
van het omgevingsgeluid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
1/6/1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne; Wetgeving
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grondwater; Bescherming oppervlaktewater; Bestemming en milieukwaliteitsnormen
oppervlaktewater; Grondwaterdecreet; Besluit van de Vlaamse Regering houdende
reglementering van de watergebieden en de beschermingszones; Natuurbeheerrecht: Decreet
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu; Regionale landschappen;
Soortenbesluit; Beschermde monumenten, landschappen en/of stads- of dorpsgezichten;
Bodemsaneringsdecreet; Decreet op het archeologische patrimonium; Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV); Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams Brabant (RSVB); Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan; Vlaams Milieubeleidsplan 2003-2007, en verlenging tot 2010;
Gemeentelijk
Milieubeleidsplan
en
Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsplan;
Erosiebestrijdingsplan; Landschapsatlas; Besluit Vlaamse regering Herbevestiging Agrarische
Gebieden; Beleidsbrief landbouw 2009; Decreet integraal waterbeheer en de
(deel)bekkenbeheerplannen; Stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratie en buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater; Besluit
van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de
watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de
adviesprocedure bij de watertoets; Vlaams stofplan; Mobiliteitsplan Vlaanderen; Gemeentelijk
mobiliteitsplan. Bekkenbeheersplan Demerbekken, Deelbekken Grote Gete.

1.4

Alternatieven

1.4.1

Alternatieven onderworpen aan m.e.r.
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.
Het alternatief voor dit plan bestaat erin dat de bedrijvigheid geconcentreerd wordt op slechts 1
locatie, waarbij deze zone dan verder uitgebreid wordt ontwikkeld als bedrijventerrein.
De mogelijke locaties zijn dan:

-

GRB E40, of
GRB Bost, of
GRB Soldatenveld

De perimeters zijn weergegeven op Figuur 6, Figuur 7 en Figuur 8.
Voor deze zones werden nog geen inrichtingsschetsen opgemaakt. In die zin worden mogelijke
inrichtingen, innames, betzetting,.. die uit de inrichtingsschetsen van de deelplanzones kunnen
worden afgeleid, indicatief geëxtrapoleerd voor de locatiealternatieven wanneer dit nodig is in
de effectanalyse.
Deze locatiealternatieven omvatten alle redelijke en verdedigbare locatiealternatieven te
onderzoeken vanuit het ruimtelijk beleidskader.
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 Locatiealternatief GRB E40
Het betreft de uitbreiding van de deelplanzone GRB E40 in NW en ZO-richting.
Het locatiealternatief ligt langs de Invalsweg (N29), aansluitend bij het afrittencomplex van de
E40. De totale oppervlakte is 72 ha, 58 ha aan de oostelijke zijde van de invalsweg en 14 ha
aan de westelijke zijde. Het meenemen van het driehoekige terrein ten westen van de
invalsweg is moeilijker (driehoekige vorm, in verhouding beperktere oppervlakte, passage
fietsrouteTienen-Namur. Dit gebied heeft een hoge waardering als agrarisch gebied
Ontsluiting is makkelijk ter realiseren. De bouw- en gebruiksvrije zone langs de E40 (100m
breed) bezwaart zo’n 10ha of 15% van de oppervlakte van de zoekzone. Bovendien bestaan er
leidingsstroken en bevat het gewestplan reservatiestroken langs E40 én N29 rondom complex
E40.
 Locatiealternatief GRB Bost
Het betreft de uitbreiding van de deelplanzone GRB Bost in zuidelijke richting.
De locatie ligt langsheen de Zuidelijke Ring (R27, primaire weg) en wordt begrensd door de
kernen van Bost en Wulmersom. Er zijn de beperkingen om in het verlengde van de startbaan
van het militair vliegveld te bouwen. De totale oppervlakte is 79 ha, waarvan 69 ha ten zuiden
van de spoorlijn. Het terrein heeft een voldoend regelmatige vorm. Dit gebied heeft een hoge
waardering als agrarisch gebied Het bedrijventerrein kan naar een nieuw knooppunt op R27
ontsloten worden. Een andere mogelijkheid is aansluiten op de twee bestaande knooppunten
(Bost en Suiker). Een secundaire ontsluiting naar de Hannuitsesteenweg (N64) is theoretisch
mogelijk doch extra verkeer doorheen Bost is a priori reeds te mijden (De aansluiting met de Zring zal m.a.w. nooit plaatsvinden via de Hannuitsesteenweg).
 Locatiealternatief GRB Soldatenveld
Het betreft de uitbreiding van de deelplanzone GRB Soldatenveld in Oostelijke richting.
Het locatiealternatief is een verdere uitbreiding van het huidige bedrijventerrein Soldatenveld en
sluit aan twee zijden aan bij bestaande industriële bebouwing, een derde zijde wordt afgelijnd
door het woonlint Oplintersesteenweg. De zone sluit nauw aan bij het bestaande stedelijke
weefsel. De totale oppervlakte is 71 ha. Het terrein beslaat de helling van de Getevallei en heeft
een voldoend regelmatige vorm. De site is door ligging in laagte landschappelijk goed
inpasbaar.

1.4.2

Niet weerhouden alternatieven


Zone voor Regionale Bedrijvigheid Hakendover

In het zoekproces naar mogelijke gebieden voor Regionale bedrijvigheid werd eveneens een
perimeter voor mogelijke ontwikkeling van bedrijventerrein onderzocht die gelegen is aan de
buitenzijde van de Zuidelijke Ring, tussen Hakendover en de planlocatie GRB Bost.
Deze zoeklocatie werd niet geschikt bevonden om er bedrijventerrein te organiseren. De site
speelt een centrale rol in het cultuurhistorisch belangrijke evenement van de Paardenprocessie.
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Uitbreiding zone Grijpenveld

Een uitbreiding van het gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s Grijpenveld in NWrichting, binnen de Zuidelijke Ring zou mogelijk te overwegen zijn door herbestemming van
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, buffergebied en natuurgebied. Deze uitbreiding
zou echter een ingrijpen betekenen in de buffer tot (of in) het VEN-gebied Aardgat. Dit
VENgebied dient echter gevrijwaard.
In die zin werd dergelijke uitbreiding niet weerhouden als locatiealternatief voor bedrijventerrein.


Locatiealternatief zone GRB E40 tot aan Zuidelijke Ring

Locatiealternatief Bedrijventerrein op de strook langsheen de invalsweg tussen de E40 en de
Zuidelijke Ring
De keuze voor deze locatie zou herbestemming betekenen van natuurgebied, ligt deels in
waterwingebied, deels zelfs in beschermingszone type 2 waterwingebied, deels in faunistisch
waardevol gebied, en legt verregaand beslag op gebied met biologisch waardevolle elementen.
Om deze redenen werd dergelijke uitbreiding niet weerhouden als locatiealternatief voor
bedrijventerrein.


Inrichtingsalternatieven woonuitbreidingsgebied Breisemveld.

Een deel van het gebied wordt ontwikkeld voor sociale woningbouw. Een deel van het WUG zal
zijn huidige landbouwfunctie behouden of als natuurgebied worden uitgebouwd. In de MER kan
uitspraak gedaan worden m.b.t. concrete invullingen van het gebied (park-, natuur- of
buffergebied, agrarisch gebied, verweving. In het bijzonder zal rekening gehouden worden met
biologische en landschappelijke waardevolle elementen (houtkanten, holle wegen, een bosje)
binnen deze zone.
Het plandeel betreft enkel de herbestemming van een deel van het WUG, en betreft niet de
inrichting van het WUG zelf.


Locatiealternatief aantakking O-ring op de Oplinstersesteenweg

In realiteit bestaat slechts één mogelijkheid en dat is de erfdienstbaarheidszone op het
gewestplan ter hoogte van de Oplintersesteenweg.


Alternatief af- of ontsluiting Wulmersesteenweg

In het plan is voorzien dat de voorgenomen deelplanzone GRB Bost wordt ontsloten via een
rotonde op de Zuidelijke Ring waar ook de Wulmersesteenweg op aansluit. Een alternatief kan
zijn dat de Wulmersesteenweg niet langer op de (rotonde van de) Zuidelijke Ring wordt
aangetakt, hier afgesloten wordt.
Dit alternatief kan beschouwd worden onder milderende maatregelen.
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1.5

Bespreking per discipline

1.5.1

Bodem

1.5.1.1

Bestaande toestand
Ter hoogte van de deelplannen aan de Leuvenselaan en Briesemveld, en op alle locaties in het
licht van een herbestemming naar Regionaal Bedrijventerrein betreft het algemeen colluviale of
plateauleembodems met hoge landbouwkundige waarde. Plaatselijk is de leemlaag minder dik
(bv. locatie E40 of locatie Soldatenveld).
Doorgaans betreft het droge leembodems, behalve plaatselijk, zoals oostelijk op de locatie E40,
of lager op de helling van de locatie Soldatenveld waar zij een vochtiger karakter hebben.
Ter hoogte van de locatie E40 ligt dieper dan oppervlakkige leemlaag, meer zandige, siltige of
kleihoudende kalkrijke afzettingen.
In de diepere ondergrond van de locatie Bost treft men eveneens meer zandige (uiterst ZWzijde) of meer kleirijke grondlagen (westelijke zijde) aan.
Centraal en meer zuidelijk op de locatie Soldatenveld bestaat de ondergrond grotendeels uit
klei.
Het plantracé Oostelijke Ringweg ten zuiden van de Utsenakenweg loopt over natte tot zeer
natte diepe alluviale leembodems.
De locatie Soldatenveld is door zijn hoge hellingsgraad, de leembodem en het gebruik als
akkerland, in vrijwel de hele zone als erosiegevoelig gekenmerkt. In het bijzonder de zone ten
oosten van de Hamelendreef, tussen Oplintersesteenweg en Utsenakerweg is zeer gekend als
knelpuntgebied met hoge prioriteit om maatregelen te nemen. Op de andere locaties kan erosie
voorkomen doch het is er veel minder problematisch dan op de locatie Soldatenveld.

1.5.1.2

Deelplan GRB E40
De herbestemming heeft een significant negatief effect op de bodemgeschiktheid voor
productie (landbouw).
Ook kan men verwachten dat door de realisaties de bodem verdicht wordt, waarvoor
maatregelen nodig zijn op de plaatsen die later nog vegetatie dienen te dragen of infiltrerend
dienen te blijven. Andere effecten op de bodem zijn eerder beperkt, hooguit minder erosie, in
de mate dat dit plaatselijk momenteel een beperkt knelpunt vormt. Er zijn geen gekende
knelpunten m.b.t. bodemhygiëne.

1.5.1.3

Deelplan GRB Bost
Zoals voor de zone E40 is de herbestemming van definitieve aard waardoor de potentiële
functies van het gebied afnemen. Het betreft grote kavels en eerder homogene percelen met
hoge bodemgeschiktheid voor productie (landbouw). De verwachte ingrepen betekenen in dit
verband een significant negatief effect. Ook verdichting van de bodem is, ingeval geen
maatregelen worden genomen, problematisch.
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1.5.1.4

Deelplan Uitbreiding GRB Soldatenveld (incl. bijkomend woongebied)
Herbestemming is van definitieve aard waardoor de potentiële functies van het gebied
afnemen. Bodemkundig betreft het hier niet alle homogene percelen, de bodems hebben een
zeer verscheiden geschiktheid voor landbouw.
Door de realisaties kan men verwachten dat de bodem verdicht wordt, waarvoor milderende
maatregelen worden voorgesteld op locaties die later nog vegetatie dienen te dragen.
Door het bodemgebruik, de helling en grondtextuur komt erosie lokaal voor.

1.5.1.5

Locatiealternatief GRB E40 (volledige taakstelling)
Significant negatieve effecten zoals beschreven voor de deelplanlocatie nemen toe in
verhouding tot de toename van ingenomen oppervlakte.

1.5.1.6

Locatiealternatief GRB Bost (volledige taakstelling)
Significant negatieve effecten zoals beschreven voor de deelplanlocatie nemen toe in
verhouding tot de toename van ingenomen oppervlakte.

1.5.1.7

Locatiealternatief GRB Soldatenveld (volledige taakstelling)
Het betreft in grotere mate homogene landbouwpercelen, grote kavels vergeleken met het
deelplangebied. In de uitbreidingszone zijn de bodems overwegend zeer geschikt voor
voedselproductie of voor houtproductie. Een belangrijk aandachtspunt bij de
landbouwexploitatie van de bodems betreft echter de erosiegevoeligheid.
Onder het huidige bodemgebruik, de topografie en gezien de leembodem treedt in de zone
tussen de Oplintersesteenweg en Utsenakenweg zeer frequent en verspreid bodemerosie op,
met runoff over het maaiveld en langs Tiensveld. Afstroming wordt vastgesteld in 3 richtingen:
afstroming naar de Hamelendreef (zuidgrens met het gebied); afstroming naar
Industriepark/Utsenakenweg, afstroming langs Tiensveld. Geregeld dient modder op
Industriepark/Utsenakenweg geruimd te worden. Ingeval bedrijventerrein wordt aangelegd zal
door bodemafdichtingen en permanente begroeiing erosie drastisch afnemen en de bestaande
knelpunten weggenomen worden. De afname van de erosie zal eveneens een significante
verbetering betekenen in de beheersing van de regenwaterafvoer en in de
oppervlaktewaterkwaliteit.

1.5.1.8

Deelplan Oostelijk ring
Ook hier zijn maatregelen vereist om bodemverdichting te vermijden op plaatsen die vegetatie
zullen dragen of die infiltrerend dienen te zijn.

1.5.1.9

Deelplan Omzetting WUG Breisemveld naar openruimtebestemming en Deelplan
Kleinhandelszone Leuvenselaan
De effecten van de verwachte realisaties op bodem zijn zeer beperkt. Generieke maatregelen
volstaan.
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1.5.2

Water

1.5.2.1

Deelplan GRB E40
Bestaande situatie
Het dunne leempakket dekt verschillende geologische lagen die watervoerend zijn en waaruit
water kan gewonnen worden. Binnen een straal van 1 km rond de locatie komen 4 vergunde
waterwinningen voor die alle water betrekken uit de meest oppervlakkige grondwaterlaag. Het
leemdek vormt hiervoor de enige afscherming vanaf de bodemoppervlakte. Volgens de
grondwaterkwetsbaarheidskaart is de watervoerende laag in het noordelijk deel van de
planzone GRB E40 uiterst kwetsbaar. In het zuidelijk deel bedraagt de dikte van de lemige
deklaag meer dan 5 m en wordt het grondwater als kwetsbaar aangeduid.
Het freatische grondwater stroomt in de richting van de Gete en van de waterwinningen Groot
Overlaar (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening). Langsheen de Gete liggen bodems
waar het grondwater tot bijna aan de bodemoppervlakte stijgt (kwel).
Het deelplangebied maakt deel uit van de beschermingszone type 3 van het waterwingebied
Overlaar hetgeen betekent dat bijzondere reglementering geldt en dat steeds het advies van de
betrokken waterwinningsmaatschappij (hier VMW) gevraagd dient te worden.
Oppervlakkig afstromend water stroomt richting noorden. De huidige Invalsweg die de locatie
dwarst, en de oude spoorwegberm op de NW-grens van de locatie, vormen een scheiding met
het meer noordelijk, lager gelegen Gete-alluvium. De locatie wordt ontwaterd door het beekje
de “Waterloop”, dat aan de noordzijde de Gallicstraat, de Oude Zate en de Pastoorstraat volgt
waar ze uitmondt in de Grote Gete. Dit beekje is kunstmatig heraangelegd ten tijde van de
aanleg van de Invalsweg en heeft nauwelijks structuurkwaliteiten ter hoogte van de locatie.
Deze kwaliteiten verbeteren stroomopwaarts, en ook stroomafwaarts naar de Grote Gete toe,
buiten de locatie. Ter hoogte van de monding van het beekje wordt de waterkwaliteit van de
Gete opgevolgd (Vlaamse MilieuMaatschappij). De kwaliteit van de zuurstofhuishouding is er
aanvaardbaar en de biologische kwaliteit is goed (2008). De basiswaterkwaliteit werd in 2008
echter niet gehaald.
Binnen de perimeter van het oostelijke deel van de locatie zelf ligt slechts 1 korte
ontwateringsgracht. Langsheen de invalsweg liggen weerszijds grachten die afwateren in de
beek naar de Grote Gete.
In de omgeving van Rommersom loopt een leigracht langs de E40. Doordat deze zo diep ligt
speelt ze ontwaterend, wat niet de vooropgestelde functie is. Vlakbij ligt een kwelrijke weide en
bronbosje vlakbij het brugje onder het fietspad (oude spoorweg). Het water vloeit hier te sterk af
naar de Grote Gete. In de opmaak van het deelbekkenbeheersplan Grote Gete wordt
voorgesteld deze afvoer te vertragen of weg te nemen.
Effecten
Inname van het gebied heeft afdichting van de bodem tot gevolg. Op basis van de
inrichtingsschets werd de oppervlakte van effectieve verharding benaderd op ca. 25 ha.
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Doorrekening van het effect van de afdichting betekent een vermindering in infiltratie van
38.000 m³/jr. Dit wordt als significant negatief beoordeeld gezien de ligging van de
deelplanlocatie in het voedingsgebied van de waterwinning Groot Overlaar. Gezien afstromend
regenwater wordt aanzien als afvalwater zal infrastructuur om water in de bodem te infiltreren
steeds vergunningsplichtig zijn. Hemelwater van risicovlakken zoals van parkings en bestrating,
kan in deze zone niet worden geïnfiltreerd. Als maatregel kan toelating aangevraagd worden
aan de overheid en aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening om hemelwater van
daken wel te infiltreren. Hemelwater van risicovlakken zoals van parkings en bestrating, kan in
deze zone niet worden geïnfiltreerd. Het gebied is echter gekarteerd als niet infiltratiegevoelig,
en dit omwille van de leembodem. In de inrichting dient daarom bijzondere aandacht te gaan
om deze infiltratie alsnog mogelijk te maken door meer uitgebreide infiltratiestructuren. Diepere
aanleg in rechtstreeks contact met de meer zandige ondergrond is niet toegelaten krachtens de
regelgeving m.b.t. de beschermingszones voor het waterwingebied.
Voor bijkomende grondwaterwinningen in deze zone zal een duidelijke effectenanalyse moeten
worden opgemaakt gezien de ligging van grondwaterwinningen in de omgeving. De
mogelijkheid tot winning zal in grote mate afhangen van de uiteindelijke gerealiseerde infiltratie.
Bij de inrichting wordt gedacht aan getrapte aanleg van het terrein waarbij bedrijfsgebouwen
onder huidig maaiveld worden aangelegd teneinde effecten op het landschap en de
zichtbaarheid te milderen. Vergravingen of ophogingen worden dermate omvangrijk verwacht
dat veranderingen in de geologische gelaagdheid of in grondwaterstanden de
grondwaterkwetsbaarheidgraad beïnvloeden. In de mate dat gedetailleerde informatie
beschikbaar is, kan men aannemen dat de leemdeklaag op verschillende plaatsen minder dan
of nauwelijks meer dan 1.5 m dikte heeft. De geplande uitgravingen houden m.a.w. in dat de
dikte van de niet-waterverzadigde zone en van de deklaag afneemt. Dit is significant negatief.
Enkel ophogingen zijn mogelijk bij de vormgeving van het landschap. Uitgravingen, bv. bij
aanleg van taluds, zijn niet toe te laten. Onderkeldering is evenmin toegestaan.
Door afstromend water, afkomstig van de verharde oppervlakten (parkeerruimten, wegen,…)
kan bij calamiteit risico bestaan op grond- en oppervlaktewatervervuiling. Dooizouten en
biociden gebruikt voor onderhoud van dergelijke oppervlaktes kunnen de kwaliteit van
infiltrerend water aantasten. Zoals eerder aangegeven zal in deze zone het van risicozones
afspoelend regenwater niet geïnfiltreerd worden, doch afgevoerd. Zeer uitgebreide buffer,
retentiebekken is vereist die het regenwater van alle risicovlakken en van deels daken zal
dienen te beheersen. Voor de inrichting van het openbaar domein (wegen, parkings,
groenvoorziening,..) zal reeds in het ontwerp dient te beschrijven hoe het latere onderhoud
pesticidenvrij of pesticidenarm kan verlopen. Doch ook de bedrijven die zich wensen te
vestigen zullen in deze zone eveneens een dergelijk plan dienen voor te leggen. Bovendien
dient een regeling uitgewerkt te worden die aangeeft op welke wijze de uitvoering van dit plan
gecontroleerd wordt.
Bedrijfseffluenten kunnen niet worden geïnfiltreerd. Bij de lozingsvergunning zal rekening
gehouden dienen te worden met de waterkwaliteitseisen van de ontvangende waterlopen zoals
bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Regenwaterafvoer van risicovlakken
zal dienen te verlopen via koolwaterstoffen(KWS)-afscheider met coalescentiefilter, en buffering
met slibvang.
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De zone ligt niet in effectief overstromingsgevoelig gebied. De herbestemming heeft geen effect
op de beheersing van overstromingen.

1.5.2.2

Deelplan GRB Bost
Bestaande situatie
Gezien het algemeen nog dikke leemdek, de kleihoudende ondergrond in de oostelijke helft, en
de diepte van de grondwatertafel, wordt het grondwater in dit gebied als kwetsbaar beschouwd.
Op meer dan 500 m ten oosten en ten westen van de locatie wordt het grondwater uiterst
kwetsbaar omwille van de stijghoogte van het grondwater daar. Dit grondwater stroomt
hoofdzakelijk richting Noord en Oost.
De zoeklocatie maakt geen deel uit van een beschermingszone van een waterwingebied.
Binnen een straal van 1 km rond de locatie liggen 5 vergunde waterwinningen.
De afwateringsvoorzieningen van de wegen op de locatie zelf zijn beperkt. Het betreft smalle,
verharde wegen, niet gerioleerd, en hoofdzakelijk voor agrarisch gebruik. Op oostelijke helft van
de planzone, de lagere gedeelten komen intermittente ontwateringsgrachten langsheen de
wegen voor, uitgevend op een centrale afwateringsgracht oostwaarts, richting Hakendover.
Aan de oostzijde van de Wulmersumsesteenweg, buiten de locatie, heet deze gracht Zijp of
Vloetgracht. Deze beek mondt na ca. 2 km uit in de Grote Gete ter hoogte van de Kalkvijvers.
Effecten
Door bodemafdichting kan men verminderde grondwatervoeding verwachten met ca. 20.000
m³/jr. Gezien de bodemeigenschappen zal bijzondere aandacht gaan naar aanleg van
infiltratieinfrastructuur. Een bijkomende grondwaterwinning kan effecten hebben op de
waterstanden in de omgeving en in de omliggende grondwaterwinningen, afhankelijk van debiet
en locatie van de winning. Bij de concrete vergunningsaanvraag zal een effectanalyse dienen
uitgevoerd te worden in functie van de gerealiseerde infiltratie, debiet en grondwatervoerende
laag.
Gezien de grondwaterkwetsbaarheid en het minder dikke leemdek in het westelijk deel kunnen
daar slechts beperkte ingrepen in de topografie uitgevoerd worden, gesteld op max. 2 m-mv. In
het oostelijk deel zijn dieper gaande ingrepen mogelijk (gesteld op max. 2 tot 4 m-mv).
Voor de beheersing van regenwaterafvoer naar de Vliet en naar de Gete zal een voldoende
bufferbekken dienen aangelegd te worden. De regenwaterafvoer van parkings en wegenis zal
dienen te verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en buffering met slibvang.
Ook hier zal bij lozingsvergunningen rekening gehouden dienen te worden met de
waterkwaliteitseisen
van
de
ontvangende
waterlopen
zoals
bepaald
in
het
Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde.
Op de locatie is geen effectief overstromingsgevoelig gebied.
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1.5.2.3

Deelplan Uitbreiding GRB Soldatenveld (incl. bijkomend woongebied)
Bestaande situatie
In het hoger gelegen deel van deze locatie langs de Oplintersesteenweg is grondwater matig
kwetsbaar. De eerste watervoerende laag bestaat er uit zand en is afgedekt door een voldoend
dikke leemlaag.
De grondwaterkwestbaarheid neemt toe in zuidelijke richting tot uiterst kwetsbaar vanaf
ongeveer de Utsenakenweg.
De zoeklocatie maakt geen deel uit van een beschermingszone van een waterwingebied.
Aan de westelijke zijde van de locatie Soldatenveld, binnen een afstand van 1 km, liggen 7
vergunde waterwinningen waarmee rekening zal dienen gehouden te worden indien nieuwe
vergunningen zouden worden aangevraagd.
Er komen geen waterlopen voor. Hydrografisch watert de zone af richting Getevallei. De
Utsenakenweg vormt voor oppervlakkig afstromend water een watervang met plaatselijk een
aantal maal per jaar wateroverlast en sedimentafzet op de weg tot gevolg (de eerder geduide
erosieproblematiek).
De afwatering van de Ustenakenweg naar de Gete is m.a.w. belangrijk.
De Grote Gete in de vallei heeft als waterkwaliteitseis viswaterkwaliteit. Stroomopwaarts aan de
Ambachtenlaan wordt de waterkwaliteit van de Gete opgevolgd (VMM). De zuurstofhuishouding
is van aanvaardbare kwaliteit, de biologische kwaliteit is matig (2008). De basiswaterkwaliteit
werd in 2008 niet gehaald.
Ten zuidwesten van de locatie ligt de Vianderbeek. Deze ontvangt vrijwel alle rioolwater van de
agglomeratie N-O Tienen buiten de vesten, o.m. de Vianderwijk. De Vianderbeek is volledig
ingebuisd en maakt er de feitelijke riolering uit. De ingebuisde Vianderbeek is aangekoppeld
aan een collector en volledig afgeleid naar de RWZI. Er bestaat nog geen uitgewerkte planning
en timing voor de sanering van de Vianderbeek.
Effecten
Afdichting in de planzone betekent een verminderde grondwatervoeding van grootteorde
23.000 m³/jr. De bodemeigenschappen laten waarschijnlijk slechts in beperkte mate infiltratie
toe. Zoals dit voor de planzone Bost is geformuleerd zal toch aandacht geschonken worden
aan de nodige infrastructuur.
Gezien vergunde waterwinningen in de omgeving van de locatie voorkomen zal bij nieuwe
vergunningsaanvraag een effectanalyse dienen te gebeuren op basis van meer concrete
gegevens over locatie, debiet,…
Rekening houdend met de geologie zal bij ingrepen in terreinniveau steeds een voldoende
afscherming m.b.t. de grondwaterkwetsbaarheid dienen te blijven bestaan (kleilaag van
minstens 5 m dikte). Dit blijft mogelijk in de zone grofweg gesitueerd boven de hoogtelijn van
47.5 mTAW. Lager gelegen kunnen geen uitgravingen worden uitgevoerd en zijn enkel
ophogingen toe te laten.

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen / Niet-technische samenvatting

20

Voor de beheersing van regenwaterafvoer naar de Gete zal een voldoende bufferbekken
dienen aangelegd te worden. De regenwaterafvoer van parkings en wegenis zal dienen te
verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en buffering met slibvang.
Ook hier zal bij lozingsvergunningen rekening gehouden dienen te worden met de
waterkwaliteitseisen
van
de
ontvangende
waterlopen
zoals
bepaald
in
het
Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde.
Op de locatie is geen overstromingsgevoelig gebied.

1.5.2.4

Locatiealternatief GRB E40 (volledige taakstelling)
Significant negatieve effecten zoals beschreven voor de deelplanlocatie nemen toe in
verhouding tot de toename van ingenomen oppervlakte.
Bovendien zijn verdergaande effecten van bodemafdichting en verminderde infiltratie niet uit te
sluiten tot in het kwelgebied van de Getevallei.

1.5.2.5

Locatiealternatief GRB Bost (volledige taakstelling)
De effecten m.b.t. grondwater en oppervlaktewater zijn vergelijkbaar met deze van het
deelplan, doch met betrekking tot de uitgebreide zone.

1.5.2.6

Locatiealternatief GRB Soldatenveld (volledige taakstelling)
Bestaande situatie
De landbouwwegen die de zone doorkruisen zijn overwegend onverhard. Haagboomken en de
Kopstraat volgen beiden de hoogtelijn waardoor ze nauwelijks regenwater afvoeren. Centraal
op deze wegen vangt een klein ontwateringsgrachtje aan dat de helling neerwaarts langs
landbouwpercelen volgt naar de Utsenakenweg.
Tiensveld verbindt de Oplintersesteenweg met de Utsenakenweg. Tiensveld kent plaatselijk
grote hellingen, is plaatselijk diep ingespoord en ontwatert grotendeels naar de Utsenakenweg
met op deze weg verschillende malen per jaar wateroverlast tot gevolg, met slibafvoer finaal
naar de Gete en/of naar de riolering. Zoals reeds aangegeven is erosie een knelpunt dat
prioritaire maatregelen vereist.
Effecten
De effecten zijn vergelijkbaar met deze voor het deelplangebied, doch in relatie tot de
oppervlakte van het locatiealternatief.
In het bijzonder betekent herinrichting als industrieterrein dat de erosieproblematiek niet langer
zal bestaan m.b.t. deze zone hetgeen als significant positief wordt beoordeeld.
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1.5.2.7

Deelplan Oostelijk ring
Bestaande situatie: zie Soldatenveld.
M.b.t. de regenwaterafvoer zal de nodige buffer moeten aangelegd worden binnen het
plangebied. Deze buffer zal afsluitbaar dienen te zijn ingeval calamiteit, en kan in het
valleigebied worden aangelegd, doch niet ten koste van effectief overstromingsgevoelig gebied.
De regenwaterafvoer van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter,
en buffering met slibvang.
Significant negatief effect is de inname van effectief overstromingsgevoelig gebied. Hiervoor
zijn bouwtechnisch maatregelen nodig, bv. overbrugging van de Getevallei over dit gebied,
en/of compensatie, toename van overstromingsgebied en –volume in de onmiddellijke
omgeving, mogelijk ook door maaiveldverlaging.
Deze ingrepen kunnen aansluitend aan de Geteloop gebeuren zodat mogelijkheden ontstaan
voor verbetering van structuurkenmerken van de rivier: wisselende breedte van de bedding,
stroomkuilen, wisselende helling van de taluds, plas- en draszone, aandacht voor
oeverbegroeiing. Dit kan positieve effecten hebben t.o.v. de huidige situatie.
Overbrugging van de Gete creëert duidelijk meer mogelijkheden dan inbuizing onder een talud.

1.5.2.8

Deelplan Omzetting WUG Breisemveld naar openruimtebestemming en deelplan
Kleinhandelszone Leuvenselaan
Bestaande situatie
De deklaag bestaat uit een leempakket van minder dan 5 m en de grondwatertafel ligt op meer
dan 10 m onder maaiveld. De onderliggende zandige watervoerende laag (Landeniaan) is
daarom als kwetsbaar gekarakteriseerd.
De zoeklocatie maakt geen deel uit van een beschermingszone van een waterwingebied.
Binnen een afstand van 1 km rond de zone liggen 3 vergunde waterwinningen.
Natuurlijke afwatering gebeurt richting Kleinbeek en Molenbeek. Er bestaat een meetplaats
(VMM) oppervlaktewaterkwaliteit op de Kleinbeek. Het water is er verontreinigd; De
basiswaterkwaliteit werd in 2008 niet gehaald.
Effecten
De effecten van de verwachte realisaties op grond- en oppervlaktewater zijn zeer beperkt.
Generieke maatregelen zullen normaliter volstaan.
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1.5.3

Mens en mobiliteit

1.5.3.1

Deelplan GRB E40
Bestaande situatie
De zone E40 ligt langsheen de invalsweg (N29), vlakbij het aansluitingscomplex op de E40. De
N29 heeft een zeer breed profiel (2x2 met veiligheidsstroken, maar zonder middenberm), die
een praktische capaciteit geeft van 2.000 voertuigen per uur per richting. Uit de
verkeerstellingen blijkt dat richting Tienen en E40 een zeer ruime restcapaciteit bestaat van
respectievelijk 44% en 46%.
Ten noorden van de zone E40 bevindt zich de Gallicstraat die uitgeeft op N29. Men kan de
Gallicstraat inrijden vanuit de richting van de E40 en uitrijden richting Tienen. De Gallicstraat
loopt door tot in de kern van Bost. De weg vervult in zekere zin een ontsluitingsfunctie t.o.v. de
aanpalende woonstraten, maar heeft zelf ook het karakter van een woonstraat. De intensiteiten
liggen er zeer laag. De ontsluiting van Bost zelf richt zich hoofdzakelijk op de Zuidelijke Ring
(R27) en de Hanuitsesteenweg (N64).
Een deel van de Gallicstraat wordt gebruikt door de fietsroute die de oude spoorlijn van Tienen
naar Namen volgt en is onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk. Daartoe werd vrij recent
een fietstunnel onder de N29 aangelegd.
Verder herbergt het gebied diverse landbouwexploitatiewegen.
Het bedrijventerrein is niet ontsloten door het openbaar vervoer, de dichtstbijzijnde halte ligt op
het kruispunt Gallicstraat-Aststraat.
Effecten
Gezien de ligging naast belangrijke verkeersassen is vrijwel geen effect van betekenis m.b.t. de
verkeersafwikkeling te vermelden. De toename van het verkeer zal geen invloed hebben op de
verkeersveiligheid van de fietser.

1.5.3.2

Deelplan GRB Bost
Bestaande situatie
Deze zone wordt omsloten door de Hanuitsesteenweg (N64), de Zuidelijke Ring (R27) en de
Wulmersumsesteenweg.
De Hanuitsesteenweg (N64) heeft een vrij ruim 2x1 profiel en beschikt met zijn praktische
capaciteit van 1.000 voertuigen per uur per richting nog over een belangrijke reservecapaciteit.
Aangezien de weg door de kern van Bost loopt is een toename van het verkeer echter niet
wenselijk.
De Zuidelijke Ring (R27) heeft een zeer breed profiel (2x2 met veiligheidsstroken, maar zonder
middenberm), en zo een praktische capaciteit heeft van 2.000 voertuigen per uur per richting.
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Uit de verkeerstellingen blijkt dat de Zuidelijke Ring (R27) in de ochtendspits ruime
restcapaciteit heeft (tussen 74% en 58% afhankelijk van richting en morgend/avondspits).
Ter hoogte van het deelplangebied is het kruispunt met de Wulmersumsesteenweg door
verkeerslichten geregeld. Daarnaast zijn er een aantal kruispunten met voorrangsregeling. Op
de Zuidelijke Ring gebeuren er vrij frequent zware ongevallen. Een aantal zwarte punten op de
Zuidelijke Ring zijn in het TV3V-programma opgenomen. De kruising met de
Hannuitsesteenweg werd recent heraangelegd als rond punt.
De Wulmersumsesteenweg verbindt Tienen met Neerheylissem. Deze weg wordt gekenmerkt
door relatief lage intensiteiten. Aangezien er problemen waren met de snelheid van het verkeer
werd er bij de heraanleg van de weg met asverschuivingen gewerkt. Tussen de R27 en
Wulmersom wordt de weg door enige lintbebouwing geflankeerd.
De Oude weg loopt dwars over de site en wordt zeer sporadisch gebruikt door verkeer tussen
Bost en Wulmersom.
De Wulmersumsesteenweg en de Hannuitsesteenweg zijn beide aangeduid als fietsroute.
Beide komen uit het centrum van Tienen. Er lopen ook diverse buslijnen rond de site en zowel
aan de westelijke als oostelijke kant van de site bevindt er zich een openbaar vervoershalte
naast de site langsheen de Zuidelijke Ring (R27).
Effecten
Uit de raming van de verkeersgeneratie blijkt de impact redelijk substantieel, maar blijkt dat de
R27 vooral belast wordt in de richting waar de restcapaciteit eigenlijk het grootst is. Er lijkt dan
ook een voldoend grote restcapaciteit voorhanden te zijn. Op de Wulmersumsesteenweg is de
verkeersgeneratie niet van een omvang om rekening mee te houden. De
Wulmersumsesteenweg is geselecteerd als bovenlokale functionele fietsroute. Kruising met de
R27 kan probleem vormen. Herinrichten van het kruispunt R27 – Wulmersumsesteenweg vormt
een te nemen maatregel.

1.5.3.3

Deelplan Uitbreiding GRB Soldatenveld (incl. bijkomend woongebied)
Bestaande situatie
De (beperkte) uitbreiding van de bedrijvenzone Soldatenveld is gelegen ten noorden van de
bestaande bedrijvenzone en ten westen van het nieuwe tracé voor de Oostelijke Ring. Deze
zone zou ontsloten worden via een aantakking op de weg Industriepark/Utsenakenweg, die op
zijn beurt zou aantakken op het nieuwe tracé van de Oostelijke Ring. De afwerking van het
woongebied zou ontsluiten via de Potaardeweg en zo naar de Oplintersesteenweg.
De Oplintersesteenweg is een klassieke 2x1-weg, zonder fietspaden, die bediend wordt door
het openbaar vervoer.
Via de Utsenakenweg kan de gelijknamige kleine woonkern bereikt worden. Deze weg wordt
vandaag enkel door lokaal verkeer gebruikt.
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Het gebied wordt door een aantal routes van het fietsknooppuntennetwerk doorkruist. Verder
zijn er een aantal mooie landbouwexploitatiewegen, die zich goed lenen voor recreatief
medegebruik.
Effecten
Op basis van kengetallen kunnen de verkeerseffecten van de ontwikkeling van het
woonreservegebied als minimaal worden beschouwd.
Gezien de ligging aan de geplande Oostelijke Ring (zie verder) is vrijwel geen effect van
betekenis m.b.t. de verkeersafwikkeling vanuit het bedrijventerrein te vermelden. Belangrijk blijft
wel de route Slachthuisstraat–Bergévest–Vinckenboschvest–Moespikvest als mogelijke
ontsluiting van de uitbreiding Soldatenveld. Om deze te ontlasten dient de oostelijke route
(Oostelijke Ring) aantrekkelijker gemaakt te worden
De verkeersimpact van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein op de E40, N3, N29, N223,
N64 en andere wegen zal gezien het sterke spreidingspatroon (op basis van het herkomstbestemmingsverkeer) vrij beperkt zijn inzake intensiteit/capaciteit.
De ontsluiting van deze toekomstige woonontwikkeling zal gebeuren op de Potaardeberg, een
wijkverzamelweg die aantakt op de Oplintersesteenweg. Zeker vanaf de Oplintersesteenweg
zal het bijkomend verkeer zich verspreiden in alle richtingen, waardoor het effect op die
Oplintersesteenweg met een huidige belasting van ca. 800 voertuigen/uur (bron: verkeersmodel
Vlaams-Brabant) minder dan 10% bedraagt. Het is wel aan te raden om de Potaardeberg te
onderbreken tussen het woongebied en de bedrijvenzone, zodat deze straat niet kan gebruikt
worden als ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein.

1.5.3.4

De locatiealternatieven GRB E40, GRB Bost, GRB Soldatenveld (telkens volledige
taakstelling)
De verkeersimpact op de wegen zal gezien de huidige restcapaciteiten en het sterke
spreidingspatroon (op basis van het herkomst-bestemmingsverkeer) vrij beperkt zijn inzake
intensiteit/capaciteit. Naar verkeersleefbaarheid en –veiligheid is dit niet anders dan voor het
deelplan.

1.5.3.5

Deelplan Oostelijk ring
Bestaande situatie
Dit deelplan betreft enerzijds een verleggen van de bestaande ring R27 (Ambachtenlaan) vanaf
de N3 in noordelijke richting en het doortrekken ervan tot aan de Oplintersesteenweg. De
Ambachtenlaan zou dan verder functioneren als ventweg en ontsluitingsweg voor het bestaand
bedrijventerrein.
De Ambachtenlaan loopt vandaag doorheen het bedrijventerrein naar de R27 en is dan ook
ideaal als vrachtroute, echter niet als omleidingsweg rond de stad. Aan het einde van de
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Ambachtenlaan is het kruispunt met het industriepark een knelpunt. Bij shiftwissels in de grote
bedrijven treden er hier congestieproblemen op.
De Slachthuisstraat wordt gekenmerkt door een relatief smal profiel en gesloten
woonbebouwing, wat deze straat veel minder geschikt maakt om als ontsluitingsroute voor het
bedrijventerrein te fungeren. De as Slachthuisstraat-Hamelendreef is verder een veel gebruikte
sluiproute tussen de Vesten en de Vianderwijk/Oplintersesteenweg. Er wordt snel gereden.
Het gebied waardoor het nieuwe tracé van de Oostelijke Ring wordt gepland, wordt door een
aantal routes van het fietsknooppuntennetwerk doorkruist. Verder zijn er een aantal mooie
landbouwexploitatiewegen, die zich goed lenen voor recreatief medegebruik.
Effecten
Aan de hand van het provinciaal verkeersmodel werd in oktober 2010 een prognose gemaakt
van de aanleg van Oostelijke Ring, m.i.v. de realisatie van het noordelijk stuk volgens het
gewestplantracé. Het aantal personenauto-equivalenten wordt geraamd op ca. 500 in de
ochtendspits en avondspits per richting voor het deel ten noorden van de Utsenakenseweg. De
Oostelijke Ring zal intensiever worden gebruikt dan het noordelijk deel. Er zal dan ook ruim
restcapaciteit beschikbaar zijn op de ring.
De aanleg van de oostelijke (en ook noordelijke) ring zal doorgaand verkeer weghouden van de
vesten (N3). Ook op de radiale assen zal de verkeersdruk afnemen wat zowel de leefbaarheid
als de doorstroming van het openbaar vervoer ten goede komt.
Vanuit verkeersleefbaarheid en –veiligheid is het verkieselijk dat de Ambachtenlaan als
ventweg wordt ingericht naast de Ring, eerder dan het behoud van de Ambachtenlaan als
ringweg.

1.5.3.6

Deelplan Omzetting WUG Breisemveld naar openruimtebestemming en Deelplan
Kleinhandelszone Leuvenselaan
Er is een substantiële toename van verkeer in de beide richtingen van de N3 te verwachten,
door het inplanten van bijkomende kleinhandel. De praktische maximale capaciteiten worden
benaderd met negatieve effecten op de verkeersleefbaarheid. Herinrichting van de
Leuvenselaan (N3) wordt dan ook voorgesteld als maatregel met oog voor
verkeersleefbaarheid en –veiligheid.
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1.5.4

Lucht

1.5.4.1

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 zoals zwavel- en stikstofoxides, fijn
stof, benzeen en (nitro)polyaromatische koolwaterstoffen.

1.5.4.2

Deelplan GRB E40
De inschatting in de planfase van latere effecten op de plaatselijke luchtkwaliteit is zeer
hypothetisch. De precieze impact van latere projecten waarvan dit plan aan de basis ligt, dient
steeds individueel te worden onderzocht.
Indien men echter een willekeurige bron van luchtemissie op de mogelijke locaties
veronderstelt, kan men wel aangegeven in welke mate de meest gevoelige zones (woonzones
en natuurgebieden) in de omgeving in een gemiddeld jaar, meest invloed ondervinden van
verandering in omgevingslucht als gevolg van deze bron.
De emissies in de lucht (industrie, verkeer) zullen bij ontwikkeling van het deelplangebied E40
hun grootste effect hebben in een gebied dat voor ca. 30% uit gevoelig gebied (woongebied)
bestaat.

1.5.4.3

Deelplan GRB Bost
De emissies in de lucht (industrie, verkeer) zullen bij ontwikkeling van het deelplangebied Bost
hun grootste effect hebben in een gebied dat voor ca. 10% uit gevoelig gebied (woongebied)
bestaat.

1.5.4.4

Deelplan Uitbreiding GRB Soldatenveld (incl. bijkomend woongebied)
De emissies in de lucht (industrie, verkeer) zullen bij ontwikkeling van het deelplangebied
Soldatenveld hun grootste effect hebben in een gebied dat voor ca. 10% uit gevoelig gebied
(woongebied) bestaat.

1.5.4.5

De locatiealternatieven GRB E40, GRB Bost, GRB Soldatenveld (telkens volledige
taakstelling)
De emissies in de lucht (industrie, verkeer) zullen bij ontwikkeling van het locatiealternatief hun
grootste effect hebben zoals dit reeds voor het deelplangebied is vermeld. Wel betekent dit
vanzelfsprekend concentratie op 1 locatie.
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1.5.4.6

Deelplan Oostelijk ring
De aanleg van de oostelijke en noordelijke ring zal doorgaand verkeer weghouden van de
vesten (N3). Ook op de radiale assen zal de verkeersdruk afnemen wat zowel de leefbaarheid
als de doorstroming van het openbaar vervoer ten goede komt waardoor ook de luchtkwaliteit
voor de bewoners langs de vesten en de radiale assen zal verbeteren. Waar de nieuwe ring
wordt gelegd, gebeurt spreiding van emissies hoofdzakelijk in de richting zoals aangegeven
voor het deelplan Soldatenveld.

1.5.4.7

Deelplan Omzetting WUG Breisemveld naar openruimtebestemming
Het vrijwaren van een groene zone in de oorspronkelijke woonuitbreidingszone heeft een
gering positief effect op de luchtkwaliteit in de omgeving.

1.5.4.8

Deelplan Kleinhandelszone Leuvenselaan
Aangezien het hier gaat om een bestendiging, zeer beperkte uitbreiding, afbakening en
buffering, zijn geen vermeldenswaardige bijkomende effecten aan de orde.

1.5.5

Geluid en trillingen

1.5.5.1

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.
Gezien de huidige invulling van de aan te snijden gebieden kan men ervan uitgaan dat de
milieukwaliteitsnormen er gehaald worden.

1.5.5.2

Deelplan GRB E40
De omvorming van agrarisch gebied tot industriegebied, impliceert dit dat de milieukwaliteitsdoelstelling geluid voor het te ontwikkelen gebied en de omliggende woonkernen wijzigt.
Afhankelijk van de ligging en de beoordelingsperiode wordt de milieukwaliteitsdoelstelling
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.
De minder strenge milieukwaliteitsdoelstelling kan een negatief effect op het geluidsklimaat in
de nabijgelegen woonkern Bost hebben, doch de milieukwaliteitsdoelstelling volgens de nieuwe
richtwaarde zal toch steeds gerespecteerd worden. In het beoordelingskader voor geluid wordt
dit effect matig negatief beoordeeld.
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Geluidstoename als gevolg van verkeerstoename wordt verwaarloosbaar geacht.
Als maatregelen kunnen geluidsschermen worden geplaatst, bedrijven met lage kengetallen
voor geluid worden toegelaten korter tegen gevoelige gebieden aan, en/of gebruik gemaakt
worden van de Nederlandse milieuzonering waarin voorzien is dat minimale afstanden te
respecteren zijn tussen bewoning en bedrijven met een bepaald type van bedrijvigheid.

1.5.5.3

Deelplan GRB Bost, of Deelplan Uitbreiding GRB Soldatenveld (incl. bijkomend
woongebied)
De effectanalyse op planniveau en ook de maatregelen zijn dezelfde als die hoger beschreven
zijn voor het deelplan GRB E40. In het beoordelingskader voor geluid wordt dit effect matig
negatief beoordeeld.

1.5.5.4

Locatiealternatief GRB E40, Locatiealternatief GRB Bost, of Locatiealternatief GRB
Soldatenveld (telkens volledige taakstelling)
De effectanalyse op planniveau en ook de maatregelen zijn dezelfde als die hoger beschreven
zijn voor het deelplan GRB E40. In het beoordelingskader voor geluid wordt dit effect matig
negatief beoordeeld.

1.5.5.5

Deelplan Oostelijk ring
Langs de toekomstige Oostelijke Ring liggen in het noordelijk deel 2 clusters van woningen en
ten westen eveneens een 10-tal woningen waarvoor de richtwaarden geluid mogelijk worden
overschreden indien, zonder maatregelen, 90 km/h de toegestane snelheid is op de Ring.
Maatregelen om dit te vermijden zijn mogelijk, en geadviseerd.

1.5.5.6

Deelplan Omzetting WUG Breisemveld naar openruimtebestemming; Deelplan
Kleinhandelszone Leuvenselaan
Er worden geen effecten op het geluidsklimaat verwacht als gevolg van de deelplannen.
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1.5.6

Fauna en Flora

1.5.6.1

Bestaande toestand
Het gebied van deelplan en locatiealternatief GRB E40 bestaat vooral uit een grootschalig
landbouwgebied met akkers die biologisch minder waardevol zijn. De terreinen worden
doorsneden door holle wegen, deze hebben ongeveer een noord-zuid oriëntatie. De holle
wegen zijn biologisch zeer waardevol. Aan de rand van de woonzone Bost liggen enkele kleine
graslanden met soortenrijk grasland, bomenrijen van populier en wilg, houtkanten, boomgaard,
populierenaanplant en loofhoutaanplant. Deze percelen zijn biologisch waardevol of biologisch
minder waardevol met waardevolle elementen. Bebouwing komt niet voor in de zone.
Aan de noordwestrand van de zone komt een verlaten spoorwegbedding voor, deze is
biologisch zeer waardevol. Hier komen waardevolle en zeldzame rode lijst soorten voor (zie
verder). Meer noordelijk van de spoorwegbedding situeert zich de vallei van de Grote Gete (zie
verder).
Het grootschalig open agrarisch gebied is waardevol voor akkervogels, zoals geelgors en gele
kwik die in deze zone worden waargenomen. De zone komt in aanmerking voor
beheersovereenkomsten met de VLM (kerngebied akkervogelbeheer). Geelgors is eveneens
een rode lijstsoort en provinciale prioritaire soort in Tienen. Voor wat betreft akkervogels is deze
zoekzone gelijkwaardig met de overige beschouwd zones ter hoogte van Bost en Soldatenveld.
Enkel het oostelijk deel van het uitbreidingsalternatief ligt in herbevestigd agrarisch gebied.
De zone Bost (deelplan en locatiealternatief GRB Bost) wordt grotendeels ingenomen door
akkers of laagstamboomgaard en deze zijn biologisch minder waardevol. Op enkele
perceelsranden zijn er houtkanten en waardevolle ruigtevegetaties aanwezig. Aansluitend bij de
woningen langs de Hannuitsesteenweg (N64) is er een biologisch waardevolle
dennenaanplanting. Steile bermen langs de spoorlijn ter hoogte van de kruising met de ring zijn
eveneens biologisch zeer waardevol. In de omgeving van de zoekzone komen geen belangrijke
natuurwaarden voor.
Het aangrenzende open ruimtegebied met vooral akkers is wel een belangrijk gebied voor
akkervogels. In deze zone (omgeving vliegveld Goetsenhoven) zijn er waarnemingen van gele
kwik, veldleeuwerik, geelgors en grauwe gors. De zone zelf is niet gelegen in een mogelijke
zone voor beheersovereenkomsten met de VLM (akkervogelbeheer), maar ligt wel in de
nabijheid ervan. Geelgors, grauwe gors en veldleeuwerik zijn eveneens rode lijstsoorten en
provinciale prioritaire soorten in Tienen. Voor wat betreft akkervogels is deze zoekzone
gelijkwaardig met de overige zoekzones ter hoogte van E40 en Soldatenveld.
De zone ten noorden van de spoorlijn van het deelplan GRB Bost ligt in herbevestigd agrarisch
gebied, evenals een deel van het uitbreidingsgebied langs beide zijden van de spoorlijn.
De volledige zone Soldatenveld (deelplan en locatiealternatief GRB Soldatenveld) betreft
voornamelijk akkers die biologisch minder waardevol zijn. Ter hoogte van het locatiealternatief
komt een loofhoutaanplanting en weiland met meidoornhaag.
De zone aan de oostzijde van de geplande ring is aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied.
Er zijn geen meldingen over het voorkomen van akkervogels in het plangebied en
uitbreidingsalternatief. Het oostelijk aansluitend agrarisch gebied is wel interessant voor allerlei
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akkervogels (geelgors, grauwe gors, patrijs,…), provinciaal prioritaire soorten voor Tienen. In
het plangebied kunnen beheersovereenkomsten met VLM worden afgesloten. De volledige
zoekzone Soldatenveld is wat betreft akkervogels vergelijkbaar met de overige zoekzones ter
hoogte van E40 en Bost, de drie zones zijn gelijkwaardig te beschouwen voor het voorkomen
van akkervogels.
De geplande Oostelijke Ring begrenst het bestaande industriepark Soldatenveld en dwarst de
noordelijke uitbreidingszone Soldatenveld. Oostelijk van het industriepark Soldatenveld ligt het
natuurreservaat Tiens Broek, zuidelijk in de vallei van de Grote Gete. De gronden in de vallei
worden ingenomen door soortenarme graslanden, verruigde graslanden en soortenrijkere
graslanden met veel lineaire elementen, zoals populierenrijen, meidoornhagen en
wilgenkanten. Deze percelen zijn biologisch minder waardevol met waardevolle tot zeer
waardevolle elementen of zijn biologisch waardevol. Oostelijker in de vallei liggen de
bezinkingsvijvers van de Tiense suikerfabriek. De waterpartijen en moerasvegetaties trekken
vele vogelsoorten aan. De gehele Getevallei is eveneens faunistisch belangrijk.
De zone Breisemveld waar een planologische herstemming is voorzien wordt momenteel
ingenomen door akkers en is biologisch minder waardevol. De westzijde bevat een
opslagstruweel (klein bosje op voormalige stortplaats) en is biologisch waardevol. Langsheen
de veldweg komt begroeid talud voor, eveneens te beschouwen als biologisch waardevol.
Ten zuiden van het plangebied komen eveneens akkers voor, maar hier blijft de bestemming
woonuitbreidingsgebied behouden. Het plangebied vormt dus de toekomstige buffer van het
woonuitbreidingsgebied en begrenst het noordelijk gelegen agrarisch gebied, dat bestaat uit
grootschalige akkers van geringe biologische waarde. Dit akkergebied behoort tot de kernzone
voor het afsluiten van beheersovereenkomsten (VLM). Het plangebied behoort niet tot
herbevestigd agrarisch gebied.
De deelplanzone Kleinhandel Leuvenselaan bevindt zich tussen de Leuvenselaan en de
zone Breisemveld. De achterliggende gronden betreffen een voormalige kleiwinning van een
steenbakkerij. Op de verstoorde gronden en vergraven terreinen komen rietland en
wilgenstruweel voor, deze vegetaties zijn waardevol tot zeer waardevol. Vergraven terreinen
met ruigtes zijn minder waardevol met waardevolle elementen. Noordelijk langs de voormalige
groeve zijn er nog enkele percelen als akker in gebruik, deze zijn minder waardevol. Op de
rand van de bebouwing en het achterliggend gebied komt plaatselijk al buffergroen voor
(beboste taluds en allerlei opslag, gemengd loofhout), deze percelen zijn biologisch waardevol.
Het plangebied behoort niet tot herbevestigd agrarisch gebied.
In dit plangebied werd in het verleden de rugstreeppad gesignaleerd. Deze soort is gebonden
aan vergraven en verstoorde terreinen met tijdelijke ondiepe plassen. Van zodra deze plassen
een permanent karakter krijgen en vergravingen stoppen wordt de locatie ongeschikt voor de
rugstreeppad. De kans dat de rugstreeppad in de voormalige kleigroeve nog aanwezig is is
weinig waarschijnlijk, concrete gegevens zijn niet beschikbaar.
Het plangebied ligt in de omgeving van het natuurreservaat Aardgat, tevens faunistisch
waardevol gebied volgens de biologische waarderingskaart en VEN-gebied.
De vallei van de Grote Getevallei ten zuiden van Tienen wordt ingenomen door graslanden,
akkers en populierenbossen. In de vallei komen kwelafhankelijke vegetaties voor
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(dotterbloemgraslanden, russengraslanden, natte ruigten met moerasspirea), verder ook
soortenrijke graslanden en rietland ter hoogte van grachten. De vallei wordt aan de zuidrand
begrensd door de oude spoorwegberm Tienen-Namen. Delen van de vallei zijn faunistisch
belangrijke gebieden. Volgende soorten komen o.a. voor: ijsvogel, blauwe reiger, buizerd,
bosuil, torenvalk, geelgors, visarend, grote gele kwikstaart, witgat, graspieper en rietgors.
Ten zuiden van de Getevallei situeert zich de oude spoorwegbedding Tienen-Hoegaarden.
De bermen bevatten typische vegetatie van droge en warme kalkrijke graslanden met
marjolein, slangenkruid, knoopkruid, en de rode lijstsoorten kattendoorn, aardaker en rode
ogentroost. Verder komen graslandpaddenstoelen voor. Kalkdoorntje is een rode lijstsoort
(doornsprinkhaan) die in de kalkrijke bermen wordt aangetroffen. Andere delen zijn verbost.
Waargenomen vogelsoorten zijn o.a. bosrietzanger, grasmus, zwartkop en boomvalk. De oude
spoorwegbedding is al reservaat in beheer door Natuurpunt. Een deel van de spoorwegzate
(ten noorden van de E40) grenst aan het plangebied uitbreidingsalternatief zone E40.
In de Getevallei ten oosten van de Tienen komen de bezinkingsbekkens van de Tiense
suikerfabriek voor. De waterbekkens trekken veel watervogels en steltlopers aan die komen
foerageren zoals geoorde fuut, brandgans, smient, pijlstaart, zomertaling, wintertaling,
purperreiger, regenwulp, grutto, kluut, strandlopers, kleine plevier, stormmeeuw, visdief en
zwarte stern. De vallei is eveneens een belangrijk doortrekgebied. Rode wouw, zwarte wouw,
visarend, witte en zwarte ooievaar, ruigpootbuizerd, kraanvogel, velduil, buidelmees, pestvogel,
frater, purperreiger, grauwe franjepoot, snor en steltkluut zijn zeldzame of rode lijstsoorten die
worden waargenomen. De verlaten bekkens bevatten veel riet en moerasvegetatie,
broedvogels in de zones zijn o.a. blauwborst, kleine karekiet, rietgors en bruine kiekendief. De
open, natte valleigraslanden in de Getevallei ten oosten van de bezinkingsbekkens zijn
broedgebied van scholekster en wulp. In de vallei kunnen beheersovereenkomsten voor
weidevogels worden afgesloten, voor enkele percelen ten oosten van de bezinkingsvijvers is dit
ook effectief het geval. Blauwborst, kluut, visdief, visarend, zwarte stern en bruine kiekendief
zijn bijlage I-soorten. Bruin blauwtje en kaasjeskruiddikkopje zijn rode lijstsoorten die uitsluitend
hier worden waargenomen, kaasjeskruiddikkopje is tevens een provinciale prioritaire soort.
Het Tiens Broek (natuurreservaat Natuurpunt) situeert zich ten zuiden van de bezinkingsvijvers
zuidelijk in de Grote Getevallei. Het bestaat uit soortenrijke graslanden en een vijver.
Broedvogels zijn blauwborst, slobeend en dodaars. In het reservaat groeien o.a. aardbeiklaver,
brede orchis en platte rus.
De Getevallei zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts het centrum van Tienen is opgenomen
in de gewenste afbakening natuur en bosstructuur. Het versterken van de natuurwaarden en
het verhogen van de waterbergende functie in de vallei van de Grote Gete vormen de
belangrijkste punten die via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moeten vastgelegd
worden.
Het natuurgebied en erkend reservaat Aardgat bevindt zich ten zuiden van de Leuvenselaan,
zuidelijk van de kleinhandelszone en de spoorlijn. De kern van het reservaat bestaat uit
rietlanden, moerassige ruigten en een hooiland met soorten als brede orchis, bosorchis en
paddenrus. Naast levendbarende hagedis komt ook de hazelworm voor. Broedvogels zijn o.m.
de rietgors en het blauwborst. Een deel van het reservaat en het aansluitend gebied tot aan de
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spoorweg is aangeduid als VEN-gebied. Het plangebied Leuvenslaan maakt geen deel uit van
de uitbreidingsperimeter van het erkend natuurreservaat.

1.5.6.2

Deelplan GRB E40
Door uitvoering van het deelplan treedt biotoopverlies op in het bijzonder bij inname van de
holle weg. Door inname van uitgestrekt akkerland is er een potentieel verlies van habitat voor
akkervogels. Het gebied komt in aanmerking voor het afsluiten van beheersovereenkomsten
VLM. Momenteel komen geelgors en gele kwik in deze zone en omgeving voor.
Het inrichtingsplan voorziet in de aanleg van buffergroen in de randzone en opgaand groen
langsheen infrastructuurassen. Deze groenstrook en nieuwe lineaire groenelementen langs
interne wegen en in de randzones kunnen op termijn een biotoopwinst opleveren. Streekeigen
en standplaatsgeschikte bomen en struiken dienen aanplant te worden in de bufferzones en op
de voorziene taluds binnen het plangebied. De holle weg dient behouden te blijven en
geïntegreerd te worden in de nieuwe groenstructuur. Aan de rand van de bufferzones kunnen
eveneens grasstroken voorzien worden ten behoeve van akkervogels. Een deel van de
bufferzone aan de zuidoostrand (grens met agrarisch gebied) kan dus open gehouden worden,
zonder beplanting met loofhout.

1.5.6.3

Deelplan GRB Bost
Er is geen negatief effect door biotoopverlies te verwachten, het ruimtebeslag gaat volledig ten
koste van akkers of laagstamboomgaard. Wel treedt potentieel verlies van habitat voor
akkervogels op. Nieuwe bufferzones aan de rand van de woonzone Bost en de oostrand
kunnen op termijn een biotoopwinst opleveren in dit open landbouwgebied. In de bufferzones
dient bodemverdichting vermeden te worden. Langs de bufferzones kunnen grasstroken
worden voorzien ten behoeve van akkervogels.

1.5.6.4

Deelplan Uitbreiding GRB Soldatenveld (incl. bijkomend woongebied)
Door inname van akkerland treedt een potentieel verlies van habitat voor akkervogels op. In de
randzone kunnen grasstroken worden voorzien. Effecten op fauna en flora m.b.t.
barrièrewerking, rustverstoring, biotoopwijziging door ruimtebeslag, bodemverstoring,
grondwaterverstoring, oppervlaktewaterverstoring of door atmosferische emissies zijn gering of
verwaarloosbaar.

1.5.6.5

Locatiealternatief GRB E40 (volledige taakstelling)
Dezelfde effecten door biotoopverlies als voor het deelplangebied gaan optreden aan de
overzijde van de Invalsweg met bijkomend verlies van akkers en 2 holle wegen en potentieel
verlies van habitat voor akkervogels. Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken
aanplanten in de nieuwe groenzones en bufferzones, en grasstroken aan de oostelijke rand. De
spoorwegberm dient behouden, voldoende gevrijwaard en gebufferd te worden bij inrichting van
het plangebied om verstoring van waardevolle soorten (rode lijstsoorten, provinciale prioritaire
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soorten) te voorkomen. De holle wegen dienen behouden te blijven en geïntegreerd te worden
in de nieuwe groenstructuren.
Door het voorzien van voldoende groenbuffers in het volledige plangebied kunnen effecten door
barrièrewerking worden vermeden. De groenelementen dienen aan te sluiten bij de bestaande
groenstructuren in de omgeving van het plangebied.

1.5.6.6

Locatiealternatief GRB Bost (volledige taakstelling)
Biotoopverlies treedt op van bomenrijen en dennenbos. Nieuwe streekeigen aanplantingen
kunnen worden voorzien ter compensatie. Bijkomend aan het deelplangebied treedt potentieel
habitatverlies op voor akkervogels, maar het gebied komt hiervoor niet in aanmerking (niet
gelegen in een zoekzone voor het afsluiten van beheersovereenkomsten VLM). Momenteel
komen verschillende soorten akkervogels (veldleeuwerik, grauwe gors, gele kwik) in deze
omgeving, aansluitend bij het vliegveld Goetsenhoven voor. Nieuwe bufferzones aan de rand
van de woonzone Bost en de oostrand kunnen op termijn een biotoopwinst opleveren in dit
open landbouwgebied. Een deel van de bufferzone aan de zuidoostrand (grens met agrarisch
gebied) kan dus open gehouden worden, zonder beplanting met loofhout t.b.v. akkervogels.
Andere effecten m.b.t. barrièrewerking, rustverstoring, biotoopwijziging door bodemverstoring of
grondwaterverstoring of oppervlaktewaterverstoring of atmosferische emissies zijn gering of
verwaarloosbaar.

1.5.6.7

Locatiealternatief GRB Soldatenveld (volledige taakstelling)
Bij de volledige taakstelling ter hoogte van Soldatenveld zal grotendeels akkerland bijkomend
worden ingenomen. Daarnaast is er ook verlies van weiland met meidoornhaag en een klein
loofhoutbosje. Het effect is verwaarloosbaar tot plaatselijk matig negatief beoordeeld. Nieuwe
bufferzones aan de rand van het volledige plangebied kunnen op termijn een biotoopwinst
opleveren in dit open landbouwgebied. Door het ruimtebeslag is het gebied echter niet meer
geschikt voor akkervogels, het behoort tot de zoekzone voor het afsluiten van
beheersovereenkomsten. Grasstroken ten behoeve van akkervogels kunnen voorzien worden
in de randzones.
Andere effecten m.b.t. barrièrewerking, rustverstoring, biotoopwijziging door bodemverstoring of
grondwaterverstoring of oppervlaktewaterverstoring of atmosferische emissies zijn gering of
verwaarloosbaar. Kwel- en grondwaterafhankelijke vegetaties in de Getevallei worden niet
beïnvloed door bemaling, grondwaterwinning of verlies van infiltratie. Binnen de invloedszone is
al industriële bebouwing aanwezig.

1.5.6.8

Deelplan Oostelijk ring
Het ruimtebeslag voor de Oostelijke Ring gaat plaatselijk ten koste van waardevolle graslanden
en kleine landschapselementen; het biotoopverlies dat optreedt is een matig negatief effect.
Buffergroen met streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken dienen te worden
aangeplant aan de rand van de Oostelijke Ring ter hoogte van de Getevallei. Waar de Ring de
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Ambachtenlaan verlaat beslaat deze mogelijk een uitloper van een verland voormalig
bezinkingsbekken, nauwelijks van betekenis.
Versnippering treedt op bij de kruising van de vallei. Enkele percelen grasland en een deel van
de bezinkingsbekkens komen geïsoleerd te liggen ten westen van de nieuwe ringweg. Het
effect wordt matig negatief beoordeeld. Langsheen de nieuwe Oostelijke Ring kunnen nieuwe
groenstructuren en groenzones worden voorzien, zodat geen barrièrewerking voor fauna en
flora optreedt. Op regelmatige plaatsen en zeker ter hoogte van de vallei en bestaande
verbindingen (grachten, veldwegen) dienen ook ondergrondse verbindingen voor fauna te
worden aangelegd (natte en droge faunaonderdoorgangen). Indien de ringweg als een brug
over de vallei wordt voorzien met brede onderdoorgangen wordt barrièrewerking beperkt. De
bufferbekkens voor opvang van hemelwater dienen zoveel mogelijk buiten de vallei ingeplant te
worden. Bodemverstoring aan de randen van de weg dienen vermeden t.b.v. groenbuffers.
Ter hoogte van de kruising van de Getevallei zal de nieuwe ring aanleiding geven tot een
geluidstoename, deze kan storend zijn voor de vogelsoorten (watervogels en steltlopers)
binnen een zone van 400 m, dit is deels ter hoogte van de decantatiebekkens. Oostelijke van
deze bekkens is het afsluiten van beheersovereenkomsten voor weidevogels mogelijk, in deze
zone treedt geen verstoring meer op. Een visuele afscherming door buffergroen is noodzakelijk
om rustverstoring van vogels zoveel mogelijk te beperken ter hoogte van de kruising Getevallei.
Ten noorden van de vallei is verstoring van akkervogels mogelijk binnen een zone van 400m
oostelijk van de ringweg.

1.5.6.9

Deelplan Omzetting WUG Breisemveld naar openruimtebestemming
Er treden geen negatieve effecten door biotoopverlies op bij een planologische herbestemming.
Alle bestaande vegetaties kunnen worden behouden. Mogelijke habitats voor akkervogels
worden niet gewijzigd.
Indien het woonuitbreidingsgebied Breisemveld wordt gerealiseerd dient een groenbuffer
voorzien te worden ofwel in het woonuitbreidingsgebied ofwel in het plangebied (met
bestemming bouwvrij agrarisch gebied). In dit laatste geval zou de bestemming bouwvrij
agrarisch gebied beter de bestemming buffergebied of parkgebied krijgen.

1.5.6.10

Deelplan Kleinhandelszone Leuvenselaan
Voor de waardevolle vegetaties ter hoogte van de voormalige kleigroeve is de herbestemming
van woonuitbreidingsgebied naar natuurgebied positief, zodat behoud op termijn verzekerd
blijft. Er gaan geen waardevolle vegetaties verloren, ook niet bij uitbreiding van bebouwing. De
bestaande perimeter van het natuurgebied dient behouden ifv de ontwikkeling van een groene
gordel, omzetting tot bouwvrij agrarisch gebied is hierdoor niet gewenst.
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1.5.7

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

1.5.7.1

Bestaande toestand
Het studiegebied behoort tot de Getevallei, het zandlemig Hageland en het holle wegenland
van Hoegaarden. De Getevallei loopt in een zuidwest-noordoostelijke richting en wordt
onderbroken ter hoogte van het centrum van Tienen.
De Getevallei is een brede alluviale vlakte, ingenomen door graslanden, populierenbossen en
vijvers. Bebouwing is zeer beperkt.
Het zandlemig Hageland bestaat uit een open gebied, voornamelijk in gebruik als akkerland,
met bosrelicten en grasland in de beekvalleien. Heuvelruggen en valleien, geassocieerd met
wegen en bewoning vormen de hoofdstructuur. De bewoning is verspreid of gegroepeerd in
kleine kernen of gehuchten. Het Hageland wordt in het zuiden begrensd door de stedelijke kern
van Tienen en door de Getevallei en in het oosten door het holle wegenland van Hoegaarden.
Het holle wegenland van Hoegaarden omvat een uitgestrekt gebied ten westen en ten zuiden
van Tienen. Dit gebied behoort tot Droog Haspengouw. Het wordt gekenmerkt door een open
landbouwgebied op een golvend plateau en ondiep versneden door smalle, gesloten valleien.
Op het plateau dat ingenomen wordt door akkers zijn er weidse panoramische zichten. Holle
wegen en graften vormen lineaire vegetatie-elementen, bossen zijn klein en schaars, grote
vierkantshoeven komen voor. De valleien zijn smal en ingenomen door (populieren)bossen.
Bewoning komt voor meestal gegroepeerd in kleine landelijke nederzettingen aan de
valleiranden.
In het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant wordt Tienen gerekend tot de Landelijke kamer
Oost. De nederzettingen zijn hier nog als duidelijk aparte entiteiten in het zeer open landschap
herkenbaar. Het betreft over het algemeen vrij compacte en kleine kernen en gehuchten met
een nog duidelijk afleesbaar historisch patroon. Opvallend is het Haspengouws
sproetenlandschap ten zuiden van de N3, ten zuiden van de binnenstad van Tienen.
De deelplannen en locatiealternatieven Bost en E40 maken deel uit van het sproetenlandschap.
Het Locatiealternatief Soldatenveld behoort daarentegen tot het glooiend sliertenlandschap.
Er zijn geen waardevolle of beschermde monumenten, stadsgezichten of landschappen
zichtbaar aanwezig in of in de directe nabijheid van de deelplangebieden.
Archeologische vondsten zijn enkel gekend in de deelplanzone Kleinhandel Leuvenselaan en
palend aan het deelplangebied GRB Bost.
Breisemveld ligt in relictzone. De geplande Oostelijke Ring snijdt relictzone.

1.5.7.2

Deelplan GRB E40
De planzone snijdt een open agrarisch gebied aan en grijpt in in het typische
sproetenlandschap. Het betekent een verdere verstedelijking vanuit Tienen naar het zuiden toe,
tussen de Invalsweg/N29 en de Hannuitsesteenweg/N64. De site sluit niet aan bij een bestaand
bedrijventerrein. De beoordeling van het effect is matig negatief.
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Vanuit landschappelijk oogpunt wordt de Invalsweg best als duidelijke westelijke grens
aangehouden naar de waardevolle Getevallei toe.
Door het reliëf zal het bedrijventerrein van op hoger gelegen plaatsen goed zichtbaar zijn (o.a.
van op de Wijnberg) en het landschapsbeeld grondig wijzigen. Voor een goede
landschappelijke integratie worden nieuwe ontwikkelingen best geënt op landschappelijke
structuren, o.a. de (gedeeltelijk) holle wegen Drie grachten/Kavelweg. Aan deze kant is
bovendien een sterke landschappelijke buffer nodig, kwalitatief ingepast en op schaal van het
grootschalige open landschap. Een inrichting volgens een orthogonale structuur dient aan te
sluiten bij de eigenheid van de plek.

1.5.7.3

Deelplan GRB Bost
Een open agrarisch gebied wordt aangesneden. Het landschapsbeeld zal grondig veranderen.
Hierdoor zal de belevingswaarde van het gebied grondig wijzigen, van een open ruimtegebied
naar een bebouwd gebied langsheen een ringweg. Het deelplan doet het sproetenlandschap
hier vervagen. Het betekent een verdere verstedelijking ten zuiden van de Zuidelijke Ring rond
Tienen, aansluitend bij de bebouwing van Bost. De beoordeling van het effect is matig negatief.
In het zuiden vormt de Oude weg een logische landschappelijke grens. In het westen dient de
woonkern van Bost maximaal gebufferd te worden. Ook de huidige (en historische) afbakening
van de kernen in het landschap is een bijzondere kwaliteit. Dit is ook vandaag waarneembaar.
De realisatie van het bedrijventerrein grijpt duidelijk in op deze kwaliteit.

1.5.7.4

Deelplan Uitbreiding GRB Soldatenveld (incl. bijkomend woongebied)
Een open agrarisch gebied wordt aangesneden. De beoordeling van het effect is matig
negatief.
De nieuw aan te leggen Oostelijke Ring zal voor een duidelijke begrenzing zorgen van het
stedelijk gebied. De uitbreiding tot aan het nieuwe tracé voor de Oostelijke Ring biedt de
mogelijkheid om het bestaande bedrijventerrein kwalitatief af te werken naar de open ruimte
toe. Hoewel het landschapsbeeld dus grondig zal wijzigen, wordt dit als matig positief
beoordeeld.

1.5.7.5

Locatiealternatief GRB E40 (volledige taakstelling)
Het locatiealternatief betekent een verdere verstedelijking vanuit Tienen naar het zuiden toe,
tussen de Invalsweg/N29 en de Hannuitsesteenweg/N64. De site sluit niet aan bij een bestaand
bedrijventerrein. Het landschapsbeeld wijzigt hierdoor significant. De belevingswaarde van het
gebied wijzigt grondig van een open ruimtegebied naar een bebouwd gebied aansluitend bij
een autosnelweg. Waar in het deelplangebied de zichtbaarheid van de bedrijfsgebouwen als
matig negatief wordt beoordeeld is dit significant negatief voor het locatiealternatief. Door de
omvang van de ingreep wordt het effect daarom significant negatief beschouwd.
Vanuit landschappelijk oogpunt wordt de Invalsweg best als duidelijke westelijke grens
aangehouden naar de waardevolle Getevallei toe. Dit betekent dat de ontwikkeling van de
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westelijke zoekzone afgeraden wordt. Door het reliëf zal het bedrijventerrein van op hoger
gelegen plaatsen verdergaand zichtbaar zijn.

1.5.7.6

Locatiealternatief GRB Bost (volledige taakstelling)
Met de verdere uitbreiding van een bedrijventerrein op deze plek wordt verdergaand open
agrarisch gebied aangesneden en verdere verstedelijking gerealiseerd ten zuiden van de
Zuidelijke Ring rond Tienen, aansluitend bij de bebouwing van Bost. Ook de huidige (en
historische) afbakening van de kernen in het landschap is een bijzondere kwaliteit. Dit is ook
vandaag waarneembaar. De kernen van Wulmersom en Bost zullen met elkaar verbonden
worden waardoor het sproetenlandschap vervaagt. De realisatie van het bedrijventerrein grijpt
duidelijk in op deze kwaliteit. De beoordeling is dezelfde als voor het deelplan.

1.5.7.7

Locatiealternatief GRB Soldatenveld (volledige taakstelling)
Met de uitbreiding van een bedrijventerrein op deze plek wordt een open agrarisch gebied
verdergaand aangesneden. Het betekent dat een groot bedrijventerrein vlakbij de
landschappelijk waardevolle vallei van de Grote Gete zal komen te liggen en deze verder
insluit. Vanuit landschappelijk oogpunt scoort de ontwikkeling van de dit locatiealternatief dan
ook matig negatief.
Het landschapsbeeld zal grondig wijzigen, doch het realiseren van de volledige taakstelling
bedrijvigheid op Soldatenveld bouwt verder op het bestaande bedrijventerrein. Al de elementen
samengenomen geeft dit een gering negatief effect op het vlak van ruimtelijk-functionele
samenhang.
Voor een goede landschappelijke integratie worden nieuwe ontwikkelingen best geënt op
landschappelijke structuren. Dit kan deels gerealiseerd worden door de oostelijke grens van het
alternatief te beperken tot aan de reeds bestaande bedrijvenuitloper langs de Utsenakenweg,
waardoor de open ruimte tussen Tienen en Oplinter gevrijwaard blijft.

1.5.7.8

Deelplan Oostelijk ring
De aanleg van de nieuwe Oostelijke Ring langs het bestaande tracé van de Ambachtenlaan zal
geen effect hebben op grotere landschapsecologische relaties.
De uitbreiding tot aan het nieuwe tracé voor de Oostelijke Ring biedt de mogelijkheid om het
bestaande bedrijventerrein kwalitatief af te werken naar de open ruimte toe. Voorwaarde is wel
een landschappelijke aanleg van de ring, indien mogelijk verdiept of met beplante taluds.
Hetzelfde geldt voor het zuidelijke deel van de geplande Oostelijke Ring.

1.5.7.9

Deelplan Omzetting WUG Breisemveld naar openruimtebestemming en Deelplan
Kleinhandelszone Leuvenselaan
De verdere ontwikkeling van de bestaande bedrijvenstrip zal een versterking betekenen van de
lintvormige bebouwing langs de Leuvenselaan De ontwikkeling is eerder inbreidingsgericht, het
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lint wordt verdicht, niet verlengd. Het voorgestelde plan betekent anderzijds ook behoud van
waardevol landschap. In de omgeving van de voormalige steenbakkerij zijn talrijke vondsten op
archeologisch vlak gekend. Archeologisch vooronderzoek voor bouwaanvragen in de
kleinhandelszone is dan ook te verplichten.
Ten noorden van de Leuvenselaan voorziet het deelplan in een versterking van de bestaande
buffer naar het open landschap toe hetgeen positief wordt beoordeeld.
De nieuwe grens van het woonuitbreidingsgebied Breisemveld met de open ruimte is nog
steeds onregelmatig, o.a. door de uitloper tussen de Breisemstraat en de Galgestraat. Het
opgemaakte stedenbouwkundig ontwerp voorziet hier in een kwalitatieve afwerking.

1.5.8

Mens, ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid

1.5.8.1

Deelplan GRB E40
Door het deelplan wordt een compleet nieuw element in de overwegend agrarisch ruimtelijke
structuur ingebracht. De locatie voor een nieuw bedrijventerrein is vooral verkeerskundig
ingegeven: de ligging langs de E40 nabij de op- en afrit Tienen worden hier uitgespeeld als
voornaamste localisatiefactor. Het agrarisch gebruik van het terrein gaat volledig verloren (ca.
35ha). Er worden wel geen landbouwbedrijfszetels ingenomen of woningen onteigend. In het
plan is afstand voorzien tot woningen en huiskavel van een landbouwbedrijf. De
belevingswaarde van het gebied wijzigt grondig, van een open ruimtegebied naar een bebouwd
gebied aansluitend bij een autosnelweg.
Fiets- noch verkeersveiligheid ondervinden effecten.
Er dienen geen woningen te worden onteigend.
Zoals eerder aangegeven zullen de luchtkwaliteitsnormen moeten worden gerespecteerd, doch
de ontwikkeling van een bedrijventerrein heeft zijn grootste effect in een zone die voor ca. 30%
uit woongebieden bestaat. Dit is meer dan m.b.t. de andere deelplanzones voor regionale
bedrijvigheid.

1.5.8.2

Deelplan GRB Bost
Door het deelplan wordt de grootschalige bedrijvigheid over de R27 gebracht, terwijl op dit
ogenblik diezelfde R27 een duidelijke landschappelijke en ruimtelijke grens vormt tussen de
bebouwing van het stedelijk gebied van Tienen en de open ruimte. Een mogelijke synergie met
de bedrijvigheid aan de binnenkant van de R27 (m.n. de suikerfabriek) behoort tot de
opportuniteiten.
Het agrarisch gebruik van het terrein gaat volledig verloren (ca. 26 ha). Een voldoende buffer
wordt voorzien t.o.v. de bewoning van Bost. De inrichting houdt rekening met bestaande
infrastructuren in de omgeving (m.n. de ondergrondse hoofdwaterleiding en de aanvliegroutes
van het nabijgelegen vliegveld van Goetsenhoven.
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De Wulmersumsesteenweg is bovenlokale functionele fietsroute en beschikt over vrijliggende
fietspaden. De kruising met de R27 vormt een knelpunt waarvoor maatregelen vereist zijn.
Men kan verwachten dat 2 woningen en mogelijk een landbouwbedrijfszetel dienen onteigend
te worden.
De emissies die hun oorsprong hebben door de ontwikkeling van een bedrijventerrein hebben
hun grootste effect in een zone die voor minder dan 10% uit woongebieden bestaat.
Met betrekking tot toenemende geluidshinder door industrie in een reeds belaste omgeving
omwille van de nabijheid van de R27 wordt een matig negatief effect aangegeven. Maatregelen
zijn nodig.

1.5.8.3

Deelplan Uitbreiding GRB Soldatenveld (incl. bijkomend woongebied) en Oostelijke
Ring
Het deelplan zorgt voor een meer logisch tracé van de Oostelijke Ring en creëert hierdoor de
mogelijkheid om het bestaande bedrijventerrein Soldatenveld op een passende manier af te
werken en bijkomend te ontsluiten.
Het agrarisch gebruik van het terrein gaat volledig verloren (ca. 23 ha). Er worden wel geen
landbouwbedrijfszetels ingenomen of woningen onteigend.
De configuratie van de woningen langs de Oplintersesteenweg en Potaardeweg leent zich tot
een afwerking van het wonen, zoals voorzien in het deelplan, mits voldoende buffering.
De O-Ring kruist twee belangrijke fietsroutes, de eerste ter hoogte van de aansluiting van de
Schotelbeemdstraat, de tweede ter hoogte van het Tiensveld. Aangezien wordt voorgesteld dat
de Oostelijke Ring deze fietsroutes ongelijkvloers dwarst, zal de impact van deze nieuwe
ontwikkeling op de verkeersveiligheid nihil zijn, zeker wanneer Potaardeberg wordt afgesloten
voor het gemotoriseerd verkeer. Dit laatste wordt dan ook als maatregel voorgesteld.
De emissies die hun oorsprong hebben door de ontwikkeling van een bedrijventerrein hebben
hun grootste effect in een zone die voor minder dan 10% uit woongebieden bestaat.
Het plan betekent bijkomende geluidsoverlast door industrie in een mogelijks reeds belaste
omgeving. Ook langs het noordelijk deel van de Oostelijke Ring kunnen richtwaarden voor
geluid ter hoogte van de woningen in de omgeving worden overschreden. Dat is matig negatief.
Maatregelen zijn nodig en worden voorgesteld.
Door ontlasting van de Leuvenselaan en de Vesten wordt daar een positief effect verwacht op
de geluidsdruk.

1.5.8.4

Locatiealternatief GRB E40 (volledige taakstelling)
Zie deelplan GRB E40, met in verhouding toenemende effecten.
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1.5.8.5

Locatiealternatief GRB Bost (volledige taakstelling)
Het realiseren van de volledige taakstelling bedrijvigheid ter hoogte van Bost betekent in
principe het afschrijven van de vliegactiviteiten op het nabijgelegen militair vliegveld van
Goetsenhoven. Een heroriëntering van het vliegveld naar recreatie, zoals opgenomen in het
voorstel van stedelijkgebiedbeleid (september 2008) wordt hierdoor gehypothekeerd.
Andere effecten: zie deelplan GRB E40, met in verhouding toenemende effecten.

1.5.8.6

Locatiealternatief GRB Soldatenveld (volledige taakstelling)
Het realiseren van de volledige taakstelling bedrijvigheid op Soldatenveld bouwt weliswaar
verder op het bestaande bedrijventerrein, maar overschrijdt een duidelijke grens die de
Oostelijke Ring zou kunnen vormen.
De belevingswaarde van het gebied wijzigt grondig van een open ruimtegebied naar een
bebouwd gebied.
Bestaande fietsroutes (Kopstraat, Tiensveld) zullen dienen georganiseerd te worden binnen de
inrichting van het bedrijventerrein.
Er dienen geen woningen onteigend te worden.
Andere effecten: zie deelplan GRB Soldatenveld, met in verhouding toenemende effecten.

1.5.8.7

Deelplan Omzetting WUG Breisemveld naar openruimtebestemming en Deelplan
Kleinhandelszone Leuvenselaan
Door het deelplan wordt de bestaande kleinhandelszone bestendigd en juridisch verankerd.
Beperkt is nog de mogelijkheid voor bijkomende baanwinkels. Dit voorkomt verdere
versnippering van baanwinkels langsheen andere invalswegen.
Het achterliggend natuurgebied (voormalig ontginningsgebied en stortplaats) wordt maximaal
bestendigd. Ook een klein deel van het woonuitbreidingsgebied Breisemveld wordt behouden
als agrarisch gebied. Het plan zorgt voor een logischere en meer perceelsgebonden ordening
van het gebied. Het laat toe om in de toekomst naar een verdere verdichting van de zone te
gaan en een meer duidelijke overgang (buffering) naar het waardevol achterliggend natuur- en
agrarisch gebied. Dit zal de ruimtelijke kwaliteit van de zone verhogen hetgeen een gering
positief effect betekent.
Er is een substantiële toename van verkeer in de beide richtingen van de Leuvenselaan te
verwachten door de bijkomende kleinhandel. De praktische maximale capaciteiten worden
benaderd met negatieve effecten op de verkeersleefbaarheid. De Herinrichting van de
Leuvenselaan N3 met oog voor verkeersleefbaarheid en –veiligheid wordt voorgesteld als
maatregel.
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1.6

Eindbeoordeling en afweging van de alternatieven

1.6.1

De deelplannen en locatiealternatieven Regionale Bedrijvigheid
Op de planlocaties E40 en Bost worden bodems met zeer hoge landbouwgeschiktheid
ingenomen. Op de locatie Soldatenveld is dit eveneens, doch in mindere mate het geval. Deze
significant negatieve effecten op het bodempotentieel zijn niet te remediëren met maatregelen.
Bij verschuiven van de volledige taakstelling naar één van de 3 locaties vergroot deze inname
in verhouding op de locaties E40 of Bost. Op de locatie Soldatenveld is dit in mindere mate het
geval. Vanuit de effectanalyse m.b.t. bodemproductiepotentieel is de alternatieve locatie
Soldatenveld (volledige taakstelling) te verkiezen.
Op de 3 locaties komen erosiegevoelige zones voor. Doch op de alternatieve locatie
Soldatenveld (volledige taakstelling) vormt erosie met 3 afstromingsrichtingen een knelpunt met
de hoogste prioriteit voor maatregelen (Cfr. Erosiebestrijdingsplan Tienen). Inname voor
bedrijventerrein heeft voor de hand liggende significant positieve effecten. Na herinrichting als
bedrijvenzone zal erosie niet langer voorkomen, geen knelpunt meer vormen. Vanuit de
effectanalyse m.b.t. erosie en erosiegevoeligheid is de alternatieve locatie Soldatenveld
(volledige taakstelling) te verkiezen.
De afname van de erosie zal eveneens een significante verbetering betekenen in de
regenwaterafvoer en in de oppervlaktewaterkwaliteit.
Gezien de ligging van de planlocatie E40 in het voedingsgebied voor de grondwaterwinning
Groot Overlaar, in grondwaterwinning beschermingszone type 3, zijn significante effecten
verwacht m.b.t. verminderde grondwatervoeding. Bijzondere maatregelen en investeringen zijn
vereist om infiltratie van niet risicovol hemelwater alsnog mogelijk te maken. Eveneens zullen er
verregaande beperkingen of verbod gelden op eventueel nieuwe grondwaterwinningen ten
behoeve van nieuwe bedrijven, zullen ook uitgravingen niet kunnen (geen aanleg van
uitgegraven taluds) gezien de grondwaterkwetsbaarheid, en zullen bijzondere maatregelen
gelden m.b.t. gebruik van pesticiden, dooizout en regenwaterafvoer, zowel op publiek als op
privaat terrein (de bedrijven). De potentiële en verwachte effecten nemen toe in verhouding tot
de oppervlakte zodat de effecten m.b.t. het locatiealternatief E40 in verhouding toenemen.
De emissies in de lucht zullen bij aanleg of verdergaande uitbreiding van zone E40 hun
grootste effect hebben in een gebied dat voor ca. 30% uit woongebied bestaat. Bij volledige
ontwikkeling van de twee andere zones is dat aldaar slechts om en bij 10%. Het is duidelijk dat
de effecten van luchtemissies meer negatief zijn voor de zone E40, zeker indien de volledige
taakstelling (locatiealternatief E40) daar wordt gerealiseerd. Locatiealternatieven Bost of
Soldatenveld voor de volledige taakstelling zijn in dit perspectief te verkiezen boven het plan en
zeker boven locatiealternatief E40.
Er zijn geen belangrijke verschillen in verkeersimpact aan te geven tussen de
locatiealternatieven of het plan gezien overal ruime restcapaciteit aanwezig is op de
wegeninfrastructuur. Bij een gespreide vestiging van de industriezones zal nergens verzadiging
optreden. Belangrijk blijft wel de route Slachthuisstraat–Bergévest–Vinckenboschvest–

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen / Niet-technische samenvatting

42

Moespikvest als mogelijke ontsluiting van de uitbreiding Soldatenveld. Om deze te ontlasten
dient de oostelijke route (Oostelijke Ring) aantrekkelijker gemaakt te worden.
M.b.t. fauna en flora zijn geen significante effecten aan te geven, noch voor het plan, noch voor
locatiealternatieven; hooguit bestaat een lichte voorkeur voor spreiding van de ingrepen (het
plan), en scoort het locatiealternatief E40 in verhouding ongunstiger.
Het locatiealternatief E40 is niet te verkiezen omwille van de ligging t.o.v. gevoelige gebieden
(woonzones) m.b.t. luchtemissies, effecten van biotoop- en ecotoopwijziging, significant
negatieve effecten op landschapsrelaties en perceptieve kenmerken, en de effecten t.o.v. de
waterwinning Groot Overlaar. Doch ook de beslissing tot herbestemming van de deelplanlocatie
E40 heeft reeds deze effecten tot gevolg. In het bijzonder de significante negatieve effecten
dienen vermeld m.b.t. landschap en perceptieve kenmerken, en eveneens de verregaande
dwingende maatregelen t.a.v. de grondwaterthematiek t.o.v. de waterwinning Groot Overlaar,
zowel bij de inrichting als bij de exploitatie (voorwaarden voor en controle van de gevestigde
bedrijven).
Deelplanzone E40, en in sterkere mate locatiealternatief E40, snijden open agrarisch gebied
aan en betekenen verstedelijking in zuidelijke richting. Het is strijdig met de huidige kwalificatie
van het landschap als open gebied met geconcentreerde nederzettingen (zogenaamde
sproetenlandschap). Voor het locatiealternatief wordt dit significant negatief beoordeeld. Waar
in het deelplangebied de zichtbaarheid van de bedrijfsgebouwen als matig negatief wordt
beoordeeld is dit significant negatief voor het locatiealternatief.
Quasi vergelijkbare effecten op landschap als deze voor de zone E40 zijn te vermelden voor de
ontwikkelingen in de zone Bost. Het plan of planalternatief verbreekt de afbakening van de
woonkernen (strijdig met de kwalificatie als sproetenlandschap). Bovendien betekent realisatie
van de volledige taakstelling ter hoogte van Bost in principe het afschrijven van de
vliegactiviteiten op het nabijgelegen militair vliegveld van Goetsenhoven. Ook een
heroriëntering van het vliegveld naar recreatie, zoals opgenomen in het voorstel van
stedelijkgebiedbeleid wordt hierdoor gehypothekeerd.
Het deelplan Soldatenveld samen met de aanleg van de Oostelijke Ring, laat een logisch
gestructureerde, aansluitende aan het huidige industriegebied, en kwalitatieve afwerking toe
van het stedelijk gebied aan de oostzijde van de stad hetgeen positief wordt beoordeeld.
Daarentegen missen het locatiealternatief Soldatenveld, maar ook de deelplannen (en
locatiealternatieven) Bost en E40 logische landschappelijke inpassing. Voor het
locatiealternatief Soldatenveld kan nog de begrenzing van de huidige bedrijvenstrip langs de
Utsenakenweg meegenomen worden.

Zonder afbreuk te doen aan de gedetailleerde en locatiespecifieke effectanalyses en –
beoordelingen en in de mate dat effecten t.o.v. elkaar kunnen worden afgewogen, wegen in de
rapportage volgende oordelen door:
Het locatiealternatief E40 scoort t.a.v. verschillende effectgroepen vrijwel systematisch
negatiever dan het plan.
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Het plan zelf (de spreiding over 3 locaties) heeft een aantal significant negatieve effecten die
o.m. en duidelijk samenhangen met het deelplan E40, de ligging in waterwingebied, met uiterst
hoge
grondwaterkwetsbaarheid,
naast
verdwijnen
van
bodems
met
hoog
(landbouw)productiepotentieel in zone E40 en Bost. Milderende maatregelen m.b.t. de
watercomponent hebben een dwingend karakter, en zullen naar verhouding investeringen
vergen, doch dit laatste valt buiten het bestek van de m.e.r..
De huidige (en historische) afbakening van de kernen in het landschap is een bijzondere
kwaliteit m.b.t. de deelplanzones en locatiealternatieven E40 en Bost. Dit is ook vandaag
waarneembaar. Deze afbakening wordt doorbroken door het plan. De realisatie van het
bedrijventerrein grijpt duidelijk in op deze kwaliteit.
Keuze voor het locatiealternatief Bost heeft zowel minder negatieve als meer negatieve
effecten t.o.v. het plan. De keuze voor dit alternatief zou bovendien heroriëntatie van
nevenliggend gebied (vliegveld) in de toekomst hypothekeren.
Het locatiealternatief Soldatenveld scoort gunster (of minder ongunstig): het heeft minder
negatieve, en tot zelfs significant positieve effecten t.o.v. het plan en t.o.v. de andere
locatiealternatieven. Vanuit de m.e.r. wordt daarom een voorkeur uitgesproken voor het
locatiealternatief GRB Soldatenveld.

1.6.2

Deelplan Omzetting WUG Breisemveld naar
openruimtebestemming en Deelplan Kleinhandelszone
Leuvenselaan
Het WUG Breisem wordt slechts gedeeltelijk ontwikkeld, en ruimte wordt voorzien voor een
groene vinger vanuit de openruimte naar het stadscentrum.
Het plan voorziet voor de Kleinhandelszone Leuvenselaan de bestendiging, de afbakening,
buffering en structurering van de grootschalige kleinhandel die reeds deels aanwezig is,
aansluitend bij het woongebied. Door de herbestemming zal 4 ha kleinhandelszone gecreëerd
worden: een braakliggend terrein van ca. 1 ha waar nieuwbouw te verachten is, en daarnaast 3
ha (momenteel natuurgebied en landbouw) dat vandaag feitelijk, zonevreemd in gebruik is als
ambachtelijke zone/toonzaal en distributie, en dat naar verwachting zal omgebouwd worden tot
kleinhandel. Bijkomend kleinhandel zal m.a.w. gevestigd worden, grotendeels door verdichting.
De netto inname m.b.t. verdere afdichting bedraagt max. 1 ha.
De effecten van de verwachte realisaties op bodem en water zijn zeer beperkt. Generieke
maatregelen volstaan.
Er is een substantiële toename van verkeer in de beide richtingen van de N3 te verwachten,
door het inplanten van bijkomende kleinhandel. De praktische maximale capaciteiten worden
benaderd met negatieve effecten op de verkeersleefbaarheid, en bijgevolg gering negatieve
effecten m.b.t. luchtkwaliteit, matig negatief m.b.t. geluidsdruk. Herinrichting van de
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Leuvenselaan N3 wordt dan ook voorgesteld, zeker met oog voor verkeersleefbaarheid en –
veiligheid.
Voor de waardevolle vegetaties ter hoogte van de voormalige kleigroeve is de herbestemming
van woonuitbreidingsgebied naar natuurgebied positief, zodat behoud op termijn verzekerd
blijft. Er gaan geen waardevolle vegetaties verloren, ook niet bij uitbreiding van bebouwing. De
bestaande perimeter van het natuurgebied dient behouden ifv de ontwikkeling van een groene
gordel, omzetting tot bouwvrij agrarisch gebied is hierdoor niet gewenst.
De verdere ontwikkeling van de bestaande bedrijvenstrip zal een versterking betekenen van de
lintvormige bebouwing langs de Leuvenselaan De ontwikkeling is eerder inbreidingsgericht, het
lint wordt verdicht, niet verlengd. Het voorgestelde plan betekent anderzijds ook behoud van
waardevol landschap. In de omgeving van de voormalige steenbakkerij zijn talrijke vondsten op
archeologisch vlak gekend. Archeologisch vooronderzoek voor bouwaanvragen in de
kleinhandelszone is dan ook te verplichten.
Ten noorden van de Leuvenselaan voorziet het deelplan in een versterking van de bestaande
buffer naar het open landschap toe hetgeen gering positief wordt beoordeeld.
De nieuwe grens van het woonuitbreidingsgebied Breisemveld met de open ruimte is nog
steeds onregelmatig, o.a. door de uitloper tussen de Breisemstraat en de Galgestraat. Het
opgemaakte stedenbouwkundig ontwerp voorziet hier in een kwalitatieve afwerking.
De hier behandelde deelplannen hebben een aantal gering positieve tot matig negatieve
effecten. Milderende maatregelen werden voorgesteld. Vanuit de m.e.r. en na maatregelen
kunnen de plannen tot matig positief worden beoordeeld.

1.7

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

1.7.1
DEELPLAN GRB E40
Effect

Deelplan GRB E40

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

BODEM
Verdichting

Bij de aanleg van de groenbuffer en –voorzieningen of die later infiltrerend dienen te blijven zal men de bodemstructuur dienen te
beschermen door niet berijden van de bodems met zwaar materieel of door werken met rijplaten (PR).

Erosie

Tijdens de inrichting zal gedurende langere tijd braakgehouden terrein dienen afgedekt te worden om erosie te vermijden (PR).

WATER
Effecten op grondwatervoeding
door veranderde infiltratie

RWA van daken dient gedeeltelijk afzonderlijk ingericht te worden dan RWA van risicovlakken, en in oppervlakte meer uitgebreide,
oppervlakkige infiltratiestructuren zijn vereist. Het betekent een bruto ruimtebeslag van ca. 0.5 ha (PL/PR).

Effecten door bemaling of

Uit voorzorg zal bij elke aanvraag voor grondwaterwinning in deze zone een duidelijke effectenanalyse moeten worden opgemaakt gezien de
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DEELPLAN GRB E40
Effect

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

grondwaterwinning op andere
grondwaterwinningen

ligging van grondwaterwinningen in de omgeving. Mogelijk zal elke winning geweerd moeten worden (PL/PR).

Wijziging
grondwaterkwetsbaarheid

Enkel ophogingen zijn mogelijk bij de vormgeving van het landschap. Uitgravingen, bv. bij aanleg van taluds, zijn niet toe te laten.
Onderkeldering onder huidig maaiveldniveau is evenmin toegestaan.

Wijziging bodemgebruik,
vergravingen, lozingen en effecten
op grondwaterkwaliteit

Zeer uitgebreide buffer, retentiebekken is vereist die de RWA van alle risicovlakken en van deels daken zal dienen te beheersen (zie verder).
Effluent van bedrijfsafvalwaterzuivering kan in deze zone niet geïnfiltreerd worden en zal op oppervlaktewater worden geloosd (PL/PR).
Voor de inrichting van het openbaar domein (wegen, parkings, groenvoorziening,..) zal reeds in het ontwerp dient te beschrijven hoe het
latere onderhoud pesticidenvrij of pesticidenarm kan verlopen. Doch ook de bedrijven die zich wensen te vestigen zullen in deze zone
eveneens een dergelijk plan dienen voor te leggen (PL/PR).
Bovendien dient een regeling uitgewerkt te worden die aangeeft op welke wijze de uitvoering van dit plan gecontroleerd wordt (PL/PR).

Effecten van DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater op
oppervlaktewaterkwaliteit

Bij de lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te worden met de waterkwaliteitseisen van de ontvangende waterlopen zoals
bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde (PL/PR).

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

De op de inrichtingsschets voorziene verregaande buffer voor geknijpte RWA dient zorgvuldig te worden gedimensioneerd. De buffer heeft
een bruto oppervlakte van 0.4 à 0.7 ha. De buffer dient afsluitbaar te zijn. De RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met
coalescentiefilter, en buffering met slibvang. (PL/PR).
Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (PR).

Wijziging structuurkwaliteit
kwaliteit waterbodem

Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken zal onderzocht worden in welke mate eveneens structuurkwaliteiten van de Waterloop
kunnen verbeterd worden (PL/PR).

en

MENS-VERKEER
Verkeersgeneratie

Promoten en bereikbaar maken van duurzame vormen van mobiliteit zoals openbaar vervoer, bedrijfsvervoersplannen enz. (PR)

LUCHT
Emissies door bedrijvigheid

Milderende maatregel: selectief de minst hinderlijke exploitaties m.b.t. luchtemissies voor deze zone voorbehouden (PL/PR).

GELUID EN TRILLINGEN
Effecten door bedrijvigheid

Ter hoogte van de grens met de woonkern ten noorden van deze zone zou kunnen geopteerd worden om:
o
bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen,
o
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
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag
potentieel habitatverlies
biotoopwijziging door
bodemverstoring

Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken aanplanten in de bufferzones en op de voorziene taluds binnen het plangebied. De
holle weg dient behouden en geïntegreerd te worden in de nieuwe groenstructuur (PL/PR).
Aan de rand van de bufferzones kunnen eveneens grasstroken voorzien worden ten behoeve van akkervogels. Een deel van de bufferzone
aan de zuidoostrand (grens met agrarisch gebied) kan dus open gehouden worden, zonder beplanting met loofhout (PL/PR).
Bodemverdichting ter hoogte van bufferzones dient voorkomen (PL/PR).
Berekeningen en beoordeling op projectniveau is noodzakelijk, aangezien nog geen concrete gegevens over mogelijke waterwinningen
gekend zijn (PR).
Afstromend hemelwater dient gebufferd te worden voordat het wordt afgevoerd naar de Gete (PL/PR).
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DEELPLAN GRB E40
Effect

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

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

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

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
perceptieve kenmerken

Inrichting afstemmen op bestaande landschappelijke structuren (PL+PR)

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Toekomstwaarde

Flexibiliteit in de inrichting inbouwen waardoor uitbreiding in de toekomst van de bedrijvenzone vrij eenvoudig mogelijk is o.a. op het vlak van
ontsluiting en buffering.(PL).

Gezondheidsaspecten

Zie maatregelen geluid en trillingen.

1.7.2
Deelplan GRB Bost
Effect

Deelplan GRB Bost

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

BODEM
Verdichting

Bij de aanleg van de groenbuffer en -voorzieningen voorzieningen of die later infiltrerend dienen te blijven zal men de bodemstructuur dienen
te beschermen door niet berijden van de bodems met zwaar materieel of door werken met rijplaten (PR).

Erosie

Tijdens de inrichting zal gedurende langere tijd braakgehouden terrein dienen afgedekt te worden om erosie te vermijden (PR).

WATER
Effecten op grondwatervoeding
door veranderde infiltratie

Generieke maatregelen zijn uit te voeren, en volgen de technische haalbaarheid van infiltratie. Het gebied is gekarteerd als niet
infiltratiegevoelig, en dit omwille van de leemtextuur van de deklaag. In de inrichting dient daarom bijzondere aandacht te gaan om deze
infiltratie alsnog mogelijk te maken door verdergaande dimensionering (RWA via uitgebreide structuren, grachten, bekken of wadi’s) (PL/PR).

Effecten
door
bemaling
of
grondwaterwinning op andere
grondwaterwinningen

Uit voorzorg zal bij elke aanvraag voor grondwaterwinning in deze zone een duidelijke effectenanalyse moeten worden opgemaakt gezien de
ligging van grondwaterwinningen in de omgeving.

Wijziging
grondwaterkwetsbaarheid

In het westelijk deel zijn slechts beperkte ingrepen in de topografie mogelijk, gesteld op max. 2 m-mv. In het oostelijk deel zijn dieper gaande
ingrepen mogelijk (gesteld op max. 2 tot 4 m-mv) (PL/PR).

Effecten van DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater
op
oppervlaktewaterkwaliteit

Bij de lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te worden met de waterkwaliteitseisen van de ontvangende waterlopen zoals
bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde (PL/PR).

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

De door het plan voorziene verregaande buffer voor geknijpte RWA dient zorgvuldig te worden gedimensioneerd met verstrengde
ontwerpnormen gezien het huidige debiet van de Vliet. De buffer met een oppervlakte van 0.2 à 0.4 ha bruto dient afsluitbaar te zijn. De RWA
van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en buffering met slibvang. (PL/PR).
Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken. (PR).

Wijziging structuurkwaliteit
kwaliteit waterbodem

Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken zal onderzocht worden in welke mate eveneens structuurkwaliteiten van de grachten
kunnen verbeterd worden.

en

PlanMER RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen / Niet-technische samenvatting

47

Deelplan GRB Bost
Effect

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

MENS-VERKEER
Verkeersveiligheid

Het herinrichten van het kruispunt R27 – Wulmersumsesteenweg. (PR).

GELUID EN TRILLINGEN
Effecten door bedrijvigheid

Ter hoogte van de grens met de woonkern Bost zou kunnen geopteerd worden om:
o
bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen,
o
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
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag
potentieel habitatverlies

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

biotoopwijziging door
bodemverstoring en wijziging
waterhuishouding

Bodemverdichting ter hoogte van bufferzones dient voorkomen (PR).
Voldoende buffering voor afstromend hemelwater voorzien (PL/PR).

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

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

Grasstroken voorzien in de randzone t.b.v. akkervogels (PL/PR)

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
effect op de landschapstructuur
perceptieve kenmerken

In het westen dient de woonkern van Bost maximaal gebufferd om een groene overgang te creëren tussen wonen en industrie.(PL).

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Verkeersleefbaarheid en
veiligheid

Het herinrichten van het kruispunt R27 – Wulmersumsesteenweg (PR).

Gezondheidsaspecten

Zie maatregelen geluid en trillingen.

1.7.3
Deelplan Uitbr. GRB Soldatenveld
(incl. bijkomend woongebied)
Effect

Deelplan Uitbreiding GRB Soldatenveld (incl. bijkomend
woongebied)

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

BODEM
Verdichting

Bij de aanleg van de groenbuffer en -voorzieningen voorzieningen of die later infiltrerend dienen te blijven zal men de bodemstructuur dienen
te beschermen door niet berijden van de bodems met zwaar materieel of door werken met rijplaten (PR).
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Deelplan Uitbr. GRB Soldatenveld
(incl. bijkomend woongebied)
Effect

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

Erosie

Tijdens de inrichting zal gedurende langere tijd braakgehouden terrein dienen afgedekt te worden om erosie te vermijden (PR).

WATER
Effecten op grondwatervoeding
door veranderde infiltratie
Effecten door bemaling of
grondwaterwinning op andere
grondwaterwinningen

Generieke maatregelen zijn uit te voeren, en volgen de technische haalbaarheid van infiltratie. Het gebied is gekarteerd als niet
infiltratiegevoelig, en dit omwille van de leemtextuur van de deklaag. In de inrichting dient daarom bijzondere aandacht te gaan om deze
infiltratie alsnog mogelijk te maken door verdergaande dimensionering (RWA via uitgebreide structuren, grachten, bekken of wadi’s).
Uit voorzorg zal bij elke aanvraag voor grondwaterwinning in deze zone een duidelijke effectenanalyse moeten worden opgemaakt gezien de
ligging van grondwaterwinningen in de omgeving.

Wijziging
grondwaterkwetsbaarheid

Ingrepen in de topografie door terreinverlaging zijn enkel toe te laten in de zone hoger gelegen dan 47.5 m TAW.

Effecten van DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater op
oppervlaktewaterkwaliteit

Bij de lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te worden met de waterkwaliteitseisen van de ontvangende waterlopen zoals
bepaald in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde.

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

De door het plan voorziene verregaande buffer voor geknijpte RWA dient zorgvuldig te worden gedimensioneerd met verstrengde
ontwerpnormen gezien de overloop naar nabijgelegen effectief overstromingsgevoelig gebied. De buffer met een oppervlakte van 0.4 à 0.6
ha bruto dient afsluitbaar te zijn. De RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en buffering met
slibvang. (PL/PR).
Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken. (PR).

MENS-VERKEER
Verkeersleefbaarheid

Afsluiten Potaardeberg tussen het woongebied en de bedrijvenzone. (PR)
Afsluiten Utsenakenweg tussen de bedrijvenzone en de kern van Oplinter. (PR)

GELUID EN TRILLINGEN
Effecten door bedrijvigheid

Ter hoogte van de grens met de woonkern o.a. ten noorden van deze zone zou kunnen geopteerd worden om:
o
bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen,
o
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
potentieel habitatverlies

Grasstroken voorzien t.b.v. akkervogels (PL/PR)

biotoopwijziging door
bodemverstoring en wijziging
waterhuishouding

Bodemverdichting ter hoogte van bufferzones dient voorkomen (PR).
Voldoende buffering voor afstromend hemelwater voorzien (PL/PR).

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
perceptieve kenmerken

Landschappelijke aanleg nieuwe Oostelijke Ring (PL+PR)
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Deelplan Uitbr. GRB Soldatenveld
(incl. bijkomend woongebied)
Effect

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

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Verkeersleefbaarheid en
veiligheid
Gezondheidsaspecten

Afsluiten Potaardeberg tussen het woongebied en de bedrijvenzone. (PR)
Afsluiten Utsenakenweg tussen de bedrijvenzone en de kern van Oplinter (PR)
Zie maatregelen geluid en trillingen.

1.7.4

Locatiealternatief GRB E40 (volledige taakstelling)
In afwijking op, bijkomend bij de effecten en maatregelen beschreven voor de
deelplanzone:

Locatiealternatief GRB E40
Effect

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

WATER
Effecten op grondwatervoeding
door veranderde infiltratie

RWA van daken dient gedeeltelijk afzonderlijk ingericht te worden dan RWA van risicovlakken, en in oppervlakte meer uitgebreide,
oppervlakkige infiltratiestructuren zijn vereist. Het betekent een bruto ruimtebeslag van ca. 1 ha (PL/PR).

Effecten op grondwaterstroming,
grondwaterstanden en
bodemwaterhuishouding,
inbegrepen effecten op kwel

Maatregel: zie Effecten op grondwatervoeding door veranderde infiltratie.

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

Verregaande buffer voor geknijpte RWA dient zorgvuldig te worden gedimensioneerd. De buffer heeft een bruto oppervlakte van 0.9 à 1.4 ha.
De buffer dient afsluitbaar te zijn. De RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en buffering met
slibvang. (PL/PR).
Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (PR).

MENS-VERKEER
Verkeersgeneratie

Promoten en bereikbaar maken van duurzame vormen van mobiliteit zoals openbaar vervoer, bedrijfsvervoersplannen enz. (PR)

LUCHT
Emissies door bedrijvigheid

Milderende maatregel: Mijden van hinderlijke exploitaties m.b.t. luchtemissies in deze zone (PL/PR).

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

potentieel habitatverlies
versnippering en barrièrewerking

Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken aanplanten in de nieuwe groenzones en bufferzones (PL/PR).
De spoorwegberm dient behouden, voldoende gevrijwaard en gebufferd te worden bij inrichting van het plangebied om verstoring van
waardevolle soorten (rode lijstsoorten, provinciale prioritaire soorten) te voorkomen. De holle wegen dienen behouden en geïntegreerd
worden in de nieuwe groenstructuren (PL/PR).
Aan de rand van de bufferzones kunnen eveneens grasstroken voorzien worden ten behoeve van akkervogels. Een deel van de bufferzone
aan de oostrand (grens met agrarisch gebied) kan dus open gehouden worden, zonder beplanting met loofhout (PL/PR).
Door het voorzien van voldoende groenbuffers in het volledige plangebied kunnen effecten door barrièrewerking worden vermeden. De
groenelementen dienen aan te sluiten bij de bestaande groenstructuren in de omgeving van het plangebied (PL/PR).
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Locatiealternatief GRB E40
Effect

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

rustverstoring fauna

Voldoende brede bufferstrook voorzien aansluitend bij de spoorwegbedding (PL/PR).

biotoopwijziging door
bodemverstoring en wijziging
waterhuishouding

Zowel tijdelijke bemalingen als grondwaterwinningen dienen beperkt te blijven om verdrogingen in het valleigebied en verstoring van
kwelvegetaties te voorkomen. Berekeningen op projectniveau zullen zeker noodzakelijk zijn (PR). Momenteel zijn geen concrete gegevens
over toekomstige bedrijven beschikbaar.
Maatregelen ter bevordering van infiltratie dienen genomen om verdroging in het valleigebied te voorkomen (PL/PR).

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden. Bedrijven met een sterk vermestend effect niet toelaten (PR).

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
effect op de landschapstructuur

Invalsweg/N29 als westelijke grens (PL)

perceptieve kenmerken

Aststraat als zuidoostelijke grens met sterke landschappelijke buffer (PL).

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Ruimtelijk-functionele samenhang

Zie deelplanzone

Toekomstwaarde

Zie deelplanzone

Gezondheidsaspecten

Zie deelplanzone

1.7.5

Locatiealternatief GRB Bost (volledige taakstelling)
In afwijking op, bijkomend bij de effecten en maatregelen beschreven voor de
deelplanzone:

Locatiealternatief GRB Bost Effect

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

WATER
Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

Verregaande buffer voor geknijpte RWA dient zorgvuldig te worden gedimensioneerd. De buffer heeft een bruto oppervlakte van 0.6 à 1.1 ha.
De buffer dient afsluitbaar te zijn. De RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en buffering met
slibvang. (PL/PR).
Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (PR).

MENS-VERKEER
Verkeersgeneratie

Promoten en bereikbaar maken van duurzame vormen van mobiliteit zoals openbaar vervoer, bedrijfsvervoersplannen enz. (PR)

Verkeersveiligheid

Het herinrichten van het kruispunt R27 – Wulmersumsesteenweg (PR).

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag
potentieel habitatverlies

Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken aanplanten (PL/PR).
Bij volledige taakstelling Bost kunnen aan de rand van de bufferzones maatregelen ten behoeve van het behoud van akkervogels worden
genomen, zoals de aanleg van grasstroken. Een deel van de bufferzone aan de zuidoostrand (grens met agrarisch gebied) kan dus open
gehouden worden, zonder beplanting met loofhout (PL/PR).
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Locatiealternatief GRB Bost Effect

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

versnippering en barrièrewerking

Er dienen voldoende groenstructuren en buffers aangelegd in het volledige plangebied, zodat geen barrière-effecten optreden (PL/PR).

biotoopwijziging door
bodemverstoring en wijziging
waterhuishouding

Bodemverdichting ter hoogte van bufferzones dient voorkomen (PR).
Voldoende buffering voor afstromend hemelwater voorzien (PL/PR).

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

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

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
perceptieve kenmerken

Oude weg als zuidelijke grens (PL).

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Toekomstwaarde

Beperken van de bedrijvigheid tot het plan in afwachting van een uitspraak over de herbestemming van het vliegveld (PL).

Verkeersleefbaarheid en
veiligheid

Zie deelplangebied.

Gezondheidsaspecten

Zie deelplangebied.

1.7.6

Locatiealternatief GRB Soldatenveld (volledige taakstelling) (incl.
bijkomend woongebied)
In afwijking op, bijkomend bij de effecten en maatregelen beschreven voor de
deelplanzone:

Loc.alternatief GRB Soldatenveld
(incl. bijkomend woongebied)
Effect

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

BODEM
Erosie

Tijdens de inrichting zal gedurende langere tijd braakgehouden terrein dienen afgedekt te worden om erosie te vermijden.

WATER
Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

De door het plan voorziene verregaande buffer voor geknijpte RWA dient zorgvuldig te worden gedimensioneerd met verstrengde
ontwerpnormen gezien de overloop naar nabijgelegen effectief overstromingsgevoelig gebied. De buffer met een oppervlakte van 1.1 à 1.8
ha bruto dient afsluitbaar te zijn. De RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en buffering met
slibvang. Het bufferbekken dient binnen plangebied voorzien te worden (PL/PR).
Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken. (PR).

MENS-VERKEER
Verkeersgeneratie

Promoten en bereikbaar maken van duurzame vormen van mobiliteit zoals openbaar vervoer, bedrijfsvervoersplannen enz. (PR)

Verkeersleefbaarheid

Afsluiten Potaardeberg tussen het woongebied en de bedrijvenzone. (PR)
Afsluiten Utsenakenweg tussen de bedrijvenzone en de kern van Oplinter. (PR)

FAUNA EN FLORA
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Loc.alternatief GRB Soldatenveld
(incl. bijkomend woongebied)
Effect

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

ecotoop en biotoopverlies door
ruimtebeslag
potentieel habitatverlies

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

biotoopwijziging door
bodemverstoring en wijziging
waterhuishouding

Bodemverdichting ter hoogte van bufferzones dient voorkomen (PR).
Voldoende buffering voor afstromend hemelwater voorzien (PL/PR).
Wijziging van kwelstromen en verstoring van vegetaties in de Getevallei dient voorkomen, door vermijden van aanleg van ondergrondse
constructies. Berekeningen op projectniveau kunnen noodzakelijk zijn om verdrogingseffecten in de vallei te voorkomen. Momenteel zijn
geen concrete gegevens over toekomstige bedrijven beschikbaar (PR).

In de randzone kunnen grasstroken voorzien worden ten behoeve van akkervogels (PL/PR).

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
perceptieve kenmerken

De oostelijke grens van het alternatief beperken tot aan bedrijvenuitloper langs de Utsenakenweg, waardoor de open ruimte tussen Tienen
en Oplinter gevrijwaard blijft. (PL)

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Toekomstwaarde

Flexibiliteit in de inrichting inbouwen waardoor uitbreiding in de toekomst van de bedrijvenzone vrij eenvoudig mogelijk is o.a. op het vlak van
ontsluiting en buffering (PL)

Gezondheidsaspecten

Zie deelplangebied.
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1.7.7
Deelplan Oostelijke Ring
Effect

Deelplan Oostelijke Ring

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

BODEM
Verdichting

Bij de aanleg van de groenbuffer en -voorzieningen en zones die infiltrerend dienen te blijven zal men de bodemstructuur dienen te
beschermen door niet berijden van de bodems met zwaar materieel of door werken met rijplaten (PR).

WATER
Effecten op oppervlaktewater door
RWA

De door het plan voorziene verregaande buffer voor geknijpte RWA dient zorgvuldig te worden gedimensioneerd met verstrengde
ontwerpnormen gezien de overloop naar nabijgelegen effectief overstromingsgevoelig gebied. De buffer met een oppervlakte van 0.1ha bruto
dient afsluitbaar te zijn. De RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met coalescentiefilter, en buffering met slibvang. Het
bufferbekken dient binnen plangebied voorzien te worden (PL/PR).
Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken. (PR).

Inname effectief
overstromingsgevoelig gebied

De inname van oppervlakte overstromingsgevoelig gebied en inname van reservoir dient ofwel vermeden of gecompenseerd te worden,
binnen plangebied (PL).
De ringweg kan als brug aangelegd worden over de zone effectief overstromingsgevoelig gebied (PR).
De oppervlakte en volumes reservoir die door peilers of ophoging worden ingenomen dienen te worden gecompenseerd (bv. door
terreinverlaging boven maximale grondwaterstand in de omgeving). Advies dient gevraagd aan de VMM Operationeel Waterbeheer (PL/PR).

Wijziging structuurkwaliteit en
kwaliteit waterbodem

Overbrugging van de Gete en ingrepen in de structuurkwaliteit van de Gete in de deelplanzone: wisselende breedte van de bedding,
stroomkuilen, wisselende helling van de taluds, plas- en draszone, aandacht voor oeverbegroeiing (PL/PR).

GELUID EN TRILLINGEN
Geluid door wegverkeer

Hoewel er geen geldend juridisch kader is voor wegverkeerslawaai moet er op projectniveau een studie uitgevoerd worden voor een optimale
keuze van wegdektype, snelheidsbeperking, verkeersdoorstroming, (on)gelijkgrondse aanleg en eventuele geluidsschermen om de negatieve
score te milderen. Deze milderende maatregel wordt dwingend geacht (PR).
Een lokale snelheidsverlaging tot 70 km/u ter hoogte van de huizen nabij de Grensstraat overwogen worden (PR).

FAUNA EN FLORA
ecotoop en biotoopverlies door
ruimtebeslag

Buffergroen aanplanten aan de rand van de Oostelijke Ring ter hoogte van de Getevallei. Streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en
struiken aanplanten (PL/PR).

versnippering en barrièrewerking

Langsheen de nieuwe Oostelijke Ring kunnen nieuwe groenstructuren en groenzones worden voorzien, zodat geen barrièrewerking voor
fauna en flora optreedt. Op regelmatige plaatsen en zeker ter hoogte van de vallei en bestaande verbindingen (grachten, veldwegen) dienen
ook ondergrondse verbindingen voor fauna te worden aangelegd (natte en droge faunaonderdoorgangen). Indien de ringweg als een brug
over de vallei wordt voorzien met brede onderdoorgangen wordt barrièrewerking beperkt (PL/PR).

rustverstoring fauna

Een visuele afscherming door buffergroen is noodzakelijk om rustverstoring van vogels zoveel mogelijk te beperken ter hoogte van de
kruising Getevallei (PL/PR).

biotoopwijziging door
bodemverstoring en wijziging
waterhuishouding

Bufferbekkens voor opvang hemelwater zoveel mogelijk buiten de vallei voorzien (PL/PR).
Bodemverdichting in de randzone van de weg vermijden i.f.v. latere groenaanplantingen (PR).

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
perceptieve kenmerken

Landschappelijke aanleg nieuwe Oostelijke Ring. (PL+PR).
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1.7.8

Deelplannen Omzetting WUG
Breisemveld, en
Kleinhandelszone Leuvenselaan
Effect

Deelplannen Omzetting WUG Breisemveld naar openruimtebestemming en Kleinhandelszone Leuvenselaan

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

MENS-VERKEER
Verkeersgeneratie

Promoten en bereikbaar maken van duurzame vormen van mobiliteit zoals openbaar vervoer, bedrijfsvervoersplannen enz. (PR)

Verkeersleefbaarheid

Herinrichting van de Leuvenselaan N3 naar verkeersleefbaarheid en –veiligheid(PR).

Verkeersveiligheid

Idem.

GELUID EN TRILLINGEN
Effecten
door
(Kleinhandel)

bedrijvigheid

Ter hoogte van de grens met de oostelijke woonkern en de noordoostelijke uitbreiding WUG Breisemveld zou kunnen geopteerd worden om:
o
bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen,
o
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
Behoud van natuurgebied in plaats van herbestemming naar bouwvrij agrarisch gebied, ifv ontwikkeling groene gordel (PL/PR).
LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
effect op erfgoedwaarden

Verplicht archeologisch vooronderzoek voor bouwaanvragen in de kleinhandelszone. Dit zou ook moeten gelden bij de ontwikkeling van het
resterend woonuitbreidingsgebied Breisemveld. (PlL+PR)

perceptieve kenmerken

Afwerken van het woonuitbreidingsgebied cfr. het opgemaakte stedenbouwkundig ontwerp (PR).

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Verkeersleefbaarheid en
veiligheid

Herinrichting van de Leuvenselaan N3 naar verkeersleefbaarheid en –veiligheid (PR).
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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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lijnrelicten
maaiveld (of mv)
m.e.r.
m.e.r.-plicht
MER
MER-deskundige

milderende
maatregelen
milieu
ontwikkelingsscenario
pae
percentielwaarde
profiel

project- of
plangebied
puntrelict
referentiesituatie

reikwijdte
relictzone

RESOC
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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 stroom-kuilenpatroon 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 Tienen
Figuur 1: Situering deelplannen en
planalternatieven op het Gewestplan
Legende:

Deelplannen:
1. GRB E40 en woongebied;
2. GRB Bost
3. GRB Soldatenveld en woongebied
4. Oostelijke Ring
5. Groene vinger Breisemveld
6. Kleinhandelszone Leuvenselaan
Locatiealternatieven (bedrijfsterrein):
GRBalt E40: Bedrijfsterrein E40
GRBalt Bost: Bedrijfsterrein Bost
GRBalt SV: Bedrijfsterrein Soldatenveld
Basisdata: Digitale versie Gewestplan. AROHM, Afd Ruimtelijke Planning
01/01/2002. AGIV.
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Figuur 2: Inrichtingsschets en concepten GRB E40
Inrichtingsschetsen:

Basisdata: Orthofotoplan;
Kartering en inrichtingsschetsen SUMResearch
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Figuur 3: Inrichtingsschets en concepten GRB Bost
Inrichtingsschetsen:

Basisdata: Orthofotoplan;
Kartering en inrichtingsschetsen SUMResearch
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Figuur 4: Inrichtingsschets en concept GRB Soldatenveld

Basisdata: Orthofotoplan;
Kartering en inrichtingsschetsen SUMResearch
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Figuur 5:
Inrichtingsschets
Leuvenselaan

Basisdata: Orthofotoplan;
Kartering en inrichtingsschetsen
SUMResearch
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Figuur
6:
Situering
locatiealternatief GRB E40
Met mogelijke ontsluiting
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Figuur
7:
Situering
locatiealternatief GRB Bost
Met mogelijke ontsluitingen
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Figuur
8:
Situering
locatiealternatief
GRB
Soldatenveld.
Met mogelijke ontsluiting.
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Figuur 9: Situering
deelplannen en
locatiealternatieven t.o.v. de
belangrijkste straten
Legende:

Deelplannen:
1.
GRB E40 en woongebied;
2.
GRB Bost
3.
GRB Soldatenveld en woongebied
4.
Oostelijke Ring
5.
Groene vinger Breisemveld
6.
Kleinhandelszone Leuvenselaan
Locatiealternatieven (bedrijfsterrein):
GRBalt E40: Bedrijfsterrein E40
GRBalt Bost: Bedrijfsterrein Bost
GRBalt SV: Bedrijfsterrein Soldatenveld

Basisdata: Topografische kaart 1/10.000, NGI.
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