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Leeswijzer
Deze toelichtingsnota maakt deel uit van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de afbakening van
het kleinstedelijk gebied Diest. De toelichtingsnota heeft tot doel om de keuzes die aan de
grondslag liggen voor bepaalde opties die in het ruimtelijke uitvoeringsplan worden vastgelegd
te kaderen en te verduidelijken. De toelichtingsnota bouwt daarvoor verder op een aantal
documenten die in de loop van het afbakeningsproces zijn opgesteld en waarover met de
betrokken partners een consensus werd bereikt. Deze documenten blijven ook bestaan als
aparte documenten en zijn dus ook apart consulteerbaar.
Het betreft hier volgende documenten :
- oriëntatienota afbakening kleinstedelijk gebied Diest
- visienota - gewenst stedelijk gebied beleid (eindnota september 2008)
- masterplan afbakening kleinstedelijk gebied Diest (april 2010)
Deze documenten zijn in deze toelichtingsnota verwerkt en gesynthetiseerd teneinde een
werkbaar en leesbaar document over te houden.

!! Leeswijzer Toelichtingsnota hoofdstuk 7 Overzicht bestemmingswijzigingen
Met het arrest van 8 januari 2014 heeft de Raad van State het besluit tot definitieve vaststelling en goedkeuring
van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd, in zoverre deze besluiten de deelplannen 'Regionaal
bedrijventerrein Leuvensesteenweg-zuid' en 'Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-noord' betreffen. Als gevolg
van deze uitspraak moet de toelichtingsnota en tabel in hoofdstuk 7 gelezen worden, rekening houdend met de
beslissing van de Raad van State.
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1.

Toelichtingsnota
uitvoeringsplan

als

onderdeel

van

het

ruimtelijk

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan bestaat uit volgende onderdelen :
1. toelichtingsnota
2. verordende voorschriften
3. (grafische) plannen
4. bijlagen
De toelichtingsnota geeft enkel toelichting bij de verordende delen van het ruimtelijke
uitvoeringsplan. De toelichtingsnota is een informatief document waarin de bedoelingen van de
verordenende plannen en op welke manier die opties tot stand zijn gekomen wordt verduidelijkt.
De grafische plannen en de stedenbouwkundige voorschriften hebben een verordende inhoud.
Ze zijn bindend zowel voor de eigenaars en de gebruikers van de betrokken gronden en de
gebouwen als voor de overheid.
De bijlagen bestaat uit
• het planMER, dat opgemaakt werd via het integratiespoor. Dit wil zeggen dat bij de
opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan tegelijkertijd de milieueffecten van de
verschillende planvoorstellen werden onderzocht, alternatieve locaties voor
bestemmingswijzigingen afgewogen werden en cumulatieve effecten van de
voorgestelde bestemmingswijzigingen werden onderzocht.
• het Ruimtelijk Veiligheidsrapport
• de landbouwgevoeligheidsanalyse
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1.1. opbouw van de toelichtingsnota
De toelichtingsnota beschouwt de ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied Diest op 3
schaalniveaus.
Deel 1 behandelt de bestaande ruimtelijke context van het stedelijk gebied Diest. Deze
ruimtelijke context bestaat enerzijds uit een analyse van de bestaande ruimtelijke structuur van
het kleinstedelijk gebied Diest en omgeving en anderzijds uit de juridisch-planologische context
waarin de ontwikkelingen van dit stedelijk gebied zich moeten kaderen.
Deel 2 focust op het stedelijk gebied Diest als geheel. In dit deel wordt een verantwoording
gegeven voor de grootte van het afgebakende stedelijk gebied en wordt de keuze voor de
ligging van de afbakeningslijn gemotiveerd.
Deel 3 focust op de verschillende deelplannen binnen deze afbakeningslijn waarvoor een
bestemmingswijziging of -verfijning noodzakelijk is om het stedelijk gebied beleid zoals dit
verwoord is in de visienota gewenst stedelijk gebied beleid (september 2008) te realiseren. Dit
deel geeft een verantwoording van de opties die binnen de perimter van deze deelplannen zijn
genomen en legt uit waarom bepaalde randvoorwaarden in deze plannen worden opgelegd.
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1.2. Stedelijk gebied: begrip met een beleidsmatige inhoud
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen staat het streven naar openheid én stedelijkheid
voorop. Dit streven wordt uitgedrukt in de metafoor “Vlaanderen: open en stedelijk”.
Beleidsmatig wordt dit vertaald in het voeren van een specifiek beleid voor het stedelijk gebied
en het buitengebied.
Het stedelijk gebiedbeleid wordt gevoerd in de stedelijke gebieden. Dit zijn gebieden waar
intense ruimtelijke, culturele en socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen
de verschillende maatschappelijke activiteiten (wonen, werken, recreëren, ...), waar dichte
bebouwing overheerst en waar het wenselijk is ontwikkelingen te concentreren. Het specifiek
stedelijk beleid wil activiteiten in deze gebieden concentreren en stimuleren. Het beleid is erop
gericht de toekomstige groei van deze maatschappelijke activiteiten prioritair in deze gebieden
op te vangen.
Het specifiek beleid voor het buitengebied is gericht op het concentreren van wonen en
werken in de kernen van het buitengebied en het maximaal vrijwaren van de open ruimte voor
de structuurbepalende functies natuur, bos en landbouw.
Beide beleidsvormen zijn complementair en gaan uit van het ruimtelijke principe van de
gedeconcentreerde bundeling. Om ze ruimtelijk te kunnen situeren, moeten de betreffende
gebieden afgebakend worden. De ruimtelijk-functionele afbakening van het stedelijk gebied is
noodzakelijk om te bepalen welke delen nu effectief tot het stedelijk gebied behoren en dus
waar groei, concentratie en verdichting wenselijk is. Zo kan het stedelijk gebiedbeleid ook
ruimtelijk gesitueerd worden. De afbakening moet toelaten binnen de grens van het stedelijk
gebied een aanbodbeleid te voeren en de kwantitatieve taakstellingen inzake woningbouw,
bedrijventerreinen en andere maatschappelijke activiteiten op te vangen.
Stedelijkheid wordt vaak negatief onthaald: het staat voor het verdwijnen van groen en open
ruimte, het inplanten van ongewenste sociale woningen, misplaatste grootschaligheid,…
Behoren tot het stedelijk gebied en wonen in het stedelijk gebied biedt nochtans een aantal
voordelen:
- Stimulansen om bv. via strategische projecten in het kader van de afbakening onderbenutte
en verwaarloosde plekken opnieuw te gebruiken voor stedelijke ontwikkeling;
- De uitbouw van een hoger en kwaliteitsvoller aanbod aan openbaar vervoer. In het
buitengebied is dit door de grotere spreiding niet te realiseren;
- Een stedelijk gebied kan een grotere verscheidenheid en een hogere kwaliteit van
voorzieningen aanbieden;
- De realisatie van verschillende en vernieuwende types van woningen gericht op de
wijzigende gezinstypes;
- Aan wonen in het stedelijk gebied kunnen financiële stimuli gekoppeld worden. Stedelijk
Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Diest - toelichtingsnota
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-

wonen betekent in elk geval beperkte kosten voor verplaatsingen door het hoog aanbod
aan allerhande voorzieningen;
Aandacht voor en waar nodig het vrijwaren en uitbouwen van groene ruimtes, bossen en
ruimte voor recreatie in en rond het stedelijk gebied (parken, stadsbossen, stukken
natuurreservaat,…).

Er is niet alleen een duidelijk verschil in ruimtelijk beleid tussen het buitengebied en de
stedelijke gebieden. Ook binnen een stedelijk gebied is er ruimte voor variatie. Verschillende
deelgebieden binnen eenzelfde stedelijk gebied kunnen eigen ontwikkelingen kennen. De
verschillende kernen in een stedelijk gebied moeten bv. hun eigen identiteit behouden. Dit kan
betekenen dat niet overal dezelfde dichtheid van woningen zal worden aangehouden.
Op basis van hun interne stedelijke structuur is het beleidsmatig onderscheid gemaakt tussen
grootstedelijke, regionaalstedelijke en kleinstedelijke gebieden.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is aangegeven dat Aarschot, Diest en Tienen
geselecteerd
zijn
als
structuurondersteunende
kleinstedelijke
gebieden.
De
structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden vandaag nog een relatief sterke
morfologische structuur met een stedelijk karakter en een goed functionerend stedelijk
voorzieningenapparaat. Het ruimtelijk beleid is erop gericht de stedelijke kern en het stedelijk
functioneren te consolideren en te versterken door het creëren van ruimte voor bijkomend
aanbod, ook op plaatsen binnen het stedelijk gebied die vandaag nog weinig stedelijkheid
bezitten.
De afbakening van de kleinstedelijke gebieden is een taak van de provincie. Het
Provinciebestuur van Vlaams-Brabant heeft aan SumResearch de opdracht gegeven om in
samenwerking met het Bureau voor Architectuur (voorheen Werkplaats voor Architectuur), de
Bodemkundige Dienst van België, Vinçotte environment en CIBE, centrum voor
overheidscommunicatie vzw, de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest en Tienen af te
bakenen.
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1.3. Afbakening meer dan een lijn ...
De afbakening van het kleinstedelijk gebied is er op gericht om binnen de aangeduide
afbakeningslijn stedelijk activiteiten te stimuleren ten einde een trendbreuk te realiseren in de
verdere suburbanisatie van het buitengebied. Het betreft in eerste instantie belangrijke
ontwikkelingen op het vlak van huisvesting en bedrijvigheid, maar daarnaast dient er ook
voldoende ruimte te worden gereserveerd voor andere hoogdynamische activiteiten die de
aantrekkelijkheid van de steden kunnen verhogen.
De afbakeningslijn is daarbij geen doel op zich maar een hulpmiddel om dit stedelijk gebied
beleid te realiseren. Binnen de lijn van het afgebakende stedelijke gebied dient een actief beleid
gevoerd te worden gericht op het verhogen van de aantrekkingskracht van dit stedelijk gebied
voor wone, werken, recreëren, ...Kortom gericht op het realiseren van een naar hedendaagse
normen aangenaam woon- en werkklimaat. Dit is niet alleen een kwestie van ruimtelijke
aspecten maar kan ook doorwerking vinden in bijvoorbeeld het verhogen van een bepaald
toeristisch-recreatief potentieel, het verbeteren van het cultuuraanbod of het voeren van een
stedelijk marketingbeleid. Het voorliggend RUP is dan ook in de eerste plaats een hulpmiddel
om deze doelstellingen te bereiken en niet zo zeer een doel op zich.
De uiteindelijke doelstelling was erop gericht om een strategisch masterplan op te stellen voor
de verschillende kleinstedelijk gebieden en binnen het af te bakenen stedelijk gebied een aantal
strategische projecten aan te duiden die de aantrekkingskracht voor nieuwe investeringen in
wonen en werken in het betreffende kleinstedelijk gebied verhogen. Deze projecten hoeven
zich niet steeds op het ruimtelijk vlak af te spelen. De concrete uitvoering van deze strategische
projecten hoort niet tot het voorliggend afbakeningsproces.
Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan is een hulpmiddel om dit stedelijk beleid waar te
maken. Het focust enerzijds op de afbakeningslijn van het stedelijk gebied en duidt anderzijds
binnen deze afbakeningslijn enkele gebieden aan waarvoor het noodzakelijk is de huidige
planologische bestemming te wijzigen om de doelstellingen van het kleinstedelijk gebiedbeleid
en het masterplan voor de ontwikkeling van het stedelijk gebied te kunnen realiseren.
Het RUP is m.a.w. slechts een stapsteen in een ruimer proces en wordt dan ook steeds best in
samenhang met de visienota op de ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied Diest en het
masterplan voor dit stedelijk gebied gelezen.
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1.4. het procesverloop - van intentienota naar ruimtelijk
uitvoeringsplan
In dit hoofdstuk wordt het procesverloop van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk
gebied geschetst
Voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan is tot stand gekomen na een uitgebreid proces. Elke stap
van het proces werd uitvoerig met de betrokken steden besproken en teruggekoppeld.
De afbakening van de kleinstedelijke gebieden vindt haar oorsprong in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen en het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant. In
het RSVB staat tevens de doelstelling van de afbakening van een kleinstedelijk gebied vermeld.
"De afbakening van de kleinstedelijke gebieden dient minimaal te leiden tot effectieve aanduidingen van
de zones voor (bijkomende) bedrijvigheid, de locaties voor de concentraties van grootschalige
kleinhandel, de woon-uitbreidingsgebieden die onmiddellijk aangesneden kunnen worden en een
opsomming van alle flankerende maatregelen die de kwaliteit en de aantrekkelijkheid voor wonen en
bedrijvigheid van de stedelijke gebieden moet verhogen." Hierbij is al duidelijk gesteld dat een
afbakeningsproces meer is dan het bepalen van een grenslijn tussen het stedelijk gebied en het
uitengebied. Het doel van het afbakeningsproces is immers de kleinstedelijke gebieden aantrekkelijker te
maken voor wonen en werken. Door binnen de stedelijke gebieden meer inwoners aan te trekken wordt
de druk op het buitengebied door de steeds maar voortschreidende suburbanisatie verminderd.

Het provinciaal structuurplan vermeldde in de bindende bepalingen tevens dat het
afbakeningsproces voor de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest en Tienen meteen na de
goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan opgestart zou worden.
Het afbakeningsproces is ook geen alleenstaand proces. Reeds voor de opstart van het
afbakeningsproces is de Provincie Vlaams-Brabant in nauwe samenwerking met de stad Diest
gestart met de reconversie en ontwikkeling van de stationsomgeving in Diest. Voor de
ontwikkeling van deze zone werd door de provincie Vlaams-Brabant een masterplan opgesteld
en vertaald in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. De ontwikkeling van de
stationsomgeving en het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Diest werden echter
permanent op elkaar afgestemd. Tenslotte zorgt de reconversie van de stationsomgeving reeds
voor een belangrijke opwaardering van de entree tot het stedelijk gebied Diest.
De eerste stap in het afbakeningsproces betrof de opmaak van een intentie-overeenkomst
verklaring tussen de provincie en de betrokken steden. Deze intentie-overeenkomst regelt de
samenwerking tussen de betrokken stad en de provincie Vlaams-Brabant. Een belangrijk
onderdeel hiervan vormde de communicatie en het procesverloop. Het geeft ook aan dat stad
Diest en Provincie samen werk willen maken van het verbeteren van het woon- en werkklimaat
en een actief beleid willen voeren dat gericht is op effectieve realisaties.
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Het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Diest werd in de zomer van 2007
opgestart met de opmaak van een oriëntatienota waarin de opdrachtomschrijving, de
bestaande plannen en projecten, het juridisch kader en het nog te voeren onderzoek werden
bepaald. Daarna werd in een deelnota ingezoomd op het thema bedrijvigheid.
Op basis van deze bijkomende onderzoeken kon worden overgegaan tot een eerste proeve van
gewenste ruimtelijke structuur en een voorstel van grenslijn. Hierbij werd extra aandacht
gegeven aan het aspect wonen, waarover in de oriëntatienota was gesteld dat geen aparte
nota zou worden opgesteld. Deze hypothese van gewenste ruimtelijke structuur had tot doel om
een eerste visie te vormen, de richting van de inhoudelijke discussie te sturen en de
bijkomende onderzoeken te richten naar de nog overblijvende conflicten in het afwegingsproces.
Tenslotte werd deze hypothese na verdere bespreking en terugkoppeling verwerkt in een
eindnota. In deze eindnota is de gewenste ruimtelijk strucuur voor het kleinstedelijk gebied
Diest geformuleerd. Tevens is een voorstel van afbakeningslijn opgesteld en is aangegeven
voor welke gebieden de provincie een ruimtelijk uitvoeringsplan zal opmaken. Als laatste is in
deze eindnota ook een aanzet tot masterplan opgenomen. Deze aanzet tot masterplan geeft
een overzicht van de verschillende noodzakelijk geachte acties om het gewenste stedelijk
gebied beleid vorm te kunnen geven.
Tenslotte werd een masterplan opgesteld en goedgekeurd door zowel de deputatie als het
stadscollege en gemeenteraad. Het masterplan vormt de synthese van het gewenst
stedelijkgebiedbeleid en het bijhorend strategisch actieprogramma. Het masterplan met
voorstel van een actieprogramma beschrijft een ruim pakket van maatregelen, instrumenten en
acties. De acties geven vorm aan het stedelijkgebiedbeleid en vormen een vertaling van de
doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op het terrein. Het actieprogramma
heeft dan ook vooral aandacht voor strategische plekken die aan het stedelijk functioneren en
het imago van het stedelijk gebied een sterke impuls kunnen geven. Niet enkel acties op het
vlak van ruimtelijke ordening komen hierbij aan bod. Het masterplan is een integraal plan,
waarbij sectoren als huisvesting mobiliteit, economie, open(bare) ruimte, toerisme & recreatie
een belangrijke rol te spelen.
Het masterplan vormt eigenlijk de sluitsteen van het afbakeningsproces. In het masterplan is
ook aangegeven voor welke gebieden een provinciaal RUP opgemaakt dient te worden. Naast
het juridisch vastleggen van de afbakeningslijn zijn vooral de RUP's die een
bestemmingswijziging inhouden belangrijk. Voor Diest wordt voor volgende gebieden een
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt :
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regionaal bedrijventerrein Leuvensesteenweg zuid

-

regionaal bedrijventerrein Webbekom Noord
12

-

regionaal bedrijventerrein Webbekom West

-

specifiek bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel – Leuvensesteenweg Noord

-

omzetten deel woonuitbreidingsgebied Kloosterberg naar een openruimtebestemming

Aangezien geopteerd werd voor het integratiespoor werd voor de betrokken gebieden ook een
planMER opgemaakt. Tevens werd omwille van de landbouwwaarde van de omgeving een
landbouwgevoeligheidsanalyse opgesteld en werd een Ruimtelijk Veiligheidsrapport opgesteld.
Vanuit deze verschillende studies werden aanbevelingen en randvoorwaarden voor de
ruimtelijke ontwikkeling geformuleerd. Deze werden verwerkt in het grafische plan en de
verordende stedenbouwkundige voorschriften van voorliggend voorontwerp van ruimtelijke
uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Diest.
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A.

bestaande ruimtelijke context

0. inleiding
In dit deel wordt in eerste instantie de bestaande ruimtelijke context geschetst. De ruimtelijke
context bestaat enerzijds uit de bestaande ruimtelijke structuur en anderzijds de beleidscontext.
De bestaande ruimtelijke structuur beschrijft Diest aan de hand van het ruimtelijk voorkomen. In
dit deel worden de verschillende lagen van de stad uit elkaar gelegd en wordt de eenheid
tussen de verschillende structuren beschreven.
Bij de beleidscontext worden de belangrijkste elementen uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant en het gemeentelijk structuurplan van
de stad Diest opgesomd. Tenslotte wordt ook een overzicht gegeven van de bestaande
bestemmingsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen op de verschillende beleidsniveaus.
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1. Bestaande ruimtelijke structuur
1.0. Het fysisch systeem als onderlegger
Het fysisch systeem ligt aan de basis van de bestaande ruimtelijke structuur. Het is het geheel
van eigenschappen, processen en onderlinge relaties van klimaat, geologie, reliëf, bodem,
water en lucht. Zij vormen de onderlegger voor de historische ontwikkeling van Diest. De
aanwezigheid van water, goede gronden en een aangenaam klimaat waren immers de oorzaak
voor het al dan niet ontstaan van vestigingen, gehuchten, en agrarische nederzettingen;
nederzettingsstructuren die aan de basis liggen van de ontwikkeling van onze huidige
gemeenten en steden. Anders gezegd, het fysisch systeem is bepalend voor de ruimtelijke
structuur.

1.1. Geomorfologie en reliëf
Geologisch processen in het Tertiair (van 65 tot 2.5 miljoen jaar geleden) hebben het
ontstaan gegeven aan de voor de streek typische heuvelruggen. De gesteenten waaruit de
heuvelruggen bestaan behoren tot het Diestiaan. Deze formatie bestaat uit glauconietrijk zand,
dat is afgezet in de Diestiaan-zee, die ongeveer 6 miljoen jaar geleden ter hoogte van het
studiegebied zijn kustlijn had. Toen zijn afzettingen ontstaan zoals de Noordzee nu zandbanken
vormt ter hoogte van de Vlaamse kust. In de laat-tertiaire tijdsperiode trok de zee zich terug
naar het noorden.
Toen nadien het land werd opgeheven en de insnijding van het rivierstelsel een aanvang nam,
werden de structuren van de vroegere zeebodem hoe langer hoe meer in reliëf omgezet, een
proces dat zich ook nu nog doorzet. Het reliëf wordt gekenmerkt door parallel zuidwestnoordoost lopende heuvelruggen (evenwijdig met de vroegere kustlijn), met op de top een
erosieresistente ijzerzandsteenlaag. In het Quartair tijdvak (periode van de ijstijden) wordt deze
Tertiaire basis bedekt met stuifzanden en alluviale afzettingen.
Vertrekkende van de geomorfologische gegevens is het dus duidelijk dat de Demervallei
dominant is in het landschap rond Diest.

1.2. Hydrologie
Het hydrografisch netwerk van Diest behoort tot volledig tot het Demerbekken.
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De Demer dwarst het grondgebied in oost-westelijke richting, en vormt de scheidingslijn tussen
het Hageland, ten zuiden van haar loop, en de Kempen, ten noorden ervan. De vallei van de
Demer ligt ongeveer 20 tot 25 m boven de zeespiegel en is voor de natuur en het milieu zeer
waardevol. Ten oosten van de stad komen er enkele waardevolle broekgebieden in voor. Zowel
het Webbekoms Broek als het Diesterbroek – voornamelijk bestaand uit rietlanden, natte
ruigten en hooilanden – zijn biologisch waardevolle tot zeer waardevolle gebieden. Ook ten
westen van de stad treffen we in de vallei waardevolle natte gebieden aan, wilgenstruikgewas,
hooiland en grasland. Dit deel van de vallei maakt gedeeltelijk deel uit van het
waterwinningsgebied van Zichem en wordt mee opgenomen in de grondwaterbeschermingszone III van deze waterwinning.

1.3. Landschapseenheden
1.3.1 Alluviaal landschap: Demervallei
Vanwege de langgerekte heuvelruggen varieert de breedte van de Demervallei sterk. De
dalflanken tegen deze heuvelruggen zijn soms zeer flauw, soms zeer steil en wisselen af met
vlakke gebieden waarvan de horizon begrensd wordt door bomenrijen of bosjes. De steilere
valleiflanken zijn rijk aan holle wegen. De hoge belevings- en gebruikswaarde omwille van de
aanwezigheid van reliëf, grote afwisselingen binnen dit reliëf, het ontbreken van bewoning in de
alluviale vlakte en de historische kernen maken de Demervallei tot een zeer aantrekkelijk
landschap op Vlaams niveau. De ecologische betekenis hangt nauw samen met het van
oudsher gevoerde gebruik (in hoofdzaak moerassig bos en later hooi- en weilanden) en de
vaak hoge waterstanden. Het gebied vormt een vrij groot gevrijwaard openruimtegebied in de
regio en heeft een ecologische waarde. Het alluviaal landschap bestaat uit weiden, bossen en
akkerland. Er bestaat een sterke neiging om de onproductieve drassige weiden te beplanten
met snelgroeiende (niet streekeigen) populieren.
1.3.2 Het Zuid- Kempisch Heuvellandschap
In het zandige landschap ten noorden van de Demer is het uitzicht heel verschillend. Dit
landschap wordt gekenmerkt door de typische evenwijdig aan elkaar lopende, zuidwestnoordoost georiënteerde heuvels. Het is een bosrijk landschap gekenmerkt door een sterk
versneden topografie. Typerend zijn de getuigenheuvels en parallelle heuvelruggen, die sterk
contrasteren met de relatief vlakke en min of meer van bebouwing gespaarde Demervallei. De
niet- beboste delen bestaan uit een kleinschalig agrarisch landschap met veel bebouwing en
bosrelicten. Het gebied bestaat uit een groot aantal kleine perceeltjes, waar naast de teelt van
graangewassen van de zandstreek (rogge, haver) ook het verbouwen van vele soorten
groenten (witloof, asperges) kenmerkend is geweest. Naast enkele uiterst kleine bosjes vindt
men er twee grotere boscomplexen (Bosberg en Molenheide); ze komen voor op gronden die te
nat of te droog zijn voor landbouw. De weiden zijn zeldzaam en liggen kort bij de boerderijen.
Voorts wordt de streek gekenmerkt door een grote versnippering van kleine bosperceeltjes die
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nog in de eerste helft van deze eeuw een aaneengesloten geheel vormden.
1.3.3. Het Noordelijke Hageland
De noordelijke heuvelrij van het Droog Hageland kent hoogteverschillen tot meer dan 50 m. De
toppen bereiken iets meer dan 70 m absolute hoogte. Vooral in de westelijke helft zijn de
meeste heuvelrijen bebost. Op de open gedeelten zijn er weidse vergezichten. De parallelle
structuur met al dan niet beboste ruggen maakt dit gedeelte van het Hageland zeer
karakteristiek en visueel zeer aantrekkelijk. In dit gebied dat slechts laat in cultuur gebracht
werd, zijn de percelen zeer klein en het netwerk aan holle wegen zeer dicht. Het bodemgebruik
is zeer afwisselend.

1.4. Stedelijke en randstedelijke groengebieden
De bestaande stedelijke en randstedelijke groengebieden hangen in Diest heel nauw samen
met het fysisch systeem. De getuigenheuvels zijn zowel in als rond de stad onbebouwd
gebleven. Daarnaast zijn ook veel groengebieden gekoppeld aan de valleistructuur van Diest.
Het stadspark de Warande is het grootste stedelijke groenelement in de binnenstad. Dit
stadspark sluit aan op het sportcomplex Warande en aldus op de stedelijke boulevard. De
stedelijke boulevard met de oude stadsomwallingen, de Citadelheuvel en de Demervallei, zijn
randstedelijke groenelementen.
Waar de Demer vroeger door de stad meanderde, treffen we nog een aantal groene ruimtes
aan: het gaat om stadseigendommen en private tuinen. Het gebied ligt in grote trekken ten
westen van de Michel Thijsstraat, tussen Demerstraat en Schaffensestraat. We treffen er tuinen
aan van refugiehuizen, de tuin met Engelse aanleg van de brouwerij Cerckel en het park rond
het ziekenhuis. Deze groene ruimte loopt over de terreinen van Euroshoe door tot aan het
Begijnhof. De Demerloop is aan de Schaffensestraat zichtbaar rond de Ezeldijkmolen. In de
andere richting loopt deze groene ruimte door in private eigendommen tussen de Michel
Theysstraat en de Statiestraat. Enkele groene binnengebieden van grote bouwblokken dragen
bij tot het gevoel van ruimte: tussen Rozengaard en Mariëndaalstraat, tussen Kattenstraat en F.
Moonsstraat…
In de naoorlogse tuinwijk Valleilaan-Boudewijnvest en in de buitenwijken komt meer groen voor
dan in de oude binnenstad, nu eens in de vorm van private tuinen, dan weer als openbare
groengebiedjes.
Ook de Kloosterberg is een belangrijk openruimte gebied dat aansluit bij de stedelijke
bebouwing.
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1.5. bebouwde (stedelijke) omgeving
1.5.1 De binnenstad
De stad vormt, als groot aaneengesloten bebouwd geheel, het centrum van de gemeente.
Structurerende elementen van het onbebouwde landschap zijn er voelbaar aanwezig en gaan
in dialoog met de bebouwing. Aan de noordelijke zijde bakenen Diestiaanheuvels de stad af.
De vallei van de Demer bakent de stad af in westelijke en oostelijke richting. De
Warandeheuvel vormt een groen baken in de binnenstad.
De binnenstad is in grote trekken begrensd door het tracé van de negentiende-eeuwse
verdedigingsgordel. Het is een gebied met gemengd wonen, handel en voorzieningen.
De Stationsomgeving is een buurt, aansluitend op de achterkant van het station. De bebouwing
is een mengeling van open, halfopen en aaneengesloten eengezinswoningen, overwegend
gebouwd in de naoorlogse periode.
Tussen de Waters is een zone met een concentratie van een aantal stedelijke functies met o.a.
bedrijven, een bioscoopcomplex, een scholencomplex, en een sportzaal.
In de loop van de jaren heeft de Diestse binnenstad zich uitgebreid, eerst naar het zuiden toe,
langs de Leuvensesteenweg en de Eduard Robeynslaan en over de Commissaris
Neyskenslaan. De stad zwermde uit tot aan de voet van de Kloosterberg, de
Leuvensesteenweg groeide dicht met voornamelijk handelszaken en ook de driehoek
Leuvensesteenweg- Diestersteenweg-voet Galgenberg is nu vrijwel volgebouwd. Het gaat hier
enerzijds in hoofdzaak om woonwijken met handelsontwikkelingen langs de steenwegen. In het
noordwesten gaat het, naast woonwijken, voornamelijk om schoolgemeenschappen.
1.5.2. Randstedelijk gebied
Het bebouwde deel van Webbekom is volledig met de buitenwijken aaneengegroeid.
Kaggevinne groeide met de jaren uit tot een vrij residentiële straatcluster. Ondanks de
stedelijke uitzwermingen langs de Diestersteenweg en de Bredestraat is er nog steeds een
open ruimte tussen de stad en Kaggevinne.

1.6. Stedelijke functies
De centrumfuncties zijn, zoals in de meeste stedelijke gebieden, verspreid over de hele
binnenstad. Kleinhandel, het ziekenhuis met zijn locaties in de Michel Theysstraat en in de
Hasseltsestraat, federale politiediensten, brandweer, stadsbibliotheek, overheidsadministraties
zoals financiën, stadhuis en gemeentelijke diensten, begijnhof en cultureel centrum, heel wat
horecazaken… we vinden ze allemaal daar terug.
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1.6.1. Handel
De belangrijkste commerciële aders voor deze voorzieningen zijn de Hasseltsestraat, de
Botermarkt, de St. Jan Berchmansstraat, de Leuvensestraat, de Grote Markt en de Koning
Albertstraat. Net als in andere stedelijke gebieden zijn ook in Diest met de tijd commerciële
linten ontstaan. We denken daarbij voornamelijk aan de linten langs de Leuvensesteenweg, in
mindere mate aan de Eduard Robeynslaan en minder geconcentreerd, langs de Halensebaan.
1.6.2. Onderwijs
Op drie verschillende locaties zijn scholen prominent aanwezig: de Diocesane Middenschool,
het Sint-Jan Berchmanscollege en het VTI aan de Mariëndaalstraat, de Peetersstraat en
Rozengaard; de humaniora Voorzienigheid aan de Demerstraat; de recentere vestiging van
(hoofdzakelijk) gemeenschapsonderwijs rond het Weerstandsplein.
1.6.3. Medische voorzieningen
Het Algemeen Ziekenhuis Diest is gevestigd op twee locaties, zijnde in de Michel Theysstraat
en in de Hasseltsestraat.

1.7. Toeristische en recreatieve infrastructuur
1.7.1. Sportvoorzieningen
Het sportcomplex De Warande langs de Leopoldsvest omvat het stedelijk zwembad, stadion en
sportzaal. Aan de overzijde van de Leopoldsvest bevindt zich het provinciaal recreatiedomein
waar ook heel wat sportinfrastructuur aanwezig is. Ook aan Nijverheidslaan is er een sportzaal.
1.7.2. Sociaal – culturele voorzieningen
In de zone “Tussen de Waters”, aan de Nijverheidslaan, bevindt zich het bioscoopcomplex
Studio Diest. Het cultureel centrum van Diest is gevestigd in het begijnhof. Ook de stedelijke
bibliotheek is gelegen in de binnenstad, meer bepaald in de Grauwzustersstraat.
1.7.3. Toerisme en verblijfsrecreatie
Een belangrijke trekpleister is het provinciaal domein De Halve Maan (30 ha), met talrijke
attracties (openluchtzwembaden, strand, speeltuinen, gezinsboerderij, natuurcentrum,
sportterreinen, roeivijver, visvijver, wandelzone, natuurgebied Webbekomsbroek en
Lindenmolen,…). Van begin maart tot eind oktober zijn er ook twee trekkershutten beschikbaar,
als budgetvriendelijke overnachtingplaats.
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Met het rijke cultureel patrimonium beschikt Diest over tal van toeristische
bezienswaardigheden, zoals het begijnhof (UNESCO-werelderfgoed), de stadsvesten,
Allerheiligenkapel, diverse musea, … Er zijn ook diverse wandel- en fietsroutes in Diest en
omgeving.
Wat betreft verblijfsfaciliteiten is het aanbod in Diest eerder beperkt. Het stadscentrum telt een
aantal kleinere hotels en enkele gastenkamers. Daarnaast is er een camping in Molenstede en
werden op het provinciaal domein twee trekkershutten ingericht.

1.8. Bedrijventerreinen en kleinhandelszones
De stad huisvest uiteraard een aantal polen van economische bedrijvigheid:
1.8.1 Regionale bedrijvenzone Webbekom
Het bedrijventerrein van Webbekom (66 ha) is gelegen aan de afrit (25) van de A2/E314, en
huisvest onder meer het Europees distributiecentrum van Toyota. Op het gewestplan is het
gebied ingekleurd als industriegebied. Het is zeer goed ontsloten voor het wegvervoer, maar er
zijn geen andere ontsluitingsmogelijkheden.
Alle percelen, op een restgebied van de wegenaanleg na, zijn verkocht, doch niet allemaal
bebouwd. Een aantal bedrijven heeft nog reservegebied liggen, dat op korte termijn zal
ingenomen worden. Er is hier dus zo goed als geen ruimte realiseerbaar. Gelet op de vraag van
meerdere bedrijven is uitbreiding op deze locatie noodzakelijk.
1.8.2 Bedrijventerrein Nijverheidslaan-Citadellaan
Ook deze zone is ingekleurd als industriegebied op het gewestplan. In totaal beslaat dit
bedrijventerrein ongeveer 23 ha waarvan ca. 9 ha een andere dan bedrijfsfunctie heeft (oa.
horeca, school, recreatie – sportzaal, bioscoop-, stedelijke diensten). Het betreft dus een
gebied met een mengeling van functies. Alle percelen zijn verkocht, doch zij zijn niet allemaal
bebouwd. Een aantal bedrijven hebben nog reservegebied liggen.
Het kan worden opgedeeld in drie deelgebieden:
- een zone begrensd door de Demer in het noorden, de Nijverheidslaan in het zuiden, de
Citadellaan in het westen en aansluitend op een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen
in het oosten
- een zone begrensd door de Demer in het noorden, de Oude Demer in het westen, de
Nijverheidslaan in het zuiden en de Citadellaan in het oosten
- een zone begrensd door de Nijverheidslaan in het noorden, de Demer in het westen en de
Citadellaan in het oosten.
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De verkeersontsluiting van deze bedrijventerreinen voor wegvervoer gaat via de
Nijverheidslaan en de westelijke omleiding. Noordelijk sluiten zij aan op de spoorlijn BrusselLeuven-Hasselt en ook het station is dichtbij.
1.8.3 Bedrijventerrein Koudijs
De site Koudijs, eveneens industriegebied volgens het gewestplan, is gelegen ten noorden van
de stadskern langs de spoorweg, begrensd door de Citadellaan in het westen, de
Turnhoutsebaan in het noorden, de Demer in het zuiden en het woongebied van de
stationsomgeving in het oosten. Een aantal percelen zijn ingenomen door woningen. De
verkeersontsluiting gebeurt langs het stationsplein. De site is ongeveer 15 ha groot waarvan ca.
3 ha een andere dan bedrijfsfunctie heeft. Dit volledig bedrijventerrein is vervat in het
stationsproject. Een deel van dit bedrijventerrein blijft behouden als bedrijventerrein.
1.8.4 Bedrijventerreinen 1 en 2 langs de Leuvensesteenweg
Langs de Leuvensesteenweg komen op het gewestplan twee zones voor bedrijvigheid voor:
- Leuvensesteenweg 1 (richting stad) is een industriezone.
- Leuvensesteenweg 2 (richting A2/E314) is een ambachtelijke zone.
Voor beide gebeurt de ontsluiting via de Leuvensesteenweg N2 Leuven-Diest en de aansluiting
op de A2/E314 Aachen-Lummen-Leuven in Bekkevoort (afrit 24). Voor de ambachtelijke zone is
deze aansluiting op de autosnelweg dichterbij gelegen.
De bedrijvenzone - Leuvensesteenweg 1 - heeft een totale oppervlakte van zo’n 15 ha,
hoofdzakelijk ingenomen door kleinhandelszaken die een grote verkoopsoppervlakte vereisen
en garages. Er is nog beperkt ruimte beschikbaar, onder meer in niet optimaal gebruikte
terreinen en gebouwen.
De ambachtelijke zone - Leuvensesteenweg 2 - heeft een totale oppervlakte van ca. 11 ha. Zij
wordt momenteel eveneens hoofdzakelijk ingenomen door kleinhandelszaken met grote
verkoopoppervlakte en garages. Ook hier is er beperkt nog ruimte beschikbaar, onder meer in
niet optimaal gebruikte terreinen en gebouwen.
Daarnaast zijn er nog een aantal bedrijvenzones buiten het stedelijk gebied, ondermeer ten
noorden van Molenstede (industriegebied - 36 ha), Deurne (ambachtelijke zone – 10 ha) en
Kelbergen (industriegebied – 5,5 ha).

1.9. Ontsluitingsstructuur
De oude hoofdverkeerswegen vormen bijna overal barrières. Ze verdelen de ruimte in
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compartimenten:
- de N2 Leuven-Diest, die door de grote aanwezigheid van KMO’s en baanwinkels uitgroeide
tot een kleinhandelslint;
- de N2 Diest-Hasselt, waarlangs door de wederzijdse uitbreidingen Diest en Webbekom
naar elkaar toegroeiden;
- de N10 Diest-Scherpenheuvel, waarlangs Kaggevinne gelegen is;
- de N29 Diest-Beringen en de N174-N287 Schaffen-Tessenderlo, omwille van hun breedte
en verkeersdrukte;
- de N127 Diest-Geel, die de vallei van de Drie Beken dwarst;
- de N725 Tessenderlo-Hasselt, die naast de vallei van de Drie Beken ook nog de
dorpskernen van Deurne en de Vleugt doorkruist;
- de R26 oost, die gedeeltelijk als een Groene Boulevard is aangelegd;
- de recente R26 west, die in belangrijke mate het doorgaand verkeer rond de stad leidt.
De autosnelweg A2/E314 Aachen-Lummen-Leuven snijdt in het zuiden Diest af van haar
buurgemeenten Bekkevoort en Halen. Landschappelijk valt deze infrastructuur ook op door
haar gedeeltelijke ligging op de Blakenberg, een getuigenheuvel met een hoogte van 76 m.
Wegens de ligging op de gemeentegrens, en wegens de aansluiting op belangrijke bestaande
wegen (N2), is de structurerende invloed van de autosnelweg relatief beperkt.
De spoorlijn Leuven-Aarschot-Lier/Diest-Hasselt loopt ten noorden van de stad, op de rand van
de vallei van de Demer. Ze vormt een ruimtelijke barrière. Ook de spoorweg heeft een relatief
geringe structurerende werking: het spoor volgt om begrijpelijke redenen de vallei en het station
werd opgetrokken in de toenmalige bouwvrije zone rond de negentiende-eeuwse
verdedigingsgordel.

1.10. Militaire infrastructuur
Belangrijke restanten van de negentiende-eeuwse verdedigingsgordel bepalen nu nog sterk de
ruimtelijke structuur van Diest. De Citadelheuvel is nog steeds uitsluitend ingenomen door
militaire bouwwerken. Verschillende bouwwerken – het fort Leopold, poorten, kazematten,
sluizen… – zijn beeldbepalend voor Diest. De waterpartijen van het provinciaal domein hebben
nog de typische vorm van vestinggrachten. Weinig bezoekers weten dat een “halvemaan” een
vooruitgeschoven verdedigingswerk is in de hoofdgracht rond de vesting.
In de twintigste eeuw duurde de militaire aanwezigheid voort en leverde een bijkomend
belangrijk structurerend element: het militair vliegveld van Schaffen. De militaire activiteit vereist
een open en hooggelegen ruimte met een bebouwing aan de rand die het uitzicht maar
marginaal bepaalt. De grote open vlakte van het vliegveld vormt een breuk in het landschap
tussen de akkergebieden, het valleigebied van de Drie Beken met haar kleine
landschapselementen en populieraanplanten en de beboste flanken van de Lazarijberg.
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2. Relatie met de ruimtelijke structuurplannen
2.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd in september 1997 goedgekeurd door de Vlaamse
Regering en in december 1997 bekrachtigt door het Vlaams Parlement.
Diest als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied
Diest is, voor delen van het grondgebied, in het RSV geselecteerd als structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied. Het begrip stedelijk gebied gaat over die gebieden waar een intense
ruimtelijke, culturele en socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen de
verschillende menselijke activiteiten (wonen, werken,...), waar dichte bebouwing overheerst en
waar het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te concentreren. Uitgangspunten van
beleid hierbij zijn groei, concentratie en verdichting. Dit beleid staat tegenover het
buitengebiedbeleid in de andere gebieden, waar een meer terughoudend beleid t.a.v. o.a. het
bouwen zal worden gevoerd.
Diest als economisch knooppunt
Gezien de selectie van Diest als stedelijk gebied, is Diest tevens een economisch knooppunt.
Voor de economische knooppunten stelt het RSV het volgende voorop: de economische
activiteiten moeten zoveel mogelijk worden gebundeld, binnen een afgebakend stedelijk
gebied. Hierbij maakt het RSV een onderscheid tussen regionale industriële bedrijventerreinen,
die door de provincie worden aangewezen en lokale ambachtelijke bedrijventerreinen die door
de gemeentelijk overheid worden aangewezen.
Relatie met het buitengebied
De Demervallei, de vallei van de Begijnenbeek en de beekvalleien van de Winterbeek en de
Grote Beek worden in het RSV geselecteerd als structuurbepalend gebied voor de natuurlijke
structuur. De grote natuurgebieden die voor de regio vermeld worden, worden gevormd door
loof- en naaldbossen en vochtige graslanden. De Hagelandse getuigenheuvels zijn van belang
als landschappelijke elementen.
Lijninfrastructuur
Duurzame mobiliteit wordt als uitgangspunt gehanteerd, daarbij staat een geïntegreerde
benadering van de ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur voorop.
Een categorisering van het wegennet met bijhorende functies van wegen en niveaus van
besluitvorming over trajecten van wegen wordt ingevoerd. Voor Diest zijn de volgende wegen
opgenomen:
- hoofdwegennet, met als hoofdfunctie het verbinden op internationaal niveau en als
aanvullende functie het verbinden op Vlaams niveau: A2/E314 Aachen-Lummen-Leuven;
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-

primaire wegen categorie II, met als hoofdfunctie het verzamelen op Vlaams niveau en als
aanvullende functie het verbinden op Vlaams niveau: N2 van de aansluiting 25 (DiestWebbekom) langs de A2/E314 tot Webbekom;

Voor het hoofdspoorwegennet voor personenvervoer (HSL, internationale en IC-verbindingen)
en ook voor goederenvervoer wordt ook de verbinding Leuven-Aarschot-Lier/Diest-Hasselt
geselecteerd. Het station van Diest is evenwel niet geselecteerd als hoofdstation. De meest
nabije geselecteerde hoofdstations zijn deze van Hasselt en Leuven, zij zijn geselecteerd als
een A-locatie (locatie voor economische activiteiten die veel personenverkeer aantrekken). Er
worden geen nieuw te realiseren spoorverbindingen in de omgeving van Diest aangegeven.

2.2. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant
Het PRS Vlaams-Brabant werd op 7 oktober 2004 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
2.2.1. Diest binnen de algemene visie op Vlaams-Brabant
Diest is in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) aangeduid als structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied. Het ruimtelijk beleid is erop gericht de stedelijke kern en het stedelijk
functioneren te consolideren en te versterken door creëren van ruimte voor en bijkomend
aanbod aan woningbouw, aan stedelijke voorzieningen en aan economische activiteiten. In het
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) wordt dit beleid verder uitgewerkt:
- Binnen kleinstedelijke gebieden dient het wonen prioritair te worden gestimuleerd.
- Er dient binnen het stedelijk gebied belangrijke aandacht te gaan naar de kwaliteit en het
aanbod van groene en openruimte elementen.
- De lokale en bovenlokale voorzieningen van de kleinstedelijke gebieden dienen optimaal te
worden gestimuleerd. Er dient gestreefd te worden naar een maximale verweving van de
economische activiteiten.
- Een beheers- en begeleidingsprogramma wordt opgesteld met afstemming van de aard van
activiteiten op het stedelijk gebied en een complementaire werking t.o.v. het
binnenstedelijke handelsapparaat (dus niet in concurrentie), als doelstelling.
- Het multimodale en bovenlokale karakter van kleinstedelijke gebieden moeten maximaal
worden uitgebouwd.
- De hoogdynamische recreatie wordt prioritair gebundeld in stedelijke gebieden. De
laagdynamische recreatie – d.m.v. onder meer medegebruik van natuur, groen (parken,...)
landbouw,... – dient maximaal ondersteund en uitgebouwd te worden.
Eén van de uitgangspunten van het provinciaal structuurplan stelt dat de rol van de steden
geherwaardeerd dient te worden en het beleid zich moet richten op het versterken van de
stedelijke gebieden en op het beschermen van de open ruimte. Elk stedelijk gebied heeft zijn
eigenheid. Afhankelijk van de aard van deze stedelijke gebieden wordt een aangepast
ontwikkelingsperspectief uitgebouwd. Zij kunnen zich op een andere wijze ontwikkelen en
andere functies en activiteiten aantrekken.
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2.2.2. Specifieke uitspraken m.b.t de deelruimte Demernetwerk
Het PRS onderscheidt in de provincie vier deelruimten. Diest bevindt zich in de deelruimte
Demernetwerk, in de noordoostelijke hoek van de provincie, dat de schakel vormt met de
provincies Limburg en Antwerpen en de overgang tussen de Kempen en het Hageland. Zowel
landschappelijk als ruimtelijk en functioneel vormt het Demernetwerk een overgangszone, een
scharnierregio. Het Demernetwerk is een relatief versnipperd gebied waarbij de Demer een
sterk structurerende rol heeft.
De sterk structurerende rol van de Demer wordt ondersteund. De verschillende
landschappelijke eenheden in het gebied, zoals de grotere en kleinere bosfragmenten, weiden
en akkers, de beboste heuvelruggen, het Demeralluvium en de landbouwgronden ten zuiden
van de Demer, zijn bepalend voor de deelruimte. Aarschot en Diest worden ondersteund als
functionele en morfologische zwaartepunten. Een verdere verspreiding van de sterk
gefragmenteerde nederzettingsstructuur wordt een halt toegeroepen en het waterrijke alluvium
van de Demer wordt zoveel mogelijk gevrijwaard van nederzettingen. De bundeling van de
verschillende lijninfrastructuren parallel aan de Demer - de N 10, de A2, de spoorweg en de
hoogspanningsleidingen - wordt versterkt.
2.2.3. Specifieke uitspraken voor Diest
Over het kleinstedelijk gebied Diest stelt het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan:
Het compacte stadsmodel van Diest dient in de toekomst zoveel mogelijk behouden te blijven.
Een aantal plekken in het centrum van Diest hebben nood aan een opknapbeurt en bieden
plaats voor inbreidingsgerichte projecten. Diest heeft aansluitend bij de kern nood aan een
aantal bijkomende woonontwikkelingen. Webbekom en Kaggevinne kunnen daar de ruimte
voor bieden. Deze kernen worden gerekend tot het stedelijk gebied van Diest. Diest zal
minimum 25 ha aan bijkomende bedrijventerreinen moeten opvangen, 45 ha dient te worden
nagestreefd. De herontwikkeling van het bedrijventerrein aan het station van Diest is een
prioriteit.
Gezien de potenties die de stationsomgeving, zeker in functie van een multimodale ontsluiting
biedt, wenst de provincie de uitbouw van de stationsomgeving te ondersteunen en prioritair te
ontwikkelen. Personeelsintensieve functies (kantoren en kleinschalige productiebedrijven) en
woonfuncties kunnen hier een optimaal onderkomen vinden. Deze functies dienen steeds
gemengd voor te komen met andere functies en de schaal ervan dient in overeenstemming te
zijn met deze van de stad. Deze kantoren kunnen een complementair aanbod vormen op het
aanbod van het Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel en het regionaal stedelijk gebied Leuven.
In ieder geval dient de ontsluitingsproblematiek van de hele site bekeken te worden.
Daarnaast heeft Diest nood aan ruimte voor meer op productie en distributie gerichte bedrijven.
Hiertoe zal op korte afstand van de autosnelweg en aansluitend bij de bestaande
bedrijvenzone, een zone afgebakend worden. Een verdere ontwikkeling van de concentratie
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van grootschalige kleinhandel, op de grens van Assent kan niet.
De herintroductie van de Demer betekent een meerwaarde voor de kernstad Diest. In het
bijzonder moet aandacht besteed worden aan de wijze waarop de verbinding naar de open
ruimte langsheen de Demervallei gerealiseerd kan worden. De noordelijke Keiberg, Lazarijberg,
zuidelijke Kloosterberg en oostelijke relicten van de vroegere vestingwallen hebben een
landschappelijke en natuurlijke waarde en worden als grensstellende elementen voor het
stedelijk gebied Diest naar voor geschoven.
De bereikbaarheid van het station van Diest met de wagen en de bus moet in de toekomst
verbeterd worden.
Het toeristisch potentieel van Diest kan echter nog versterkt worden. Vooral de relatie met het
omliggende landschap dient verder versterkt te worden. Ondersteuning door een gevarieerd
logiesaanbod is essentieel. Zowel zachte als harde recreatie dienen aan bod te komen.

FIGUUR 1: Deelruimte Demernetwerk
bron: Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant
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2.3.Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Diest
Het GRS Diest, opgemaakt door Interleuven en Werkplaats voor Architectuur, is door de
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurd op 12 maart 2009. In het GRS
worden reeds een aantal specifieke uitspraken gedaan over het stedelijk gebied Diest die
relevant zijn in het kader van deze studie:
2.3.1. Gewenste ruimtelijke structuur
Het GRS benadert de gewenste structuur voor de bebouwde ruimte afzonderlijk voor de
binnenstad, de buitenwijken en tenslotte de verschillende dorpen. Wat betreft de binnenstad
wordt gezocht naar ruimtelijke principes om de vitaliteit van de binnenstad te garanderen. Een
vitale stad impliceert niet enkel een concentratie van handel, voorzieningen en cultuur, maar
ook een grote concentratie van woongelegenheden voor alle bevolkingsgroepen.
Het GRS gaat uit van een clustering van stedelijke voorzieningen, vanuit de idee dat sommige
van deze voorzieningen beter functioneren wanneer ze in clusters gegroepeerd worden volgens
hun aard: gespecialiseerde winkels, campus van scholen, culturele infrastructuur, sport en
recreatie, de stationsomgeving met specifieke gemengde invulling.
Wat betreft de grote stedelijke voorzieningen (scholen, ziekenhuis) wordt het aangewezen
geacht om ruimte vrij te houden teneinde de ontwikkelingskansen van deze voorzieningen op
lange termijn te vrijwaren. In die optiek wordt het bedrijventerrein tussen Demer,
Weerstandsplein,
Nijverheidslaan
en
Citadellaan
beter
bestemd
voor
gemeenschapsvoorzieningen. De Demer met zijn dicht begroeide oevers schermt het gebied
visueel af van het bedrijventerrein.
Een belangrijke cluster van stedelijke en bovenstedelijk recreatie bevindt zich gegroepeerd
langsheen de Leopoldsvest. Het GRS raadt aan deze cluster te verdichten en bijkomende
ruimtevragen in dit gebied te situeren. Het is echter moeilijk om de op deze locatie plaats te
vinden voor een hoogdynamische recreatie zoals een fuifzaal. Het Studiocomplex, squash &
fitnesscenter Karteria en de geplande fuif- en evenementenzaal aan de Nijverheidslaan bieden
een aanknopingspunt voor de ontwikkeling van een westelijke cluster voor hoogdynamische
recreatie. Ook wordt geijverd voor bijkomende ruimte voor grotere culturele programma’s die
belangrijk zijn om het aanbod in de stad te verbreden. Een deel van de Euroshoe site wordt
hiervoor naar voren geschoven.
Binnen dit idee van clustering van voorzieningen vormt de binnenstad de belangrijkste
verbinding tussen de verschillende clusters. Daarom acht men het ook onontbeerlijk alle
overige publieksgerichte diensten en voorzieningen van Diest zoveel mogelijk in de binnenstad
onder te brengen of te behouden. Wat betreft het parkeren wordt een diversifiëring van
parkeermogelijkheden voorgesteld in functie van de verschillende gebruikers, meer bepaald
stadsrandparkings voor bezoekers die langere tijd in de stad blijven, kortparkeren in de
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binnenstad voor dagelijkse boodschappen en een aangepast parkeerbeleid voor bewoners.
Betreffende wonen in de binnenstad ondersteunt Diest ten volle de visie van kernversterking en
verdichting. Woonvormen met grotere dichtheid zijn dan ook onvermijdelijk op sommige
plaatsen, met name daar waar het cultuurhistorisch patrimonium minder aanwezig is, waar
grote pleinen en parken voorhanden zijn en waar men uitzicht heeft op open ruimte en natuur.
Strategische ontwikkelingen voor de toekomst van de Diestse binnenstad situeren zich bij het
parkgebied Ververgracht, de Euroshoe-site en de stationsomgeving.
Het GRS Diest voorziet ook in de opmaak van een RUP voor de hele binnenstad, met volgende
hoofdlijnen:
- het waardevol cultuurhistorisch erfgoed in kaart brengen en aangeven hoe nieuwe
bouwvolumes in hun onmiddellijke omgeving harmonisch kunnen geïntegreerd worden;
- het aanduiden van zones waarbinnen een grotere stedelijke dichtheid kan gerealiseerd
worden, omdat het cultuurhistorisch erfgoed er minder dominant aanwezig is terwijl er
voldoende aanbod aan groen en publiek domein is;
- het verankeren van minimale woonkwaliteiten voor stedelijk wonen waarbij onder andere
aandacht gaat naar de eigen buitenruimte, voldoende bergplaats en autostaanplaatsen,
modern comfort (akoestisch, thermisch, visueel, ruimtelijk…);
- het aanduiden van zones waar, omwille van de belangrijke geschiedkundige waarde,
archeologisch vooronderzoek naar ondergronds patrimonium aangewezen is.
Voor de buitenwijken en in functie van het aantrekkelijker maken ervan worden vier ruimtelijke
principes uitgewerkt:
- overgang naar de open ruimte. Het uitdijen van de bebouwing is geenszins gewenst, want
zou leiden tot een aantasting van open ruimte en landschap, en ook de kwaliteit van de
buitenwijken zou erop achteruitgaan.
- Lanen. Door enkele straten te selecteren als dragers van de buitenwijken kan de
herkenbaarheid van de wijken worden vergroot.
- openbaar domein. Ook in de buitenwijken is de kwaliteit van het openbaar domein van
groot belang. Er wordt voorgesteld deze ruimtes meer af te bakenen.
- verdichting en differentiatie van woningtypes. Aangezien de buitenwijken waarschijnlijk
zullen deel uitmaken van het kleinstedelijk gebied, staat ook hier het streefcijfer van 25
woningen per hectare voorop.
Voor alle buitenwijken van de stad Diest worden deze vier principes concreet uitgewerkt.
Net als voor de buitenwijken, worden ook voor de dorpen (Webbekom, Kaggevinne,
Molenstede, Schaffen, Deurne) ruimtelijke principes voorgesteld die de dorpen kunnen ballen:
- kernversterkende bebouwing
- routes voor alle weggebruikers
- activiteiten op de juiste plaats
- omgaan met de open ruimte
Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Diest - toelichtingsnota

29

Ruimte voor bedrijvigheid
Gezien de ambitie van Diest in de regio, wordt gesuggereerd om de streefoppervlakte van 45
ha te realiseren die in de provinciale taakstelling is vooropgesteld.
De huidige site in Webbekom is voor Diest de meest geschikte plaats voor een regionaal
bedrijventerrein wegens de directe aansluiting op de A2/E314, en de minimale belasting op het
woonweefsel. Het is dan ook aangewezen om deze site uit te breiden met zo'n 30 ha in
westelijke richting, parallel met de A2/E314.
De zone “Leuvensesteenweg 1” is hoofdzakelijk geschikt voor grootschalige kleinhandel. De
stad wil de kleinhandel in de stadskern maximaal ondersteunen en de grootschalige
kleinhandel hoofdzakelijk beperken tot de klassieke grootwarenhuizen en aanverwanten. In
overeenstemming met de aanbevelingen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan situeren we
deze grootschalige kleinhandel in een zone aan de Leuvensesteenweg, vanaf de Commissaris
Neyskenslaan tot aan de Reustraat. Dit gebied dat volgens het gewestplan als bedrijventerrein
is bestemd, is zo goed als volledig benut. Het is begrensd door de groene insteek van de
Begijnenbeek. Een ontsluiting, te realiseren in het kader van de heraanleg van de N2, zal de
bereikbaarheid van dit gebied verbeteren.
De zone “Leuvensesteenweg 2” is geschikt voor kleinstedelijke en lokale bedrijvigheid. De
ontsluiting naar de A2/E314 gebeurt via het afrittencomplex Assent (Bekkevoort) en via de
weinig bebouwde steenweg. De stad suggereert aan de provincie om bij het afbakeningsproces
van het kleinstedelijk gebied dit bedrijventerrein uit te breiden met ca. 15 ha tot aan de
Bosterestraat. Zo’n uitbreiding benut minder waardevolle landbouwgronden. Anderzijds is er
voldoende afstand tot bestaande bewoning en het terreinverloop is zodanig dat deze uitbreiding
de eigenlijke depressie van de Begijnenbeekvallei niet aantast. De aansluiting op de
Leuvensesteenweg gebeurt via een ontsluitingsweg achter de huidige bedrijven. Zo'n 5 ha
zouden moeten gereserveerd worden voor lokale bedrijvigheid: hier kunnen bedrijven terecht
die wegens hun zonevreemde ligging geherlokaliseerd moeten worden.
De zone “westkant Citadellaan, tussen Nijverheidslaan en Demer” is geschikt voor
kleinstedelijke personeelsintensieve bedrijvigheid. De ontsluiting naar de A2/E314 gebeurt
langs
de
Citadellaan
en
de
Leuvensesteenweg.
Het
terrein
heeft
geen
uitbreidingsmogelijkheden.
De zone “oostkant Citadellaan, tussen Turnhoutsebaan en Demer” is geschikt voor
personeelsintensieve en/of hoogwaardige kleinstedelijke bedrijvigheid. De specifieke
mogelijkheden van de stationsomgeving die er onmiddellijk op aansluit (hoofdzakelijk
kantoorfuncties en stedelijk wonen, draaischijf van openbaar vervoer…) worden extra benut.
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FIGUUR 2: Gewenste ruimtelijke structuur
bron: Ruimtelijk Structuurplan Diest
2.3.2. Suggestie i.v.m. de afbakening van het kleinstedelijk gebied
In het laatste deel van het richtinggevend deel van het GRS wordt ingegaan op de
samenwerking met andere beleidsinstanties, en dit voor deze ruimtevraagstukken die van
bovengemeentelijk belang zijn. Ook in functie van de afbakening van het kleinstedelijk gebied
worden aan de provincie diverse suggesties gedaan.
a. gemeentelijke inbreng
De afbakening van het kleinstedelijk gebied Diest is voor de stad om meerdere redenen
ontzettend belangrijk. Ze vormt het kader voor het uiterst belangrijke strategisch project van de
stationsomgeving dat in een samenwerkingsverband tussen provincie en stad prioritair wordt
uitgewerkt. Dit project zal de ontwikkeling van tewerkstelling in het kleinstedelijk gebied en in
het Demernetwerk ondersteunen. Diest is zich ten volle bewust van deze verantwoordelijkheid.
De stad werkt vandaag actief mee aan het planningsproces en zal haar eigen regierol opnemen
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in nauwe samenspraak met de provincie. De stad zal alle mogelijke ondersteuning bieden aan
de provincie om het project onafgebroken en succesvol te laten verlopen.
Verder moet de taakstellingen bedrijvigheid in dit kleinstedelijk gebied ingevuld worden. Gezien
de belangrijke rol die Diest speelt voor de tewerkstelling in de regio, is het van de hoogste
prioriteit dat het streefcijfer van 45 ha (ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant) benaderd wordt.
Belangrijke prioriteiten zijn hier de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Webbekom (ca.
30 ha) en de uitbreiding van de zone voor kleinstedelijke en lokale bedrijvigheid
Leuvensesteenweg 2 (ca. 15 ha), die beide over een optimale ontsluiting beschikken van en
naar de A2/E314.
Tenslotte moet ook de taakstelling wonen mogelijk gemaakt worden in het kleinstedelijk gebied.
De stad zet het stimuleringsbeleid verder van verdichtings- en herwaarderingsprojecten in de
binnenstad. Op korte termijn moeten ook het project in het woonuitbreidingsgebied Bergveld
den Ren van de grond komen. Er is ook de suggestie van de stad om Kaggevinne op te nemen
in het stedelijk gebied en om daar bijkomende woongelegenheid te creëren. Op middenlange
termijn is een gepaste consolidering van woonreserve aangewezen in Molenstede en Schaffen.
De stad wil dan ook een eigen bijdrage leveren tot dit afbakeningsproces. De gebiedsgerichte
benadering waarmee in het GRS het hele grondgebied wordt afgetast, geeft een aantal
aanknopingspunten.
b. hypothese van afbakening
Als hypothese wordt voorgesteld om het stedelijk gebied op te bouwen met volgende delen: de
stad bestaande uit de binnenstad en buitenwijken; het hele verstedelijkte deel van Webbekom
inclusief het regionaal bedrijventerrein; de Leuvenseseteenweg met grootschalige kleinhandel
in Leuvensesteenweg 1, kleinstedelijke en lokale bedrijvigheid in Leuvensesteenweg 2; het deel
van aan de buitenwijk van de stad tot aan het centrale woongedeelte van Kaggevinne; het
gebied ingesloten tussen spoorweg en Fort Leopoldlaan; de doortocht van de Diestsebaan in
Schoonaarde.
Volgende argumenten onderbouwen dit voorstel:
- Het gaat hoofdzakelijk om een nu al volledig aaneengesloten verstedelijkt gebied; vooral
Webbekom is volledig vergroeid met de buitenwijken van de stad; Kaggevinne hangt nu al
vast aan de buitenwijken met twee lange linten (de Diestersteenweg en de Bredestraat)
terwijl het als kern weinig autonomie heeft.
- Alle belangrijke stedelijke voorzieningen liggen in het gebied.
- Het gebied omvat de belangrijkste ruimtes voor bedrijvigheid.
- De verkeersinfrastructuur tussen stad en vliegveld is essentieel voor zowel de noordelijke
als de oostelijke aansluiting van Diest op Antwerpen, de Kempen en Limburg.
- De Fort Leopoldlaan en het onderliggende gebied tot aan het spoor moeten mee in
rekening genomen worden in de ontwikkelingsperspectieven van de stationsomgeving.
- Het gebied is goed ontsloten: aan de noordzijde met de spoorweg, aan de zuidzijde met de
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hoofdweg A2/E314; de westelijke R26 daarenboven verbindt noord en zuid.
Het gebied heeft een aantal natuurlijke en topografische grensgebieden:
- aan de noordzijde, de Fort Leopoldlaan;
- aan de oostzijde, Webbekom Broek waarvan de natuurlijke, recreatieve en
landschappelijke waarde buiten discussie staan;
- aan de zuidzijde, Bosterveld, Kloosterberg, Papenbroekstraat en A2/E314: de Kloosterberg
vormt een natuurlijk zichtscherm tussen de stad en het open landbouwgebied;
- aan de westzijde, de vallei van de Demer, de gemeentegrens aan Kaggevinne, de
Galgeberg.
c. bijzondere plaatsen
Een afbakening betekent niet dat er in het gebied één aaneengesloten en uniforme
bebouwingsmassa moet uitgespreid worden. Net zoals er in de binnenstad enkele belangrijke
open ruimtes bestaan en wijken met een verschillend karakter, zo kunnen er in het hele
stedelijk gebied ook een aantal groene insteken voorkomen die verschillen in sfeer.
Enkele voorbeelden:
- Het is belangrijk dat de kenmerken van het oude dorpscentrum of van de omgeving van de
voormalige pastorie van Webbekom blijven bestaan, ondanks de opname in het stedelijk
gebied.
- De groene insteek van de vallei van de Begijnenbeek is een belangrijke bijdrage tot het
groen aspect van de buitenwijk aldaar.
- Door de landschappelijke ervaring op de Dietsersteenweg tussen Safraanberg en
Galgeberg blijft de belangrijke Allerheiligenberg een dominante positie behouden bij een
westelijke benadering van de stad en is er een prachtig uitzicht op de getuigenheuvel
Galgeberg.
d. watertoets
Binnen de suggestie van afbakening in het GRS liggen de zones waar de belangrijkste
taakstellingen op het vlak van wonen en bedrijvigheid hun beslag moeten vinden, noch in
recent overstroomde zones noch in risicones
- Het regionaal bedrijventerrein van Webbekom is hoog gelegen.
- De gesuggereerde uitbreiding van Leuvensesteenweg 2 beslaat een plateau dat hoger ligt
dan de eigenlijke beekdepressie.
- De gesuggereerde nieuwe woonontwikkeling in Kaggevinne is eveneens hoog gelegen.
Waterberging stroomopwaarts van de valleigebieden moet een antwoord geven op de
problematiek van mogelijke wateroverlast in de stad.
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FIGUUR 3: Hypothese van afbakening (bron: Ruimtelijk Structuurplan Diest)
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3.

Juridisch-planologische context

3.1. Gewestplan / gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
De bodembestemmingen van Diest worden bepaald door het gewestplan Aarschot-Diest. Het
gewestplan Aarschot-Diest werd goedgekeurd bij KB van 7/11/1978.
Het gewestplan kende binnen het grondgebied van Diest een eenmalige wijziging: deze heeft
enerzijds betrekking op de inkleuring van een strook gereserveerd voor de westelijke
omleidingweg en het mogelijk maken van het industriegebied Koudijs. Anderzijds kwam er een
uitbreiding voor Toyota, de driehoekige uitbreiding van het industrieterrein Webbekom en de
omzetting van industriegebied in natuurgebied aan de overzijde van de Halensebaan.
Er zijn geen gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen op het grondgebied van Diest.

3.2. Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
3.2.1. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan RWZI
Er werd een provinciaal RUP opgemaakt voor de RWZI (MB 12 juni 2006). Het betreft in Diest
een bestaande RWZI waar voornamelijk de buffering ten opzichte van de Demer van belang is.
De Demer vormt de scheiding tussen de inplantingsplaats en de industriezone. Het RUP
voorziet een landschappelijke buffer tussen de RWZI en de industriezone.
3.2.2. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationsomgeving Diest
Er werd een provinciaal RUP opgemaakt voor de ontwikkeling van de stationsomgeving van
Diest (MB 15 juni 2009). Dit RUP geeft uitvoering aan bindende bepaling 3.2.4 uit het ruimtelijk
structuurplan Vlaams-Brabant. "De provincie verbindt zich ertoe actie te ondernemen om
minimaal 3 stationsomgevingen in een kleinstedelijk gebied te ontwikkelen als vestingplaats
voor personeelsintensieve bedrijvigheid." Het RUP biedt een ruimtelijk planologisch kader voor
de multifunctionele ontwikkeling van de stationsomgeving van Diest
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SumResearch / Afbakening kleinstedelijk gebied Diest
Kaart 2
Gewestplan

woongebied
woongebied met landelijk karakter
woonuitbreidingsgebied
gebied voor dagrecreatie
gebied voor verblijfsrecreatie
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen
RO
II

regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter
milieubelastende industrieën
gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's

C

ontginningsgebied

N

natuurgebied

T

buffergebied

P

parkgebied
bosgebied
agrarisch gebied
landschappelijk waardevol agrarisch gebied

BRON : digitale rasterversie van het Gewestplan,
MVG-LIN-AROHM-Ruimtelijke Planning,
geactualiseerd tot 01-01-2002 (OC-GIS-Vlaanderen)

Provincie Vlaams-Brabant
6049/ sv / juni 2007

3.3. Bijzonder
uitvoeringsplan

plan

van

Naam BPA
BPA nr. 1 wijk “Demervallei”
BPA
nr.
3
“WijngaardsveldSlachthuis”
BPA nr. 3 ter “Kloosterberg”
(wijzigingsplan)
BPA nr. 4 “Speelhof”
BPA “Tussen de waters”

Aanleg

/

gemeentelijk

ruimtelijk

goedkeuring
14/12/1960
08/03/1985

Meest voorkomende bestemmingen
wonen, openbare gebouwen
kerkhof, wonen

13/10/1986

wonen, openbare, publieke en sociale
gebouwen, openbaar groen
wonen, groen
scholen,
(uitbreiding
van)
dienstverlening
en
ambachtelijke
ondernemingen,
industriële
ondernemingen
wonen
wonen,
handel,
parkgebied,
binnengebied

BPA nr. 9 “Demerwijk”
BPA “Leuvensepoort”

01/02/1988
17/01/1989
laatst
gewijzigd
20/6/2007
10/03/1995
21/01/1998

BPA Bremberg
RUP Residentieel woonwagenpark

20/08/2003
17/03/2011

Tabel 1:BPA’s relevant voor het stedelijk gebied Diest

Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Diest - toelichtingsnota

37

SumResearch / Provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Diest
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Gemeentelijke RUP's
1. RUP Residentieel Woonwagenpark
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8
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7
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6049 / kpy / mei 2011
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3.4. Vlaams Ecologisch Netwerk
De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel
van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
Aansluitend bij de stadskern van Diest zijn het “Het Rot-, Gorenbroek en Diesters Broek” "De
Demervallei ten oosten van Aarschot” en “De Begijnenbeekvallei” opgenomen in de eerste fase
van de afbakening van het VEN.

3.5. Europese vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden
De Europese Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 verbindt de lidstaten ertoe een aantal
“bijzonder te beschermen vogels” te beschermen door onder meer het instellen van
beschermingszones. Bij besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober 1988 werden voor
Vlaanderen 23 gebieden aangewezen als vogelrichtlijngebieden (SBZ-V). In Diest ligt,
aansluitend bij de stadskern, het vogelrichtlijngebied “De Demervallei”. Enkel het alluviaal
gebied tussen Diest en Aarschot is in het vogelrichtlijngebied opgenomen.
De Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de
wilde flora en fauna beoogt de biologische diversiteit te waarborgen. In toepassing van deze
richtlijn besliste de Vlaamse Regering op 4 mei 2001 een aantal speciale beschermingszones,
de zogenaamde Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H), af te bakenen. In Diest zijn er geen
habitatrichtlijngebieden.
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KAART 3: Sectorale plannen inzake open ruimte

Gewenste Ruimtelijke Structuur
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3.6. Demervalleiprojecten
Bekkenbeheerplan Demerbekken en Ontwikkelingsplan Demer
Het bekkenbeheersplan werd na het openbaar onderzoek gefinaliseerd, en ligt voor
goedkeuring voor bij de Vlaamse Overheid. In de voorbereiding van het Bekkenbeheersplan
werd het Ontwikkelingsplan Demer (OPD) opgemaakt. Doelstelling van het OPD bestond erin
de maatregelen uit te werken om zowel de waterveiligheid als de natuurontwikkeling maximaal
te optimaliseren.
Nabij Diest eindigt het plangebied ten westen van de bedrijvenzone aan de Citadellaan. De
gebiedsvisie voor deze zone voorziet in dit deel van de Demervallei nat bos. Het betreft
tegelijkertijd een zone met extensief recreatief medegebruik. Als maatregel wordt gesteld dat
een vergoeding voor de verhoging van het grondwaterpeil tengevolge van het
Ontwikkelingsplan Demer worden aangevraagd. Het geïntegreerd streefbeeld voor de Demer
voorziet in Diest twee recreatieve poorten tot de Demervallei en een veiligheidsdijk.
FIGUUR 4: Ontwikkelingsplan Demer: geïntegreerd streefbeeld (mei 2007)
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Natuurrichtplan voor het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), de Speciale
Beschermingszones (SBZ) en de groene bestemmingen van “de Demervallei tussen
Diest en Aarschot”
Het natuurrichtplan voor de Demervallei tussen Diest en Aarschot kwam in 2007 tot stand in het
kader van de opmaak van het Ontwikkelingsplan Demer. Het NRP bouwde voort op de
inventarisatie die in het OPD werd gemaakt. In het natuurrichtplan gaat de aandacht naar de
natuurgerichte afstemming van het grondgebruik. In die zin wordt een gebiedsvisie
geformuleerd die het streefbeeld weergeeft voor de natuur en het natuurlijke milieu en een
beschrijving van de stimulerende en bindende maatregelen inzake natuurbehoud die nodig zijn
om de gebiedsvisie te realiseren. Het NRP met code B10b werd op 5 februari 2008 definitief
goedgekeurd (MB 05/02/2008). Het is het tweede natuurrichtplan dat in Vlaanderen
goedgekeurd werd.

3.7. Afbakeningsproces van het buitengebied: ruimtelijke
visievorming voor landbouw, natuur en bos in het buitengebied
In het kader van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische
structuur in de regio Hageland heeft de Vlaamse overheid een eindvoorstel van gewenste
ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma uitgewerkt. In dit eindvoorstel wordt enerzijds
een beeld geschetst van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van landbouw, natuur en bos.
Anderzijds worden er actiegebieden aangeduid waar deze visie wordt uitgevoerd in
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Uitgangspunt hierbij vormen de bindende
bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen waarin een aantal taakstellingen
1
(noodzakelijke oppervlaktes) voor landbouw, natuur en bos worden vastgelegd .

1
De omzendbrief RO/2010/01 betreffende de beleidsmatige herbevestiging van de gewestplannen in het kader van de
afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen) laat (beperkt) provinciaal en gemeentelijk initiatief toe.
‘Als algemeen uitgangspunt geldt dat de overheid die een planningsinitiatief neemt om de bestemming van een
herbevestigd agrarisch gebied te wijzigen in de mate van het mogelijke en bij voorkeur binnen hetzelfde
planningsinitiatief, de nodige ac-ties opneemt om het planologisch evenwicht te herstellen.‘

Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Diest - toelichtingsnota

42

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2007 het operationeel uitvoeringsprogramma goed dat
gekoppeld is aan het afbakeningsproces van het buitengebied. Dit uitvoeringsprogramma
omvat onder meer een voorstel voor de tussentijdse herbevestiging van de bestaande
gewestplannen voor een reeks agrarische gebieden goed; deze agrarische gebieden worden
ook aangeduid op de hiernavolgende kaart. In de volgende fases worden de geselecteerde
gebieden verder gedetailleerd door de opmaak van Gewestelijke Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen. In het operationeel uitvoeringsprogramma wordt in een actietabel een
overzicht gegeven van de op te maken plannen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van
de elementen uit die actietabel die relevant zijn binnen het kader van het afbakeningsproces
kleinstedelijk gebied Diest:

Naam
Omschrijving en motivering prioriteit
Deelruimte3: Demervallei - Diestiaanheuvels
Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten
Demervallei tussen
Aarschot en Diest

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- Het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de Demervallei
en het nader uitwerken van de verweving landbouw, natuur en bos in de Demervallei.
- Het versterken van de bosstructuren op de Diestiaanheuvels (richtcijfer bosuitbreiding
Vinkenberg: 10 ha)
RUP als onderdeel van “strategisch project Demervallei” dat eind 2006 erkend is en
in 2007 opgestart wordt als “strategisch project in uitvoering van het RSV”. Opmaak van
RUP ter realisatie van de opties van het Ontwikkelingsplan Demer en het ontwerp
bekkenbeheersplan Demer

Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie
Vallei van de Begijnenbeek
en Diestiaanheuvels tussen
Assent en Diest

De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het hernemen van de agrarische bestemming voor kleinere landbouwgebieden in de
Begijnenbeekvallei en op de Diestiaanheuvels
- Het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de vallei van de
Begijnenbeek en versterken van de natuurwaarden op de hellingen van de
Diestiaanheuvels
- het versterken van de bosstructuur rond Gasthuisbos (richtcijfer bosuitbreiding 15 ha).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het
landbouwgebruik en de landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden
van natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor waterberging. Opmaken
gevoeligheidsanalyse voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
Afstemmen met provinciaal planningsproces afbakening kleinstedelijk gebied Diest.

Uit het vervolg zal blijken dat het RUP voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Diest
volledig buiten het herbevestigd agrarisch gebied blijft.
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KAART 4: Herbevestiging agrarische gebieden

Gewenste Ruimtelijke Structuur
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4.

Grensstellende elementen van het buitengebied

Naast het aangeven van een taakstelling inzake wonen en bedrijvigheid vanuit het provinciaal
niveau is ook onderzoek naar structurerende en mogelijke grensbepalende elementen vanuit
het buitengebied van belang. Dit onderzoek gebeurde vanuit drie invalshoeken nl. natuur,
landbouw en landschap. Voor elk ervan zijn mogelijke elementen voor een grensbepaling voor
stedelijke ontwikkelingen. Deze werden grondig onderzocht in de visienota:
voor natuur:

voor landbouw:
voor landschap:

-

VEN-gebieden
Habitat- en vogelrichtlijngebieden
Biologische waarderingskaart
herbevestiging landbouwgebieden
relictzones
ankerplaatsen
beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen

Vanuit dit onderzoek kwamen reeds een aantal hypothetische grenzen voor stedelijke
ontwikkelingen naar voor die op de figuur hierna zijn weergegeven.
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SumResearch / Afbakening kleinstedelijk gebied Diest
Kaart 6
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B.
1.

het kleinstedelijk gebied Diest
Gewenste
ruimtelijke
ontwikkeling
kleinstedelijk gebied Diest

van

het

De gewenste ruimtelijke structuur voor het kleinstedelijke gebied Diest wordt uitvoerig uit de
doeken gedaan in de visienota op de ontwikkeling van het kleinstedelijke gebied Diest. In deze
toelichtingsnota worden de belangrijkste elementen uit deze visieopbouw herhaald en
gesynthetiseerd weergegeven.
De gewenste ruimtelijke structuur is opgebouwd aan de hand van :
- krachtlijnen
- ruimtelijke concepten
- hypothese van gewenste ruimtelijke structuur.

1.1. Krachtlijnen
Voor het bepalen van de ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied werd uitgegaan van een
aantal krachtlijnen die de troeven van de stad extra benadrukken. Deze krachtlijnen zijn als een
rode draad doorheen de verschillende invalshoeken meegenomen en als toetssteen
gehanteerd. De krachtlijnen hebben betrekking op het (stedelijk) functioneren van het stedelijk
gebied.
Volgende krachtlijnen werden gehanteerd :
Diest, compacte stad
De ruimtelijke structuur van Diest wordt gekenmerkt door de compactheid
historische kern als centrum van het stedelijk gebied, omringd door stedelijke
aansluiten bij de kern.
De verdere versterking van Diest als een compacte stad staat voorop in
toekomstige stedelijkgebiedbeleid. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen
gelokaliseerd in en aansluitend bij het stedelijk weefsel.

van de stad: de
kernen die nauw
de visie op het
zullen worden

Binnen deze visie op Diest als een compacte stad worden de openruimte gebieden die de stad
omringen versterkt als natuurlijke grensstellende elementen ten aanzien van het stedelijk
gebied.
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Invulling taakstellingen wonen en bedrijvigheid binnen het stedelijk gebied
De vooropgestelde taakstelling voor bijkomende woningen wordt eveneens gerealiseerd binnen
de compacte stad, door verdichting van het bestaande stedelijk weefsel. De geplande
stadsvernieuwingprojecten (Euro Shoe-site, stationsomgeving, …) spelen hier volop op in.
In het RSVB is een streefcijfer van 45 ha bijkomende oppervlakte vooropgesteld voor
bedrijvigheid. Dit kan gerealiseerd worden door de uitbreiding van de bestaande
bedrijventerreinen in of aansluitend bij het kleinstedelijk gebied. het betreft hier met name het
bedrijventerreinen van Webbekom en de bestaande bedrijventerreinen langsheen de
Leuvensesteenweg.
Diest als toeristisch-recreatieve aantrekkingspool
Gezien de potenties van de stad Diest wat betreft cultuur, toerisme en recreatie en de positie
binnen de ruimere regio, kan Diest zich in de toekomst meer en sterker op dit domein
positioneren. Toeristisch-recreatieve troeven van de stad zijn de talrijke historische
bezienswaardigheden, het cultureel aanbod, het recreatiedomein, … De stad kan zich omwille
van haar ligging eveneens sterker ontwikkelen als poort tot de Demervallei en de omliggende
groengebieden, en als toeristische aantrekkingspool binnen het Hageland.
Dit vergt naast de uitbouw en versterking van aantrekkelijke toeristische en recreatieve
infrastructuur ook de nodige aandacht voor het horeca- en logiesaanbod in de stad.
Gediversifieerd stedelijkgebiedbeleid
De afbakening en ontwikkeling van het stedelijk gebied Diest impliceert niet dat het hele
stedelijk gebied als een uniform geheel wordt benaderd. Er wordt net de aandacht op gevestigd
dat doelstellingen en aandachtspunten werden bepaald in functie van de specifieke ruimtelijke
situatie. Het gevolg daarvan is een gedifferentieerd ruimtelijk beleid, ook binnen het stedelijk
gebied.
Hoewel de randstedelijke open ruimte grensstellend is voor het stedelijk gebied wil dit niet
zeggen dat binnen het stedelijk gebied geen open ruimte elementen zullen worden gevrijwaard.
De stad telt heel wat cultuurhistorische sites in de stadskern die via groene en blauwe insteken
vanuit de open rand tot in de compacte stad aan elkaar gesloten zullen worden tot een
recreatief en ecologisch netwerk. Als belangrijkste project geldt daarbij het openleggen van de
Demer en aanpalende groene ontwikkelingen.
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1.2. Ruimtelijke concepten
De ruimtelijke concepten spreken zich uit over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het
stedelijk gebied. Elk concept is een principe waar rekening mee gehouden werd bij het bepalen
van de ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk gebied Diest. Een ruimtelijk concept bepaalt
randvoorwaarden aan de ruimtelijke ontwikkeling of ontdekt gebiedsgerichte potenties of
verschillen.
Compacte stad ingesnoerd door beeldbepalende hellingen
In en rond Diest is het reliëf zeer nadrukkelijk
aanwezig. Diest is een compacte stad die
tussen de getuigenheuvels is gegroeid. Ook
voor de verdere ontwikkeling van de stad zijn
deze hellingen grensstellend.
In het noorden vinden we de boscomplexen
van de Keiberg/Lazarijberg in het zuiden de
Kloosterberg
en
in
het
westen
de
Galgeberg/Safraanberg. Ook in het stedelijk
gebied zijn twee getuigenheuvels terug te
vinden,
de
Allerheiligenberg
en
de
Warandeberg. Deze heuvels zijn in belangrijke
mate verbonden met het ontstaan en de
ontwikkeling van de stad.
Ook in de verder ontwikkeling zullen zij een
essentieel onderdeel uitmaken van de stad. De
hellingen rond de stad zijn echter duidelijk
grensstellend.
De compactheid van Diest is mede te danken aan deze hellingen, dit moet dan ook verder
ondersteunt worden. Dit houdt in dat de ruimte voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen door deze
randstedelijke hellingen wordt beperkt.
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Recreatiepolen in een netwerkstructuur van valleien in en rond Diest
Groene vingers (Oude Demer, Gele gracht,
Elzenbos) gekoppeld aan de open Demeren Begijnenbeekvallei dringen het stedelijk
weefsel
binnen
en
bieden
aanknopingspunten voor het versterken van
de groene dooradering van het stedelijk
weefsel in relatie tot de realisatie van deze
natuurverbindingsgebieden.
Deze open ruimte corridors en groene
vingers hebben ook een functie als
toegankelijke open(bare) ruimten binnen het
stedelijk weefsel.
Diest wordt als poort tot het toeristischrecreatief netwerk in de Demervallei verder
uitgebouwd door een aantal open(bare) en
stedelijke ruimten verder te ontwikkelen als
toeristische-recreatieve
knopen.
De
randstedelijke open(bare) ruimte krijgt daarmee betekenis als toeristisch-recreatief element, in
complementariteit met de kernstad en het buitengebied.
Het versterken van de relaties tussen de verschillende knopen binnen een intra-stedelijk
netwerk moet de complementariteit tussen de knopen waarborgen.
De verbinding van deze knopen gebeurt via de valleistructuur die in en rond Diest nadrukkelijk
aanwezig is. De bestaande recreatiepolen Halve Maan en Tussen de waters worden aangevuld
met Fort Leopold.
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Militaire infrastructuur als deel van de stad
De militaire structuur is onlosmakelijk verbonden met
de ontwikkeling van Diest. Niet alleen heeft de
militaire infrastructuur de stad mee vorm gegeven,
ook zijn verschillende herbestemmingen van deze
militaire infrastructuur van belang geweest voor het
huidige beeld van Diest. Zo is het recreatiegebied
Halve Maan zeer waardevol als recreatiegebied zo
dicht bij de stad. Ook woonontwikkelingen langs de
Commissaris Neyskenslaan dragen nog de structuur
van deze verdedigingsgordel in zich.
Bij de ontwikkeling van de stad Diest zal de militaire
infrastructuur steeds als een structurerend element
aanwezig zijn. Daarbij moet gezocht worden hoe
deze infrastructuur nu en in de toekomst deel kan
blijven uitmaken van de stad.

Een stadsring met gedifferentieerd profiel
In de verdeling van het verkeer is de stadsring een
belangrijke schakel. Daarbij wordt er een duidelijk
een onderscheid gemaakt tussen de verschillende
delen van deze stadsring.
De oostelijke ringweg (Commissaris Neyskenslaan,
Koningin Astridlaan, Leopoldvest en Antwerpsestraat)
heeft vooral een ontsluitende functie heeft. Ze zorgt
ervoor dat de verschillende kleinstedelijke functies
binnen de kernstad bereikbaar zijn. Dit deel van de
ringweg wordt aangelegd als een groene boulevard
die zich richt naar de binnenstad. Het is nier de
bedoeling dat de ringweg gebruikt wordt voor
doorgaand verkeer van Zuid naar Noord.
Bijzonder aandacht gaat hier naar een veilige en
evenwichtige doorstroming van de verschillende
verkeersstromen. De groene boulevard vormt immers
een belangrijk verbindend element tussen de toeristisch-recreatieve knopen rond de Halve
Maan, de omgeving van het Begijnhof en de stationsomgeving.
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De westelijke omleidingsweg heeft een heel ander statuut. Langs deze weg worden
grootschalige functies geconcentreerd. Gaande van de grootschalige detailhandel aan de
Leuvensesteenweg tot de bedrijvigheid, recreatie, voorzieningen tussen de waters en aan de
stationsomgeving. Het is echter niet de bedoeling dat deze functies rechtstreekse erftoegangen
kunnen krijgen vanop deze westelijke ringweg
Versterken kernhandelscentrum
Het kernhandelscentrum moet verder versterkt
worden. Daarbij is de toegankelijkheid zeer
belangrijk. De randparkings Halve Maan, Tussen
de waters, Leuvensesteenweg (gekoppeld aan
de concentratie grootschalige kleinhandel) en
vooral
de stationsomgeving moeten
de
bereikbaarheid verhogen.
De stationsomgeving wordt als multimodale poort
opgeladen
met
personeelsintensieve
bedrijvigheid, voorzieningen en wonen met
bijzondere aandacht voor (langzaam verkeer)
verbindingen met de kernstad.
De leesbaarheid van de verbinding tussen station
en kernstad moet verhoogd worden. De huidige
ziekenhuissite, de brandweersite bieden een
mogelijkheid om de verbinding te herzien. Daarbij
zal ook de openlegging van de oude Demer een
waardevol element zijn.
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Nieuwe economische functies aansluitend bij bestaande sites
Versterking van de bestaande grootschalige
bedrijfsomgevingen
(Webbekom,
Leuvensesteenweg, Koudijs/Tussen de Waters)
op goed ontsloten locaties wordt vooropgesteld.
Op de site Koudijs is er nog ruimte beschikbaar
voor bedrijven met een hoge personeelsdichtheid. Dit wordt meegenomen in de
ontwikkeling van de stationsomgeving.
Bijkomende
ruimte
voor
grootschalige
bedrijvigheid (logistiek en productie) wordt
gezocht op goed ontsloten randstedelijke locaties
waar voldoende ruimte kan voorzien worden voor
de nodige buffering naar de woongebieden
(uitbreiding Webbekom en Leuvensteenweg).

1.3. Hypothese van gewenste ruimtelijke structuur
1.3.1. methodiek hypothese van gewenste ruimtelijke structuur
De krachtlijnen en de ruimtelijke concepten werden in de visienota voor elk van de ruimtelijk
deelstructuren behandeld en uitgewerkt. Tevens werden de acties en strategische projecten
voor de verschillende deelstructuren bepaald. Voor een uitgebreide motivatie verwijzen we naar
deze eindvisie.

1.3.2. hypothese van de gewenste ruimtelijke structuur
De hypothese van gewenste ruimtelijke structuur bevat enkel elementen van bovenlokaal
belang voor het kleinstedelijk gebied Diest. Op de kaart worden ze schematisch weergegeven.
Diest wordt verder ontwikkeld als een compacte stad. Om het aanbod aan woongelegenheden
te kunnen verhogen worden twee sporen gevolgd. Aan de rand worden vrije percelen en
binnengebieden aan hogere dichtheden ingevuld, dan wat er tot nu gebruikelijk was. Binnen
het stadscentrum ligt de nadruk op de realisatie van diverse grote strategische projecten, maar
ook op het behoud van (potentieel) kwalitatieve gezinswoningen in het stadscentrum.
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De verscheidenheid van de vraag naar bedrijventerreinen in Diest, weerspiegelt zich in de
gedifferentieerde uitbouw van de bedrijventerreinen. Er wordt voorgesteld om de taakstelling
van 45 ha op te splitsen in drie kleinere pakketten. Per bedrijventerrein wordt bekeken welk
type bedrijvigheid best aangetrokken wordt, zodat de potenties van de specifieke locaties ten
volle benut worden. Leuvenstesteenweg noord wordt geherstructureerd en uitgebouwd tot
concentratiezone voor grootschalige kleinhandel.
De taakstelling op vlak van wonen wordt voor grotendeels opgevangen binnen een aantal
ambitieuze strategische (woon)projecten die op korte termijn worden gerealiseerd. Die
investeringen in het woningenpatrimonium zullen ondersteund worden door een opwaardering
van het stedelijke weefsel. Daarbij wordt er niet alleen aan de revitalisatie van het
kleinhandelscentrum en de heraanleg van straten en pleinen gedacht, maar ook aan de creatie
van kwalitatieve stedelijke groene ruimten. Deze zullen onderling met elkaar verbonden
worden, zodat er een netwerk van groene recreatieve ruimten ontstaat, die het stadscentrum
dichter bij het ongeschonden landschap van het landelijke agrarische gebied rondom de stad
brengt. De Demervallei vormt een belangrijke schakel binnen dit netwerk. Ook de militaire
infrastructuur kan hierin een structurerende rol spelen.
De verbetering van de multimodale bereikbaarheid van de stad vereist de realisatie van de
ontbrekende schakels voor de verschillende vervoerswijzen. Voor het autoverkeer blijft de
doorstroming ter hoogte van de oostelijke ring een probleem – ondanks de recente
herinrichting. Voor het openbaar vervoer zal het verhogen van het aanbod en de aanpak van
de stationsomgeving cruciaal zijn.
De uitbouw en versterking van de toeristische en recreatieve infrastructuur dient gepaard te
gaan met de nodige aandacht voor het horeca- en logiesaanbod in de stad.
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2. Invulling van de taakstelllingen wonen en bedrijvigheid
2.1. Taakstelling wonen
2.1.1. Berekening van de woonbehoefte
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant werd voor Diest een minimale taakstelling van
1.336 bijkomende woningen vooropgesteld voor de periode 1991-2007. In de periode 19912
2007 kende Diest een toename van 979 gezinnen , of 357 wooneenheden minder dan de
vooropgestelde doelstelling.
Bij dit cijfer dient opgemerkt te worden dat Diest slechts gedeeltelijk tot het stedelijk gebied
behoort. Voor deze gemeenten en steden dient er voorkomen te worden dat er een
verschuiving naar het buitengebiedgedeelte van de gemeente plaatsvindt. Daarom wordt bij de
berekening van de doelstelling aan nieuwe woningen uitgegaan te worden van de in 1991
3
bestaande verhouding tussen het inwoneraantal van het stedelijk gebied en het buitengebied.
Om na te gaan of de bestaande verhouding tussen woningen in het stedelijk gebied en woning
in het buitengebied gehandhaafd blijft, werd er een eerste voorstel van afbakening opgesteld.
De afbakening van het onderzoeksgebied gebeurt op basis van de statistische sectoren. Welke
sectoren tot het stedelijk gebied behoren werd bepaald aan de hand van (1) de hypothese van
afbakening uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams Brabant, (2) de hypothese van afbakening
uit het gemeentelijk structuurplan en (3) de bestaande bebouwingsdichtheid en densifiëring van
de verschillende statistische sectoren.
Dit leidde tot de afbakening van volgende statistische sectoren (zie figuur hiernaast).
Naast de ruime afbakening wordt ook nagegaan in welke mate de taakstelling werd ingevuld
wanneer we een beperkter en compacter stedelijk gebied – zonder Kaggevinne - als
vertrekpunt nemen.

2.1.2..Berekening van het aantal gerealiseerde wooneenheden
In eerste instantie diende nagegaan te worden hoeveel woongelegenheden er sinds 1991
2

We stellen het aantal bijkomende gezinnen gelijk aan het aantal bijkomende woongelegenheden, gezien we ervan
kunnen uitgaan dat elk gezin één woongelegenheid nodig heeft.
3
Het RSV stelt in haar bindend gedeelte dat de verdeling anno 1991 in het woonbestand tussen de delen van de
gemeente, die tot het stedelijk gebied behoren én deze die tot het buitengebied behoren, ten minste dienen
gehandhaafd te blijven.
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gerealiseerd werden in het stedelijk gebied, zoals afgebakend op basis van de statistische
sectoren.
Tussen 1991 en 2007 zijn 979 nieuwe woningen gerealiseerd in Diest. Dit is lager dan de
voorziene taakstelling van 1336 wooneenheden volgens het Ruimtelijk Structuurplan VlaamsBrabant.
Tussen 1991 en 2004 zijn er 642 nieuwe woningen gebouwd. Van deze nieuwe woningen
werden er 195 of 30,37% in het stedelijk gebied deel gebouwd en 447 of 69,63% in het
buitengebied deel. Wanneer we Kaggevinne niet meerekenen tot het stedelijk gebied dan is de
verhouding 117/525 (18,2%/81,2%).
Aangezien begin 1991 het aantal gezinnen in het stedelijk gebied deel van Diest nog 59,95%
(ruime afbakening) of 52,47% (compacte afbakening zonder Kaggevinne) bedroeg, stellen we
vast dat de verhouding tussen stedelijk gebied en buitengebied zich in het voordeel van de
laatste aan het keren is. Het behoud van de in 1991 bestaande verhouding, zoals voorop
gesteld in het RSV, wordt dus niet gehaald.

2.1.3. Inschatting van de taakstelling / woonbehoefte volgende planperiode
Voor de volgende planperiode werd in de visienota, vooruitlopend op de herziening van het
RSV, een soort premature taakstelling of woonbehoefte berekend. Hiertoe werd uitgegaan van
4
de prognoses voor de gezinsaangroei in de provincie Vlaams-Brabant . We gaan er vanuit dat
deze prognose een goede benadering geeft van de taakstelling op provinciaal niveau voor de
komende planperiode. Vervolgens nemen we aan dat Diest hetzelfde gewicht krijgt binnen
deze taakstelling als deze binnen de vorige planperiode.
(zie tabel op volgende pagina)
Volgens deze werkwijze bekomen we voor het grondgebied van Diest een taakstelling van 262
5
tot 310 woningen voor de periode 2007-2012 . Voor de periode 2007-2017 bedraagt de
taakstelling 485 tot 564 woningen.

4
Bron : website studiedienst Vlaamse Regering (aps), SVR-2005 huishoudprojectie: geprojecteerd aantal huishoudens
volgens twee scenario's, naar projectiejaar, regio en huishoudomvang, Vlaams Gewest 2005-2025 (kubus)
5
De huishoudprojecties van het Vlaams Gewest voorzien een verdere gezinsverdunning naar 2017 toe. Er wordt
rekening gehouden met twee scenario’s (met een sterke of een zwakke verdunning).
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Scenario
Scenario
sterke
zwakke
verdunning verdunning
430.268
429.331
445.577
442.235
458.114
453.246

Raming van de groei van het aantal huishoudens in
Vlaams-Brabant
Projectiejaar: 2007*
Projectiejaar: 2012*
Projectiejaar: 2017*
Evolutie 2005-2012
Evolutie 2012-2017
Gewicht Diest in taakstelling Vlaams-Brabant
Taakstelling 1991-2007 voor Vlaams-Brabant (uit RSV)
Taakstelling 1991-2007 voor Diest (uit PRS)
Gewicht Diest in taakstelling Vlaams-Brabant
Taakstelling Diest na 2007 bij gelijkblijvend gewicht
in provinciale taakstelling
Raming taakstelling 2007-2012
Raming taakstelling 2012-2017
Raming taakstelling 2007-2017

+ 15.309
+ 12.537

+ 12.904
+ 11.011

310
254
564

262
223
485

65.919
1.336
2,03%

2.1.4. inhaalbeweging taakstelling 1991-2007
De vooropgestelde taakstelling van 1.336 woningen voor de periode 1991-2007 werd niet
gehaald. Er werden slechts 979 bijkomende woningen gerealiseerd in de periode 1991-2007.
Ongeveer 30,4 % daarvan werd in stedelijk gebied gerealiseerd i.p.v de vooropgestelde 60,0%.
Concreet betekent dit dat er slechts 298 woningen (979 x 30,3 %) in stedelijk gebied zijn
bijgekomen (ruime afbakening mét Kaggevinne), i.p.v. de vooropgestelde 802 (1.336 x 60,0%).
Bij een compacte afbakening zonder Kaggevinne zijn er slechts 178 woningen in het stedelijk
gebied gerealiseerd. De taakstelling stelde er minimaal 701 (1.336 x 52,5%) voorop. Om de in
het RSV vooropgestelde trendbreuk alsnog te realiseren, is er binnen het stedelijk gebiedsdeel
van Diest een inhaalbeweging nodig.
De taakstelling voor Diest na 2007 bestaat dan ook uit twee componenten:
- In de vorige planperiode werden 504 wooneenheden (ruime afbakening) of 523 (compacte
afbakening) te weinig gerealiseerd om aan de taakstelling voor het stedelijk gebied te
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-

voldoen.
Geraamde taakstelling voor de volgende planperiode 2007-2012-2017

In de volgende planperiodes moet die trendbreuk verdergezet worden. In 1991 bedroeg het
inwoneraantal binnen de afbakening van het stedelijk gebied van Diest 59,95% (ruime
afbakening) of 52,47% (compacte afbakening) van het totaal aantal inwoners. In de volgende
planperiode wil men – conform het RSV – minimum 60 % van de bijkomende woningen binnen
het stedelijk gebied realiseren, zowel bij een compacte als ruime afbakening. Dit alles levert
volgende taakstelling op:
•

Bij ruime afbakening stedelijk gebied (met Kaggevinne)

Taakstelling stedelijk gebied

2007-2012
2007-2017

Inhaalbeweging 1991-2007
Totale taakstelling Stedelijk gebied
•

tot 2012
tot 2017

Scenario
Scenario
sterke verdunning zwakke verdunning
186
157
338
291
504
504
690
842

661
795

Bij compacte afbakening stedelijk gebied (zonder Kaggevinne)

Taakstelling stedelijk gebied

2007-2012
2007-2017

Inhaalbeweging 1991-2007
Totale taakstelling Stedelijk gebied

tot 2012
tot 2017

Scenario
Scenario
sterke verdunning zwakke verdunning
186
157
338
291
523
523
709
861

680
814

2.1.5. beschikbare aanbod
Op basis van een inventaris van de vrijliggende percelen (dienst huisvesting en grondbeleid
van de provincie Vlaams-Brabant, 2005) werd het aantal bouwmogelijkheden binnen het
stedelijk gebied berekend. Het aantal vrijliggende percelen is geenszins gelijk aan het aantal
bouwmogelijkheden binnen de gemeente. Op grotere percelen zal het meestal mogelijk zijn om
verschillende woongelegenheden te realiseren.
Niet alle theoretisch beschikbare bouwgronden zullen de eerstvolgende jaren daadwerkelijk op
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de markt komen. We gaan ervan uit dat over een periode van 10 jaar 50% van de theoretische
beschikbare percelen langs uitgeruste weg op de markt komen. Dat betekent dat tussen 2005
en 2017 60% van die percelen gerealiseerd worden. Er wordt vanuit gegaan dat de
binnengebieden binnen de tien jaar in principe allemaal op de markt komen.
De woonuitbreidingsgebieden worden niet meegerekend; in het beleid moet er beslist kunnen
worden wat de toekomst van deze gebieden moeten zijn. Volgens verwerking van de inventaris
uit 2005 telt Diest 391 potentieel te bebouwen percelen binnen woonuitbreidingsgebieden
binnen het stedelijk gebied.
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Ruime hypothese van afbakening (mét Kaggevinne)
absoluut
realisatiegraad
(2005-2017)
langs uitgeruste weg 536
60 %

geïnterpreteerd aanbod
(2005-2017)
322

binnengebieden

157

157

totaal

693

WUG

391

100 %

479 woongelegenheden

Compacte hypothese van afbakening (zonder Kaggevinne)
absoluut
realisatiegraad
(2005-2017)
langs uitgeruste weg 340
60 %

geïnterpreteerd aanbod
(2005-2017)
204

binnengebieden

72

72

totaal

412

100 %

276 woongelegenheden
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2.1.6. Aanbod binnen de woonuitbreidingsgebieden
Nabij de stad zijn slechts twee woonuitbreidingsgebieden gesitueerd, namelijk WUG
Kloosterberg en WUG Galgeberg.
a. WUG Kloosterberg
Binnen dit woonuitbreidingsgebied is een gebied van ruim 12 ha dat nog niet werd ontwikkeld.
Omwille van de landschappelijke kwaliteiten van de Kloosterberg wordt het zuidelijk deel niet
ontwikkeld. Voor het noordelijk deel is reeds een gunstig principieel akkoord met ARP voor
ontwikkeling op korte termijn; de stedenbouwkundige studie die is opgemaakt in opdracht van
de VMSW geeft inzicht op de inrichting van dit gebied. Op de naastliggende campus SintAugustinus plannen de vzw Sint-Annendael, de vzw Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg en het OCMW een gezamenlijk project dat een nieuw woon- en zorgcentrum
omvat, een kinderdagverblijf en serviceflats. Zowel het huisvestingsproject als voornoemde
voorzieningen maken het voorwerp uit van de stedenbouwkundige studie. Het voorontwerp dat
momenteel voorligt omvat ca. 93 (sociale) woningen.
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b. WUG Galgeberg
Dit woonuitbreidingsgebied heeft een totale oppervlakte van 17,9 ha (12,1 ha in het noordelijk
deel en 5,8 ha in het zuidelijk deel). Uit de luchtfoto leiden we af dat hiervan nog ongeveer 14,5
ha kan worden ontwikkeld. Wanneer we uitgaan van een stedelijke dichtheid van (minimaal) 25
woningen per hectare, betekent dit dat hier minimum 363 bijkomende wooneenheden kunnen
gerealiseerd worden.
Volgens de gegevens van de IOP (2005) zijn in totaal nog slechts 180 bouwmogelijkheden
binnen het woonuitbreidingsgebied Galgeberg.

2.1.7. confrontatie behoefte versus aanbod
Voor de periode 2007-2017 bedraagt de berekende taakstelling (scenario sterke verdunning)
voor het stedelijk gebied 842 (ruime afbakening mét Kaggevinne) of 861 (compacte afbakening
zonder Kaggevinne).
Binnen het voorstel van afbakening komen er in de periode 2005-2017 zo’n 276 bouwpercelen
op de markt binnen het bestaande juridische aanbod. Dit betekent 23 percelen per jaar.
Theoretisch gezien komen in de planperiode 2007-2017 dus 230 bouwpercelen op de markt.
Daarnaast zijn er een aantal strategische projecten in uitvoering of in ontwikkelingsfase.
Woonproject Ezelsdijk (voormalig Euroshoe-site)
- 285 woningen
- rusthuis met serviceflats
- wijkondersteunende commerciële en dienstverlenende functies
Stationsomgeving
- 75 grondgebonden woningen
- 140 niet-grondgebonden woningen
- 60 serviceflats
Slachthuissite
- 125 wooneenheden
Door de realisatie van deze stedelijke projecten worden ca. 600 bijkomende wooneenheden
gerealiseerd. Samen met de 230 bouwpercelen die in de periode 2007-2017 op de markt
komen wil dit zeggen dat de taakstelling in het bestaande aanbod van de kernstad kan worden
opgevangen. Het is dus in principe niet nodig om bijkomende woonuitbreidingsgebieden aan te
snijden, noch om Kaggevinne mee op te nemen binnen het stedelijk gebied.
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2.2. Taakstelling bedrijvigheid : verantwoording keuze locaties
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant geeft voor Diest een streefcijfer van bijkomende
6
realiseren oppervlakte voor bedrijvigheid van 45ha . In eerste instantie werden hiervoor
verschillende zoekzones aangeduid (zie locatie-alternatieven plan-MER). Deze zoekzones
werden daarna zowel vanuit het ruimtelijk kader als in de MER-screening en de
landbouwgevoeligheidsanalyse geëvalueerd.
De landbouwgevoeligheidsananlyse geeft aan dat de locatie Webbekom-noord en
Leuvenwesteenweg-zuid het zwakst scoort voor de beroepslandbouw, Webbekom-west het
sterkst.
In de globale afweging van de plan-MER is duidelijk dat het locatiealternatief maximale
uitbreiding Leuvensesteenweg Zuid minst gunstig ligt op het vlak van grondwater,
verkeersgeneratie, luchtemissies, fauna en flora, ondanks dat ook een aantal positieve effecten
aangegeven werden (landschap).
Locatiealternatieven m.b.t. Webbekom West bij maximale uitbreiding zijn minder ongunstig
m.b.t. de gezondheid. De impact op de landschapstructuur en perceptieve kenmerken is echter
matig negatief, resp. significant negatief en afdoende maatregelen zijn niet voorhanden. Ook
verdere inname van bodems met productiepotentieel is negatiever m.b.t. Webbekom West.
Voornamelijk deze laatste beoordelingen m.b.t. Leuvensesteenweg Zuid (45ha) en Webbekom
West (30 ha) met maximale uitbreiding dus, leiden tot de keuze voor drie locaties van elk
ongeveer 15 ha. Het is duidelijk dat de spreiding van de innames van gebied voor vestiging van
bedrijven t.o.v. meer ruimtelijke concentratie, tot gevolg heeft dat ook de effecten meer worden
gespreid over een groot gebied en minder doorwegen. Waarnaast vanzelfsprekend nog steeds
aandacht en maatregelen noodzakelijk blijven m.b.t. de effecten van de deelplannen.
Naast de cijfermatige benadering van de verdeling van oppervlakte voor bedrijvigheid werd er
ook geopteerd om een differentiatie in te bouwen. Bedrijvenzones die nabij de op- en afrit van
de A2/E314 gelegen zijn, zijn erg geschikt voor logistieke bedrijven. De zones die op een
grotere afstand van de A2 gelegen zijn, maar beter aansluitend bij het centrum of een
specifieke perceelsstructuur hebben, zijn meer geschikt voor de verwerkende en producerende
bedrijvigheid. Tenslotte werd ook een specifieke zone voor grootschalige kleinhandel
6
Het streefcijfer is de oppervlakte die de provincie zich tot doel heeft gesteld in het RSVB. Het is niet te beschouwen
als een minimum of maximum maar als een te behalen doelstelling. in fucntie van de mogelijkheden een
wenselijkheden kan een kleienere of grotere oppervlakte afgebakend worden. Verschuivingen tussen de verschillende
economische knooppuntne waarvoor de provincie bevoegd is zijn eveneens mogelijk (p 264 RSVB). Het gaat hier om
een bruto-oppervlakte die in ruimtelijke uitvoeringsplannen gerealiseerd kan worden. Het bruto-cijfer wordt berekend in
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op basis van de tekorten per provincie zowel naar af te bakenen
bedrijventerreinen als naar reserve bedrijventerreinen. De streefcijfers zijn een verdeling van de bruto-cijfers voor de
provincie Vlaams-Brabant vanuit het selectie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (taakstelling van Vlaanderen naar de
provincie toe) naar de verschillende economische knooppunten binnen de provincie (selectie Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen).
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aangeduid. Dit leidde er toe dat de taakstelling van 45ha werd opgesplitst in een aantal kleinere
pakketten. Per bedrijventerrein wordt dan bekeken welk type bedrijvigheid best aangetrokken
wordt, zodat de potenties van de specifieke locaties ten volle benut worden.
Concreet wordt het volgende invulling voorgesteld:
− de zone uitbreiding Leuvensesteenweg zuid wordt ontwikkeld in functie van kleinschaliger
bedrijven (minimale perceeloppervlakte wordt hier verlaagd tot 2500 m²). De bestaande
aanwezige bedrijven in de bedrijvenzone volgens het gewestplan passen in het gewenste
profiel voor dit bedrijventerrein. Autonome kantoren, Seveso-bedrijven en verwerking van
primaire grondstoffen worden hier niet toegelaten. De zone die zal worden ontwikkeld heeft
een totale bruto-oppervlakte van 19ha.
− de zone Webbekom Noord wordt aangesneden in functie van hoogwaardige bedrijvigheid:
onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten, dienstverlenende activiteiten. Er wordt 18 ha
ontwikkeld in functie van bedrijvigheid. Er worden restricties opgelegd aan het type
bedrijvigheid dat zich hier wenst te vestigen gezien de nabijheid van verschillende
woonwijken. Productie, verwerking en bewerking van goederen, op- en overslag,
voorraadbeheer, groepage en fysieke distributie, kleinhandel autonome kantoren, Sevesobedrijven worden hier niet toegelaten. Een uitbreiding in noordelijke richting voor activiteiten
die aansluiten bij de activiteiten die vandaag op het bestaand bedrijventerrein aanwezig zijn
(logistiek en productie)is niet verdedigbaar omwille van de ruimtelijk ingesloten ligging
tussen woongebieden. Er kan echter wel overwogen worden om bepaalde subactiviteiten
van bedrijven die grenzen aan de zone toe te laten. Het kan met name gaan over
parkeervoorzieningen, kantoor- en servicegebouwen en complementaire voorzieningen (vb.
kinderopvang, bedrijfsrestaurant, sprotfaciliteiten,...).
− de zone Webbekom West wordt ontwikkeld voor grootschalige bedrijvigheid. De zone heeft
een totale bruto-oppervlakte van 15ha. In deze zone wordt ingezet op logistieke en
productiebedrijven. Ook Seveso-bedrijven zijn toegelaten.
Wanneer de hierboven voorgestelde zones worden ontwikkeld wordt er een bijkomend (bruto-)
aanbod van 52 ha bijkomende bedrijventerreinen. In deze bruto-oppervlakte worden echter ook
heel wat bufferzones, groenassen en waterbergingen meegeteld. De netto uitgeefbare
oppervlakte is dus lager. Deze elementen zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing in de
omgeving. Er wordt gestreefd naar maximaal medegebruik zodat deze elementen ook ten
goede komen aan de omwonende of passanten.
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2.3. Creëren van ruimte voor grootschalige kleinhandel in Diest
De provincie streeft naar een optimale verweving van kleinhandel en de bebouwde ruimte.
Kleinhandelsactiviteiten maken immers intrinsiek deel uit van de stedelijke gebieden. De
kleinhandelsfunctie bevestigt de centrumrol die deze stedelijke gebieden voor hun omgeving
vervullen. Het aanbieden van ruimte voor kleinhandelsactiviteiten is een belangrijke aspect in
het realiseren van het op kernversterking gericht ruimtelijk beleid.
Principieel wordt er van uitgegaan dat de kleinhandelsactiviteiten verweven worden met de
andere activiteiten in de kern. Enkel wanneer verweving niet mogelijk is, bijvoorbeeld omwille
van het grootschalig karakter, het specifieke productaanbod, of omwille van de sterk (auto)
verkeersgenererende functie, acht de provincie het aangewezen om kleinhandelsactiviteiten af
te zonderen op specifiek daartoe afgebakende terreinen.
De zone - Leuvenstesteenweg noord - is op het gewestplan als bedrijventerrein bestemd,
maar wordt momenteel reeds grotendeels ingevuld door grootschalige kleinhandel. Deze
zone wordt geherstructureerd (centraal plein, logische interne ontsluiting, versterken
groenstructuur,…) en verder uitgebouwd als concentratiezone voor grootschalige kleinhandel.
Voor bedrijven binnen die zone worden herlocalisatiemogelijkheden gecreëerd binnen het
regionaal bedrijventerrein Leuvensesteenweg zuid.
Omgekeerd wordt een herlocalisatie voorgesteld van de grootschalige kleinhandelszaken die
momenteel binnen de bedrijvenzone Leuvensesteenweg zuid gesitueerd zijn naar
Leuvensesteenweg noord. Binnen het regionaal bedrijventerrein Leuvensesteenweg zuid wordt
grootschalige kleinhandel beperkt tot etalagefunctie in functie van de aanwezige bedrijvigheid
(bijvoorbeeld autogarages).
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3. Bepalen van de grenslijn stedelijk gebied / buitengebied
3.1. inhoud van de afbakeningslijn
Op basis van de gewenste ruimtelijke structuur, de invulling van de taakstellingen wonen en
bedrijvigheid en de grensstellende elementen van het buitengebied, wordt een grenslijn tussen
het stedelijk gebied en het buitengebied vastgelegd. Zoals hoger al aangegeven is deze
afbakeningslijn geen harde fysieke grens tussen een dens bebouwd weefsel en een volledig
open ruimte. De afbakeningslijn is wel een grens tussen 2 vormen van ruimtelijk beleid. Aan de
ene zijde van de lijn wordt een stimulerend ruimtelijk beleid gevoerd gericht op het ontwikkelen
van een duurzaam en aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en recreëren. Aan de andere
kant van de beleidslijn wordt een meer behouden beleid gevoerd waarbij het behouden en
herstellen van een aantrekkelijke en leefbare open ruimte vooropstaat.
Het vastleggen van de afbakeningslijn betekent niet dat elke lokale ontwikkeling (b.v. lokaal
bedrijventerrein of lokaal sportterrein) onmogelijk is buiten de grens. Dit is een lokale
bevoegdheid en dus onderwerp voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Wel zullen
dergelijke lokale ontwikkelingen moeten getoetst worden aan de doelstellingen van het
buitengebiedbeleid zoals omschreven in het RSV. Indien een dergelijke lokale functie reeds
duidelijk kan gesitueerd en geëvalueerd worden zal om pragmatische redenen de
afbakeningslijn hiermee rekening houden.
Evenmin betekent het vastleggen van deze beleidslijn dat binnen het stedelijk gebied geen
open ruimte elementen behouden of ontwikkeld moeten worden. Integendeel zelfs. Deze open
ruimte elementen dienen net de aantrekkelijkheid van het stedelijk gebied als woon- en
werkmilieu te verbeteren. Wel is er een verschil merkbaar in die zin dat de open ruimte
elementen binnen het stedelijk gebied meer vormen van recreatief medegebruik zullen kennen
en eerder een ecologische waarde hebben dan een zeer hoge natuurwaarde. Als onderdeel
van een ecologische structuur of als onderdeel van een natuurverweving of
natuurverbindingsgebied zijn ze echter essentieel.
Binnen en buiten de afbakeningslijn blijven de bestemmingen van het gewestplan behouden,
op uitzondering van enkele deelgebieden binnen de afbakeningslijn waarvoor een
bestemmingswijziging noodzakelijk is om het stedelijkgebiedbeleid te realiseren. Het betreft hier
voornamelijk het creëren van nieuwe bedrijventerreinen.

Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Diest - toelichtingsnota

68

3.2. Impact van de afbakeningslijn op flankerende beleidsdomeinen
De afbakeningslijn bepaalt de grens tussen twee gebieden waarvoor een verschillend beleid
geldt. In beide gebieden blijven de bepalingen en bestemmingen van het gewestplan geldig,
behalve uiteraard voor die gebieden waarvoor op basis van de hypothese gewenste ruimtelijke
structuur het wenselijk is de bestemming te wijzigen.
De afbakeningslijn wordt vastgelegd door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit wil
zeggen dat de impact van deze afbakeningslijn in eerste instantie vooral merkbaar zal zijn in
projecten met een duidelijke ruimtelijke impact of in projecten waarbij de ruimtelijke ordening
een belangrijke adviesverlenende of goedkeurende rol heeft te spelen (bijvoorbeeld de
stedenbouwkundige aanvraag).
De afbakeningslijn kan daarnaast mogelijkerwijze worden gehanteerd als instrument in andere
beleidsdomeinen. Zo kunnen fiscale elementen (onroerende voorheffing), subsidies (vb.
Huisvestingspremies), aspecten inzake openbaar vervoer, enz. verschillend worden aangepakt
aan beide zijden van de afbakeningslijn. Het zal echter het wetgevend kader van deze
beleidsdomeinen zijn die zal bepalen of en in welke mate de afbakeningslijn van het stedelijk
gebied Diest in andere beleidsdomeinen een doorwerking zal vinden.
Wat het openbaar vervoer betreft geeft het decreet basismobiliteit van 20 april 2001 reeds een
duidelijk onderscheiden beleid weer: Het minimumaanbod ligt hoger in de stedelijke gebieden
dan in het buitengebied. De bedieningsfrequentie en afstanden tot haltes hieraan gekoppeld,
werden vastgelegd in een uitvoeringsbesluit (29 november 2002). In de kleinstedelijke
gebieden is de minimale frequentie op piekuren tijdens de week (= tussen 6 en 9 uur en tussen
16 en 19 uur) drie diensten per uur, regelmatig verspreid in de tijd met een maximale wachttijd
van 20 minuten. Buiten de piekuren is dit twee diensten per uur. In het buitengebied is de
minimale frequentie resp. slechts twee en één per uur. De maximale afstand tot een halte
bedraagt in het kleinstedelijk gebied 650 m, in het buitengebied 750 m.
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3.3. Grensstellende elementen van de afbakeningslijn
De grens van het kleinstedelijk gebied wordt gevormd door volgende elementen:
Oostelijke Demervallei
De Demervallei met het Webbekom-broek vormt in het oosten een duidelijke grens. Het
provinciaal domein De Halve Maan wordt echter tot het Stedelijk gebied gerekend. Ook de
restanten van de oude stadsvestiging worden omwille van hun zachte recreatieve functie
binnen de grenslijn gelegd. Daar waar de open ruimte nog doordringt tot aan de Halensebaan
werd de afbakeningslijn tot aan de steenweg gelegd. Het behoud van deze open zichten op het
achterliggende open ruimtegebied vanaf de Steenweg wordt als een belangrijke meerwaarde
aangegeven en biedt mogelijkheden om verbindingen te leggen naar open ruimte structuren
binnen het stedelijk gebied.
Industrieterrein Webbekom
Het bestaande industrieterrein langsheen de A2 met de voorgestelde uitbreidingen in noordelijk
en westelijke richting vormt duidelijk een integraal deel van het stedelijk gebied. De
afbakeningslijn volgt daarbij over een vrij lange afstand het tracé van de snelweg. Het gemengd
open ruimtegebied tussen de noordelijke uitbreiding van de bedrijvenzone Webbekom en het
woongebied wordt tot het stedelijk gebied gerekend omwille van de zacht-recreatieve
ontwikkelingspotenties. Dit gemengd open ruimtegebied zorgt voor een landschappelijke
tussenzone tussen de bedrijvenzone en de woonzone en zoekt aansluiting in oostelijke en
westelijke richting op de waardevolle open ruimte van het omliggende buitengebied.
Kloosterberg
De landschappelijk opvallende getuigenheuvel Konijnenberg wordt gevrijwaard van bebouwing
en is bijgevolg onderdeel van het buitengebied. Aan de voet van de heuvel wordt wel een deel
van het woonuitbreidingsgebied voor sociale doeleinden ontwikkeld. De woonontwikkelingen
rond Fabiolalaan en Romblokstraat worden tot het stedelijk gebied gerekend. Dit betekent ook
dat een deel van de vallei van de Begijnenbeek, ten noorden van de Reustraat ook tot het
stedelijk gebied wordt gerekend. Het is echter uitdrukkelijk de bedoeling om deze waardevolle
open ruimte te behouden en als parkzone met een zacht recreatief karakter te behouden en te
ontwikkelen.
Leuvensesteenweg
De bestaande economische activiteiten langsheen de Leuvensesteenweg en de voorziene
beperkte uitbreiding van Leuvensesteenweg Zuid tot aan de Bosterestraat worden opgenomen
in het stedelijk gebied, evenals de bestaande woongebieden aan de oostzijde van de
Leuvensesteenweg. Aan de westzijde wordt in het zuidelijk gedeelte de Galgeberg buiten het
stedelijk gebied gehouden. Op die manier wordt een verdere verlinting van de steenweg
vermeden en blijft het open zicht op de open ruimte aan de westzijde van de steenweg
gevrijwaard. De op het gewestplan aangeduide woonzone rond de Bredestraat en één van de
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twee woonuitbreidingsgebieden worden tot het stedelijk gebied gerekend. Het meest zuidelijke
en nog niet aangesneden deeltje woonuitbreidingsgebied gelegen op de flank van de
Galgeberg, wordt net als de Konijnenberg buiten het stedelijk gebied gehouden. Het wordt aan
de stad overgelaten om dit deel ook effectief te schrappen als woonbestemming.
Woonkern Kaggevinne
De deelgemeente Kaggevinne wordt buiten de afbakening gehouden, aangezien de taakstelling
wonen tot 2017 gemakkelijk kan worden gehaald binnen de compacte afbakening. Op die
manier worden zowel de Galgeberg als de Saffraanberg grensstellend.
Westelijke Demervallei
De Demervallei stroomafwaarts vormt een harde landschappelijke overgang met de
industriezone Koudijs en Tussen de Waters, oa. aan de R26. De R26 of Citadellaan vormt daar
de grens tussen stedelijkgebied en buitengebied, met enkele uitzonderingen. Zo wordt de
woonzone Steyneveld en Steineweg ten noorden van de Diestersteenweg tot het stedelijk
gebied gerekend evenals de bedrijvenzone Tussen de Waters. De citadel wordt tot het stedelijk
gebied gerekend aan de binnenzijde van de R26 maar heeft een belangrijk rol als
binnenstedelijk groengebied met een zacht-recreatieve (na)bestemming. De citadel vormt op
die manier ook een overgang naar de open ruimte rond de oude loop van de Demer.
Beboste heuvelrug ten noorden van de spoorweg
De beboste Diestiaanheuvelrug ten noorden van de spoorweg is duidelijk grensstellend in het
noorden. Meer bepaald wordt voorgesteld om de grens op de N26 te leggen. Een uitzondering
wordt gemaakt voor het Fort Leopold , dat ten noorden van de N26 gelegen is, omwille van zijn
toeristisch-recreatieve potenties. Fort Leopold kan op die manier ook een overgang vormen
naar de open ruimte ten noorden van Diest.
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3.4. Verdere detaillering van de afbakeningslijn
De kaart met de schematische afbakeningslijn vormde de basis voor de verdere detaillering van
de lijn. Deze lijn werd beperkt bijgesteld in functie van de juridische vertaling tot op
perceelsniveau.
Hierbij werden volgende principes gehanteerd:
-

-

-
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De grens van het woongebied op het gewestplan werd gecorrigeerd op kadastraal
perceelsniveau, m.a.w. bestaande huiskavels werden gerespecteerd en niet doorsneden
op basis van de 50 m-regel woonzone langsheen wegen. In uitzonderlijke gevallen kan van
dit principe worden afgeweken, zijnde wanneer een bepaald perceel enorm diep is (bv 250
à 300 m) waardoor het wenselijk is de grens te leggen op gelijke diepte met de minder
diepe omliggende percelen. Hier wordt de grens echter niet per se op 50 meter gelegd. Ook
het feit of een perceel bebouwd of onbebouwd is, is niet bepalend voor de grens.
De lijn wordt zo bepaald dat over een perceel een eenduidige uitspraak kan worden
gedaan (in het stedelijk gebied of erbuiten).
Indien slechts één zijde van de weg wordt meegenomen, wordt de weg ook binnen de lijn
genomen, op voorwaarde dat de functie die binnen stedelijk gebied ligt ontsloten wordt via
deze weg.
Er wordt uitgegaan van functionele en morfologische grenzen eerder dan van juridische
grenzen om de grens tussen buitengebied en stedelijk gebied te bepalen. Zo kan bij
uitzondering een zonevreemde woning, direct aansluitend bij het woongebied, mee
opgenomen worden in het kleinstedelijk gebied. Dit verandert echter niets aan de
zonevreemdheid van de woningen, aangezien er geen bestemmingswijziging verbonden is
aan de afbakeningslijn.
uitlopers van het woongebied onder de vorm van linten werden niet mee opgenomen, tenzij
ze een specifieke rol vervullen binnen het stedelijk gebied.
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3.5. Overzicht van acties binnen de afbakeningslijn
Om de doelstellingen van de stedelijke ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied Diest te
realiseren werd een niet-limitatieve lijst opgesteld van (voornamelijk ruimtelijke) acties die
binnen deze actielijn noodzakelijk geacht worden.
Dit overzicht van acties wordt hier louter ter informatieve titel toegevoegd en geeft inzicht in de
noodzakelijk geachte ingrepen. De acties hebben geen verordende kracht. Het al dan niet
uitvoeren van een bepaalde actie kan geen aanleiding geven tot afwijken van de verordende
bepalingen van het grafisch plan en/of de voorschriften. Evenmin kan het loutere feit dat een
actie al dan niet uitgevoerd wordt aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding.
Het overzicht en de tabel hebben vooral tot doel om het stedelijk gebiedbeleid inzichtelijk te
maken en aan te tonen dat de ontwikkeling van het stedelijk gebied niet enkel een kwestie is
van het vastleggen van een afbakeningslijn of het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen
die de bestemming van een bepaald gebied veranderen. Ze geven ook aan dat de ontwikkeling
van het stedelijk gebied op verschillende beleidsdomeinen betrekking heeft en binnen het
afgebakende gebied ook open ruimte elementen kan bevatten.
Een aantal acties zijn gebundeld in een masterplan. Dit masterplan werd in nauwe
samenspraak met de stad Diest en de betrokken instanties opgesteld en besproken. Zowel de
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant als het college van de stad Diest hebben dit
masterplan goedgekeurd.
Op de volgende pagina wordt een overzichtstabel weergegeven. Elke actie heeft hierin een
afkorting gekregen, bestaande uit een letter en een cijfer, waarbij de letter verwijst naar het
betrokken deelaspect:
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-

Algemene acties die het stedelijk functioneren en versterkt imago van het stedelijk gebied
ondersteunen (A)

-

Acties m.b.t. de lijninfrastructuur en stedelijke mobiliteit (L),

-

Acties m.b.t. wonen en doelgroepenbeleid (W),

-

Acties m.b.t. bedrijvigheid (B),

-

Acties m.b.t. stedelijk groen en open ruimte (G),

-

Acties m.b.t. toerisme en recreatie (T)
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N°
A1

ACTIE
Strategisch project stationsomgeving

A2

Juridisch
verankeren
waardevol patrimonium

W1

Project Ezelsdijk
Site Verversgracht
Slachthuissite
Ontwikkeling
deel
WUG
Kloosterberg als stedelijk
woongebied
Doortrekkersterrein

W2

W3
7

PROGRAMMA

wonen, personeelsintensieve
bedrijvigheid, stedelijk groen,
grootschalige
detailhandel,
pendelparking
wonen,
stedelijk
groen,
detailhandel,
waardevol
patrimonium
wonen
wonen
wonen
wonen

INSTRUMENT
Masterplan
provinciaal RUP

en

TREKKER
Provincie
Vlaams-Brabant

PARTNER
Stad Diest, NMBS,
de Lijn, AWV

Gemeentelijk RUP

Stad Diest

In uitvoering
Masterplan
Masterplan
Verkavelingsplan

Stad Diest
Stad Diest
Stad Diest
Stad Diest

Private ontwikkelaars
Private ontwikkelaars
Private ontwikkelaars
Sociale
bouwmaatschappijen

wonen, doelgroepenbeleid

Provinciaal RUP

Provincie
Vlaams-Brabant
Provincie
Vlaams-Brabant

Stad Diest
Stad
Interleuven

Diest,

Diest,

B1

uitbreiding
Leuvensesteenweg zuid

gemengd regionale bedrijven

Provinciaal RUP

B2

Uitbreiding Webbekom noord

gemengd regionale bedr

Provinciaal RUP

Provincie
Vlaams-Brabant

Stad
Interleuven

B3

Uitbreiding Webbekom west

gemengd regionale bedr

Provinciaal RUP

B4

Toelaten van verweving van
functies
aan
de
Nijverheidslaan
Omvorming bedrijventerrein
Leuvensesteenweg
noord
naar detailhandelszone
Heraanleg
N2
Leuvensesteenweg

wonen
en
met
wonen
verweefbare bedrijvigheid

Stad
Diest,
Interleuven
Provincie
VlaamsBrabant, Interleuven

grootschalige detailhandel

Gemeentelijk
RUP
(wijziging
BPA
Tussen de Waters)
Provinciaal RUP

Provincie
Vlaams-Brabant
Stad Diest

Provincie
Vlaams-Brabant

Bestaande winkels

mobiliteit

mobiliteitsconvenant

AWV

Stad Diest

Omzetten deel WUG naar
openruimtebestemming
Strategisch project “Oude
Demer”

landbouw, natuur

Provinciaal RUP

Provincie
Vlaams-Brabant
Stad
Diest,
VMM

provincie
Brabant

B5

L1

G1
G3

natuur, openbaar
stedelijk groen

domein,

Inrichtingsplan

Vlaams-

7

Hiervoor zal, conform het goedgekeurd provinciaal ruimtelijk structuurplan, een apart RUP worden opgemaakt, waarin
mogelijk andere locaties zullen worden onderzocht.
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C.

1.

Deelplannen in het kleinstedelijk gebied
Diest

selectie en algemene inrichtingsprincipes
deelplannen

voor de

1.1. selectie van de deelplannen
In de actietabel die gevoegd is bij de afbakeningslijn werd voor een aantal zones aangeduid dat
een specifiek provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan moest opgesteld worden. Dit zijn de
deelplannen die in dit hoofdstuk behandeld worden.
Het betreft hier volgende deelgebieden : `
-

regionaal bedrijventerrein Leuvensesteenweg zuid

-

regionaal bedrijventerrein Webbekom Noord

-

regionaal bedrijventerrein Webbekom West

-

kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord

-

Kloosterberg

Naast de gebieden waarvoor een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt moet
worden, staan in de tabel ook enkele gebieden aangeduid waarvoor de gemeente een
planinitiatief moet / kan nemen. Alhoewel voor deze gebieden ook een bestemmingswijziging
binnen het stedelijk gebied wordt voorzien, is de impact van deze bestemmingswijziging eerder
lokaal en wordt de verantwoordelijkheid voor de opmaak van een dergelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan overgelaten aan de gemeente of de stad. Voor deze deelgebieden wordt in
voorliggende toelichtingsnota geen verdere toelichting gegeven. Daarvoor wordt verwezen naar
de respectievelijke planningsprocessen op gemeentelijk niveau en de documenten die in dat
kader worden opgesteld.
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1.2. Inrichtingsprincipes voor de ontwikkeling van bedrijvenzones
Aangezien een meerderheid van de gebieden waarvoor een ruimtelijk uitvoeringsplan
opgemaakt ingericht zullen worden voor de ontwikkeling van bijkomende bedrijventerreinen
worden een aantal algemeen geldende inrichtingsprincipes voor de ontwikkeling van de
bedrijventerreinen geformuleerd. Deze inrichtingsprincipes zijn vertaald in de inrichtingsschets
die voor elke uitbreiding van de bestaande of de ontwikkeling van een nieuwe bedrijventerrein
werd opgesteld. Ze hebben ook hun vertaling gekregen in de verordenende voorschriften.
Aandacht voor bestaande landschappelijke structuur
De landschappelijke context is een belangrijk aandachtspunt bij de concrete invulling van een
terrein. Bij de inrichting van het terrein dient rekening gehouden te worden met de
onderliggende bodem- en waterkundige structuur, met waardevolle landschappelijke elementen
en erfgoedwaarden.
Bestaande waardevolle bosstructuren en beekvalleien worden gevrijwaard en waar mogelijk
geïntegreerd binnen het ontwerp. Meer zelfs, bestaande landschappelijke elementen, de
morfologische eigenschappen van de ondergrond en de aansluiting bij een bestaand stedelijk
weefsel of een landschappelijke entiteit kunnen een belangrijke aanleiding voor de ontwikkeling
van een planconcept vormen.
Een landschapsontwikkelingsplan wordt opgemaakt voor het geheel van de gebieden gelegen
rond de Kloosterberg. In dit landschapsplan wordt de impact van de ontwikkeling van de
bedrijvenzones op het omliggende landschap onderzocht en worden maatregelen geformuleerd
om de impact op het landschap te beperken. Deze maatregelen werden vertaald in het grafisch
plan en de verordenende voorschriften van het RUP.
Collectief gebruik van functies
Er moet een hoge graad van zuinig ruimtegebruik worden nagestreefd. Dit principe kan worden
nagestreefd door het gemeenschappelijk organiseren van allerhande bedrijfsfuncties. Het
meest voor de hand liggend is de realisatie van gemeenschappelijke parkeerplaatsen.
Voorwaarde is dat die vrij centraal gelegen zijn, waardoor de loopafstand naar de
respectievelijke bedrijven niet te groot is.
Andere voorbeelden zijn de organisatie van gezamenlijke laad-, los- en overslagzones,
(vracht)autowasplaatsen, opslagplaatsen, afvaldepot, vergaderruimtes, waterbekkens,…
Behalve het beperken van de ruimteverliezen en het beter benutten van de infrastructuur, is
dergelijke samenwerking ook vanuit economisch standpunt interessant. Investeringen voor
aankoop, aanleg en beheer kunnen namelijk gedeeld worden.
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Zuinig en duurzaam ruimtegebruik
Bij de uitbreiding van de bestaande bedrijfsterreinen of het ontwikkelen van nieuwe
bedrijventerreinen is het evident dat deze voldoen aan de hedendaagse maatschappelijke
criteria. Dit betekent dat de bedrijfsterreinen op een duurzame wijze moeten ontwikkeld,
aangelegd en beheerd worden. Een van de elementen die daarin een rol speelt is een zuinig
ruimtegebruik. Om die reden wordt het stapelen van functies (bijvoorbeeld voor
kantooractiviteiten) aangemoedigd en voor sommige activiteiten zelfs verplicht.
Duurzaamheid is echter niet enkel een kwestie van zuinig ruimtegebruik. Ook
energiebesparende maatregelen, de keuze van duurzame bouwmaterialen, het voorzien van
correcte een multimodale ontsluiting van het bedrijfsterrein of hhet bedrijfsgebouw) is
noodzakelijk.
Kwaliteitsvolle groene inrichting
Het groen bepaalt in grote mate de beeldkwaliteit van een terrein. Er dient een keuze gemaakt
te worden of het terrein zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in het bestaande landschap of er op
het terrein een ‘nieuw’ landschap wordt gecreëerd. Deze keuze zal in sterke mate bepaald
worden door de ecologische, landschappelijk of natuurlijke waarde van de omliggende open
ruimte gehelen of – fragmenten.
Beperken van hinder voor omliggende functies
‘Hinder’ is een vrij ruim begrip: geluidshinder, lichthinder, stofhinder, trillingshinder, geurhinder,
verkeershinder, visuele hinder,… Het middel bij uitstek om de hinder in te schatten en
voorstellen te formuleren om deze hinder te beperken is de plan-MER. De voorstellen tot
verbetering werden vertaald in het grafisch plan en de verordenende voorschriften.
Een belangrijk middel om de hinder naar omliggende functies te beperken, is het voorzien van
een buffer. Aard en afmetingen van een buffer kunnen zeer verschillen naargelang de
specifieke situatie op het terrein. In sommige gevallen volstaat een afstandsbuffer in andere
gevallen kan een brede volumebuffer aangewezen zijn. Dergelijke volumebuffers kunnen een
functionele invulling krijgen door er bijvoorbeeld fiets- wandel- en sportmogelijkheden te
voorzien. Buffers hebben niet alleen een bufferende functie maar dienen ook een
landschappelijke integratie van de bedrijvigheid in de meestal waardevolle omgeving te
realiseren. Dit betekent ook dat de buffer beschouwd moet worden als een onderdeel van het
omliggende landschap en dit landschap als het ware een deel laat overlopen tot aan de
bedrijfspercelen. Typerende kenmerken van het omliggende landschap, zoals boomsoort,
plantrichting en volumewerking kunnen daartoe in de bufferzone worden opgenomen en de
integratie van het bedrijventerrein in zijn omgeving versterken. Het is absoluut niet de bedoeling
om rond de bedrijven een volledig dicht en immer groen blijven scherm op te trekken. Dit soort
buffer is vreemd in het omliggende landschap en zou in wintertijd nog meer de aandacht op de
bedrijvenzone vestigen dan wanneer geen buffer zou worden voorzien.
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2. Deelplan Regionaal bedrijventerrein Leuvensesteenweg Zuid
2.1. Afbakening en beschrijving bestaande toestand
Deze locatie betreft een terrein dat gelegen is
aansluitend op de bestaande bedrijvenstrip
Leuvensesteenweg Zuid. Op het bestaande
bedrijventerrein vindt men een vermenging van
grootschalige kleinhandel en bedrijven, en enkele
woningen. Alle bestaande bedrijven sluiten
rechtstreeks aan op de secundaire weg
Leuvensesteenweg N2.
Omwille van het streven naar juridische
éénvormigheid werd geopteerd om ook de
bestaande KMO-zone op te nemen in het
provinciaal RUP.
Het terrein heeft ongeveer een driehoekige vorm. In het westen wordt het begrensd door de N2
Leuvensesteenweg. De noordoostelijke grens wordt enerzijds gevormd door de woonwijk Bost
en de Bosterseweg, die een aantal huizen bedient. Deze straat buigt af in westelijke richting en
gaat over in een aardeweg. De Bosterseweg valt samen met de zuidelijke grens van het
deelplan. Langs deze weg loopt een afwateringsgracht. Langs het meest oostelijke deel van
deze weg staat een rij bomen en struiken. Loodrecht op de Bosterseweg lopen een aantal
afwateringsgrachten. Het volledige gebied is vandaag ingenomen door akkerland. Er loopt een
hoogspanningsleiding over het terrein.
Het terrein zelf is relatief vlak en ligt wat hoger dan de eigenlijke vallei van de Begijnenbeek.
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2.2. Juridische context
type plan

in het gebied

aangrenzend

gewestplan(nen)

gewestplan
Aarschot-Diest
(KB
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

gewestplan Aarschot-Diest (KB.
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen
geen
geen

geen
zie plan
toestand
geen

geen

geen

geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen

buurtweg nr 11 - Bosterestraat
geen
geen
GENO (deel Begijnenbeek) / VEN
Begijnenbeek 543
geen
geen
geen

geen
geen

geen
Begijnenbeek / Gelegracht

gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan(nen)
provinciale
ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
Algemeen
Plan
van
Aanleg
Bijzonder Plan van Aanleg
verkavelingsvergunning
beschermde stads- en
dorpsgezichten
beschermde
landschappen
buurt- en voetwegen
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichlijngebied
Vlaams
Ecologisch
Netwerk (VEN)
Natuurreservaten
Bosreservaten
beschermingszone
grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen
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2.3. Inrichtingsprincipes
Bestaande beekstructuur als drager
De begrenzing van de zone wordt ingegeven door de bestaande structuur. De zuidelijke grens
is de Bosterestraat. Langsheen deze straat (die op deze plaats een aardeweg is) loopt een
beek, die afwatert in de Begijnenbeek. De beek loopt van west naar oost. Zowel de percelen
ten noorden (in de zoekzone) als ten zuiden van de Bosterestraat wateren af naar deze beek.
De beek loopt ter hoogte van de zoekzone nagenoeg parallel met de Begijnenbeek. Tussen de
Bosterestraat en de vallei van de Begijnenbeek is er een plaatselijke verhoging.
Doordat de percelen afwateren naar de Bosterestraat is er een perceelsstructuur ontstaan
loodrecht op de Bosterestraat. Deze structuur uit zich ook in houtkanten, afwateringsbeekjes en
aardewegjes loodrecht op de Bosterestraat.
Deze globale bestaande structuur blijft behouden en wordt als drager van de ontwikkeling
gezien. De bestaande afwateringsstructuur zal worden versterkt voor de afvoer van het
hemelwater van het bedrijventerrein. Er wordt een groenstructuur gekoppeld aan de
beekstructuur. Zo wordt de buffering van het bedrijventerrein volledig opgenomen in de
houtkantstructuur van de omgeving.
Rond de Bosterestraat wordt een bredere groenstrook voorzien die voldoende buffercapaciteit
heeft voor het afstromend hemelwater.
Ruime afstand bewaren ten aanzien van de bewoning
Enkel in het noordoosten van de site grenst de zone aan een woonzone. Hier bestaat echter de
mogelijkheid om een voldoende afstand te bewaren. Een bestaande afwatering wordt als grens
genomen van de bedrijvenzone in oostelijke richting. Het gebied tussen deze beek en de wijk
Bost kan ingericht worden als een brede buffer (70m). Het gebied tussen deze beek en de
Bosterestraat wordt niet ontwikkeld. Op die manier wordt ook voldoende afstand bewaard t.o.v.
de enkele woningen aan de Bosterestraat.
Één centrale as
De nieuw te ontwikkelen zone wordt volledig ontsloten door één centrale as. Deze centrale as
doet dienst als erfontsluiting. De as laat verkeer toe in twee richtingen, zodat slechts één
knooppunt met de Leuvensesteenweg noodzakelijk is.
Herstructurering bestaande bedrijvenzone door lusweg
In de bestaande stripvormige bedrijvenzone langs de Leuvensesteenweg zijn nu bedrijven en
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handelszaken gesitueerd die allen rechtstreeks hun ontsluiting hebben op de steenweg. Door
de aanleg van een lusweg worden deze bedrijven ook ontsloten via de centrale as. Door de
aanleg van deze éénrichtingslus wordt de verkeersveiligheid verhoogd.
Bosterestraat als fietsas
De Bosterestraat zal dienst doen als centrale fietsas. Deze fietsas is gelegen in een groene
zone, waarin ook de waterbuffering wordt opgenomen. Loodrecht op deze as worden nog een
aantal fietsverbindingen tot aan de Leuvensesteenweg gerealiseerd. Ook deze worden
gekoppeld aan de afwatering- en groenstructuur.
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2.4. Inrichtingsschets
Om de voormelde principes die de basis vormen voor de verordende bepalingen in het plan en
de voorschriften te verduidelijk werd een inrichtingsschets opgesteld. Deze inrichtingsschets
geeft de ontwikkeling aan van de bedrijvenzone zoals die op dit ogenblik het meest geschikt
lijkt.
De inrichtingsschets is slechts informatief. Dit wil zeggen dat het plannetje slechts één van de
inrichtingsmogelijkheden aangeeft hoe de bedrijvenzone er in de toekomst zou kunnen uitzien.
De inrichtingsschets heeft ook een rol gespeeld in het vastleggen van bepaalde
randvoorwaarden voor het specifieke bedrijventerrein. Deze randvoorwaarden werden vertaald
in het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften.
De inrichtingsschets geeft aan dat de ontsluiting van de bestaande en van de nieuwe
bedrijvenzone best op één plaats aantakt op de N2 (Leuvensesteenweg). Dit betekent ook dat
er naar gestreefd wordt dat op termijn de rechtstreekse erftoegangen tot de N2 vanuit de
bestaande bedrijvenzoen worden verminderd en vervangen door een erfontsluitingsweg parallel
naast de N2.
Vanop deze ontsluiting loopt een centrale ontsluitingsas parallel aan de Leuvensesteenweg.
Deze centrale ontsluitingsas zorgt voor de ontsluiting van alle nieuwe bedrijfsgebouwen. De
erfontsluitingsweg voor de bestaande bedrijven takt eveneens op 2 plaatsen aan op deze
centrale ontsluitingsas. De centrale ontsluitingsas wordt vormgegeven als een centrale laan
met hoogstammig groen. Parallel op deze groene centrale laan worden bomenrijen voorzien die
enerzijds het bedrijventerreinen compartimenteren en anderzijds aansluiting zoeken op (nog te
ontwikkelen of bestaande) bomenrijen in het aanpalende landbouwlandschap aan de overzijde
van de Bostersebeek.
De bedrijvenzone wordt ten opzichte van de bestaande woonkern gebufferd door een
voldoende breed groenscherm. Aan de zijde van de Bostersebeek is het groenscherm minder
breed en wordt vooral een landschappelijke overgang nagestreefd. Enerzijds gebeurt dit door
het doortrekken van een aantal bomenrijen. Anderzijds wordt er naar gestreefd om de zone
tussen Bostersebeek en de Begijnenbeek op een landschappelijke wijze in te richten. In de
landschapsevaluatiestudie worden hiervoor mogelijkheden geformuleerd. Deze zone zal in de
toekomst eerder als gemengd open ruimte gebied ingericht worden.
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2.5. Aandachtspunten vanuit de plan-MER
De planzone Leuvensesteenweg Zuid sluit aan de westelijke zijde aan op de bestaande
bedrijvenstrip aan de Leuvensesteenweg en wordt begrensd door de bestaande structuur, ten
noordoosten de wijk Bost, en de Bosterestraat, die afbuigt en overgaat in een aardeweg en de
ZO-grens vormt.
Herbestemming van de huidige landbouwzone is van definitieve aard waardoor de potentiële
functies van het gebied afnemen. De landbouwgeschiktheid van de percelen is zeer
heterogeen. Door de realisaties kan men verwachten dat de bodem verdicht, waarvoor
milderende maatregelen worden voorgesteld op de plaatsen die later nog vegetatie dienen te
dragen of infiltrerend dienen te blijven. Andere effecten op de bodem zijn eerder beperkt,
hooguit minder erosie, in de mate dat dit plaatselijk momenteel een beperkt knelpunt vormt. Er
zijn geen gekende knelpunten m.b.t. bodemhygiëne. Inname van het gebied heeft
vanzelfsprekend afdichting tot gevolg, doch de generieke maatregelen conform het beleid
terzake (o.m. Vlarem II, art. 6.2.2.1.2§4), in het bijzonder de infiltratiemogelijkheden zullen
waarschijnlijk afdoend zijn om de grondwatervoeding te handhaven. Infiltratievoorzieningen
betekenen wel een ruimtebeslag van grofweg 0.4 ha, doch ze zijn waarschijnlijk deels te
realiseren in combinatie met de RWA-buffer. Men kan verwachten dat steeds RWA zal nodig
blijven. Gezien de huidige wateroverlast stroomafwaarts van het terrein, m.b.t. de Begijnenbeek
ter hoogte van de Speelhofwijk, heeft de RWA een significant negatief effect; Verdergaande
inrichtingsmaatregelen, buffer en geknijpte afvoer zijn vereist en mogelijk. De RWA-buffer
betekent een ruimtebeslag van ca. 0.5 ha. Bovendien is het aan te bevelen om eveneens de
RWA van de bestaande bedrijven mee te nemen in de aan te leggen voorzieningen. Elke RWAbuffer dient afsluitbaar te zijn bij calamiteit en wordt bij voorkeur collectief aangelegd. Alle RWA
van risicovlakken (parkings, wegenis,..) dient geleid te worden over KWS-afscheider met
coalescentiefilter, en via slibvang. Het is in die zin ook belangrijk dat erosie wordt vermeden
tijdens werken.
Gezien de huidige waterkwaliteit van de Begijnebeek niet voldoet aan de basiswaterkwaliteit, is
bijkomende vuillast via effluenten te vermijden. Ingeval bijkomende grondwaterwinning gebeurt
in het Diestiaan zijn effecten m.b.t. de freatische grondwaterstanden buiten het plangebied niet
uitgesloten.
De ontwikkeling van bedrijvigheid genereert beperkt bijkomend verkeer op de
Leuvensesteenweg. Het betekent vrijwel geen bijkomende hinder voor de woningen langsheen
de steenweg. De impact op de huidige capaciteit wordt als gering beoordeeld. Anderzijds is
fietsverkeer belangrijk langs deze as, een hoofdroute in het functioneel fietsroutenetwerk.
waardoor een gering negatief effect wordt verwacht op de verkeersveiligheid. Een herinrichting
van de steenweg conform het streefbeeld is een afdoende maatregel.
De grootste effecten door emissies in de lucht als gevolg van bedrijvigheid zullen plaatsvinden
in een zone die voor meer dan 40% uit kwetsbare gebieden bestaat (woongebied). Dit is
ingrijpender dan m.b.t. de andere deelplanlocaties. In die zin wordt het effect van industriële
Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Diest - toelichtingsnota

85

luchtemissies van het plan voor de locatie als deel van het gehele plan (m.a.w. de spreiding
van bedrijventerrein op 3 locaties) ongunstiger beoordeeld dan het locatiealternatief waarbij de
concentratie van bedrijfsactiviteiten gebeurt op de locaties Webbekom N en W.
Voor effecten door verkeersluchtemissies geldt dat spreiding op de drie locaties (m.a.w.
conform het ontwerp van RUP) het meest gunstige is.
De omvorming van dit agrarisch gebied tot industriegebied, impliceert dit dat de
milieukwaliteitsdoelstelling voor geluid voor het te ontwikkelen gebied, de omliggende
woonkernen en natuurgebied wijzigen. Afhankelijk van de ligging en de beoordelingsperiode
wordt de milieukwaliteitsdoelstelling 5 tot 15 dB(A) minder streng. Dit kan een negatief effect op
het
geluidsklimaat
in
de
nabijgelegen
woonkern
hebben,
alhoewel
de
milieukwaliteitsdoelstelling volgens de nieuwe richtwaarde toch gerespecteerd wordt. Volgens
het beoordelingskader wordt hierdoor m.b.t. het plan een gering negatief effect toegekend. Er
worden milderende maatregelen geformuleerd. Geluidseffecten door verkeerstoename zijn
verwaarloosbaar.
De planlocatie bestaat grotendeels uit akkers en is biologisch minder waardevol. Bermen langs
afwateringsgrachten en bomenrijen en houtkanten langs Bosterestraat worden behouden.
Aansluitend bij de woonzone ten noordoosten wordt een ca. 30 m brede bufferzone voorzien.
Deze groenstrook en nieuwe lineaire groenelementen langs interne wegen en in de randzones
kunnen een matig positieve biotoopwinst opleveren. Er worden geen of geringe effecten
verwacht door barrièrewerking, rustverstoring voor fauna, wijziging in de bodem, of door
atmosferische emissies, na toepassing van milderende maatregelen.
De achterwaartse beperkte uitbreiding van de bestaande bedrijvenstrip doet de lintvormige
bebouwing langs de Leuvensesteenweg nauwelijks toenemen, waardoor het grote open
ruimtegebied in het zuidoosten van Diest slechts beperkt vermindert. De uitbreiding van het
bestaande bedrijventerrein situeert zich in een depressie net achter de top van een heuvel
(gezien vanuit de Begijnenbeekvallei) en heeft daardoor slechts een beperkte visuele impact.
De uitbreiding biedt zelfs kansen om de bestaande bedrijvigheid beter landschappelijk te
integreren. Zo dient de grachten- en houtkantenstructuur als basis voor de landschappelijke
inpassing van het bedrijventerrein in de omgeving. Er worden geen erfgoedwaarden aangetast
of verstoord.
Door het deelplan verdwijnt ca. 19 ha landbouwgronden; geen landbouwzetel gaat verloren.
Effecten op de gezondheid van de mens zijn in de omgeving van deze zone relatief belangrijker
dan in de omgeving van de andere planzones gezien de ligging t.o.v. woongebied. Dit geldt in
het bijzonder voor luchtkwaliteit. Evenwel dient men ervan uit te gaan dat luchtkwaliteitsnormen
dienen gerespecteerd te worden. Met betrekking tot geluid worden milderende maatregelen
voorgesteld.
Samenvattend kan men stellen dat dit deelplan kan gerealiseerd worden onder voorwaarde van
de nodige maatregelen die verder worden samengevat.
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DEELPLAN UITBREIDING RB
LEUVENSESTEENWEG ZUID
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

BODEM
Verdichting

In de zones die niet worden verhard en deel zullen uitmaken van
groenvoorziening of buffers of infiltrerend dienen te blijven zal men de
bodemstructuur dienen te beschermen door niet berijden van de bodems met
zwaar materieel of werken met rijplaten (PR).

Erosie

Afdekken van partijen tijdelijk gestockeerde grond indien geërodeerd materiaal in
oppervlaktewaters kan terechtkomen (PR).

WATER
Effecten door afdichting en
verandering in infiltratie op
grondwatervoeding

De infiltratievoorzieningen, met infiltrerende oppervlakte van ca. 4000 m², dienen
gerealiseerd worden door afvoer via infiltrerende grachten, wadi’s (niet
limitatieve opsomming), en/of in combinatie met RWA-buffer (zie verder), bv.
door een volume te voorzien in de RWA-buffer dat nooit geledigd wordt door
lozing. Een meer nauwkeurige dimensionering dient te gebeuren op basis van
terreinonderzoek en metingen van infiltratiecapaciteit (PR).
Dergelijk infrastructuur is mogelijk in de zone met droge zandleembodems (zie
bodemkaart). Deze zone kan als overdruk worden opgenomen in het RUP of er
wordt verwezen naar de zone met droge zandleembodem (PL). De infrastructuur
wordt collectief aangelegd (PL).

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

Effecten van DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater op
oppervlaktewaterkwaliteit

Geen effect m.b.t.
DWA;

Verscherpte normen zijn aangewezen bij lozing van effluent op de Begijnenbeek.
Bij de lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te worden met de
waterkwaliteitseisen van de ontvangende waterlopen zoals bepaald in het
Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde (PL/PR).

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

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

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

Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (PR).

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

Vóór lozing op oppervlaktewater dient bemalingswater voldoende belucht te
worden (oxydatie van het opgeloste ijzer) (PR).
Deze RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met
coalescentiefilter, en buffering met slibvang (PR).
Een RWA buffervolume van 250 m³/ha verharde oppervlakte (privé en openbaar
domein) en een vertraagd lozingsdebiet van 20 l/s/ha verhard wordt opgelegd
(PL/PR).
De RWAbuffering betekent een ruimtebeslag van grootteorde 0.5 ha (PR).
RWAbekkens zijn afsluitbaar bij calamiteit worden bij voorkeur collectief
aangelegd (PL/PR).
Het is aan te bevelen om bij de aan te leggen buffervolumes eveneens de RWA
in rekening te brengen van bestaande bedrijven langsheen de
Leuvensesteenweg zodat de RWA van deze bedrijven eveneens (op langere
termijn) kan aan gekoppeld worden aan deze nieuwe bekkens (PL/PR).
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DEELPLAN UITBREIDING RB
LEUVENSESTEENWEG ZUID
Effect
Wijziging structuurkwaliteit
kwaliteit waterbodem

Toelichting

en

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken zal de gracht aan de rand van
de locatie eveneens betrokken worden. Verbetering van het regime en de
structuurkwaliteiten is mogelijk door combinatie met RWAbuffer en
infiltratievoorzieningen, flauwe taluds, plaatselijk verbrede gracht, een meer
kronkelend verloop, … (niet limitatieve opsomming) (PL/PR).

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

MENS-VERKEER
Verkeersveiligheid

In het bijzonder
m.b.t. fietsverkeer

Herinrichting van de N2 Leuvensesteenweg conform het streefbeeld (PR)

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

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

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

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

LUCHT
Emissies door bedrijvigheid

m.b.t.

GELUID EN TRILLINGEN
Effecten door bedrijvigheid

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

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

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

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

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

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
perceptieve kenmerken

Betere
landschappelijke
integratie

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

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

MENS, RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Verkeersleefbaarheid en
veiligheid

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

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Gezondheidsaspecten

Emissies geluid en
lucht

Ter hoogte van de grens met de woonkern Bost wordt voorgesteld om (PR):

bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen geluid,

geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is.
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen
om de afstanden tot bewoning te bepaling in functie van het type van
bedrijfsactiviteit, en dit volgens de Nl. milieuzonering (PR).

Doorwerking in het RUP

2.6. Aandachtspunten vanuit de landbouwgevoeligheidsanalyse
In de totaalscores krijgen alle percelen een waarde tussen 105 en 160, wat voor Diest
gemiddelde scores zijn.
Dit gebied bevat geen bedrijfszetels of huiskavelpercelen. De afstand tot de bedrijfszetel is
minimaal 200m, wat voor sommige percelen oploopt tot 2 à 3 km. Voor Diest is het de enige
perimeter met hoge scores voor leeftijd en uitbollingsgraad, wat wijst op jongere
bedrijfsvoerders.
Dit gebied is niet overstromingsgevoelig en slechts gedeeltelijk licht erosiegevoelig. De
landbouwgevoeligheid van dit gebied ligt tussen de beide andere Diestse scenario’s in.
Er worden geen specifieke aandachtspunten vanuit de landbouwgevoeligheidsanalyse
geformuleerd.

2.7. Aandachtspunten vanuit het ruimtelijk veiligheidsrapport
Voor het deelplan “Leuvensesteenweg Noord werd de inplanting van Seveso-inrichtingen,
gezien hun ligging en relatie tot de omgeving, a priori uitgesloten. Dit betekent dat in deze zone
geen SEVESO bedrijvigheid wordt voorzien.
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2.8. Ontwikkeling en timing
Het gebied wordt geschikt geacht voor de inplanting van zowel grootschalige als kleinschalige
bedrijven. Ook vandaag is de menging aanwezig op het gebied. De minimale perceelsgrootte
wordt op 2.500 m² gelegd. Op die manier wordt ook ruimte geschapen voor minder
ruimtebehoevende regionale ondernemingen en wordt een differentiatie ingebracht ten opzichte
van de twee overige nieuwe locaties Webbekom-noord en Webbekom-west (zie verder).
Wellicht worden de eerder kleinschalige (en minder luidruchtige) bedrijfsactiviteiten best
gelokaliseerd aansluitend bij de bebouwing. Dit zal blijken uit de verplicht op te maken
inrichtingsstudie.
Er wordt geen overgangsperiode ingevoegd voor bedrijven die thans gevestigd zijn op deze
zone, en als zuivere kleinhandel kunnen worden beschouwd. Zij worden met andere woorden
zonevreemd. Indien deze kleinhandelszaken wensen uit te breiden; dienen ze zich te
herlocaliseren naar het specifiek regionaal bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel
Leuvensesteenweg-noord. Verbouwen binnen het bestaand volume is wel nog mogelijk voor
deze bedrijven.
Bedrijven te beschouwen als toonzaaldistributie (autogarages,
wooninrichting,..) vallen hier niet onder en mogen evenwel hun locatie behouden. Een gericht
aankoop- en uitgiftebeleid voor het terrein in samenhang met Leuvensesteenweg-noord is dan
ook onontbeerlijk.

2.9. Watertoets
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de
watertoets moet gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk
watersysteem.
Er wordt hiervoor verwezen naar de discipline water binnen de plan-MER.

2.10. Ruimtebalans – Planbaten - Planschade
2.10.1. Ruimtebalans
De volgende tabel geeft de oppervlakten waar weer voor de delen van het RUP die van
bestemming wijzigen (in gebiedscategorieën).
De totale oppervlakte van het RUP bedraagt 30Ha
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VAN/NAAR

BEDRIJVIGHEID

LANDBOUW

18,9 HA

WONEN

0,1 HA

Er wordt door het RUP bestemmingswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de
ruimtebalans:

-

Gebiedscategorie landbouw

- 18,9 Ha

-

Gebiedscategorie Bedrijvigheid

+ 19 Ha

-

Gebiedscategorie wonen

- 0,1 Ha

2.10.2. Planbaten - Planschade
Voorgaande tabel geeft de bestemmingswijzigingen weer, die aanleiding kunnen geven tot een
planbatenheffing.
Op een aparte kaart is weergegeven op welke percelen de planbaten van toepassing kunnen
zijn.
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3. Deelplan regionaal bedrijventerrein Webbekom noord
3.1. Afbakening en beschrijving bestaande toestand
Dit gebied is gelegen ten noorden van het bestaand bedrijventerrein Webbekom. De
overgang tussen het RUP en het bedrijventerrein is een begroeide talud, die een
hoogteverschil van 5 à 10m overbrugt.
Het terrein zelf licht in een lichte helling. In het meest westelijke deel is de helling iets
groter. Het volledige terrein watert af naar de Leugenbeek, die in het noorden van het
gebied gelegen is.
In het oosten bevinden zich woningen die gelegen zijn langs de Halensestraat (N2). Ten
noorden van het gebied bevinden zich woningen van de kern Webbekom.
In het gebied zijn een zestal woningen
gelegen. Een niet-vervallen, maar nog
volledig ontwikkelde verkaveling in
agrarisch gebied tussen Dorpsveldstraat
en Heggestraat uit 1965 werd uit het RUP
gehouden, gezien de aanwezigheid van
die verkaveling. Centraal in het gebied
langs de Dorpsveldstraat waren tot voor
kort twee voetbalterreinen aanwezig.
Daar ten noorden van is er een
proefdierenkliniek met serres gesitueerd.
Het oostelijke deel van het terrein wordt
hoofdzakelijk
ingenomen
door
hobbylandbouw. In het westelijke deel
zijne er meer akkers gelegen. De
westelijke grens van het RUP is een holle
weg (Tiensebaan).
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3.2. Juridische context
type plan

in het gebied

aangrenzend

gewestplan(nen)

gewestplan
Aarschot-Diest
(KB
07.11.1978 en later wijzigingen)
Geen

gewestplan Aarschot-Diest (KB.
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

Geen

geen

Geen

geen

Geen

geen

Geen
Geen

geen
verschillende, zie plan bestaande
juridische toestand
geen

gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan(nen)
provinciale
ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
Algemeen
Plan
van
Aanleg
Bijzonder Plan van Aanleg
verkavelingsvergunning
inventaris
bouwkundig
erfgoed
beschermde stads- en
dorpsgezichten
beschermde
landschappen
buurt- en voetwegen

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichlijngebied
Vlaams
Ecologisch
Netwerk (VEN)
Natuurreservaten
Bosreservaten
beschermingszone
grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen
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- Webbekomstraat 11
- Heggestraat 9
Geen

geen

Geen

geen

verschillende, zie plan bestaande
juridische
toestand:
overige
elementen
Geen
Geen
Geen

geen
geen
geen

Geen
Geen
Geen

geen
geen
geen

Geen
Leugenbeek

geen
Demer
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3.3. Inrichtingsprincipes
een brede buffer ten opzichte van het wonen vormt een link naar de open ruimte
De bedrijvenzone grenst in het oosten en het noorden aan woningen langs respectievelijk de
Halensebaan en de Dorpsveldstraat. Om deze woningen voldoende te bufferen van de
bedrijvigheid wordt een zeer brede bufferzone voorzien. Deze bufferzone vormt een gemengd
open ruimte gebied dat aansluiting zoekt in oostelijke richting op de open ruimte rond de
oostelijke Demervallei en in westelijke richting met de open ruimte rond de Kloosterberg en het
open landbouwlandschap ten zuiden ervan.
nieuwe bedrijvigheid aansluitend op bestaand bedrijventerrein
De bedrijvigheid wordt aansluitend op het bestaande bedrijventerrein voorzien. Tussen het
bestaande bedrijventerrein en het nieuw aan te leggen bedrijventerrein is wel een groot hoogte
verschil aanwezig. De talud is begroeid met struiken en bomen. Op deze manier wordt de
bedrijvigheid zo veel mogelijk gebundeld en wordt ook voldoende afstand gehouden t.o.v. de
woonomgeving.
ontsluiting vanaf bestaande bedrijventerrein
De ontsluiting van de nieuwe bedrijvenzone gebeurt vanuit de bestaande bedrijvenzone. De
bedrijvenzone is niet toegankelijk vanaf de omliggende straten in het open ruimtegbied of de
woonstraten. Het betreft een regionale bedrijvenzone waarvoor de ontsluiting dient te gebeuren
in de richting van de Halensebaan en/of de E314. Voor de ontsluiting zijn er 3 varianten
opgesteld. Welke van de 3 varianten uiteindelijk weerhouden zal worden is nu nog niet beslist
en is onderwerp van nader onderzoek en overleg met onder meer Toyota en Interleuven.
Fietsnetwerk gekoppeld aan groenstructuur
De fietsstructuur wordt gekoppeld aan de de groenstructuur. En dit zowel in het bedrijventerrein
als voor de verbinding met de stad. Afhankelijk van de gekozen ontsluitingsstructuur voor de
bedrijvenzone zal de fietsinfrastructuur bepaald worden. Belangrijke fietsverbindingen zijn
echter duidelijk enerzijds oost-west gericht via het gemengde open ruimtegebied en parallel
aan de Leugenbeek. Anderzijds noord-zuid langsheen Tiensebaan en de Steenweg op
Paepenbroeck in de richting van Diets Centrum.
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3.4. Inrichtingsschets
Om de voormelde principes die de basis vormen voor de verordende bepalingen in het plan en
de voorschriften te verduidelijk werd een inrichtingsschets opgesteld. Deze inrichtingsschets
geeft de ontwikkeling aan van de bedrijvenzone zoals die op dit ogenblik het meest geschikt
lijkt. De inrichtingsschets is slechts informatief. Dit wil zeggen dat het plannetje slechts één van
de inrichtingsmogelijkheden aangeeft hoe de bedrijvenzone er in de toekomst zou kunnen
uitzien. De inrichtingsschets heeft ook een rol gespeeld in het vastleggen van bepaalde
randvoorwaarden voor het specifieke bedrijventerrein. Deze randvoorwaarden werden vertaald
in het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften.
Voor de ontwikkeling van deze bedrijvenzone werden 3 varianten opgesteld. Het verschil in de
varianten is voornamelijk gelegen in de ontsluiting van de nieuwe bedrijvenzone en de wijze
waarop de bedrijvenzone rond deze ontsluitingsweg is georganiseerd. Dit heeft ook gevolgen
voor de wijze waarop het tussenliggend gemengd open ruimte gebied wordt georganiseerd.
In het masterplan en de plan-MER is een inrichtingsschets opgenomen waarbij de ontsluiting
van de bedrijvenzone gebeurt via de Tiensebaan. De Tiensebaan sluit aan de achterzijde aan
bij de bestaande bedrijvenzone Webbekom. De ontsluiting naar de nieuwe bedrijvenzone zou
dan over een korte afstand de Tienesebaan volgen en vervolgens in de meest zuidelijke tip van
de nieuwe bedrijvenzone een aansluiting geven naar de nieuwe bedrijvenzone. Tussen de
nieuwe bedrijvenzone en de bebouwing langs de Halensebaan wordt het gemengde open
ruimtegebied zeer breed gehouden. De zone bestrijkt de hele oppervlakte tussen de bestaande
bebouwing van Toyota en de woningen langs de Halensebaan. De bedrijvenzone wordt in
noordelijke richting wel tot tegen de Leugenbeek voorzien. Tussen de Leugenbeek en de
Webbekomstraat wordt een gemengd open ruimtegebied voorzien.
In uitvoering van het masterplan voor het kleinstedelijk gebied Diest worden mogelijke
landschappelijke inrichtingen onderzocht in de studie 'landschapsontwikkelingsplan
steenwegen'. Onderdeel van deze studie is de opmaak van een inrichtingplan voor de open
ruimte ten noorden van de uitbreidingzone.
Deze optie werd n.a.v. de opmerkingen in de plan-MER en de voorlopige bevindingen in het
landschapsontwikkelingsplan opnieuw geëvalueerd en op sommige punten als problematisch
aangeduid. Zo zijn grote delen van de Tiensebaan mooie getuigen van een holle weg. De zone
waarover het verkeer van en naar de beide bedrijvenzones moet rijden heeft vandaag
misschien niet de hoogste waarde maar verbreekt duidelijk de ecologische verbinding tussen
hert noordelijk gedeelte van de holle weg en het zuidelijk gedeelte van de holle weg. In de planMER worden daarom voor deze zone flankerende maatregelen bepaald, onder meer dat de
nieuwe wegenis best naast de holle weg aangelegd moet worden voor een maximaal behoud
ervan. Dit betekent echter wellicht dat het terrein van Toyota hoe dan ook ten dele
aangesneden moet worden en dat het argument pro deze ontsluitingsstructuur, nl. dat hiermee
geen ontsluiting over de terreinen van Toyota zou lopen, komt te vervallen.
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versie zoals opgenomen in Masterplan en plan-MER
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Een tweede argument contra dit plan is de korte afstand van de bedrijvigheid ten opzichte van
de Leugenbeek. Aangezien de Leugenbeek net als dragende structuur voor dit gemengd
openruimtegebied functioneert is het beter een ruimere afstand te behouden tussen de
waterloop en de nieuwe bedrijvigheid. Dit laat tenslotte ook toe om te voorzien in een fiets- en
wandelpad langsheen de Leugenbeek aan de zijde van de bedrijvenzone.
Een laatste argument betrof de invulling van het gemengde openruimtegebied tussen de
Halensebaan en Toyota. Dit gebied is zeer breed (bijna 200m) en uitgestrekt maar kent een
eerder matige landschappelijke kwaliteit.
Om die reden worden in de landschapsontwikkelingsplan een aantal varianten voor de
ontsluiting uitgewerkt. In het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van
Provinciaal RUP is gebleken dat er slecht één variant haalbaar blijkt uitgaande van de
randvoorwaarden vanuit de planMER (maximaal behoud Tiensebaan als holle weg) en de
bedrijfsvoering van TOYOTA.
De variant voorziet een inplanting van de ontsluitingsweg in het uiterste westen van de
bestaande terreinen van Toyota. De hoek is momenteel ingenomen door buffergroen. De
inplanting laat de bedrijfsvoering van TOYOTA dus ongemoeid én laat toe talud van de holle
weg grotendeels te vrijwaren.
Aangezien de inrichtingsschets nog geen eenduidigheid kan geven over de exacte inplanting
van de ontsluitingsweg én omdat de inplanting deels zal liggen binnen de bestaande
bedrijvenzone die geen deel uitmaakt van het Provinciaal RUP, worden er in de bepalingen van
het RUP geen voorschriften opgenomen met betrekking tot de exacte locatie van de
ontsluitingsweg en wordt de opmaak van een inrichtingsplan voor deze zone als een essentieel
onderdeel opgenomen alvorens de ontwikkeling van het gebied aangevat kan worden.
Het gemengd open ruimtegebied wordt verruimd ter hoogte van de Leugenbeek. Dit maakt ook
dat deze zone ter hoogte van de bestaande en vergunde serrecomplexen op de hoek van de
Dorpsveldstraat en de Heggestraat nog voldoende substantieel breed is om als open ruimte
gepercipieerd te worden. Door dit gemengd open ruimtegebied worden 2 assen voor langzaam
verkeer gepland. De ene as volgt de loop van de Leugenbeek en loopt verder door tot de
Dorpsveldstraat. Vandaar volgt de fietsas de Dorpsveldstraat richting Halensebaan. Een andere
as loopt verder min of meer parallel met de bedrijvenzone en buigt af parallel aan de
Halensebaan naar de holle weg en de open ruimteverbinding in het verlengde van de
Zelkstraat.
De inrichting van het gebied dat de bestemming overig groen krijgt, zal worden bepaald in de
lopende landschapsontwikkelingsplan. Alleszins dient hierbij te worden rekening gehouden met
het voorkomen van twee gebouwen opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed en met de
aanwezigheid van de Leugenbeek.
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eindvariante ontsluiting
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Fietspad langsheen Leugenbeek
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Buffer langsheen de Dorpsveldstraat

3.5. Aandachtspunten vanuit de plan-MER
De planzone Webbekom Noord sluit aan bij het bestaande bedrijventerrein en beslaat de
helling en de oeverzones van de Leugenbeek tot aan de Webbekomstraat. Vergelijkbare
effecten op de bodem zijn te vermelden als deze voor de zone Leuvensesteenweg zuid. De
multifunctionaliteit zal dalen. De huidige geschiktheid voor productie (landbouw, bos) is eerder
matig. In het bijzonder verdichting kan een knelpunt vormen, waarvoor milderende maatregelen
worden voorgesteld. Op deze locatie is gezien de helling en bodemgebruik de
erosiegevoeligheid momenteel groot. Verhardingen en permanente begroeiing zullen erosie
drastisch verminderen. Ook zal tijdens de aanleg gedurende langere tijd onbegroeide bodem
en gestockeerde grond dienen afgedekt te worden om erosie tegen te gaan. Het steile
begroeide talud tussen het deelplangebied en de bestaande bedrijvenzone maakt geen deel uit
van het plangebied.
Effecten door afdichting op verminderde grondwatervoeding zullen niet overal kunnen
gecompenseerd worden door generieke maatregelen, zodat hier bijkomende inrichting zal
nodig zijn, deels in combinatie met RWA-buffer. Mogelijkheden voor collectief aan te leggen
infiltratie-infrastructuur dient conform het beleid terzake (o.m. Vlarem II, art. 6.2.2.1.2§4),
onderzocht en uitgewerkt te worden. De zone met droge zandleembodems in het
deelplangebied lijkt hiervoor mogelijkheden te bieden. Toename van RWA is verwacht doch
dient door bijkomende maatregelen beheerst te worden gezien de overstromingsproblematiek
stroomafwaarts. In grootteorde kan men rekenen met 0.5 ha voor RWA-buffer. Zoals ook in de
andere deelplanlocaties wordt deze bij voorkeur collectief aangelegd, en wordt RWA van
risicovlakken geleid door KWS-afscheider en coalescentiefilter. Slibvang is eveneens te
voorzien. Erosie vooral tijdens aanlegwerken dient vermeden te worden. Ook hier dient
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bemalingswater voldoende belucht te worden voor het kan geloosd worden op de Leugenbeek.
Door reeds bestaande grondwaterwinningen zal er slechts beperkte mogelijkheid zijn voor
bijkomende winningen. Significant negatieve effecten op de waterhuishouding van
landbouwgronden in de omgeving zijn alleen te verwachten indien belangrijke freatische
winningen (> 30.000 m³/jaar) worden gegund op minder dan 100 m van de grens van de
planlocatie.
Verscherpte lozingsnormen zullen nodig zijn voor bedrijfsafvalwater gezien de waarschijnlijke
huidige waterkwaliteit van de Leugenbeek.
De herinrichting van het gebied geeft kansen voor verbetering van de structuurkwaliteit van de
Leugenbeek hetgeen reeds aangegeven wordt op de inrichtingsschets. Dit kan gerealiseerd
worden door bijkomende meandering, zwak hellende oevers en gedeeltelijke aanschakeling
van bijkomende watervlakken. Ook aanleg van de RWA-buffer kan in deze buffer voorzien
worden. Randvoorwaarde is hierbij evenwel dat door de creatie van bijkomende waterpartijen
de grondwaterpeilen in de onmiddellijke omgeving niet verder dalen. Het waterpeil in een
bijkomend watervlak dient minstens hoger te liggen dan de huidige grondwaterstand.
De verkeersontsluiting van zowel de deelplanzone Webbekom Noord als –West zal gebeuren
via het kruispunt aan de oprit met de A2/E314. Op dit ogenblik wordt dit kruispunt heraangelegd
als een rotonde, waarbij de fietsers via een diagonale tunnel onder de rotonde worden geleid
naar een veilige fietsroute, die parallel loopt met de N2. Aangezien de A2/E314 een groot deel
van het verkeer zal verwerken, en gezien het sterke spreidingspatroon (op basis van het
herkomst-bestemmingsverkeer), zal de impact van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein op
de N10, de N127 en de N725 vrij beperkt zijn inzake intensiteit/capaciteit. Ter hoogte van de
rotonde is het effect zelfs verwaarloosbaar. Webbekom en Zelk worden beiden doorkruist door
de N2, langsheen Webbekom zullen er maximaal 66 auto’s en 21 vrachtwagens meer
gegenereerd worden. Gezien de omvang van het verkeer die deze kant wordt opgestuurd,
wordt het extra verkeer op deze wegen als gering negatief beoordeeld. Na aanleg van de
rotonde en de herinrichting van de N2 als secundaire toegangsweg met het oog op
verkeersveiligheid, wordt nog enkel verwaarloosbaar effect op de verkeersveiligheid verwacht.
Ook de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Webbekom-West wordt aangelegd naast en los
van de Tiensebaan.
De grootste effecten door emissies in de lucht als gevolg van bedrijvigheid zullen plaatsvinden
in een zone die voor ca. 20% uit kwetsbare gebieden bestaat (woongebied). Ook hier geldt dat
de spreiding van de luchtemissies (zoals onder het ontwerp van RUP) gunstiger wordt
beoordeeld.
De omvorming van agrarisch gebied tot industriegebied, impliceert dit dat de
milieukwaliteitsdoelstelling voor geluid voor het te ontwikkelen gebied, de omliggende
woonkernen en natuurgebied wijzigen. Afhankelijk van de ligging en de beoordelingsperiode
wordt de milieukwaliteitsdoelstelling 5 tot 15 dB(A) minder streng. Dit kan een negatief effect op
het geluidsklimaat in de nabijgelegen woonkern hebben. Men dient er wel van uit te gaan dat
de milieukwaliteitsdoelstelling volgens de nieuwe richtwaarde gerespecteerd zal worden.
De planlocatie bestaat vooral uit akkers. Waardevolle biologische elementen zijn de houtkant
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(doornstruiken) langs de Dorpsveldstraat en de beboste taluds op de grens met de bestaande
industriezone. Rekening houdend met de aanleg van buffers wordt natuurontwikkeling verwacht
en ontstaat een brede corridor (plaatselijk > 100 m) als verbinding naar het Webbekombroek
(oost-west richting). Aan de rand van de holle weg (westrand) is een 30-50 m brede groenbuffer
voorzien (zie inrichtingsplan), deze ingreep heeft een matig positief effect (ontsnippering en
brede corridor vanaf E314 tot Leugenbeek in een noord-zuid richting). Uitbreiding van het
bedrijventerrein tot aan de Leugenbeek kan verstoring betekenen voor fauna. Hier dienen
luidruchtige bedrijven gemeden te worden. Bij de aanleg van de buffers dient bodemverdichting
gemeden te worden. De resterende effecten zijn gering negatief tot verwaarloosbaar.
De invulling van de open ruimte op deze locatie betekent geen verstoring of houdt geen
aantasting in van grotere landschapsecologische relaties of gehelen.
Door het grote hoogteverschil sluit de zone op het terrein eerder aan bij het woongebied dan bij
de bestaande bedrijvenzone. Mede door het beboste talud komen de bedrijven ruimtelijk zeer
dicht bij de woningen van de dorpskern. Anderzijds zal zeer waarschijnlijk het huidig
bedrijfsgebouw van Toyota de site visueel blijven domineren.
Een voldoende grote buffer zal dan weer de bruikbare oppervlakte voor bedrijven heel wat
kleiner maken. De buffer zelf zal eerder een gesloten bos moeten zijn met eventueel een
geïntegreerd fietspad, gedeeltelijk langsheen de beek waar ook water ruimte wordt gegeven
(RWA-buffer e.d.).
In het westen vormt een smallere bufferzone gekoppeld aan de holle weg Tiensebaan, een
duidelijke landschappelijke grens met de open ruimte. Een holle weg in de planzone die parallel
loopt met het talud ten noorden van de vestiging van Toyota en uitkomt op de Tiensebaan zal
verdwijnen als gevolg van het plan. In de maatregelen is opgenomen dat onderzocht dient te
worden of deze kan gevrijwaard worden.
De Tiensebaan zelf als holle weg wordt maximaal gevrijwaard.
De Inventaris onroerend erfgoed vermeldt twee sites binnen het gebied (Webbekomstraat 11:
overblijfsel van een lemen wand in een hoeve, en Heggestraat 9: dubbelhuis met twee
verdiepingen uit de 18e eeuw). Uit een vergelijking met de Ferrariskaart blijkt dat naast de
hoeve Webbekomstraat 11 ook nog een site met walgracht. Deze erfgoedwaarden vallen in de
voorziene buffer en buiten de eigenlijke geplande bedrijvenzone. Ze dienen maximaal te
worden bewaard en specifieke bouwkundige voorschriften dienen te worden opgemaakt.
Op basis van talrijke vondsten op archeologisch vlak tijdens de laatste uitbreiding van de
industriezone in noordelijke richting, mag men aannemen dat nog ander archeologisch
materiaal zich bevindt binnen het plangebied. Archeologisch vooronderzoek is daarom
verplicht.
Door het deelplan verdwijnt ca. 17 ha landbouwareaal; één landbouwzetel gaat verloren en
enkele woningen dienen te worden onteigend.
Effecten op de luchtkwaliteit en de gezondheid van de mens zijn in de omgeving van deze zone
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relatief minder belangrijker dan in de omgeving van de planzone Leuvensesteenweg Zuid
gezien de ligging t.o.v. woongebied. Evenwel dient men ervan uit te gaan dat
luchtkwaliteitsnormen dienen gerespecteerd te worden. Met betrekking tot geluid worden
milderende maatregelen voorgesteld.
Samenvattend kan me stellen dat dit deelplan kan gerealiseerd worden onder voorwaarde van
de nodige maatregelen die verder worden samengevat.

DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM NOORD
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

BODEM
Verdichting

In de zones die niet worden verhard en deel zullen uitmaken van
groenvoorziening of buffers of infiltrerend dienen te blijven zal men de
bodemstructuur dienen te beschermen door niet berijden van de bodems met
zwaar materieel of werken met rijplaten (PR).

Optreden van erosie en wijziging
in erosiegevoeligheid

Pos. effect
afdichting
permanente
begroeiing.

door
en

Tijdens de inrichting zullen gedurende langere tijd braakgehouden terrein of
partijen tijdelijk gestockeerde grond dienen afgedekt te worden om erosie te
vermijden (PR).

WATER
Effecten door afdichting
verandering in infiltratie
grondwatervoeding

en
op

De infiltratievoorzieningen dienen gerealiseerd worden door afvoer via
infiltrerende grachten, wadi’s (niet limitatieve opsomming), en/of in combinatie
met RWA-buffer (zie verder), bv. door een volume te voorzien in de RWA-buffer
dat nooit geledigd wordt door lozing. Een nauwkeurige dimensionering dient te
gebeuren op basis van terreinonderzoek en metingen van infiltratiecapaciteit
(PR).

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

Dergelijk infrastructuur is een nog niet bepaalde mate mogelijk mogelijk in de
zone met droge zandleembodems (zie bodemkaart). Deze zone kan als overdruk
worden opgenomen in het RUP of er wordt verwezen naar de zone met droge
zandleembodem (PL). De infrastructuur wordt collectief aangelegd (PL).
De RWA-bufferbekkens in de buffer langsheen de Leugenbeek worden bij
voorkeur infiltrerend aangelegd (PR).
Effecten
door
bemaling
of
grondwaterwinning op andere
grondwaterwinningen

Ingeval bijkomende
waterwinningen

Bij verdere gunningen van waterwinningen dient rekening gehouden te worden
met bestaande winningen. Er zullen beperkingen gelden m.b.t. debiet en/of
afstand tot de bestaande winningen (PR).

Effecten van DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater op
oppervlaktewaterkwaliteit

Geen effect m.b.t.
DWA;

Verscherpte normen zijn aangewezen bij lozing van effluent op de Leugenbeek.
De lozingsvergunningen dienen zich hierop af te stemmen. 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).
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM NOORD
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

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

Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (PR).

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

Wijziging structuurkwaliteit
kwaliteit waterbodem

en

Vóór lozing op oppervlaktewater dient bemalingswater voldoende belucht te
worden (oxydatie van het opgeloste ijzer) (PR).
Een RWA buffervolume van 250 m³/ha verharde oppervlakte (privé en openbaar
domein) en een vertraagd lozingsdebiet van 20 l/s/ha verhard wordt opgelegd
(PL/PR). Deze RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met
coalescentiefilter, en buffering met slibvang (PL/PR).
De RWAbuffering betekent een ruimtebeslag van grootteorde 0.5 ha (PR).
RWAbekkens zijn afsluitbaar bij calamiteit worden bij voorkeur collectief
aangelegd ((PL/PR)
Het is aan te bevelen om bij de aan te leggen buffervolumes eveneens de RWA
in rekening te brengen van bestaande bedrijven langsheen de
Leuvensesteenweg zodat de RWA van deze bedrijven eveneens (op langere
termijn) kan aan gekoppeld worden aan deze nieuwe bekkens (PL/PR).
Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken zal de Leugenbeek eveneens
betrokken worden (verbetering structuurkwaliteiten), voorzien in de buffer aan de
noordzijde van het deelplangebied. De structuurverbetering kan gerealiseerd
worden door bijkomende meandering, zwak hellende oevers en gedeeltelijke
aanschakeling van bijkomende watervlakken. De aanleg van de RWAbuffer kan
in deze buffer voorzien worden (PL/PR).
Randvoorwaarde is hierbij evenwel dat door de creatie van bijkomende
waterpartijen de grondwaterpeilen in de onmiddellijke omgeving niet verder
dalen. De waterpeilen in een bijkomende watervlak dienen minstens hoger te
liggen dan de huidige grondwaterstanden (PR).

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

MENS-VERKEER
Verkeersleefbaarheid en veiligheid

Herinrichten van de N2 als secundaire toegangsweg met het oog op
verkeersleefbaarheid en veiligheid (PR)

LUCHT
Emissies door bedrijvigheid

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

Selectief hinderlijke exploitaties weren en plaatsen in Webbekom West (PL/PR).
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM NOORD
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

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

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

GELUID EN TRILLINGEN
Effecten door bedrijvigheid

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

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

rustverstoring (geluid, licht,
beweging)

Geen luidruchtige bedrijven inplanten tegen de noordzijde ter hoogte van de
Leugenbeek, maar eerder centraal in het uitbreidingsgebied (PR).

biotoopwijziging door
bodemverstoring

Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter
Leugenbeekvallei en in de toekomstige bufferzones (PR).

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

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

hoogte

van

Streekeigen groen is opgenomen
in het voorschrift voor de aanleg
van de buffer en van het gemengd
openruimtegebied

de

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
effect op erfgoedwaarden

Maximaal behoud van Tiensebaan als holle weg, eventueel door de
ontsluitingsweg ernaast te leggen, zonder structureel het talud af te graven.
Eventueel moet worden onderzocht of een ontsluiting via het terrein van Toyota
mogelijk is, waardoor de holle weg die langs het talud loopt, kan worden
gespaard. (PL+PR)
Verplicht archeologisch vooronderzoek (PR)
Opmaken van specifieke stedenbouwkundige voorschriften voor het bouwkundig
erfgoed binnen de bufferzone (PL)

De ontsluiting wordt nog niet
vastgelegd in het RUP, maar moet
bepaald
worden
in
de
inrichtingsstudie.
Streven naar behoud of herstel
erfgoedwaarde
bij
alle
stedenbouwkundige
aanvragen
voor de twee vemelde sites in de
inventaris onroerend erfgoed

perceptieve kenmerken

Een sterk landschappelijke en eerder beboste inrichting van de zone tussen het
bedrijventerrein en de Dorpsveldstraat is noodzakelijk (PL+PR).

De inrichting van deze zone wordt
in de voorschriften gekoppeld aan
de
ontwikkeling
van
de
bedrijvenzone
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM NOORD
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

Ruimtelijk-functionele samenhang

Gelijklopende inrichting van de bedrijvenzone en de bufferzone (PL+PR).

De inrichting van deze zone wordt
in de voorschriften gekoppeld aan
de
ontwikkeling
van
de
bedrijvenzone

Verkeersleefbaarheid en
veiligheid

Herinrichting van de N2 als secundaire toegangsweg met oog voor
verkeersleefbaarheid. (PR)

Gezondheidsaspecten

Ter hoogte van de grens met de woonkern (o.a. ten noorden van deze
industriezone) en de natuurgebieden wordt voorgesteld om (PR).

bedrijvigheden in te planten met lage kengetallen geluid,

geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit zinvol is.
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen
om de afstanden tot bewoning te bepaling in functie van het type van
bedrijfsactiviteit, en dit volgens de Nl. milieuzonering (PR).

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID

3.6. Aandachtspunten vanuit de landbouwgevoeligheidsanalyse
In de totaalscores vinden we hier de laagste waarden voor alle Diestse scenario’s (93 – 153).
Dit is ook het scenario waarin het minst geregistreerde landbouw voorkomt. Dit gebied bevat de
bedrijfszetel van een zeer klein bedrijf evenals de bijhorende huiskavels. Het betreft
vermoedelijk een particulier. Deze percelen liggen in een overstromingsgevoelige zone.
Er is sterke interactie met Webbekom West voor één groot landbouwbedrijf. Voor verschillende
fysische parameters (textuur, drainage, bodemgeschiktheid) lopen de zones met gelijke scores
parallel met de hoogtelijnen. Het reliëf is hier dus grotendeels bepalend voor de geschiktheid
van de grond.
Dit scenario heeft de laagste landbouwgevoeligheid van de drie voorstellen voor Diest.

3.7. Aandachtspunten vanuit het ruimtelijk veiligheidsrapport
Voor het deelplan Webbekom Noord werd de inplanting van Seveso-inrichtingen, gezien hun
ligging en relatie tot de omgeving, a priori uitgesloten. Dit betekent dat in deze zone geen
SEVESO bedrijvigheid wordt voorzien.
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3.8 Watertoets
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de watertoets
moet gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk watersysteem.

Er wordt hiervoor verwezen naar de discipline water binnen de plan-MER.

3.9. Ruimtebalans – Planbaten - Planschade
3.9.1. Ruimtebalans
De volgende tabel geeft de oppervlakten waar weer voor de delen van het RUP die van
bestemming wijzigen (in gebiedscategorieën).
De totale oppervlakte van het RUP bedraagt 34,6 Ha
VAN/NAAR

BEDRIJVIGHEID

OVERIG GROEN

LANDBOUW

16,7 HA

17,4 HA

NATUUR

0,4 HA

W ONEN

0,1 HA

Er wordt door het RUP bestemmingswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de
ruimtebalans:
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Gebiedscategorie Landbouw

- 34,1 Ha

-

Gebiedscategorie Bedrijvigheid

+ 17,1 Ha

-

Gebiedscategorie Natuur

- 0,4 Ha

-

Gebiedscategorie Wonen

- 0,1 Ha

-

Gebiedscategorie overig groen

+ 17,5 Ha
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3.9.2. Planbaten - Planschade - Kapitaalschade - Gebruikersschade
Voorgaande tabel geeft de bestemmingswijzigingen weer, die aanleiding kunnen geven tot een
in dit geval planbatenheffing en Kapitaalschade en gebruikersschade.
Op een aparte kaart is weergegeven op welke percelen de planbaten van toepassing kunnen
zijn.
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4. Deelplan regionaal bedrijventerrein Webbekom West
4.1. Afbakening en beschrijving bestaande toestand
Dit gebied is gelegen ten westen van het bestaand bedrijventerrein Webbekom.
De grens tussen de uitbreidingszone en het huidig bedrijventerrein is de Tiensebaan, een
holle weg. Ten noorden van de vorziene bedrijvenzone zijn een aantal fruitboomgaarden
gelegen. De westelijke grens volgt even de Mortelstraat, om dan loodrecht naar de A2 te
gaan. De zuidelijke rand is de A2, die iets hoger gelegen is dan het terrein.
De locatie is op een vlakker deel van een
helling gelegen. Het meest noordelijke deel
kent wel een belangrijke helling.
De locatie is volledig ingenomen door akkers.
Er is geen bebouwing aanwezig in het gebied.

Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Diest - toelichtingsnota

109

4.2. Juridische context
type plan

in het gebied

aangrenzend

gewestplan(nen)

gewestplan
Aarschot-Diest
(KB
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

gewestplan Aarschot-Diest (KB.
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen

geen

geen

geen

geen
geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
geen

geen
geen

gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan(nen)
provinciale
ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
Algemeen
Plan
van
Aanleg
Bijzonder Plan van Aanleg
verkavelingsvergunning
inventaris
bouwkundig
erfgeod
beschermde stads- en
dorpsgezichten
beschermde
landschappen
buurt- en voetwegen
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichlijngebied
Vlaams
Ecologisch
Netwerk (VEN)
Natuurreservaten
Bosreservaten
beschermingszone
grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen
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4.3. Inrichtingsprincipes
Behouden landschappelijke structuur
In en rond de zone zijn nog een aantal holle wegen en houtkanten aanwezig. Deze structuur
wordt zoveel mogelijk behouden en ook als structurerend gegeven gebruikt voor de organisatie
van het nieuw aan te leggen bedrijventerrein.
Bedrijvigheid aansluitend op bestaand bedrijventerrein
De bedrijvigheid sluit aan op het bestaande bedrijventerrein Webbekom. Bij een fasering wordt
het deel dat het meest aansluit bij het bedrijventerrein eerst ontwikkeld.
Eenvoudige ontsluiting
De zone kan zeer eenvoudig worden ontsloten. Door het doortrekken van de bestaande
wegenis van het bedrijventerrein Webbekom kan de volledige zone worden ontsloten.
Buffer naar landschap
Aangezien de zoekzone gelegen is op een helling is een buffering naar het landschap
noodzakelijk. De buffer dient hoog genoeg te zijn zodat de landschappelijke impact van het
bedrijventerrein beperkt blijft. Ook naar de A2 moet een voldoende buffer worden voorzien. Op
deze plaats is de A2 een aantal meter hoger gelegen dan het toekomstige bedrijventerrein. Op
die manier is het bedrijventerrein reeds een groot deel van het zicht onttrokken. In het westen
van de zone bevinden de snelweg en de zone zich ongeveer terug op hetzelfde niveau. In de
bouwvrije zone kan een buffer en parkeergelegenheid worden georganiseerd.
Fasering mogelijk
Voor deze zone is een fasering mogelijk. De eerste fase sluit het meest aan bij het bestaande
bedrijventerrein en wordt beperkt tot de meest westelijke groenas die op het plan getekend is.
Deze groenas situeert zich ter hoogte van een bestaande houtkant, die wordt doorgetrokken in
het bedrijventerrein.
De eerste fase situeert zich op die plaats waar de snelweg hoger gelegen is dan het terrein,
zodat het zicht op de vallei in deze fase zoveel mogelijk gevrijwaard blijft.
Maatregelen voor Seveso-inrichtingen
Inpassing van Seveso-inrichtingen in de ruimtelijke context en het treffen van (technische)
maatregelen die er voor zorgen dat rondom bestaande Seveso-inrichtingen de gevaren voor
personen niet te vergroten.
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4.4. Inrichtingsschets
Om de voormelde principes die de basis vormen voor de verordende bepalingen in het plan en
de voorschriften te verduidelijk werd een inrichtingsschets opgesteld. Deze inrichtingsschets
geeft de ontwikkeling aan van de bedrijvenzone zoals die op dit ogenblik het meest geschikt
lijkt.
De inrichtingsschets is slechts informatief. Dit wil zeggen dat het plannetje slechts één van de
inrichtingsmogelijkheden aangeeft hoe de bedrijvenzone er in de toekomst zou kunnen uitzien.
De inrichtingsschets heeft ook een rol gespeeld in het vastleggen van bepaalde
randvoorwaarden voor het specifieke bedrijventerrein. Deze randvoorwaarden werden vertaald
in het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften.
Voor de ontwikkeling van deze bedrijvenzone werden 2 varianten opgesteld. Het verschil in de
varianten is voornamelijk gelegen in de ontsluiting van de nieuwe bedrijvenzone en de wijze
waarop de bedrijvenzone rond deze ontsluitingsweg is georganiseerd.
In het masterplan en de plan-MER is een inrichtingsschets opgenomen waarbij de ontsluiting
van de bedrijvenzone gebeurt via de Tiensebaan. Vanaf de bestaande bedrijvenzone
Webbekom bestaat er vandaag al een ontsluitingsweg naar de Tiensebaan. Deze weg zou dan
opengesteld worden voor alle verkeer van en naar de nieuwe bedrijvenzone en afdraaien in
zuidelijke richting, parallel aan de Tiensebaan om op die manier de nieuwe bedrijvenzone
centraal te kunnen bedienen. De Tiensebaan blijft op die manier relatief ongeschonden, maar
de aanleg van de wegenis neemt een serieuze hap uit het omliggende landschap.. Immers in
de plan-MER beoordeling wordt als flankerende maatregel opgelegd dat er een 15m brede
bufferstrook aan weerszijde van de holle weg dient gerespecteerd te worden.
Om die reden werd er in het landschapsontwikkelingsplan een variant opgesteld. In deze
variant wordt een ontsluitingsweg voorzien die een kleinere impact heeft op de Tiensebaan én
inspeelt op de mitigatie van de landschappelijke impact van de bedrijvenzone .
Hierbij wordt de ontsluitingsweg aangelegd door het restperceel ten noorden van de
autokeuring en blijft de kruising met de Tiensebaan beperkt tot een gelijkvloerse kruising. Dit
heeft wel nadelige gevolgen voor de continuïteit van de fiets- en voetgangersverbindingen
langsheen de Tiensebaan. De ontsluitingsweg wordt verder doorgetrokken op de nieuwe
bedrijvenzone ten noorden van het perceel. Vanaf deze ontsluitingsweg kunnen één of
meerdere dwarswegen het gebied verder ontsluiten. Deze optie heeft als nadeel dat de
ontsluitingsweg slechts eenzijdig bedrijven bedient.
De hoofdontsluiting van de zone moet aantakken op de bestaande ontsluiting van de
industriezone Webbekom. Waar en op welke manier er echter wordt aangetakt is op dit
ogenblik nog niet gekend.
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Aangezien de inrichtingsschets geen eenduidigheid kan geven over de exacte inplanting van de
ontsluitingsweg worden er in de bepalingen van het RUP globale voorschriften opgenomen met
betrekking tot de locatie van de ontsluitingsweg en wordt de opmaak van een inrichtingsplan
voor deze zone als een essentieel onderdeel opgenomen alvorens de ontwikkeling van het
gebied aangevat kan worden.
De hoofdontsluiting moet in elk geval gerealiseerd worden aan de noodwestzijde van de
bedrijvenzone, in combinatie met de brede bufferzone die is aangeduid als overdruk op het
grafisch plan. Dit om een landschappelijke inpassing van de bedrijvenzone die rekening houdt
met het reliëf te kunnen garanderen (cf. figuur).
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Door de hoofdontsluiting en de landschappelijke buffering te realiseren in de flank van de
heuvel wordt de landschappelijke impact geminimaliseerd.
De vloer/terreinverhouding is de verhouding tussen de totale perceelsoppervlakte en de
oppervlakte van de verschillende bouwlagen. Dakparkings en ondergrondse lagen worden niet
meegerekend als bouwlaag.
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variant ontsluiting
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4.5. Aandachtspunten vanuit de plan-MER
De zone is gelegen ten westen van het bestaand bedrijventerrein Webbekom en ervan
afgescheiden door de Tiensebaan, een holle weg. De westelijke grens volgt even de
Mortelstraat, om dan loodrecht te gaan naar de A2(E314) die de zuidelijke rand vormt. De
locatie is op een vlakker deel van een helling gelegen. Het meest noordelijke deel kent wel een
belangrijke helling. De locatie is volledig ingenomen door akkers en een fruitaanplanting.
De bodemgeschiktheid voor landbouw- of bosproductie is er tot zeer hoog. In die zin zal de
multifunctionaliteit dalen. Deze bodemgeschiktheid is hier hoger dan op de andere
deelplanlocaties. Erosie vormt plaatselijk een knelpunt. Andere effecten op de bodem zijn in
grote lijnen vergelijkbaar met deze van Webbekom Noord.
Gezien de ligging van het gebied zijn de effecten op oppervlakte- en grondwater zeer
gelijklopend aan deze beschreven voor Webbekom Noord.
Gezien het geologische substraat is de bodemwaterhuishouding in de deelplanzone nagenoeg
niet onder invloed van de freatische grondwaterstand. De landbouwbodemgeschiktheid van een
beperkte zone ten noorden van de deelplanzone zou kunnen verbeteren indien er
grondwaterstandsdaling zou optreden.
M.b.t. de RWA zal ook hier conform het beleid terzake (o.m. Vlarem II, art. 6.2.2.1.2§4),
onderzocht dienen te worden om maximaal infiltratie te realiseren (te onderzoeken in de zone
met droge zandleembodems), en erna gebufferd hetgeen ca. 0.3 ha ruimtebeslag kan
betekenen. Verdere voorwaarden zijn vergelijkbaar met de deelplanzone Webbekom Noord.
Het dwarsen met de ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Webbekom-West dient met de
nodige veiligheidsmaatregelen te worden ingericht. De ontsluitingsweg van het bedrijventerrein
Webbekom-West wordt naast en los van de Tiensebaan aangelegd, zodat de holle weg
behouden blijft en geen conflict ontstaat met de recreatieve voetgangers, fietsers en
mountainbikers.
De grootste effecten door emissies in de lucht als gevolg van bedrijvigheid zullen plaatsvinden
in een zone die voor minder dan 5% uit kwetsbare gebieden bestaat (woongebied). Ook hier
geldt dat de spreiding van de luchtemissies over verschillende locaties (zoals onder het
ontwerp van RUP) gunstiger wordt beoordeeld.
Beoordeling van geluidseffecten: zie Deelplan RB Webbekom-Noord.
Aan de oostzijde op de grens met het bestaande bedrijventerrein ligt een holle weg
(Tiensebaan) met eikenrij. Deze holle weg wordt behouden. Bijkomende groenelementen zullen
biotoopwinst en versterking van de bestaande KLE betekenen en werken ontsnipperend. De
weg aan de oostrand zal gekruist worden door de nieuwe ontsluitingsweg; effecten door
barrièrewerking zijn gering negatief ingeschat. Nieuwe buffers en bomenrijen zijn voorzien aan
de rand en langs de ontsluitingswegen en leveren een matig positief effect op. Lokaal zal een
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rustverstoring voor fauna mogelijk zijn door toename verkeer en industriële activiteiten.
Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige bufferzones.
De uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein op deze locatie, betekent een versterking van
de lintvormige bebouwing langs de autosnelweg. Door de barrièrewerking wordt het grote open
ruimtegebied ten zuiden van Diest verder versnipperd/opgedeeld. Bij de ontwikkeling van een
bedrijventerrein zullen delen van holle wegen verdwijnen of aangetast worden
(Droomblokstraat, Tiensebaan). Algemeen vormt de aansnijding van dit gebied een serieuze
aantasting van een relictzone.
Een bedrijventerrein op een helling zal een zeer grote impact hebben op het omringende
landschap en in het bijzonder op de vallei van de Begijnenbeek. Het ontwikkelen van een
bedrijventerrein op deze plek kan enkel indien er een voldoende brede bufferzone kan
gerealiseerd worden die geënt wordt op bestaande landschapsstructuren (bv. holle wegen).
Voor de interne organisatie op het nieuw aan te leggen bedrijventerrein, wordt de aanwezige
structuur met holle wegen en houtkanten zoveel mogelijk behouden en als structurerend
gegeven gebruikt. Aangezien in het verleden in het plangebied al archeologische vondsten zijn
gedaan, wordt archeologisch vooronderzoek verplicht.
Door het deelplan verdwijnt ca. 15 ha landbouwareaal; geen landbouwzetel gaat verloren.
Effecten op de luchtkwaliteit en de gezondheid van de mens zijn in de omgeving van deze zone
relatief minder belangrijker dan in de omgeving van de andere planzones gezien de ligging
t.o.v. woongebied. Met betrekking tot geluid worden milderende maatregelen voorgesteld.
Samenvattend kan me stellen dat dit deelplan kan gerealiseerd worden onder voorwaarde van
de nodige maatregelen die verder worden samengevat.

DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM WEST
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

BODEM
Verdichting

Optreden van erosie en wijziging
in erosiegevoeligheid

In de zones die niet worden verhard en deel zullen uitmaken van
groenvoorziening of buffers of infiltrerend dienen te blijven, zal men de
bodemstructuur dienen te beschermen door niet berijden van de bodems met
zwaar materieel of werken met rijplaten (PR).
Pos.effect door
afdichting en
permanente
begroeiing

Tijdens de inrichting zal gedurende langere tijd braakgehouden terrein of partijen
tijdelijk gestockeerde grond dienen afgedekt te worden om erosie te vermijden
(PR).
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM WEST
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

De infiltratievoorzieningen dienen gerealiseerd worden door afvoer via
infiltrerende grachten, wadi’s (niet limitatieve opsomming), en/of in combinatie
met RWA-buffer (zie verder), bv. door een volume te voorzien in de RWA-buffer
dat nooit geledigd wordt door lozing. Een nauwkeurige dimensionering dient te
gebeuren op basis van terreinonderzoek en metingen van infiltratiecapaciteit
(PR).
Dergelijk infrastructuur is een nog niet bepaalde mate mogelijk in de zone met
droge zandleembodems (zie bodemkaart). Deze zone kan als overdruk worden
opgenomen in het RUP of er wordt verwezen naar de zone met droge
zandleembodem (PL). De infrastructuur wordt collectief aangelegd (PL).

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

WATER
Effecten door afdichting en
verandering in infiltratie op
grondwatervoeding

Effecten door bemaling of
grondwaterwinning op andere
grondwaterwinningen

Ingeval bijkomende
waterwinningen

Bij verdere gunningen van waterwinningen dient rekening gehouden te worden
met bestaande winningen. Er zullen beperkingen gelden m.b.t. debiet en/of
afstand tot de bestaande winningen (PR).

Effecten van DWA, lozingen
bedrijfsafvalwater op
oppervlaktewaterkwaliteit

Geen effect m.b.t.
DWA;

Verscherpte normen zijn aangewezen bij lozing van effluent op de Leugenbeek.
De lozingsvergunningen dienen zich hierop af te stemmen. Bij de
lozingsvergunning zal rekening gehouden dienen te worden met de
waterkwaliteitseisen van de ontvangende waterlopen zoals bepaald in het
Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde (PL/PR).

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

Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA

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

Vermijden van erosie tijdens de aanlegwerken (PR).

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

De Tiensebaan
wordt o.m.
recreatief gebruikt

De ontsluitingsweg via het bedrijventerrein Webbekom-Noord wordt naast en los
van de Tiensebaan aangelegd, zodat geen conflict ontstaat met fietsers en
voetgangers (PL).
Herinrichting van de Halensebaan N2 als secundaire toegangsweg (PR).

Vóór lozing op oppervlaktewater dient bemalingswater voldoende belucht te
worden (oxydatie van ijzer in oplossing) (PR).
Deze RWA van risicovlakken zal verlopen via KWS-afscheider met
coalescentiefilter, en buffering met slibvang (PR).
Een RWA buffervolume van 250 m³/ha verharde oppervlakte (privé en openbaar
domein) en een vertraagd lozingsdebiet van 20 l/s/ha verhard wordt opgelegd
(PL/PR).
De RWAbuffering betekent een ruimtebeslag van grootteorde 0.3 ha (PR).
RWAbekkens zijn afsluitbaar bij calamiteit worden bij voorkeur collectief
aangelegd (PL/PR).

MENS-VERKEER
Verkeersveiligheid

De ontsluiting wordt nog niet
vastgelegd in het RUP, maar moet
bepaald
worden
in
de
inrichtingsstudie

LUCHT
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM WEST
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

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

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

Doorwerking in het RUP

GELUID EN TRILLINGEN
Effecten door bedrijvigheid

FAUNA EN FLORA
biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

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

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

versnippering en barrièrewerking

De aanleg van een 15m brede bufferstrook aan de westzijde langs de kruin van
de holle weg (Tiensebaan) zorgt voor bijkomende ontsnippering in het
studiegebied (noord-zuid richting). De nieuwe ontsluitingsweg dient zich naast
deze groenbuffer te bevinden (aan de binnenzijde van het bedrijventerrein) (PL).

De volledige breedte van de holle
weg met bijhorende taluds worden
specifiek bestemd en beschermd
als natuurgebied-holle weg.
De
ontsluiting
van
de
bedrijvenzone wordt nog niet
vastgelegd in het RUP, maar moet
bepaald
worden
in
de
inrichtingsstudie

rustverstoring (geluid, licht,
beweging)

Luidruchtige bedrijven niet inplanten aan zijde van holle weg (PR).
Ontsluitingsweg eventueel aan noordzijde van het uitbreidingsgebied voorzien in
plaats van parallel met de holle weg (PL).

De
ontsluiting
van
de
bedrijvenzone wordt nog niet
vastgelegd in het RUP, maar moet
bepaald
worden
in
de
inrichtingsstudie

biotoopwijziging door
bodemverstoring

Bodemverdichting dient voorkomen te worden ter hoogte van toekomstige
bufferzones (PR).

effect door atmosferische emissie
(verzuring, vermesting)

Calamiteiten bij opslag of door lozing van schadelijke stoffen dient vermeden
(PR).
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DEELPLAN UITBREIDING RB
WEBBEKOM WEST
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

Maximaal behoud van de holle weg Tiensebaan, door de ontsluitingsweg ernaast
te leggen, maar zonder de taluds structureel af te graven (PL+PR)
Verplicht archeologisch vooronderzoek (PR).

De volledige breedte van de holle
weg met bijhorende taluds worden
specifiek bestemd en beschermd
als natuurgebied-holle weg.
De
ontsluiting
van
de
bedrijvenzone wordt nog niet
vastgelegd in het RUP, maar moet
bepaald
worden
in
de
inrichtingsstudie

Landschappelijke buffering noodzakelijk. Het ontwikkelen van een
bedrijventerrein op deze plek kan enkel indien er een voldoende brede
bufferzone kan gerealiseerd worden die geënt wordt op bestaande
landschapsstructuren (bv. holle wegen). (PL+PR)
De aanwezige structuur met holle wegen en houtkanten behouden en als
structurerend gegeven gebruiken. (PL+PR)

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

LANDSCHAP BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
effect op de landschapstructuur
en effect op erfgoedwaarden

perceptieve kenmerken

Bijkomend
bedrijventerrein
de helling.

op

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Verkeersleefbaarheid en
veiligheid

Herinrichting van de N2 als secundaire toegangsweg met oog voor
verkeersleefbaarheid. (PR)

4.6. Aandachtspunten vanuit de landbouwgevoeligheidsanalyse
In de totaalscores krijgen alle percelen uit het basis- en uitbreidingsscenario een waarde tussen
105 en 160, wat voor Diest gemiddelde scores zijn. Er is weinig verschil tussen het basis- en
uitbreidingsscenario. Dit gebied bevat geen bedrijfszetels of huiskavelpercelen. De afstand tot
de bedrijfszetel is minimaal 200m, wat voor sommige percelen oploopt tot 2 à 3 km. Voor Diest
is het de enige perimeter met hoge scores voor leeftijd en uitbollingsgraad, wat wijst op jongere
bedrijfsvoerders.
Dit gebied is niet overstromingsgevoelig en slechts gedeeltelijk licht erosiegevoelig.
De landbouwgevoeligheid van dit gebied ligt tussen de beide andere Diestse scenario’s in.
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4.7. Aandachtspunten vanuit het ruimtelijk veiligheidsrapport
In het ruimtelijk veiligheidsrapport werd rekening gehouden met de ligging van de hieronder
aangeduide aandachtsgebieden:
• de verschillende gebieden met woonfunctie in de nabije omgeving
• scholen, rust- en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen in de nabije omgeving
• het vogel- en habitatrichtlijngebied Demervallei
• het natuurgebied Webbekomsroek
• het provinciaal domein “Halve Maan”
• de nabijgelegen industrie
• de ligging van de E314/A2 autosnelweg.
Uit de analyse blijkt dat het bedrijventerrein Webbekom West beschikt over mogelijkheden voor
de inplanting van Seveso-activiteiten. Op basis van zowel de mensrisico’s en milieurisico’s kan
opgemerkt worden dat de mogelijkheden voor activiteiten gerelateerd aan (zeer) toxische
stoffen eerder beperkt zijn op dit nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein, als gevolg van de
nabijheid van woningen in de omgeving.
Naar de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen werd een risicozonering ontwikkeld die toelaat
bij een eerste evaluatie van nieuwe bedrijven met gevaarlijke stoffen de mogelijke alternatieve
inplantingslocaties te identificeren vanuit het oogpunt van de externe veiligheid. Hiertoe zijn
figuren met de weergaven de risicozonering ontwikkeld evenals een leidraad voor het gebruik
ervan. De leidraad geeft eveneens achtergrond bij de mogelijkheden en beperkingen van deze
vereenvoudigde aanpak.
Het is echter aan te raden bij de invulling van het bedrijventerrein rekening te houden met de
aard van het externe risico dat de toekomstige Seveso-inrichting met zich meebrengt in die zin
dat bedrijven waaraan geen extern risico verbonden is bij voorkeur niet ingeplant worden op dat
deel van het terrein dat volgens de kaarten met contouren van gelijke aanwijzingsgetallen
voorbestemd is voor bedrijven met een hoger extern risico.
Voor het geplande bedrijventerrein Webbekom-West is in het RVR een voorstel van
stedenbouwkundig voorschrift opgenomen dat voorziet in een beoordeling van het extern risico,
zodat Seveso-inrichtingen enkel zijn toegelaten voor zover de externe risico’s verbonden aan
deze gevaarlijke stoffen (in het bedrijf) voldoen aan de in Vlaanderen geldende risicocriteria.
De vergunningverlenende overheid heeft daarbij steeds de mogelijkheid een advies in te
roepen van de betrokken dienst voor veiligheidsrapportering van de voor het Leefmilieu
bevoegde administratie van de Vlaamse Gemeenschap (de dienst VR).
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4.8 Watertoets
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de watertoets
moet gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk watersysteem.

Er wordt hiervoor verwezen naar de discipline water binnen de plan-MER.

4.9. Ruimtebalans – Planbaten - Planschade
4.9.1. Ruimtebalans
De volgende tabel geeft de oppervlakten waar weer voor de delen van het RUP die van
bestemming wijzigen (in gebiedscategorieën).
De totale oppervlakte van het RUP bedraagt ca. 17 Ha

VAN/NAAR

BEDRIJVIGHEID

LANDBOUW

14,7 HA

NATUUR

0,3 HA

OVERIG GROEN

0,2 HA

Er wordt door het RUP bestemmingswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de
ruimtebalans:
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Gebiedscategorie Landbouw

- 14,7 Ha

-

Gebiedscategorie Bedrijvigheid

+ 15,2 Ha

-

Gebiedscategorie Natuur

- 0,3 Ha

-

gebiedscategorie Overig Groen

- 0,2 Ha
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4.9.2. Planbaten - Planschade
Voorgaande tabel geeft de bestemmingswijzigingen weer, die aanleiding kunnen geven tot een
in dit geval planbatenheffing.
Op een aparte kaart is weergegeven op welke percelen de planbaten van toepassing kunnen
zijn.
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5.

Deelplan kleinhandelszone Leuvensesteenweg Noord

5.1. Afbakening en beschrijving bestaande toestand
Dit gebied is gelegen bijna op het einde van de Leuvensesteenweg vlak voor de Vesten. Het
gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van vele handelszaken waarvan Carrefour en
Colruyt de grootste zijn. Daarnaast bevinden er zich enkele baanwinkels van typerende ketens
en verschillende op autohandel gerichte bedrijfjes (garages, banden, ... ).
De zone wordt verder ingenomen door grootschalige parkeervlakken. Eén ligt tussen de
Carrefour en de Reustraat en loopt achter de gebouwen van Carrefour door. Een andere meer
recente parkeerzone ligt voor Colruyt. Daarnaast liggen tussen, voor en achter de kleinere
handelszaken heel wat parkeerplaatsen versnipperd.
Het geheel heeft een vrij slordige indruk en getuigt niet echt van een planmatige ontwikkeling.
Een ordening van het gebied dringt zich op.
Voor de Leuvensesteenweg werd recent een streefbeeldstudie opgemaakt en werd gestart met
de realisatie ervan.
Aan de achterzijde van de zone gezien vanaf de Leuvensesteenweg loopt de vallei van de
Begijnenbeek. Deze vallei heeft een belangrijke lokale natuur- en groenwaarde en wordt
meegenomen in het deelplan.
Het deelplan wordt ten noorden en ten zuiden begrensd door woonwijken. Er komen ook drietal
woningen in het deelplan voor.
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5.2. Juridische context
type plan

in het gebied

aangrenzend

gewestplan(nen)

gewestplan
Aarschot-Diest
(KB
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

gewestplan Aarschot-Diest (KB.
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen
geen
geen

geen
zie plan bestaande juridische
toestand overige elementen
geen

geen

geen

geen

geen

geen
geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
- Begijnenbeek
- Opendeurkeloop

geen
geen

gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan(nen)
provinciale
ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
Algemeen
Plan
van
Aanleg
Bijzonder Plan van Aanleg
verkavelingsvergunning
inventaris
bouwkundig
erfgoed
beschermde stads- en
dorpsgezichten
beschermde
landschappen
buurt- en voetwegen
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichlijngebied
Vlaams
Ecologisch
Netwerk (VEN)
Natuurreservaten
Bosreservaten
beschermingszone
grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen
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5.3. Inrichtingsprincipes
Handel rond centraal plein
Op dit moment zijn de handelszaken hoofdzakelijk naar de Leuvensesteenweg gekeerd. Alleen
de Carrefour is gericht naar een parking die loodrecht georiënteerd is op de steenweg. Door de
komst van de Colruyt werd ook het noordelijke deel anders georganiseerd. Door een centraal
plein/parking aan te leggen kunnen nieuwe handelszaken gebundeld worden. De handelszaken
zijn dan niet meer gericht op de steenweg.
Cluster autogerichte bedrijvigheid en bediening handelszaken
In het centrale deel zijn op dit ogenblik een aantal autogerichte handelszaken en bedrijven
aanwezig (bandencentrale, garage,…). Op deze plaats kan ook de bediening van de
omliggende handelszaken georganiseerd worden. Op die manier blijft het laden en lossen
gescheiden van de klanten bewegingen.
Logische interne ontsluiting
De ontsluiting gebeurt via een ontsluitingsweg, die op twee plaatsen aantakt op de
Leuvensesteenweg. Op deze manier worden de talrijke bestaande in- en uitritten gereduceerd.
Door deze ontsluitingsweg worden zowel de nieuwe als de bestaande handelszaken op een
éénduidige manier ontsloten. Van op deze weg is er ook toegang tot het binnengebied waar het
laden en lossen kan plaatsvinden. Voor deze interne ontsluiting worden verschillende varianten
uitgewerkt.
Versterken groenstructuur
Naast deze zone is de vallei van de Begijnenbeek gelegen. De groenstructuur van de vallei
wordt verder versterkt. De wand van de zone wordt kwalitatief afgewerkt en gebufferd naar de
vallei. Loodrecht op de Begijnenbeek is de Opendeurkeloop gelegen. Aan deze beek kan een
groenas gekoppeld worden die het centrale plein aflijnt.
De fiets en voetgangers verbindingen worden maximaal gekoppeld aan de groenstructuur.
Waterbufferbekken
De bijkomende verharding voor parkeerplaatsen in de kleinhandelszone wordt gecompenseerd
door bijkomende waterbuffering in de groen- en parkstructuur rondom de Begijnenbeek en de
Opendeurkeloop.
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5.4. Inrichtingsschets
Om de voormelde principes die de basis vormen voor de verordende bepalingen in het plan en
de voorschriften te verduidelijk werd een inrichtingsschets opgesteld. Deze inrichtingsschets
geeft de ontwikkeling aan van de bedrijvenzone zoals die op dit ogenblik het meest geschikt
lijkt.
De inrichtingsschets is slechts informatief. Dit wil zeggen dat het plannetje slechts één van de
inrichtingsmogelijkheden aangeeft hoe de kleinhandelszone er in de toekomst zou kunnen
uitzien. De inrichtingsschets heeft ook een rol gespeeld in het vastleggen van bepaalde
randvoorwaarden voor het specifieke bedrijventerrein. Deze randvoorwaarden werden vertaald
in het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften.
De inrichting van de kleinhandelszone bestaat uit een centrale handelszone tussen twee
parkeerzones. De zuidzijde van de handelszone wordt gevormd door de bestaande Carrefour,
de noordzijde wordt begrensd door de Opendeurkeloop. Ten noorden van de noordelijke
parkeerzone worden nog een handelszone voorzien. Vandaag bestaat de centrale handelszone
uit verschillende onderdelen met enerzijds de zeer grootschalige gebouwen van Carrefout en
anderzijds kleinschalige voormalige woongebouwen langsheen de Leuvensesteenweg. Op
termijn zouden deze verder uitgebouwd kunnen worden tot een architecturaal vormelijk geheel
waarbij een duidelijk front naar de Leuvensesteenweg ontstaat. Op dat ogenblik is het ook
haalbaar om een erfontsluitingsweg aan de voorzijde van de handelszone, parallel aan de
Leuvensesteenweg aan te leggen.
De ontsluiting van gehele handelszone wordt afgewikkeld op 2 aansluitpunten op de
Leuvensesteenweg. Dit betekent dat alle individuele erftoegangen op termijn verdwijnen. De
centrale handelszone wordt bij voorkeur via een centraal binnengebied bevoorraad waardoor
vrachtverkeer en parkerende bezoekers van elkaar gescheiden blijven.
De handelszone wordt aan de oostzijde begrensd door het parkgebied rond de Begijnenbeek.
De oostelijke grens van de kleinhandelszone wordt een stuk verlegd, waardoor een groot deel
van de vergunde parking van de Carrefour, in de detailhandelszone wordt opgenomen. Op die
manier ontstaat ook de mogelijkheid om een aantal niet-ontsloten percelen te kunnen
ontwikkelen (verdichting van de kleinhandelszone).
Hier bestaan nog 2 varianten. Ofwel wordt de scheiding van de bebouwing gelegd op de
huidige diepte van de bestaande Carrefourparking en kan een rondweg voorzien worden
tussen de gebouwen en de parkzone. Ofwel kan de bebouwing enkele meters dieper gebouwd
worden en is er geen rondweg voorzien. Dit dient in de verdere onderhandelingen over de
ontwikkeling van deze kleinhandelszone uitgeklaard te worden.
Alleszins wordt er naar gestreefd dat op termijn de parking achter de Carrefour gelegen in
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parkzone wordt verwijderd of als groene parking ingericht. De zone rond de Begijnenbeek wordt
als een volwaardig park met behoud en herstel van de natuurwaarden ingericht. Een fiets- en
voetpad verbindt langsheen de Begijnenbeek de kleinhandelszone met het centrum.
De smalle spie ten zuiden van de Reustraat wordt herbestemd naar woongebied, waardoor de
mogelijkheid op lange termijn ontstaat om te worden geïntegreerd in de woonwijk en een
beperking van grootschaligheid van de kleinhandel wordt opgelegd. Er is immers geen ruimte
voor een volwaardige buffer ten opzichte van de woonwijk.
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5.5. aandachtspunten vanuit de plan-MER
Dit gebied is zo goed als volledig benut door grootschalige kleinhandel. Er wordt nog een
beperkte verdichting van de activiteit verwacht, en herinrichting m.b.t. de ontsluiting. Het
aansluitend deel van de vallei van de Begijnenbeek, momenteel parkgebied, wordt
meegenomen in het RUP zodat een meer aangepaste groene inrichting van de vallei mogelijk
wordt gemaakt.
Gezien de compactatiegevoeligheid van de bodem in het parkgebied, zijn maatregelen nodig
om bodemverdichting te voorkomen bij de inrichting van de groenbuffer en tijdens de
waterbeheersingswerken.
Iedere verdere afdichting leidt op deze locatie tot verscherping van de
overstromingsproblematiek. Een deel van de beperkte bijkomende inrichting neemt effectief
overstromingsgevoellig gebied in (ca. 0.3 ha). Ook de RWA zal toenemen. Het betekent dat
compensatie zal vereist zijn en verdergaande buffering in RWA. De herinrichting van het
huidige parkgebied geeft hiertoe mogelijkheden. Er zijn echter beperkingen gezien de RWAbuffer niet ten koste kan gaan van effectief overstromingsgevoelig gebied en gezien verlaging
van het maaiveld om bijkomend volume overstromingsgevoelig gebied te creëren slechts zeer
beperkt mogelijk is omwille van de natuurlijke hoge grondwaterstand. Zo nodig moet het
plangebied nog uitgebreid worden om plaats te reserveren voor compensatie en aanleg RWAbuffer. Andere mogelijkheden bestaan in aanleg van overstroombare kelders of wegenis. Het
concrete inrichtingsplan zal dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde dienst van de VMM.
Ingeval er bemaald dient te worden, dient het bemalingswater te worden belucht vóór lozing op
het oppervlaktewater om het in oplossing zijnde ijzer te laten neerslaan.
Er wordt voorgesteld dat bij de ingrepen ook de structuurkenmerken van de Opendeurkeloop
en de Begijnebeek gevoelig worden verbeterd. De ingrepen dienen wel te worden afgestemd
op de maatregelen voorzien in het deelbekkenbeheerplan voor de Begijnebeek (Actie A13).
Door de herinrichting verhoogt de verkeersveiligheid significant. Er zijn geen effecten m.b.t.
verkeersbewegingen en in die zin evenmin op emissies van geluid of lucht.
Door de herinrichting en verdere uitbouw van de kleinhandelszone zullen de waardevolle
vegetaties in de randzone van het plangebied verdwijnen (struwelen, verruigd grasland). Het
totale biotoopverlies van waardevolle vegetaties is begroot op ca. 2ha. Het effect is permanent,
maar beperkt tot een deel van de locatie; het effect is matig negatief beoordeeld en kan deels
worden gecompenseerd door herinrichting. Concreet wordt voorgesteld in de realisaties de
waardevolle bomenrijen zoveel mogelijk te behouden en in te passen. De nieuwe buffer zal
bestaan uit streekeigen en standplaatsgeschikte soorten.
Effecten door versnippering of rustverstoring zijn gering.
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De versterking van de groenstructuur wordt vanuit landschappelijk oogpunt positief beoordeeld.
Mits een aangepast inrichtingsplan en maatregelen bij de realisaties heeft het deelplan zijn de
effecten van het RUP beperkt een aantal positieve effecten.

KLEINHANDELSZONE
LEUVENSESTEENWEG N
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

BODEM
Verdichting

Bij werken buiten de verharde oppervlakte, bij de aanleg van de groenbuffer en
het waterretentiebekken zal men de bodemstructuur dienen te beschermen
door niet berijden van de bodems met zwaar materieel of door werken met
rijplaten (PR).

WATER
Effecten op oppervlaktewater door
lozing bemalingswater of RWA;
inname overstromingsgevoelig
gebied

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

Beluchting van bemalingswater vóór lozing op oppervlaktewater (PR).
De inrichtingsschets voorziet indicatief reeds in bufferbekkens voor RWA. Met
de volgende voorwaarden dient echter rekening gehouden te worden:
- Het RWAbekken kan echter geen ruimte innemen die momenteel onder
effectief overstromingsgevoelig gebied ligt;
- De informatie van de bodemkaart geeft aan dat (minstens historisch) de
grondwaterstanden in zone langs de Begijnebeek tot maaiveld kunnen stijgen
zodat verlagen van het maaiveldniveau slechts zeer beperkt of niet mogelijk is
voor de aanleg van een bekken of als compensatie voor (ca. 0.3 ha) verloren
gegaan effectief overstromingsgevoelig gebied.
De mitigering of compensatie kan eveneens gebeuren door overstroombare
kelders of (verlaagde) overstroombare wegenis aan te leggen. Verlaging van
het niveau van de parkingzone aan de Carrefour biedt hier een mogelijke
oplossing. (PL/PR).

Waterbeheer is opgenomen
nevenfunctie in het parkgebied

als

Meer concrete inrichtingsplannen zullen moeten aantonen dat de nodige
RWAbuffer en effectief te compenseren reservoir (oppervlakte en volume) voor
overstroming wordt gerealiseerd vooraleer concrete projecten mogelijk worden
(PR).
Concretere inrichtingsplannen dienen voorgelegd aan VMM, Afd. Operationeel
Waterbeheer.
De ruimte voor de compensatie dient binnen het deelplangebied te liggen (PL).
Wijziging structuurkwaliteit
kwaliteit waterbodem

en

Bij de inrichting voor de waterbeheersingswerken dienen structuurkenmerken
verder versterkt worden, bv. een ondiepe zone aan een oever van het
bufferbekken, verdergaande meandering van de Opendeurkeloop. De
inrichting dient daarenboven te worden afgestemd op de acties en
maatregelen die voorzien worden in het deelbekkenbeheerplan Begijnebeek
(zie 3.4.1) Actie A13: Inrichten van een overstromingsgebied langs de
Begijnebeek ter hoogte van Kloosterberg (PL/PR).
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KLEINHANDELSZONE
LEUVENSESTEENWEG N
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

Waardevolle bomenrijen (wilgen) zoveel mogelijk behouden en inpassen in de
groenbuffers. (PL).
Streekeigen en standplaatsgeschikte soorten aanplanten in de nieuwe buffer
op de grens met de vallei (PR).

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

biotoopwijziging door
bodemverstoring

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

MENS-VERKEER
─
LUCHT
─
GELUID EN TRILLINGEN
─
FAUNA EN FLORA

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
perceptieve kenmerken

Versterking
groenstructuur

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

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

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

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

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Ruimtelijk-functionele samenhang

5.6. Aandachtspunten vanuit het ruimtelijk veiligheidsrapport
Voor het deelplan Leuvensesteenweg-noord werd de inplanting van Seveso-inrichtingen,
gezien hun ligging en relatie tot de omgeving, a priori uitgesloten. Dit betekent dat in deze zone
geen SEVESO bedrijvigheid wordt voorzien.
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5.7. Ontwikkeling en timing
Het gebied wordt dus met dit deelRUP bestendigd als grootschalige kleinhandelszone, die
complementair moet zijn ten opzichte van de kleinhandel in de binnenstad. Hiertoe wordt een
minimale nettoverkoopsoppervlakte van 400 m² en een brutovloeroppervlakte van 1.000 m²
opgelegd, waarden die niet of nauwelijks te vinden zijn in de binnenstad en waardoor de
complementariteit met de binnenstad al voor een groot stuk wordt gegarandeerd.
Net als voor het deelplan Leuvensesteenweg-zuid wordt er geen overgangsperiode voorzien
voor bedrijven die thans gevestigd zijn op deze zone, maar niet als kleinhandel of als
toonzaaldistributie kunnen worden beschouwd. Zij worden dus door dit RUP zonevreemd.
Wanneer deze bedrijven wensen uit te breiden, dienen zij zich te herlokaliseren naar het
regionaal bedrijventerrein Leuvensesteenweg-zuid.
De ontwikkelaar van dit regionaal
bedrijventerrein zal hierin een belangrijke bemiddelende rol spelen.
De aanpalende parkzone is mee onderdeel van het landschapsontwikkelingsplan dat voor het
gebied tussen de twee steenwegen wordt opgemaakt. Hierin zal zowel de uitvoerder als de
timing bepaald worden voor de inrichting van deze zone.

5.8 Watertoets
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de watertoets
moet gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk watersysteem.

Er wordt hiervoor verwezen naar de discipline water binnen de plan-MER.

5.9. Ruimtebalans – Planbaten - Planschade
5.9.1. Ruimtebalans
De volgende tabel geeft de oppervlakten waar weer voor de delen van het RUP die van
bestemming wijzigen (in gebiedscategorieën).
De totale oppervlakte van het RUP bedraagt 21Ha.
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VAN/NAAR

BEDRIJVIGHEID

1,0 HA

BEDRIJVIGHEID
OVERIG GROEN

WONEN

2,0 HA

Er wordt door het RUP bestemmingswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de
ruimtebalans:

-

Gebiedscategorie overig groen

- 2,0 Ha

-

Gebiedscategorie Bedrijvigheid

+ 1,0 Ha

-

Gebiedscategorie wonen

+ 1,0 Ha

5.8.2. Planbaten - Planschade
Voorgaande tabel geeft de bestemmingswijzigingen weer, die aanleiding kunnen geven tot een
in dit geval planbatenheffing.
Op een aparte kaart is weergegeven op welke percelen de planbaten van toepassing kunnen
zijn.
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6.

Deelplan Kloosterberg
6.1. Situering
Het gebied is gelegen ten zuiden van de bebouwingskern van Diest en vormt de overgang naar
een waardevol openruimtegebied rondom de Kloosterberg. De site wordt gekenmerkt door
ruime landbouwpercelen waarover een ruim vergezicht over het omliggende landschap
mogelijk is.
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6.2. Juridische context
type plan

in het gebied

aangrenzend

gewestplan(nen)

gewestplan
Aarschot-Diest
(KB
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

gewestplan Aarschot-Diest (KB.
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen

geen

geen

geen

geen
geen
geen
geen

geen
geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
geen

geen
geen

gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan(nen)
provinciale
ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
Algemeen
Plan
van
Aanleg
Bijzonder Plan van Aanleg
verkavelingsvergunning
inventaris
bouwkundig
erfgoed
beschermde stads- en
dorpsgezichten
beschermde
landschappen
buurt- en voetwegen
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichlijngebied
Vlaams
Ecologisch
Netwerk (VEN)
Natuurreservaten
Bosreservaten
beschermingszone
grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen
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6.3. Inrichtingsprincipes
Het betreft een deel van het woonuitbreidingsgebied van ruim 12 ha dat nog niet werd
ontwikkeld. Omwille van de landschappelijke kwaliteiten van de Kloosterberg wordt het
zuidelijk deel ervan niet ontwikkeld. Voor het noordelijk deel is reeds een gunstig principieel
akkoord met RWO voor ontwikkeling op korte termijn; de stedenbouwkundige studie die is
opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap geeft inzicht op de inrichting van dit
gebied (zie vroeger).

6.4. Aandachtspunten vanuit de plan-MER
De landschappelijk opvallende getuigenheuvel wordt gevrijwaard van mogelijk toekomstige
bebouwing. Aan de oostelijke voet ligt een woonuitbreidingsgebied van ruim 12 ha dat nog niet
werd ontwikkeld. Omwille van de landschappelijke kwaliteiten van de Kloosterberg wordt het
zuidelijk deel niet ontwikkeld, in functie van de vrijwaring van de open ruimte; de Kloosterberg is
immers een belangrijke getuigenheuvel die in zijn integriteit dient bewaard te blijven.
Dit zuidelijk deel krijgt een openruimtebestemming. Gezien dit een volledige bestendiging van
de huidige situatie betekent, worden geen effecten verwacht. Onder een autonome ontwikkeling
bestaat de kans dat de zone effectief naar woongebied evolueert zodat een aantal negatieve
effecten zouden aan te geven zijn.
Indien anderzijds na herbestemming naar openruimte, verdere invulling wordt gerealiseerd met
ontwikkeling van biotopen, (bebossing, uitbreiding kleine landschapselementen, aanplanting
van streekeigen en standplaatsgeschikte soorten) betekent dit een matig tot significant positief
effect. Dit maakt dan ook de voorgestelde maatregel uit.

OMZETTING WUG
KLOOSTERBERG
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

BODEM
─
WATER
─
MENS-VERKEER
─
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OMZETTING WUG
KLOOSTERBERG
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau (PR)

Doorwerking in het RUP

biotoop- en ecotoopwijziging door
ruimtebeslag

Positief indien na herbestemming ecotoopwijziging
kan gerealiseerd worden (bebossing, aanleg KLE)

Indien bebossing en aanleg KLE, streekeigen
en standplaatsgeschikte bomen en struiken
gebruiken (PR)

Zoals
algemeen
voor
alle
agrarische gebieden is bebossing
mogelijk, mits rekening te houden
met
de
regels
van
het
Veldwetboek.
Behoud en versterking van KLE’s
is mogelijk via een algemeen
stedenbouwkundig voorschrift uit
de codex RO

versnippering en barrièrewerking

Positief indien na herbestemming ecotoopwijziging
kan gerealiseerd worden (bebossing, aanleg KLE)

LUCHT
─
GELUID EN TRILLINGEN
─
FAUNA EN FLORA

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
─
MENS, RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
─

6.5 Watertoets
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de watertoets
moet gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk watersysteem.

Er wordt hiervoor verwezen naar de discipline water binnen de plan-MER.
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6.6. Ruimtebalans – Planbaten - Planschade
6.6.1. Ruimtebalans
De volgende tabel geeft de oppervlakten waar weer voor de delen van het RUP die van
bestemming wijzigen (in gebiedscategorieën).
De totale oppervlakte van het RUP bedraagt 6,5Ha
VAN/NAAR

LANDBOUW

WONEN

6,5 HA

Er wordt door het RUP bestemmingswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de
ruimtebalans:

-

Gebiedscategorie landbouw

+ 6,5 Ha

-

Gebiedscategorie wonen

- 6,5 Ha

6.6.2. Planbaten - Planschade
Voorgaande tabel geeft de bestemmingswijzigingen weer, die aanleiding kunnen geven tot een
in dit geval planschadeheffing.
Op een aparte kaart is weergegeven op welke percelen de planschade van toepassing kunnen
zijn.
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7. Overzicht bestemmingswijzigingen
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van alle bestemmingswijzigingen die worden
doorgevoerd binnen het kader van het RUP afbakening kleinstedelijk gebied Diest.

DEELPLAN
GEBIEDSCATEGORIE

\

WONEN

LANDBOUW

BEDRIJVIGHEID

BEDRIJVENTERREIN
LEUVENSESTEENWEGZUID

- 0,1 HA

-18,9 HA

+19,0 HA

BEDRIJVENTERREIN
WEBBEKOM-NOORD

- 0,1 HA

- 34,1 HA

-14,7 HA

BEDRIJVENTERREIN
WEBBEKOM-WEST
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SPECIFIEK
BEDRIJVENTERREIN
LEUVENSESTEENWEGNOORD

+ 1,0 HA

KLOOSTERBERG

- 6,5 HA

+ 6,5 HA

TOTAAL

- 5,7 HA

- 61,2 HA

NATUUR

OVERIG
GROEN

+ 17,1 HA

- 0,4 HA

+ 17,5 HA

+15,2 HA

- 0,2 HA

- 0,2 HA

+1,0 HA

+ 52,3 HA

-2,0 HA

- 0,6 HA

+ 15,3 HA
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Leeswijzer Toelichtingsnota hoofdstuk 7 Overzicht bestemmingswijzigingen
Met het arrest van 8 januari 2014 heeft de Raad van State het besluit tot definitieve
vaststelling en dat van goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd,
in zoverre deze besluiten de deelplannen ‘Regionaal bedrijventerrein Leuvensesteenweg-zuid’
en ‘Kleinhandelszone Leuvensesteenweg-noord’ betreffen. Als gevolg van deze uitspraak
moet de tabel in hoofdstuk 7 van de toelichtingsnota na 8 januari 2014 als volgt worden
gelezen:

DEELPLAN \
GEBIEDSCATEGORIE

WONEN

LANDBOUW

BEDRIJVIGHEID

BEDRIJVENTERREIN

- 0,1 HA

-18,9 HA

+19,0 HA

- 0,1 HA

- 34,1 HA
-14,7 HA

NATUUR

OVERIG
GROEN

+ 17,1 HA

- 0,4 HA

+ 17,5 HA

+15,2 HA

- 0,2 HA

- 0,2 HA

LEUVENSESTEENWEGZUID
BEDRIJVENTERREIN
WEBBEKOM-NOORD
BEDRIJVENTERREIN
WEBBEKOM-WEST
SPECIFIEK
BEDRIJVENTERREIN
LEUVENSESTEENWEGNOORD

+ 1,0 HA

+1,0 HA

KLOOSTERBERG

- 6,5 HA

+ 6,5 HA

TOTAAL

- 5,7 HA

- 61,2 HA

+ 52,3 HA

- 6,6 HA

- 42,3 HA

+ 32,3 HA

-2,0 HA

- 0,6 HA

+ 15,3 HA
+ 17,3 HA

