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1

Inleiding

1.1

Woord vooraf – aanleiding voor het milieueffectenonderzoek
Aanleiding
In het kader van de transformatie van Defensie werd in 2009 het “plan Voltooiing transformatie1”
opgesteld, met daarin maatregelen die leiden tot eenheden met completer personeel, uitrusting en
infrastructuur. Het kernkabinet van de Federale Regering besliste dan om 70-tal militaire terreinen af
te stoten. In het plan werd opgenomen dat de Citadelsite (het Kwartier Luitenant Freddy Limbosch
van Diest) zou worden verlaten. In 2010 kregen de Diestse para’s te horen dat het moederbataljon
van de para’s ontbonden werd en dat de militairen verdeeld zouden worden over de andere
kazernes. De Citadel, werd op 30 juni 2011 ontruimd. Meer dan 150 jaar vormde het gebied van de
Citadel een afgeschermd militair gebied en vormt het hierbij een witte vlek binnen de strategische
visie voor en van de stad.
Op 30 maart 2012 legde de Vlaamse Regering het beleidskader vast voor de herbestemming van de
vrijgekomen militaire domeinen en duidde de Vlaamse Regering de provincie aan als meest geschikte
beleidsniveau voor de herbestemming van de Citadel. De provincie Vlaams-Brabant is dan ook
bevoegd voor het herbestemmingsplan (RUP) voor de Citadel.

Figuur 1-1 Situering Citadelsite op orthofotoplan

1

DE VOLTOOIING VAN DE TRANSFORMATIE, Oktober 2009, Pieter DE CREM, Minister van Defensie
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Haalbaarheidsstudie ontwikkeling “Citadel Diest”
De Citadel van Diest is een monumentaal bouwwerk met een belangrijke cultuurhistorische waarde.
Het is de enige overgebleven Citadel in Vlaanderen met nog een quasi intact verdedigingssysteem
(het zgn. Chasseloup-Labat systeem). De herbestemming van de Citadel kan niet los worden gezien
van zijn cultuurhistorische context. Niet alleen door haar historische eenheid en ruimtelijke kwaliteit,
maar ook door haar bijzondere ligging, verheven ten opzichte van en middenin de stad.
De provincie en de stad Diest hebben een haalbaarheidstudie laten opmaken voor de nabestemming
van de Citadel. Deze studie is het resultaat van een zoektocht naar haalbare scenario's voor de
nabestemming van deze belangrijke historische site in de binnenstad van Diest. Deze ‘leidraad voor
mogelijke ontwikkelingen’ toont aan dat er een groot ontwikkelingspotentieel aanwezig is op de site:
de omvang, de ligging, de cultuurhistorische waarde, het reliëf en de bereikbaarheid zorgen hier mee
voor.
Mogelijke invulling en herbestemming
Voor de Citadelsite is een multifunctionele stedelijke ontwikkeling (urban mix) mogelijk en wenselijk
(kantoren, kleinhandel, dienstverlening, recreatie, wonen, verkeer en vervoer, openbaar nut en
gemeenschapsvoorzieningen voor zover deze functies verenigbaar zijn met hun onmiddellijke
multifunctionele stedelijke omgeving). Elke ontwikkeling op de site zal steeds rekening moeten
houden met de cultuurhistorische context en de ruimtelijke en functionele verbindingen met het
stedelijk weefsel. Het grootste gedeelte van de site zal niet ontwikkelbaar zijn en worden bestemd
als parkgebied met cultuurhistorische waarde. Voor het gedeelte stedelijk ontwikkelingsgebied
worden er binnen dit MER enkele programma’s afgetoetst (met verhuis ziekenhuis AZ Diest naar de
Citadelsite of met invulling van kantoren, kantoorachtigen en research&development) evenals een
oostelijke en een westelijke toegangsweg.
Volgende stap in de realisatie van een nabestemming (lees: herbestemming) voor de Citadel is de
opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringplan (RUP). De opmaak van een
milieueffectenonderzoek – plan-MER - moet mee sturing geven aan de randvoorwaarden die in dit
RUP voor de herbestemming van het voormalig militair domein worden opgenomen.
Het plan-MER maakt onderdeel uit van het RUP. De voorgenomen activiteit (inplanning nieuwe
functies maximaal afgestemd op erfgoed, aandacht voor bosbehoud, zachte recreatie) en bijhorende
m.e.r.-plichtige activiteiten situeert zich binnen de zone waarvoor het RUP wordt opgemaakt. Het
plan-milieueffectrapport
(MER)2
moet
worden
goedgekeurd
door
LNE,
dienst
Milieueffectrapportagebeheer – kortweg dienst Mer.

De initiatiefnemer voor de opmaak van dit plan-MER is:
Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1, 3010 Leuven

2

Een milieueffectrapport (het MER) is een openbaar document, waarin van een voorgenomen activiteit en van
redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven, de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun
onderlinge samenhang op een systematische en zo objectief mogelijke wijze beschreven worden.
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1.2

Toetsing aan de MER-plicht
De wettelijke eisen van de inhoud van het MER zijn omschreven in het MER – VR decreet van 18
december 2002. Dit decreet is ondertussen gedeeltelijk gewijzigd door het plan-MER-decreet van 27
april 2007 (BS d.d. 20 juni 2007) dat nu van toepassing is. De Vlaamse Regering keurde op 12 oktober
2007 het ‘besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's’ goed. Het
besluit geeft uitvoering aan het plan-mer-decreet van 27 april 2007 (B.S. 7/11/07). De regelgeving is
opgenomen in het DABM (Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid).
Het decreet verplicht dat bepaalde plannen van administratieve overheden van gewestelijk,
provinciaal of lokaal niveau worden onderworpen aan een milieueffectenstudie, vooraleer zij
definitief worden goedgekeurd. Wie een plan met aanzienlijke milieueffecten wil opmaken, moet
eerst de milieueffecten en de eventuele alternatieven in kaart brengen.
Er is geen lijst die aangeeft welke plannen onder de plan-MER-plicht vallen. Art. 4.2.3§2 van het
planMER-decreet van 27 april 2007 bepaalt dat er een plan-MER voor het RUP moet worden
opgemaakt omdat het een plan betreft inzake o.a. waterbeheer en ruimtelijke ordening, het geen
klein gebied lokaal niveau of kleine wijziging betreft en dat het plan het kader kan vormen voor de
latere vergunning voor project, uit bijlage II van het MER-decreet:

Het RUP vormt een kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in
bijlage II en bijlage III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004 en wijzigingen (2013) (en
van een project opgesomd in bijlage III van het project-m.e.r.-screeningsbesluit). Volgende rubrieken
zijn (mogelijks) van toepassing:
Bijlage II, Rubriek 10 – Infrastructuurprojecten
-

b) Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en
parkeerterreinen,
o

met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m2 handelsruimte of meer, of

o

met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer
personenauto-equivalenten per tijdsblok van 2 uur. (relevantie zal nog moeten
blijken uit het milieueffectenonderzoek)

Bijlage III: 10. Infrastructuurprojecten;
-

10b) Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en
parkeerterreinen

-

10e) aanleg van wegen (projecten die niet onder bijlage I of II vallen)

Aangezien de mogelijke voorgenomen activiteit van dit plan valt onder deze bijlage II, het RUP geen
kleine wijziging, geen klein gebied op lokaal niveau betreft en mogelijke effecten van verkeer
voorafgaand niet uit te sluiten zijn, opteert de provincie voor het opmaken van een plan-MER.
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1.3

Overzicht van de procedure, verdere stappen in het m.e.r./PRUPproces en situering in de vergunningsprocedure
Een MER is een informatief instrument en geen beslissingsinstrument. De beslissing die genomen
wordt door de bevoegde overheid betreffende het al dan niet toelaten of vaststellen van een plan
onderworpen aan de plan-MER plicht, houdt ook rekening met andere sectoren (sociale,
economische en technische belangen) en met openbare inspraak.
Plan-mer-procedure
M.b.t. de te volgen procedure voor de opmaak van een MER is het decreet van 18/12/2002 (BS
13/02/2003)3, gewijzigd door decreet van 27 april 20074 van toepassing.
De opmaak van dit plan-MER verloopt volgens de generieke procedure.
De m.e.r.-procedure omvat volgende stappen:
-

Het kennisgevingsdossier werd volledig verklaard op 28 oktober 2013;

-

De terinzagelegging liep van 4 november tot en met 3 december 2013;

-

Gelijktijdig aan de ter inzage legging, werden de adviezen bij de overheidsinstanties en
besturen opgevraagd;

-

De ontvangen inspraakreacties en adviezen op het kennisgevingsdossier werden behandeld
op de richtlijnenvergadering van 16 december 2013 en dit in functie van het opstellen van
definitieve richtlijnen.

-

De richtlijnen – opgesteld door de dienst Mer op 16/01/2014 - hebben betrekking op de
inhoudsafbakening van dit MER. Ontvangen inspraakreacties en zinvolle adviezen werden
hierin meegenomen;

-

Met de richtlijnen werd rekening gehouden bij het opstellen van dit ontwerp-MER;

-

Opmaken van het ontwerp-MER door de deskundigen, rekening houdend met de
opmerkingen geformuleerd tijdens het ter inzage leggen en de eerste overlegvergadering
en rekening houdend met de richtlijnen van de dienst Mer;

-

Bespreking van het ontwerprapport met de betrokken administraties;

-

Aanpassen van het ontwerprapport aan de opmerkingen;

-

Goedkeuringsonderzoek door de dienst Mer. De dienst Mer beslist uiterlijk binnen een
termijn van vijftig dagen (termijn van orde) na ontvangst van het definitief plan-MER over
de goed- of afkeuring ervan. Het definitief plan-MER maakt deel uit van het RUP en volgt
verdere dezelfde procedure als het RUP.

3

Decreet van 18/12/2002 (BS 13/02/2003) tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage.

4

Decreet van 27/04/2007 (BS 20/06/2007) houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
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PRUP-procedure
Inleidend
RUP’s scheppen de ruimtelijke mogelijkheden (o.a. inzake bestemming, inrichting en beheer) voor de
realisatie van een toekomstvisie m.b.t. de ordening van woongebieden, commerciële centra,
bedrijven en diensten, verkeers- en vervoersinfrastructuur, groene ruimten, recreatie enzoverder.
Het plan-MER dient goedgekeurd te zijn opdat het samen met het ontwerp-provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan - kortweg PRUP - in openbaar onderzoek gaat. Het MER is niet alleen een hulp bij de
besluitvorming maar moet ook "doorwerken in de besluitvorming" nl. "bij de beslissing van de
overheid over het voorgenomen plan en de onderdelen en bij de uitwerking ervan wordt rekening
gehouden met de goedgekeurde rapporten én met de opmerkingen en commentaren die werden
uitgebracht". Het goedgekeurd plan-MER, het goedkeuringsverslag en de richtlijnen dienen rekening
houdende met het plan-m.e.r.-decreet samen in openbaar onderzoek te gaan met het ontwerp van
plan. I.f.v. de doorwerking in de besluitvorming zal het MER in de mate van het mogelijke bij de
milderende maatregelen aangeven wanneer en hoe deze zullen/kunnen doorwerken (bv.
rechtstreekse doorwerking in het RUP, doorwerking op het niveau van de vergunningsaanvraag,
doorwerking in andere instrumenten,…).
Inhoud en procedure in een notendop
Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) wordt opgemaakt om de bepalingen die werden
vastgelegd in het provinciaal ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Een PRUP bevat een grafische
voorstelling van het gebied waarover het gaat (afbakening gebied op kaart) en bevat de erbij
horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming van dat gebied, de inrichting
ervan en het beheer van dat gebied.
De opmaak van een dergelijk provinciaal RUP verloopt in verschillende fasen. Hierna wordt tevens de
samenhang met het plan-MER meegegeven:
-

Er wordt een voorontwerp gemaakt van het PRUP. Dit voorontwerp, inclusief de conclusies
van de plan-MER, wordt beoordeeld door de Gewestelijk Stedenbouwkundig ambtenaar en
verschillende adviserende instellingen en administraties. Tijdens een plenaire vergadering
worden de opmerkingen over het voorontwerp bekendgemaakt.

-

Het ontwerp wordt opgemaakt rekening houdend met de gevraagde aanpassingen van het
voorontwerp o.b.v. de adviezen en de opmerkingen van het verslag van de plenaire
vergadering.

-

Het ontwerp van het provinciaal RUP wordt goedgekeurd door de Deputatie en voorlopig
vastgesteld door de provincieraad waarna het wordt verzonden aan de Vlaamse Regering.
Er wordt over dit ontwerp een openbaar onderzoek georganiseerd, waarbij de opmerkingen
over het ontwerp worden overgemaakt aan de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening
(PROCORO).

-

Binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek wordt het definitief PRUP
vastgesteld door de provincieraad.

Andere procedures
Na het in werking treden van het PRUP dienen mogelijks voor bepaalde deelprojecten of –
ontwikkelingen nog ontheffingsdossiers, project-MER’s of project-m.e.r.-screeningen te worden
opgesteld naar aanleiding van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Uit dit navolgend
onderzoek moet blijken of er nog milderende maatregelen nodig zijn op projectniveau om eventuele
effecten te vermijden/verminderen
Eens het project-MER(-screening) of het ontheffingsdossier – voor zover van toepassing – is
opgemaakt en goedgekeurd, kunnen de benodigde stedenbouwkundige, milieu- en andere
vergunningen worden aangevraagd. In het kader van de vergunningsaanvraag is wettelijk eveneens
een openbaar onderzoek voorzien.

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 14 van 311

1.4

Team van MER-deskundigen
Het plan-MER wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de initiatiefnemer.
De initiatiefnemer moet hiervoor een beroep doen op een erkende MER-coördinator. De erkende
MER-coördinator waakt erover dat de samenstelling van het team van medewerkers het mogelijk
maakt om het plan-MER op te stellen in overeenstemming met de richtlijnen van de dienst Mer.
Het team van MER deskundigen is als volgt samengesteld:
Tabel 1-1 Team van MER-deskundigen
Deskundige

Discipline

Erkenningsnummer

Erkend tot

Nonie Van Elst

Coördinator
Bodem, deeldiscipline pedologie

MB/MER/EDA/647-V1

30/08/2015

Cedric Vervaet

Monumenten en landschappen
en materiële goederen in het
algemeen

MB/MER/EDA/649-V1

onbepaalde duur

Paul Arts

Mens-ruimtelijke aspecten

MB/MER/EDA/664-1

onbepaalde duur

Jan Parys

Mens-mobiliteit

MB/MER/EDA/438-V4

onbepaalde duur

Water
deeldomeinen
geohydrologie, oppervlaktewater
en afvalwater

MB/MER/EDA-692-B

onbepaalde duur

Dirk Dermaux

Lucht

MB/MER/EDA-645-V1

27/09/2015

Kristof Goemaere

Fauna en Flora

MB/MER/EDA-736

onbepaalde duur

Christiaan
Busschots
(Acoustical
Engineering)

Geluid en Trillingen

MB/MER/EDA/371-V4

onbepaalde duur

Inge
Van
Mueren

der

Nonie Van Elst treedt op als coördinator en projectleider. Overige projectmedewerkers bij Antea
Group zijn Jan Baeten (mobiliteitsdeskundige), Koen Slabbaert (mobiliteitsdeskundige en ruimtelijk
planner) en Koen Foncke (water-expert).
De vertegenwoordigers van de initiatiefnemer, bij provincie Vlaams-Brabant, welke nauw bij het
plan-MER betrokken zijn, worden hierna voorgesteld:
-

Katrien
Coremans,
leidend
ambtenaar
(Katrien.coremans@vlaamsbrabant.be, 016/267507)

dienst

Ruimtelijke

Ordening

-

Tom De Bruyn, dienst ruimtelijke ordening (Tom.Debruyn@vlaamsbrabant.be , 016/267507)

De provincie werkt in nauw overleg met de stad Diest
-

contactpersoon = Katleen Berx, diensthoofd Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Milieu,
(kathleen.berx@diest.be; 013/353268)

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 15 van 311

2

Ruimtelijke en juridische situering

2.1

Ruimtelijke situering van het plangebied in haar omgeving
De Citadel maakt deel uit van de kernstad van Diest (Vlaams-Brabant). De site is tegenaan de
binnenzijde van de ringweg gelegen, vlakbij invalswegen uit Leuven en Aarschot. De Citadel vormt
één onderdeel van de militaire verdedigingsgordel rond de stad Diest. Tot op het heden kende de
site een uitsluitend militair gebruik en was dit deel van de stad onbekend terrein.
Het plangebied bestaat uit 1 perimeter zijnde de volledige zone van de Citadel met een oppervlakte
van ca. 28ha. Gelegen binnen het compacte stadscentrum, beslaat ze ongeveer 15%. Er worden wel
deelgebieden gedefinieerd met bepaalde ontwikkelingsperspectieven (zie verder in hoofdstuk 3).
Zie kaart 1 t.e.m. kaart 3 in bijlage 1 voor een ruimtelijke situering van het plangebied.
De Citadel maakt deel uit van de kernstad van Diest. De site is tegenaan de binnenzijde van de
ringweg gelegen, vlakbij invalswegen uit Leuven en Aarschot.

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

Het plangebied PRUP wordt begrensd door:
-

noorden: Oude Demer – Open Gracht en er tegenaan leunend de KluisbergstraatBouwdewijnvest – Zichemsepoort en verlengde

-

oosten: Leuvensestraat en aanliggende bebouwing

-

zuiden: R26 Citadellaan en Delphine Alenuslaan

-

westen: R26 Citadellaan en Kanonsbaan
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Figuur 2-2 Situering straten a) stratenatlas Diest, bron googlemaps; b) situeringskaart PRUP
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2.2

Juridische situering-bestemmingen- van het plangebied en omgeving
PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied
De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde het provinciale ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kleinstedelijk
gebied Diest definitief vast op 19 juni 2012. Het plan is goedgekeurd op 26 oktober 2012 (tegen het
plan is in beroep gegaan).
De Citadelsite is opgenomen binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Diest. Het
plangebied is hierbinnen niet als deelplan opgenomen. Er werd met andere woorden geen
bestemming vastgelegd of gewijzigd; de bestemmingen volgens het gewestplan blijven dan ook van
toepassing. De komende jaren zal samen met de provincie de uitvoering van het masterplan verder
worden uitgewerkt. De Citadel is geselecteerd als strategisch project.

Figuur 2-3 Afbakeningslijn PRUP kleinstedelijk gebied Diest (bron: PRUP afbakening KSG Diest,
2012)
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Gewestplan (zie Kaart 4)
Volgens het gewestplan is de Citadel van Diest gelegen in militairgebied (1400). De perimeter van het
RUP overlapt ook gedeeltelijk met Bufferzone (0600), bestaande waterzone (1504) en woongebied
(100).

Figuur 2-4 – uittreksel uit het gewestplan (agiv)
Bijzondere Plannen van Aanleg
Omliggend aan het plangebied zijn er verschillende BPA’s van toepassing.

Figuur 2-5 BPA’s rondom het plangebied in Diest
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2.3

Situering binnen en beschrijving van de Citadelsite
Hoewel de site steeds militaire zone geweest is, heeft de Citadel doorheen de jaren sterke
wijzigingen ondergaan.
Op basis van de historische vorm van de Citadel wordt de site opgedeeld in verschillende deelzones.
Deze deelzones verschillen sterk in karakter en oorspronkelijkheid en vragen daarom om
verschillende benaderingen bij de uiteindelijke ontwikkelingsmogelijkheden.

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

Stedelijk front
Het talud tussen de gekazematteerde toren en de Allerheiligenkapel
kan worden beschouwd als de belangrijkste visuele en functionele
ruimtelijke schakel tussen de stadskern en de citadel. Op vandaag
vormt het kronkelende pad naar de citadel de enige verbinding met
het stedelijk weefsel.
De gekazematteerde toren en het lagergelegen wachtlokaal aan de
voet van de heuvel zijn vandaag vervallen constructies.

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 22 van 311

Intra muros
Deze zone is visueel grotendeels onttrokken aan de citadel en is
evenmin zichtbaar vanuit de stadskern. Het gebied ligt verscholen
achter de stadsomwalling aan de binnenzijde van de stad en achter
de huizen van het aangrenzende –onvolledige - bouwblok. De zone
wordt vandaag deels ingenomen door de bezoekersparking.
Historisch maakt dit gebied zowel morfologisch als
stedenbouwkundig eerder deel uit van de stad dan van de citadel.
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Stadswal en toegangsdreef
De stadswallen en de lunet vormen op zich een duidelijk geheel met
de citadel en het glacis. Ze creëren een prachtige ingang tot de site.

Bebost Glacis
Het glacis met beukenbos vormt een onlosmakelijke eenheid met de
citadel. De historische landschapsstructuur bestond uit bebossing
volgens het quinconce-systeem (een vijfhoekig bomengrid). Het
beboste glacis beslaat het grootste gedeelte van de citadel-site en
vormt een belangrijke groenpool in het centrum van de stad.
Tegenaan de ringweg kunnen we een randzone (overgangszone
tussen ring en bos) onderscheiden dewelke bepalend is voor de
beeldkwaliteit en de belevingswaarde van de ring en het bos.
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3

Beschrijving van het plan en verantwoording

3.1

Doelstelling, reikwijdte, detailleringsgraad voorgenomen plan
Verantwoording
In de inleiding van dit MER onder §1.1 is reeds de verantwoording en doel van het plan meegedeeld.
Hierna volgt een verdere aanvulling.
Doelstelling en reikwijdte
De doelstelling van het voorgenomen plan betreft de herbestemming van het militair domein ten
behoeve van een parkgebied en een gemengd stedelijk programma dat geïntegreerd kan worden in
de beschermde site.
De reikwijdte van het voorgenomen plan betreft maatregelen in de ruimtelijke ordening, met name
het wijzigen van de bestemming van een voormalig verlaten militair domein tot een gemengde
stedelijke invulling met inbegrip van het voorzien van de ruimte nodig voor de
landschappelijke/ecologische inkleding en tevens het voorzien van een gepaste ontsluiting.

Om deze totaalvisie te kunnen implementeren en uit te voeren is een planinitiatief noodzakelijk,
want de bestemming van het gewestplan is niet meer van toepassing. De Vlaamse Regering legde
het beleidskader vast voor de herbestemming van vrijgekomen militaire domeinen en duidde de
provincie aan als meest geschikte beleidsniveau voor de herbestemming van de Citadel in een
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Hierbij wordt er een plan-milieueffectenrapport
opgesteld (plan-MER).

De tenaille, de bastions en het bebost glacis vormen de eigendom van het Agentschap Natuur en
Bos. De overige gedeelten van de site vormen de eigendom van de stad Diest.
Ook enkele private eigendommen kennen hierbij een herbestemming. Voor zonevreemde
constructies en zonevreemde woningen zijn de basisrechten van kracht.
Detailleringsgraad
De detailleringsgraad van het voorgenomen plan zal zoveel mogelijk percelen vatten in één
bestemming, en grote gehelen aanduiden. Het aanduiden van visuele buffers en andere
gebiedsgerichte stedenbouwkundige voorschriften is een mogelijkheid. Het opstellen van
gedetailleerde bouwvoorschriften zoals bouwwijze, voortuinstroken, keuze van beplanting, e.d. zal
geen deel uitmaken van het RUP tenzij er goede redenen zijn vanuit het actorenoverleg, de
ruimtelijke visie en/of de milieuoverwegingen. Voorschriften betreffende ontsluiting, landschappelijk
inpassing, etc. kunnen worden ingezet om indien nodig aan de milieuoverwegingen tegemoet te
komen.
De detailleringgraad van het voorgenomen plan is dan ook vrij beperkt. Er zijn weinig verschillende
zones, bestemmingsvoorschriften en artikels van toepassing die in detail zijn uitgeschreven.
De detailleringsgraad van het plan-MER volgt de detailleringsgraad van het concept-PRUP.

De definitieve voorschriften zullen worden opgesteld in latere fase. Aan de hand van de resultaten
van het plan-MER onderzoek en verder overleg wordt het PRUP verder uitgewerkt en wordt het
PRUP-proces verder doorlopen (via actorenoverleg, plenaire vergadering en openbaar onderzoek)
tot definitieve aanvaarding. Het PRUP zal gelden als juridisch kader voor het toekennen van
vergunningen.
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3.2

Voorgaand studiewerk en beslissingen
De belangrijkste studies die het plan-MER omkaderen zijn:
-

1) In het kader van het plan ‘voltooiing transformatie’ besliste het kernkabinet van de
Federale Regering enkele jaren terug om een 70-tal militaire domeinen af te stoten. Op 30
maart 2012 legde de Vlaamse Regering het beleidskader vast voor de herbestemming van
de vrijgekomen militaire domeinen en duidde de Vlaamse Regering het meest geschikte
beleidsniveau aan om voor de restcategorie (categorie 3) de noodzakelijke
bestemmingswijzigingen door te voeren. Voor de Citadel te Diest (kwartier Limosch) werd
de provincie aangeduid als meest geschikte beleidsniveau voor de herbestemming.

-

2) Sinds 1 juli 2011 is de militaire basis van de PARA1 volledig weg uit de site. Overdracht
van de gronden naar stad Diest is vastgelegd in verkoop van 18 maart 2013.

-

3) De reeds bestaande algemene visie en haalbaarheidsstudie voor de Citadel
(Haalbaarheidsstudie voor de nabestemming van de ‘citadel’ van Diest, Definitief rapport
26/08/2011). Meer details zie §3.4 (en http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/
haalbaarheidsstudie-citadel-diest_tcm5-74296.pdf).

-

4) Afspraken met ANB omtrent beheer van het parkgebied.

-

5) Beleidsvisie stad: Masterplan en strategische projecten Diest.

-

6) Studie erfgoedaspecten en evolutie bebouwing (afgerond midden 2013)

Tevens is het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Diest relevant, evenals andere
beleidsmatige studies en inhoudelijke visievorming zoals:
-

Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant en addendum (zie tevens §4.2.2)

-

Afbakening Kleinstedelijk Gebied Diest (zie §2.2 en §4.3.2.1).

-

Contacten met Erfgoed – pre-advies inzake de haalbaarheidsstudie herbestemming Citadel.

-

Contacten met Toerisme Vlaanderen naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie voor de
inplanting van een jeugdverblijfcentrum te Diest i.o.v. de provincie Vlaams-Brabant.

Het voorbereidend studiewerk en de verdere stappen in de ontwikkeling van de Citadel wordt
opgevolgd door een stuurgroep, onder leiding van de gouverneur. De voorlopige samenstelling van
de stuurgroep is als volgt:
-

Voorzitterschap door gouverneur

-

Provincie Vlaams Brabant

-

Stad Diest

-

OCMW

-

Studiebureau

-

ANB

-

Ruimte Vlaanderen

-

Onroerend Erfgoed

-

eventueel nog een afvaardiging van de Vlaamse Bouwmeester

-

eventueel AZ Diest
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3.3

Compensaties
Boscompensatie
Het bosdecreet is van toepassing. Binnen het plan is het niet uitgesloten dat er plaatselijk bos wordt
gerooid (zoals eventueel ten behoeve de aanleg van gebouwen kleinschalige infrastructuur,
toegangsweg). De uiteindelijke oppervlakte zal afhangen van ondermeer de concrete uitwerking van
de site en wordt niet vastgelegd binnen het PRUP.
Volgens het bosdecreet dient het bos in waarde (oppervlakte x waardefactor of mits betaling
bosbehoudsbijdrage) gecompenseerd te worden.
Boscompensatie is een wettelijke verplichting, niettemin is er geen verplichting om deze te voorzien
binnen het plangebied of binnen het PRUP. Losgekoppelde acties en afspraken zijn eveneens
mogelijk.

Er zit thans een wijziging van het bosdecreet aan te komen.
Een belangrijke wijziging hierin is dat van zodra er meer dan 3ha ontbost wordt, er een compensatie
in natura verplicht wordt. Dit betekent geen financiële boscompensatie meer, maar effectieve
herbebossing van een terrein cfr. factor 1 / 2 of meer. Bijvoorbeeld 5 ha inheems loofhout ontbossen
= terrein van 10 ha herbebossen.

Overige compensaties
Het plangebied ligt niet in Habitatrichtlijngebied, VEN-gebied, natuurgebied. Overige compensaties
zijn aldus niet van toepassing.
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3.4

Gewenste ruimtelijke structuur en bestemmingen

3.4.1

Uitgangspunten en visievorming
Hier volgen de principiële uitgangspunten die gehanteerd worden bij de uitwerking van het RUP. De
eigenlijke vormvereisten van het ruimtelijk uitvoeringsplan worden duidelijk naarmate de resultaten
van het plan-MER zich aandienen en bijkomende inzichten geven.

VISIEVORMING
De Citadelsite is een groot terrein dat vrijkomt binnen de grenzen van de binnenstad – binnen de
stadsring. De Citadelsite zou daarom optimaal aangewend kunnen worden binnen de optiek van
groei, concentratie en verdichting van de binnenstad.
Door het verdwijnen van de huidige functie van de Citadel als militair domein ontstaat er een grote
ongeprogrammeerde en grotendeels onbebouwde ruimte op wandelafstand van de stadskern. Het is
wenselijk de Citadelsite op termijn integraal deel te laten uitmaken van het functioneren van de
stad.
Het gaat hier dus om een gebied waar een multifunctionele stedelijke ontwikkeling (urban mix)
mogelijk en wenselijk is (kantoren, kleinhandel, dienstverlening, recreatie, wonen, verkeer en
vervoer, openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen voor zover deze functies verenigbaar zijn met
hun onmiddellijke multifunctionele stedelijke omgeving). Eender welk(e) programma(‘s) op de site
worden ontwikkeld, er zal steeds rekening moeten worden gehouden met de cultuurhistorische
context en de ruimtelijke en functionele verbindingen met het stedelijk weefsel.
De site en haar toekomstig programma moeten een meerwaarde bieden voor Diest en haar hele
omgeving. Het programma kan de communicatiewaarde van de site gebruiken en de
cultuurhistorische waarde helpen ondersteunen.

UITGANGSPUNTEN
1) Behoud van het cultuurhistorisch patrimonium door de ontwikkeling van de site.
2) Ondersteuning van het beleid van de centrumstad: groei, concentratie en verdichting, telkens met
respect voor het monument.
3) Maximale verweving met de stad (programma, mobiliteit, groen, toerisme, cultuur, wonen,…).
4) Diversiteit aan programma’s
5) Grootschaligheid van mogelijke programma’s verzoenen met een geïntegreerde instandhouding
en accentuering van het historisch-militair patrimonium.

ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN
In de haalbaarheidsstudie werd de site gedifferentieerd in een aantal deelgebieden. Elk van deze
gebieden heeft een specifiek ontwikkelingsperspectief gekregen (zie haalbaarheidstudie). Belangrijk
voor het plan-MER is dat in deelgebied 7 en 3 (zie figuren in § 2.3) geen bebouwde volumes en
nieuwe invullingen zijn voorzien omwille van de aanwezige erfgoed- en natuurwaarden.
De tenaille, de bastions en het bebost glacis vormen de eigendom van het Agentschap Natuur en
Bos. De overige gedeelten van de site vormen de eigendom van de stad Diest.
In deelgebied 7 (Bebost Glacis) kan ANB de toegankelijkheid voor zachte recreatie optimaliseren.
Deelgebied 3 (Daklandschap, tenaille en droge gracht) omvat een aantal belangrijke historische
elementen die onaangeroerd bewaard zijn gebleven en de uniciteit van de site bepalen. Ingrepen en
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invullingen kunnen hier enkel met het oog op het behoud van het erfgoed. Lichte tijdelijke
invullingen kunnen overwogen worden. Een groot deel van de site (circa 20 ha) komt dus niet voor
ontwikkeling in aanmerking.

3.4.2

Mogelijke invulling – voorbereidend onderzoek & haalbaarheid
Het plangebied voor het MER heeft een totale oppervlakte van ca. 28ha.
MOGELIJKE INVULLING CITADELSITE
Voor de specifieke inrichting van de Citadel werd door de provincie Vlaams-Brabant en de stad Diest
een haalbaarheidsstudie opgemaakt waarin een mogelijke ontwikkeling van de Citadel in
verschillende scenario’s besproken is. Deze haalbaarheidsstudie werd door de verschillende
betrokken overheidsinstanties ondersteund. De haalbaarheidsstudie voor de Citadel heeft een
aftoetsing gedaan van een mogelijk programma (aantal m²) in de gebouwen op de haalbare locaties:
-

de scenario’s die besproken werden in deze haalbaarheidsstudie vormen mogelijke
scenario’s. Ook andere kwalitatieve alternatieven kunnen een uitwerking geven aan de
ruimte. De scenario’s spreken zich uit over een mogelijke volumetrische invulling van de site.
Er werden geen uitspraken gedaan over de functionele invulling. De functionele invulling
dient complementair te zijn en onderdeel te vormen van de stedelijke ontwikkelingen. Deze
scenario’s kunnen als verschillende mogelijkheden op terrein gezien worden, maar kunnen
ook als een soort fasering in de tijd beschouwd worden.

Dit heeft geleid tot een volumetrisch masterplan opgemaakt in 4 scenario’s: S, M, L, XL.

In de haalbaarheidsstudie zijn per scenario visualisaties opgenomen. Deze worden toegevoegd in
Bijlage 2 bij dit MER.
Aangezien de haalbaarheidsstudie een mogelijke invulling voor het gebied schetst en niet de enige
mogelijke, maakt de haalbaarheidsstudie geen onderdeel uit van het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan.
Volgens de haalbaarheidsstudie voldoet het XL-scenario volumetrisch aan de draagkracht van de
site. Het programma van 45453m² onderzocht in het XL scenario wordt mogelijk gemaakt in het
ruimtelijk uitvoeringsplan en wordt derhalve ook onderzocht in het plan-MER (tevens te
beschouwen als maximale ontwikkeling ofwel programma met grootste omvang in milieueffecten).
-

Totale ontwikkeling van ca. 45.500m. Het plan-MER onderzoek vertrekt dan ook vanuit de
uitkomst van de haalbaarheidsstudie in het XL scenario (=45.453m²; waarvan volgens de
ruimtelijke invullingsmogelijkheden is gekomen tot 10.258m² bestaande bouwblokken en
35.195m² nieuwe bebouwing), zijnde ca. 45.500m² ontwikkeling.

In de visievorming werd gewerkt met een volumetrisch plan dat vooral de randvoorwaarden (plaats,
inplanting, bouwhoogte) voor de nieuw in te planten bouwvolumes weergeeft. De
programmatorische invulling van de bouwvolumes is voorlopig nog open gelaten om de
herontwikkeling van de site niet te hypothekeren. Ook in het RUP zal ingezet worden op de
inrichtingsvoorschriften eerder dan op beperkingen in de bestemmingvoorschriften. De
randvoorwaarden vanuit de erfgoedwaarde zijn groot en maken het noodzakelijke om voldoende
flexibiliteit te behouden in de mogelijke invullingen.

3.4.3

Vertaling naar het ruimtelijk uitvoeringsplan
RUP-BESTEMMINGSZONES
Een concept voorstel van grafisch plan is hierna opgenomen.
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Figuur 3-1 – conceptvoorstel grafisch plan PRUP Citadel
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3.5

Bestemmingen en programma als basis voor de effectbeoordeling
Bestemmingen en basis voor de effectbeoordeling
De visie voor het plangebied bouwt voort op de visie van het Masterplan (zie eerder).
In een RUP vindt de ruimtelijke weergave van de geldende bestemmingen plaats door middel van
het grafisch plan. De op het grafisch plan weergegeven bestemmingen zijn gebonden aan specifieke
stedenbouwkundige voorschriften, die per zone weergeven wat toegelaten/verboden is.
Zoals in voorgaande paragraaf gesteld is er voor het PRUP een eerste concept van grafisch plan
opgesteld. Tevens werd een concept van stedenbouwkundige voorschriften uitgewerkt. De
resultaten en randvoorwaarden die stapsgewijs uit het plan-MER komen zullen mee de voorschriften
bepalen waar relevant of zones voor het grafisch plan duiden.
De uitgangspunten voor de deelzones in het PRUP zijn eerder in dit MER aan bod gekomen (zie
eerder en in deze paragraaf). Samenvattend nog eens het overzicht van de aandachtspunten en
tevens van het vooropgesteld programma.
Er wordt geen fasering in het PRUP vooropgesteld.
Zoals kan worden afgeleid van het concept grafisch plan en eerder in dit rapport aangegeven zijn er
‘slechts’ twee bestemmingszones voorzien binnen het RUP.
-

Stedelijk ontwikkelingsgebied met cultuurhistorische waarde

-

Parkgebied met cultuurhistorische waarde

-

Overdruk: indicatieve ontsluiting/toegangsweg

ENKELE AANDACHTSPUNTEN in de voorschriften
In de voorschriften zijn een aantal elementen opgenomen, waaronder:
Algemeen
-

Aangelegde verhardingen dienen te worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen,
tenzij dit om milieutechnische redenen ongewenst is.

-

Er dient rekening gehouden te worden met de bouwhistorische waarden die aanwezig zijn
op de site. De monumentale waarden dienen bewaard te blijven en dienen verder
ondersteund te worden. Bij de ontwikkeling van de site wordt de opmaak van een
bouwhistorisch onderzoek opgelegd.

-

Voor de groenvoorzieningen dient steeds gebruik gemaakt te worden van streekeigen en
standplaatsgebonden groenvoorzieningen.

Zone voor parkgebied:
-

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een
parkzone. Dit gebied heeft ook een sociale functie. Binnen dit gebied zijn natuurbehoud,
bosbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies.

-

De publieke toegankelijkheid van de zone dient maximaal verzekerd te zijn.

-

Aanleg, plaatsing en onderhoud van kleinschalige infrastructuur is mogelijk (wandelen,
fietsen, kleinschalige onthaalinfrastructuur, tijdelijke infra voor evenementen, enz. )

Overdruk indicatieve ontsluiting:
-

Ontsluiting van de site.

-

Een secundaire ontsluiting via het bebost glacis is mogelijk/nodig (van ondergeschikt
belang, voor bijvoorbeeld leveringen).
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Stedelijk ontwikkelingsgebied met cultuurhistorische waarde
-

-

Het gebied is bestemd voor (een menging van functies is wenselijk en wordt nagestreefd):
o

openbare nuts-en gemeenschapsvoorzieningen

o

personeelsintensieve en bezoekersintensieve activiteiten

o

stedelijk wonen

o

kantoren en diensten

o

openbare groene en verharde ruimten

Ook aan het wonen verwante voorzieningen zoals
o

Horeca, toeristische logies, kleine bedrijven, private nutsvoorzieningen en
diensten, sociaal-culturele inrichtingen, recreatieve voorzieningen, handel met een
maximale oppervlakte van 5000m² vloeroppervlakte voor de gehele zone.

-

Inrichting: Bij instandhoudings- en renovatiewerken worden zowel het volume als de
bouwmaterialen van het bestaande gebouw gerespecteerd. Daarbij ondersteunt het
ruimtelijk beleid het behoud en het herstel van de erfgoedwaarden in hun onderlinge
samenhang. De niet historische onderdelen van de site kunnen worden afgebroken. Er kan
extra nieuwbouw plaatsvinden op de site, op voorwaarde dat deze zich inpast in de site.
Nieuwbouwontwikkelingen dienen te gebeuren met respect voor het monument. De
bouwhoogtes en bouwlijnen dienen te worden afgestemd op historische referentieelementen.

-

Voor vergunningsaanvragen voor een project dat bepalend is voor de globale ontwikkeling
van het gebied of vanaf 0.5 ha en/of 10 woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie
toegevoegd.

-

Parkeren: Bij elke vergunningsaanvraag dient te worden aangetoond dat er voldaan wordt
aan de parkeernoden van deze functie en dit op de site. Het parkeren kan voor
verschillende functies gekoppeld worden op de site.

INRICHTING VAN DE SITE
Om een aantal ontwikkelingsopties open te houden, dienen de stedenbouwkundige voorschriften
voor de Citadel een zekere flexibiliteit in zich te bewaren. De zekerheid tot een kwalitatieve
ontwikkeling wordt geboden door de verplichting om te werken met een inrichtingsstudie.
Een inrichtingsstudie dient uit te wijzen of de geplande ontwikkelingen voldoende rekening houden
met het historisch patrimonium op de site en de citadel als geheel.
Samen met het bouwhistorisch onderzoek dat op de site verricht wordt, dient dit de monumentale
waarden van de site in deze ontwikkeling te onderstrepen.
Momenteel is de site in handen van de stad en het Agentschap voor Natuur en Bos. Ook deze
publieke eigendomsstructuur dient bij te dragen aan een kwalitatieve ontwikkeling. Indien de stad
dit wenst, kan zij nog verfijningen aanbrengen in dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan door
middel van de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
Elke vergunning van enige omvang in het gebied zal ondersteund dienen te worden met een
bouwhistorische studie en een inrichtingsstudie. Alleen aan de hand hiervan kan de kwaliteit op het
terrein bewaakt worden. De stad Diest heeft een bouwhistorisch onderzoek op de site gevoerd. De
invulling en uitwerking van de site dient rekening te houden met de resultaten van dit
bouwhistorisch onderzoek in dit beschermd monument. De monumentale waarde van de gebouwen
dienen bewaard te worden waarbij waardevolle historische elementen onderstreept dienen te
worden en een prominente uitwerking dienen te krijgen binnen de gehele site. Het zoeken naar een
gepaste invulling voor de verschillende gebouwen, is een ware opdracht om het erfgoed levend te
houden.
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Algemene plan- en programma-aspecten van belang bij de effectbeoordeling
In dit plan-MER wordt een gemengde ontwikkeling bekeken om de milieueffecten te kunnen
inschatten.
-

Gemengde combinatie van stedelijke diensten en voorzieningen + wonen met aanverwante
voorzieningen (maximale winkelvloeroppervlakte 5.000m²) + hoogwaardige verweefbare
bedrijvigheid
(kantoren,
kantoorachtigen,
Research&Development).
Zie
stedenbouwkundige voorschriften in voorgaande paragraaf.

-

Totale ontwikkeling
haalbaarheidsstudie):
o

-

van

ca.

45.500m²

(en

605

parkeerplaatsen

volgens

de

In het RUP wordt er geen maximale oppervlakte opgelegd. Op basis van de
inrichtingsstudie zal de maximale vloeroppervlakte bepaald worden. De
uitkomsten van de haalbaarheidsstudie kunnen hierbij richtinggevend zijn. Het
plan-MER onderzoek vertrekt dan ook vanuit de uitkomst van de
haalbaarheidsstudie in het XL scenario (=45.453m²; waarvan volgens de ruimtelijke
invullingsmogelijkheden is gekomen tot 10.258m² bestaande bouwblokken en
35.195m² nieuwe bebouwing), zijnde ca. 45.500m² ontwikkeling.

Parkeren kan ondergronds.

Onderstaand wordt indicatief meegegeven welke ontwikkelingsmogelijkheden er zouden kunnen zijn
op de site; gebaseerd op de haalbaarheidsstudie (= enkel richtinggevend als uitgangssituatie voor de
effectbeoordeling; niet verordenend via het RUP).

De invulling van de historische gebouwen rond het paradeplein lenen zich hoofdzakelijk tot
stedelijke voorzieningen (of evt. kleinere bedrijfsactiviteiten), waarbij er wordt gedacht aan
diensten en voorzieningen waarvan er een aantal momenteel in de binnenstad zijn gehuisvest.
-

Mogelijke invullingen zijn: een sociaal huis van het OCMW (incl. sociaal restaurant),
kunstacademie (beeldende kunsten en/of muziekacademie), bibliotheek en archief en/of
jeugdherberg.
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-

Volgens de haalbaarheidsstudie hebben deze gebouwen (gelijkvloers+kelder) een
ontwikkelingspotentieel voor maximaal ca. 10.000m² (meer bepaald 9888m²) nettooppervlakte (=excl. muren). In verhuurbare oppervlakte (excl. circulatieruimtes) is deze nog
beperkt van 7.616m² à 8.210 m².

-

De stad heeft een eerste indicatieve behoeftestudie aan oppervlaktes gevoerd waaruit blijkt
dat er voor de aangehaalde functies minstens de volledige oppervlakte nodig is. Er kan dan
ook worden aangenomen dat de stedelijke voorzieningen in een mogelijke ontwikkeling
zeker ca. 7600 à 10.000m² zullen innemen.

-

Het paradeplein zelf heeft een oppervlakte van ca 11.500m²

Stadsbastion en bedekte weg: Volgens de haalbaarheidsstudie zou hier ruimtelijk gezien een
ontwikkeling van 29.569m² kunnen plaatsvinden.
-

Afbraak bestaande bebouwing

-

Uitgraven droge gracht

-

Nieuwbouw: 3 bouwlagen + dakverdieping bastion

-

Nieuwbouw: 2 bouwlagen bedekte weg

-

De beduidende oppervlakte maakt dat er verschillende ontwikkelingsmogelijkheden
haalbaar zijn.
o

Het ziekenhuis AZ Diest dat in de binnenstad is gelegen op twee locaties zou
mogelijkheden zien om zich gezamenlijk op de Citadelsite te vestigen. De verhuis
naar de Citadelsite is reëel maar nog niet definitief beslist. Dit scenario wordt
alleszins binnen het MER onderzocht.

o

Indien het ziekenhuis AZ Diest niet verhuist naar de site is er in dit MER rekening
gehouden
met
een
potentiële
invulling
van
typefuncties
kantoren/kantoorachtigen/ research&development.

Gekazematteerde toren en wachtlokaal (gelegen aan de voet van de heuvel)
-

= 370m² bruto grondoppervlak

-

De gekazematteerde toren en het lagergelegen wachtlokaal aan de voet van de heuvel zijn
vandaag vervallen constructies.
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-

Deze constructies kunnen ruimtelijke structuren vormen om de verbinding tussen het
stadscentrum en de Citadel tot stand te brengen. Bij restauratie zouden deze bijvoorbeeld
als technische ruimte en kleinschalige horeca functie kunnen dienen of andere.

Intra muros
-

Deze zone wordt momenteel deels ingenomen door de bezoekersparking, en deels door
uitlopende tuinen van de aangrenzende woningen. In de haalbaarheidsstudie wordt dit
gebied als een ‘restzone’ omschreven dewelke grotendeels visueel onttrokken is aan de
Citadel en enkel vanuit de stadstuinen van de Egide Alenusstraat en de Leuvense straat
zichtbaar is. Historisch gezien zou dit deelgebied zowel morfologisch als stedenbouwkundig
eerder deel uitmaken van de stad, weliswaar tegenaan de Allerheiligenberg.

-

Een ontwikkelingsschets in de haalbaarheidsstudie geeft voor 2 bouwlagen een
ontwikkelingspotentieel van 4.394m².

-

Het gebied leent zich zowel misschien eerder tot wonen en logiefuncties (zoals hotel,
jeugdherberg bijvoorbeeld). Andere functies zijn evenmin uitgesloten.

Ontsluiting
De Citadel wordt volgens het concept voorontwerp PRUP ontsloten door een hoofdtoegang via de
Leuvensestraat: de huidige monumentale oprijlaan met toegangspoort is in eerste instantie de
hoofdtoegang naar de Citadelsite (het paradeplein en de courtine).
Er wordt tevens een secundaire ontsluiting voorzien die op dit ogenblik enkel wordt gezien als
functionele toegangsweg en diensten. Zo zou het bestaande pad aan de westelijke zijde van de
Citadel hiervoor kunnen dienen – mits verharding.
Zie tevens aanduiding op concept van grafisch plan in Figuur 3-1.
Op het richtlijnenoverleg voor dit plan-MER werd gevraagd om tevens een scenario te beoordelen
waarbij de hoofdontsluiting via de Kanonsbaan zou verlopen (waar nu de secundaire ontsluiting is
voorzien). Vandaar dat in dit MER de beide scenario’s (hoofdontsluiting Kanonsbaan en
hoofdontsluiting Leuvensestraat) worden onderzocht.
De site zal tevens in voetgangers- en fietsverbindingen dienen te voorzien. Momenteel vertrekt er
naast de Allerheiligenkapel een kronkelende weg naar boven, deze is de belangrijkste verbinding
zachte verbinding tussen de Citadel en het stadscentrum. Andere verbindingen kunnen nog tot stand
worden gebracht.

Bebost glacis
Komt te liggen in parkgebied met cultuurhistorische waarde. Dit gedeelte is momenteel in beheer bij
het Agentschap voor Natuur en Bos. ANB voorziet in haar visie in een gedeeltelijk herstel van het
quinconce-systeem (vijfhoekig bomengrid).

Delen van de site die op korte termijn bijvoorbeeld niet zouden ontwikkeld worden, kunnen
desnoods een (tijdelijke) parkinvulling krijgen.
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Samenvatten programma onderzocht binnen dit MER-onderzoek
Voor het mobiliteitsprofiel en –effecten (evenals de verkeersgerelateerde disciplines geluid en lucht)
wordt er rekening gehouden met vier verschillende scenario’s voor het plangebied. Hierbij wordt
steeds uitgegaan van de maximale invulling.
Scenario 1: Verhuis ziekenhuis AZ Diest naar de Citadelsite– ontsluiting Leuvensestraat
In het eerste scenario wordt er uitgegaan van een verhuis van het ziekenhuis naar het plangebied.
Het AZ Diest is momenteel gehuisvest op twee locaties binnen de ring om Diest. Het algemeen
ziekenhuis, de hoofdcampus, is gelegen op de Statiestraat 65, daarnaast is er nog een campus
specifiek uitgebouwd rond materniteit, die gelegen is op de Hasseltsestraat 29. Voor een verdeling
van de diensten wordt er verwezen naar de website: www.azdiest.be.
Hierbij kan gesteld worden dat de verplaatsingen die gegenereerd worden door een ziekenhuis
verspreid over de dag gebeuren.
Volgende programmainvulling van het plangebied wordt verder in rekening gebracht:
-

Ziekenhuis AZ Diest: 29.569 m² (stadsbastion)

-

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

-

Verblijfsaccommodatie: 4.390 m² (Gebouwen paradeplein)

-

Wonen: 4.394 m² (intra muros)

Hoofdontsluiting:
-

Via Leuvensestraat

Scenario 2: Verhuis ziekenhuis AZ Diest naar de Citadelsite– ontsluiting Kanonsbaan
Programmainvulling:
-

Idem aan scenaro 1

Hoofdontsluiting:
-

Via Kanonsbaan

Scenario 3: Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development – ontsluiting
Leuvensestraat
In het tweede scenario wordt er uitgegaan dat het ziekenhuis niet naar de site verhuist, maar zijn
diensten blijft uitvoeren vanuit de twee bestaande campussen.
In plaats van het ziekenhuis zal de grootste oppervlakte van het plangebied ingenomen worden door
kantoren, kantoorachtigen en Research en Development. Over deze functies kan gesteld worden dat
de piekmomenten op vlak van verkeersgeneratie wel samenvallen met de algemene piekmomenten.
Volgende programmainvulling van het plangebied wordt verder in rekening gebracht:
-

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

-

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

-

Verblijfsaccommodatie: 4.390 m² (Gebouwen paradeplein)

-

Wonen: 4.394 m² (intra muros)

Hoofdontsluiting:
-

Via Leuvensestraat
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Scenario 4: Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development – ontsluiting
Kanonsbaan
Programmainvulling:
-

Idem aan scenaro 3

Hoofdontsluiting:
-

Via Kanonsbaan

Enkele aandachtspunten binnen het MER zijn verder:
-

vernieuwen van functies, bestemming van functies die aansluiten bij het stadsweefsel;

-

respect voor de erfgoedwaarden;

-

beperken van gemotoriseerde toegangswegen.
voetgangers)van het gebied dient verzekerd te zijn;

-

beperkt vegetatiewijziging;

-

verharding en bebouwing;

-

aftoets met de draagkracht van de woonomgeving;

-

voldoende aandacht voor groen karakter;

-

behoud en bestendiging huidige bos- en groenstructuur; beeldkwaliteit en kwalitatieve
inrichting;

-

visuele en akoestische aspecten;

-

verkeersgeneratie en –afwikkeling, ontsluiting en veiligheid.
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3.6

Onderzochte alternatieven

3.6.1

Locatiealternatieven
Het voorgenomen plan beoogt een haalbare nabestemming van een bestaande erfgoedsite.
Locatiealternatieven vormen vanuit dit oogpunt geen redelijk alternatief omdat ze ingaan tegen het
uitgangspunt en de doelstellingen van het voorgenomen plan.
Er is in een eerdere visie een Masterplan opgesteld voor het aftoetsen van
ontwikkelingsmogelijkheden op de site van de Citadel. Locatiealternatieven zijn niet van toepassing.

3.6.2

Uitvoeringsalternatieven
Uitvoeringsalternatieven hebben betrekking op de wijze waarop het plangebied concreet zal
ingevuld worden.
In het MER wordt een gemengde invulling van de site beoordeeld, uitgaande van een maximale
invulling (verdedigbare invulling vanuit het ruimtelijk beleidskader).
Voorlopig is er enkel een ruimtelijke, volumetrische visie voor het gebied. Het MER zal onderzoek
doen naar de randvoorwaarden die zich stellen binnen het op te maken plan. Dit gebaseerd op de
perimeter van het plangebied en rekening houdend met de krachtlijnen/de visie over de invulling. De
noodzakelijke randvoorwaarden/maatregelen op niveau van het plan dewelke voortvloeien uit het
MER-onderzoek (bijvoorbeeld bepalend hierin kan de discipline mobiliteit zijn) zullen aanleiding
geven tot het vastleggen van bestemmingen en als basis dienen voor het opstellen van voorschriften
voor de invulling van het gebied.
De randvoorwaarden die met dit RUP alvast worden gerespecteerd zijn toegelicht onder §3.4.

3.6.3

Nulalternatief
Bij de bespreking van mogelijke effecten vindt in het MER een kwalitatieve toetsing plaats t.a.v. het
nulalternatief. Hierin wordt het scenario geschetst van de ontwikkeling van het gebied bij het
uitblijven van het planningsinitiatief. Dit komt neer op het verder invullen binnen de geldende
bestemmingsvoorschriften (militair domein).
In principe heeft het federaal beleid gekozen om de site te verlaten en is het nulalternatief vandaag
niet meer relevant.
De Citadel is vele jaren de thuisbasis geweest van het 1 bataljon Parachutisten. De activiteiten die
door deze eenheid op die plaats werd uitgevoerd zijn divers : administratie – logement – horeca –
sport – onderhoud materiaal en voertuigen – opslag bewapening.
Conform de wetgeving werden bodemonderzoeken uitgevoerd die op hun beurt geleid hebben tot
bodemsaneringswerken. Deze zijn midden 2014uitgevoerd.
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4

Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden en ontwikkelingsscenario’s

4.1

Samenvatting randvoorwaarden
In Tabel 4-1 worden de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgesomd die in het kader van gelijkaardige plannen moeten worden nagegaan, samen met hun
relevantie voor dit plan, een korte bespreking en een verwijzing naar het hoofdstuk in het MER waar de randvoorwaarde van toepassing is. In bepaalde gevallen wordt
er in deze kolom verwezen naar de ‘gestuurde ontwikkeling’: Gestuurde ontwikkeling beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend met
de evolutie onder invloed van plannen (zoals RUP’s, ontwikkelingsprojecten in de omgeving,…) en beleidsopties (zoals structuurplannen,…). In het MER wordt nagegaan
of het plan bepaalde mogelijke wenselijke ontwikkelingsscenario’s niet hypothekeert of een knelpunt vormt.

Tabel 4-1 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

Gewestplan

Bodembestemming van de gronden in Vlaanderen

Ja

Zie paragraaf 2.2 juridische situering

Hfdst 2; Kaart 4

BPA

Plan opgesteld door een stad/gemeente voor een
bepaald deel van het grondgebied van de
stad/gemeente.

nee

RUP

Bestemmingswijziging ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ja

RUIMTELIJKE PLANNING

/

De Citadel-site is opgenomen binnen de afbakeningslijn
van het kleinstedelijk gebied Diest. Het plangebied is
hierbinnen niet als deelplan opgenomen. Er werd met
andere woorden geen bestemming vastgelegd of
gewijzigd; de bestemmingen volgens het gewestplan
blijven dan ook van toepassing.

Planbeschrijving
hoofdstuk 3

Het RUP herbestemming Citadel betreft de
voorgenomen activiteit voor de ontwikkeling. Het RUP
biedt een noodzakelijk juridisch kader voor de
bestemmingswijziging en de ontwikkeling
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

(een

coördinatie

van

het decreet
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Verdere

Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

en wijzigingen

ordening) voert vernieuwingen in op drie belangrijke
punten: vergunningen, planologie en handhaving. Die
vernieuwingen beogen vooral vereenvoudigde en
transparantere procedures en een grotere
rechtszekerheid voor burgers en lokale besturen.

B.VL.R. van 28 mei 2004 betreffende
de dossiersamenstelling van de
aanvraag
voor
een
stedenbouwkundige vergunning en
wijzigingen

Bepalingen rond mobiliteitsstudie bij bepaalde
plannen/projecten zijn hierin opgenomen

ja

Het mobiliteitsonderzoek maakt deel uit van de
effectbespreking

Discipline
mobiliteit

Stedenbouwkundige vergunning

Concrete toepassing van de normen van het Decreet
Ruimtelijke Ordening en het decreet houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening

Ja

Bij uitvoering van het plan dienen stedenbouwkundige
vergunningen te worden aangevraagd (voor
bijvoorbeeld het reliëf van de bodem aanmerkelijk
wijzigen, bouwen,…). Voorwaarden m.b.t. infiltratie en
buffering van hemelwater dienen te voldoen.

Planbeschrijving

Nee

Er zijn geen verkavelingen gelegen in het plangebied

/

nee

Het plangebied ligt op meer dan 5km van een lands- of
gewestgrens;
er
zijn
geen
relevante
grensoverschrijdende effecten te verwachten (zie §5.5)

/

Verkaveling
Gewestgrensoverschrijdende
effecten

Verdrag van Espoo:
Verdrag
inzake
milieueffectrapportage
grensoverschrijdend verband (UNECE, 1991)

Bespreking

Hoofdstuk
besluitvorming

in

Discipline Water

MILIEUHYGIENE
Bodemsaneringsdecreet – Vlarebo
(uitvoeringsbesluit)

Regelt de bodemsanering, potentiële
verontreinigingsbronnen, historisch verontreinigde
gronden en grondverzet in Vlaanderen.

Ja
(hoewel
beperkt
op planniveau)

Binnen het plangebied bevinden zich percelen die een
bodemonderzoek hebben ondergaan.
De uitvoering van het plan brengt mogelijk grondverzet
met zich mee. Hiervoor zal er een technisch verslag en
een bodembeheerrapport dienen te worden opgesteld.
Uitvoeren van onderzoek naar uitgegraven grond zit
niet vervat binnen het MER.

Discipline Bodem

Vlarema (Het Vlaams Reglement
betreffende het duurzaam beheer

regelt het beheer en voorkomen van materialen en
afvalstoffen in Vlaanderen. Ook het aanwenden van

Ja

Bij de aanleg van de infrastructuur en gebouwen
kunnen mogelijk materialen vrijkomen die bij

/
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Randvoorwaarden

Inhoud

van
materiaalkringlopen
afvalstoffen)

en

afvalstoffen
als
gereglementeerd.

Relevant
grondstof

wordt

hierin

Bespreking

Hoofdstuk

hergebruik onder de Vlarema-reglementering vallen.
Deze aspecten zijn relevant op zich maar worden niet
behandeld in het plan-MER

Vlarem I

Vlarem I is een uitvoeringsbesluit van het
milieuvergunningsdecreet.
Hierin worden de
procedures
voor
de
meldingen
en
milieuvergunningsaanvragen vastgelegd

Ja

Voor de exploitatie van nieuwe activiteiten binnen het
plangebied zal mogelijk een milieuvergunning dienen te
worden aangevraagd.

/

Vlarem II

Hierin worden de algemene en sectorale
voorwaarden
beschreven
waaraan
vergunningsplichtige activiteiten moeten voldoen.
Daarnaast
bevat
dit
besluit
ook
milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater,
grondwater, lucht, geluid en bodem.

Ja

De Vlarem-voorwaarden zijn uiteraard van toepassing
op bestaande en toekomstige ontwikkelingen binnen
het plangebied en studiegebied.

verschillende
MER- disciplines

Deze gewestelijke stedenbouwkundige verordening
legt minimale voorschriften op, waarbij de
gemeenten en provincies vrij zijn om strengere
normen op hun grondgebied uit te vaardigen.

ja

Aangezien de provincie Vlaams-Brabant een eigen
verordening heeft, zal de gewestelijke verordening niet
strikt van toepassing zijn.

Discipline Water

ja

De nieuwe ontwikkelingen/uitbreidingen van
gebouwen binnen het plangebied zullen minstens aan
de verordening dienen te voldoen.
De verordeningen zijn van toepassing op alle
vergunningsplichtige projecten in Vlaams-Brabant, met
één of meer van volgende werken:

Discipline water

WATER
Gewestelijke
hemelwater

verordening

Besluit van de Vlaamse Regering van
5 juli 2013 houdende vaststelling van
een gewestelijke stedenbouwkundige
verordening
inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden
lozing van afvalwater en hemelwater
Provinciale verordening hemelwater
Vlaams Brabant
In Art. 12. van de gewestelijke
verordening staat dat de provinciale
en
gemeentelijke
stedenbouwkundige verordeningen

Deze stedenbouwkundige verordening gaat dan ook
uit van het principe dat hemelwater in eerste
instantie hergebruikt moet worden, dan infiltreert in
de bodem en als het niet anders kan, vertraagd
wordt afgevoerd.
Deze stedenbouwkundige verordening gaat uit van
het principe dat hemelwater in eerste instantie
hergebruikt moet worden, dan infiltreert in de
bodem en als het niet anders kan, vertraagd wordt
afgevoerd.
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Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

dit besluit kunnen aanvullen en
strengere normen opleggen.

Hoofdstuk

- het bouwen, herbouwen en uitbreiden van gebouwen
en gebouwgedeelten,
- het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van
verharde oppervlaktes binnen één terrein.
De nieuwe gebouwen & verhardingen binnen het
plangebied zullen aan deze voorschriften dienen te
voldoen.
Eerder in rekening gebracht bij de
kwetsbaarheidsbenadering binnen het plan-MER.
Vooral op project niveau of binnen de verdere
besluitvorming/ vergunningsaanvragen meer uit te
detailleren.
De stedenbouwkundige verordening is niet van
toepassing op het openbaar domein/openbare wegenis

De provincie Vlaams-Brabant dient de
provinciale
stedenbouwkundige
verordeningen binnen een termijn
van
zes
maanden
in
overeenstemming te brengen met de
voorschriften van deze verordening.

Wet op de bescherming
oppervlaktewateren

Bespreking

van

Regelt de bescherming van oppervlaktewateren van
het openbaar hydrografisch net en de territoriale zee
tegen
verontreiniging
en
legt
de
kwaliteitsdoelstellingen
vast
voor
alle
oppervlaktewateren.

Ja

In het noorden grenst er een geklasseerde waterloop
‘Oude Demer’ aan het plangebied. De Oude Demer
loopt parallel met de Kluisbergstraat.

Discipline Water

Besluit van de Vlaamse regering voor
wat betreft de wijziging van de
milieukwaliteitsnormen

In dit besluit, als wijziging van Vlarem I en II, wordt
een
wijziging
opgenomen
van
de
milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater,
waterbodems en grondwater.

ja

In de discipline oppervlaktewater wordt verwezen naar
deze nieuwe milieukwaliteitsnormen.

Discipline water

Wet op de onbevaarbare waterlopen

Hierin wordt vastgelegd dat buitengewone werken
van wijziging van de waterlopen slechts kunnen
uitgevoerd worden nadat hiervoor een machtiging
bekomen is vanwege de bevoegde overheid.

ja

De waterloop Oude Demer is voor het oostelijk
segment richting centrum van categorie 1 en het
westelijk deel als ‘bevaarbaar’ geklasseerd

Discipline water

Wet op de bevaarbare waterlopen

Voor de bevaarbare waterlopen geldt o.a. een besluit
betreffende het toekennen van vergunningen, het
vaststellen en innen van retributies voor het
privatieve gebruik van het openbaar domein van de

ja

De Oude Demer is voor het westelijk segment ter
hoogte van het plangebied aangeduid als ‘bevaarbaar’.

Discipline water
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Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

Ja (doch
beperkt
op planniveau,
eerder
van
toep. op
projectniveau

Vooral relevant op projectniveau indien er eventueel
bemalingen uitgevoerd dienen te worden in het kader
van bouwwerken.

Discipline water

waterwegen en hun aanhorigheden
Grondwaterdecreet

Regelt de bescherming van het grondwater, het
gebruik ervan en het voorkomen en vergoeden van
schade. De procedure voor het aanvragen van een
vergunning voor de onttrekking van of infiltratie naar
het grondwater, evenals voor boringen naar
grondwater, is geïntegreerd in VLAREM (rubrieken 52
tot en met 55). Specifieke voorwaarden voor hoger
genoemde activiteiten zijn opgenomen in de
hoofdstukken 5.52 tot en met 5.55 van VLAREM II.

In het kader van de werken nodig voor de aanleg van de
infrastructuur is het mogelijk dat bemaling noodzakelijk
is. Details bemaling en effecten: vooral op projectniveau, tijdens voorbereidend studiewerk architect of
binnen de verdere besluitvorming /vergunningsaanvragen van belang.
Volgens VLAREM I Bijlage 1, rubriek 53.2, geldt voor het
plangebied
minstens
meldingsplicht
voor
bronbemaling.
Effecten
van
eventuele
toekomstige
grondwaterwinningen worden op projectniveau
beoordeeld en door de VMM gescreend in de
vergunningsaanvraag. Relevantie op planniveau is dan
ook eerder beperkt.

De
afbakening
van
waterwingebieden
en
beschermingszones valt onder het besluit van 27
maart 1985.

nee

Het plangebied ligt niet in een invloedsgebied van een
waterwinning.

Polders en Wateringen

Lokale openbare besturen die instaan voor integraal
waterbeheer

ja

Watering ‘der twee Leyen’ is actief aan de rand en een
kleine zone tot binnen het plangebied.

Water

Decreet Integraal Waterbeleid

Dit decreet is de implementatie van de Europese
Kaderrichtlijn Water in de Vlaamse wetgeving en legt
de doelstellingen, principes en structuren vast voor
een vernieuwd duurzaam waterbeleid. In dit decreet
wordt o.m. de watertoets als instrument voor een

Ja

Voor een activiteit die wordt onderworpen aan een
milieueffectrapportage geschiedt de analyse en
evaluatie van het al dan niet optreden van een
schadelijk effect op de kwantitatieve toestand van het
grondwater en de op te leggen voorwaarden om dat
effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te

Discipline Water
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Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

integraal waterbeleid opgenomen.

Bespreking

Hoofdstuk

compenseren in dit rapport. Dit decreet houdt
eveneens in dat de schade door overstromingen zo veel
mogelijk worden beperkt door oplossingen die
aansluiten bij de natuur van het watersysteem (o.a.
aanpak aan de bron en het voorzien van buffering voor
overtollig water) en dat de nodige ruimte voor water
planmatig wordt vastgelegd.
Er
zijn
volgens
de
watertoetskaart
geen
overstromingsgevoelige gebieden gelegen in het
plangebied (wel aan de grens net buiten het
plangebied).

Uitvoeringsbesluit watertoets van 1
maart 2012

Dit besluit geeft de lokale, provinciale en
gewestelijke overheden, die een vergunning moeten
afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de
watertoets. D.m.v. de watertoets dient de overheid
na te gaan hoe het watersysteem zal worden
beïnvloed.

Ja

In het MER worden de effecten op het watersysteem
op planniveau onderzocht en wordt aangegeven of
herstel- en compensatiemaatregelen nodig zijn.

Discipline water
in het MER
§”Samenvatting
Elementen voor
de watertoets” in
het MER

Deelbekkens

Vlaanderen is ingedeeld in 11 rivierbekkens. De
organisatie van het rivierbekkenbeleid zal gebeuren
door het opstellen van een deelbekkenbeheerplan.

ja

Het plangebied is gelegen in het stroomgebied van de
Schelde – in het Demerbekken. De site van de Citadel
overlapt met twee deelbekkens: Winterbeek-Ossebeek
en Begijnebeek

Discipline water

Dit decreet regelt het beleid inzake natuurbehoud en
vrijwaring van het natuurlijke milieu, inzake de
bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het
herstel van de natuur en het natuurlijk milieu, inzake
de handhaving en het herstel van de daartoe vereiste
milieukwaliteit en inzake het scheppen van een zo
breed mogelijk draagvlak.
Algemene maatregelen ter bescherming van de

Ja

Algemene bepalingen uit het Natuurdecreet, met
ondermeer het stand-still beginsel en de zorgplicht zijn
uiteraard van toepassing.

Discipline Fauna
en Flora

NATUUR
Natuurdecreet
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Het plangebied is niet gelegen binnen de perimeter van
VEN-gebied noch binnen Habitatrichtlijngebied. Het
MER zal bekijken of er een invloed is op nabijgelegen
aandachtsgebieden (VEN/SBZ).
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Randvoorwaarden

Soortenbesluit

Inhoud

Relevant

natuur dienen te worden opgevolgd.
Het decreet regelt tevens de procedure van de
afbakening van de Speciale Beschermingszones. Het
gebiedsgericht beleid houdt ook de ontwikkeling van
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het
Integraal Verwevings- en ondersteunend Netwerk
(IVON) in. Het natuurdecreet legt de voorschriften en
geboden in VEN en de Speciale Beschermingszones
vast.

deels

Dit besluit
Vlaanderen.

JA

Algemene bepalingen uit het soortenbesluit zijn van
toepassing

Discipline Fauna
en Flora

Nee

Er zijn geen erkende natuurreservaten binnen het
plangebied gelegen.

/

regelt

de

soortenbescherming

in

Bespreking

Hoofdstuk

Er zijn geen effecten te verwachten op
Ramsargebieden.

Het is een allesomvattend besluit dat de
bescherming van zoogdieren, vogels, reptielen,
amfibieën,
ongewervelde
dieren,
planten,
korstmossen en zwammen regelt. Het voorziet in de
gedeeltelijke omzetting van zowel de Vogelrichtlijn
als de Habitatrichtlijn.
Natuurreservaten

Voor elk erkend natuurreservaat
beheerplan opgesteld.

Bosreservaten

Nemen van beschermings- en beheersmaatregelen

Nee

Er zijn geen bosreservaten binnen het plangebied
gelegen.

/

Bosdecreet

Heeft tot doel het behoud, de bescherming, de
aanleg, het beheer en het herstel van de bossen en
het natuurlijk milieu van de bossen te regelen. Het
regelt o.a. compensatie van ontbossing.

Ja

Er liggen grote bosstructuren binnen het plangebied.
Het Bosdecreet (o.a. boscompensatie) is hier van
toepassing.

Discipline
en flora

Heeft tot doel een gebied optimaal in te richten in
functie van het behoud, het herstel en het beheer

Nee

Natuurinrichting
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wordt

een

Elders (buiten bos) dient voor het plaatselijk rooien van
bomen een stedenbouwkundige- of kapvergunning te
worden aangevraagd.
Het plangebied is niet
natuurinrichtingsproject
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gelegen

binnen

een

/

fauna

Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

Regelt de bescherming van landschappen en de
instandhouding, het herstel en het beheer van de in
het Vlaams Gewest gelegen beschermde
landschappen.
Regelt de bescherming van de monumenten, stadsen dorpsgezichten.

Ja

Er liggen geen beschermde landschappen, stads- of
dorpsgezichten in het plan- of studiegebied.

Discipline
Landschap,
bouwkundig
erfgoed
archeologie

De ‘erfgoedlandschappen’ vormen een onderdeel
van het Decreet inzake de landschapszorg. Nieuw is
het behoud van de erfgoedlandschappen via de
tussenstap van aanduiding van ‘ankerplaatsen’. Dat
zijn de meest waardevolle landschappen zoals
weergegeven in de landschapsatlas. Vanaf de
opname in ruimtelijke uitvoeringsplannen worden
deze ‘ankerplaatsen’ erfgoedlandschappen genoemd.

ja

Regelt de bescherming, het behoud en de
instandhouding, het herstel en het beheer van het
archeologisch patrimonium en organiseert en
reglementeert de archeologische opgravingen.

Ja

De vertaling naar Vlaamse regelgeving is nog niet
gebeurd. Vanuit de Vlaamse Overheid wordt er wel
naar gestreefd te handelen ‘in de geest van Malta’. Er
wordt hierbij in de eerste plaats gestreefd naar het
behoud van de sites in situ, wat een inschakeling van
archeologie in de vroegste fasen van de ruimtelijke
planning vereist. Daar waar behoud in situ niet
mogelijk is, is het enige mogelijke alternatief een
preventief archeologisch onderzoek van de

Ja

van natuur.
LANDSCHAP
Landschapsdecreet en decreet tot
bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten.

Decreet op
patrimonium

het

archeologisch

Europese Conventie van Malta (La
Valetta, 1992)
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De Citadelsite is quasi volledig beschermd als
monument en tevens aangeduid als relictzone.

en

De Citadelsite is definitief aangeduid als ankerplaats.

Het MER heeft nagegaan of er archeologische
vaststellingen zijn gebeurd binnen het plangebied.
Het MER zal rekening houden met het advies van de
bevoegde administraties en indien nodig milderende
maatregelen/randvoorwaarden opleggen.

Discipline
Landschap,
bouwkundig
erfgoed
archeologie

Zie rij hierboven

Discipline
Landschap,
bouwkundig
erfgoed
archeologie
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en

en

Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

bedreigde sites.
In het verdrag zijn tevens bepalingen opgenomen
m.b.t. de financiering van archeologisch onderzoek.
In art. 5 van het verdrag wordt verplicht te
waarborgen dat milieueffectrapportage en de daaruit
voortvloeiende beslissingen ten volle rekening
houden met archeologische vindplaatsen en hun
context

Ruilverkaveling

Een ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen
binnen een vooraf afgebakend gebied.

Nee

Het
plangebied
ligt
ruilverkavelingsproject

niet

Landinrichting

Heeft tot doel de inrichting van landelijke gebieden
te realiseren overeenkomstig de bestemmingen
toegekend door de ruimtelijke ordening.

Nee

Het plangebied is
landinrichtingsproject

gelegen

Regionale Landschappen

Hier kunnen openbare besturen, diensten en
verenigingen elkaar ontmoeten en samenwerken aan
de ontwikkeling van de streek.

Ja

Het plangebied valt niet binnen het werkingsgebied van
een Regionaal Landschap.

niet

binnen
binnen

een

/

een

/

Discipline
Landschap,
bouwkundig
erfgoed
archeologie

en

GELUID
Besluit van de Vlaamse Regering van
22/7/2005 inzake de evaluatie en de
beheersing van het omgevingsgeluid
en tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 1/6/1995
houdende de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne

Dit besluit zet de Richtlijn 2002/49/EG van het
Europese Parlement en de Raad van 25/6/2002
inzake de evaluatie en de beheersing van
omgevingslawaai om door titel II van het VLAREM
aan te passen
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Dit wordt meegenomen in de discipline geluid

pagina 47 van 311

Discipline Geluid

Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

(publicatie

Betreffende de luchtkwaliteitsnormen
Dit is de nieuwe kaderrichtlijn lucht die de bestaande
kaderrichtlijn en 3 dochterrichtlijnen lucht vervangt,
waarin nu ook grens- en streefwaarden voor PM2,5
vastgelegd worden.

Ja

De berekende concentraties zijn getoetst aan de
geldende grenswaarden bepaald in de Europese
wetgeving.

Discipline Lucht

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
(23/09/97, herziening 2004 en 2011)

Geeft de richtlijnen weer van het toekomstig gebruik
van de ruimte in Vlaanderen. De hoofddoelstelling is
het behoud en waar mogelijk versterking en de
uitbreiding van de nog resterende open ruimte.

Ja

Zie bespreking in § 4.2.1.

randvoorwaarden
en
gestuurde
ontwikkeling

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
(2004 en addendum 2012)

Geeft de hoofdlijnen weer van het ruimtelijk beleid
dat de provincie Vlaams-Brabant wil voeren.

Ja

Zie bespreking in § 4.2.2.

randvoorwaarden
en
gestuurde
ontwikkeling

Gemeentelijk
Structuurplan (2008)

Ruimtelijk

Geeft de hoofdlijnen weer van het ruimtelijk beleid
dat de gemeente wil voeren.

Ja

Zie bespreking in § 4.2.3

randvoorwaarden

Mobiliteitsplan

Beschrijft het mobiliteitsbeleid dat de gemeente de
komende jaren wenst te voeren

Ja

Een aantal beleidsdoelstellingen uit het mobiliteitsplan
hebben onmiddellijk betrekking op de omgeving van
het plangebied. Relevante zaken worden in het MER
toegelicht onder de discipline mobiliteit.

Discipline Mens
en mobiliteit

LUCHT
Richtlijn 2008/50/EG
11/06/08)

BELEIDSPLANNEN

Gemeentelijk
(vernieuwing 2009)
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4.2

Structuurplannen als randvoorwaarden

4.2.1

Vlaams Ruimtelijk Structuurplan (23/09/97, herziening 2004 en 2011)
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geeft de beleidsvisie op de gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen in Vlaanderen.
Volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied.

wordt

Diest

geselecteerd

als

De structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden vertonen vandaag - op kleinstedelijk niveau nog een relatief sterke morfologische structuur met een stedelijk karakter (veelal als gevolg van hun
historische ontwikkeling) en een goed functionerend stedelijk voorzieningenapparaat. De ruimtelijke
ontwikkelingen die plaatsvinden buiten de stedelijke kern leiden nog niet tot een fundamentele
verzwakking van het stedelijk functioneren en bedreigen het stedelijk voorzieningenapparaat niet als
dusdanig. Het ruimtelijk beleid is erop gericht de stedelijke kern en het stedelijk functioneren te
consolideren en te versterken door het creëren van ruimte voor een bijkomend aanbod aan
woningbouw, aan stedelijke voorzieningen en aan economische activiteiten. Dit aanbod kan omwille van de aanwezigheid van een relatief sterke stedelijke kern - ook worden ingeplant op
plaatsen binnen het stedelijk gebied die vandaag nog weinig stedelijkheid bezitten.
Net zoals op het gewestplan is ook in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen het concept ‘militair
domein’ een witte vlek. Bij de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd geen visie
op de toekomstige ontwikkeling van de voormalige militaire domeinen gevormd. Op die manier kan
elk militair domein beschouwd als een extra kans om een kwalitatief ruimtelijk project ten uitvoering
te brengen. Uiteraard zou dit afhankelijk van de context moeten gebeuren - met de stedelijke
omgeving als context van de Citadel. Als dusdanig is de Citadel een nog in te vullen witte vlek met
vrijgekomen oppervlakte om bepaalde ruimtelijke programmapunten ten uitvoering te brengen, en
dit in relatie met het aanwezig erfgoed om dit niet alleen te bewaren maar ook te integreren in de
nieuwe omgeving en zelfs op te waarderen als stedelijk patrimonium.

4.2.2

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant RSVB (2004 en addendum
2012)
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.
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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.
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.
Ondermeer wordt er over het kleinstedelijk gebied Diest gezegd dat: Het toeristisch potentieel van
Diest kan 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.
De herbestemming van militaire infrastructuur komt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant
(en addendum), net zoals in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, maar beperkt voor. De
leegstand wordt aangekaart, en er wordt geopperd dat de provincie in samenwerking met de
betrokken gemeenten een nabestemming dient te zoeken. Militaire panden worden expliciet
genoemd als optionele locatie voor jonge startende ondernemers.

4.2.3

Gemeentelijk Structuurplan Diest (2008)
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Diest werd goedgekeurd in 2008. Op dat
moment was er nog geen sprake van het vertrek van de para’s in Diest en drong een herbestemming
van de site zich dan ook niet op.
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt de Citadel als een belangrijk open ruimtegebied
en een waardevol landschap van de stad aanzien. De Citadel werd geselecteerd als een randstedelijk
groenelement. Door de site grotendeels te herbestemmen naar een parkgebied met
cultuurhistorische waarde, wordt deze visie in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
ondersteund. Bovendien komt het toegankelijk maken van de site bijkomend tegemoet aan de visie.
De Citadel wordt ook aangeduid als een belangrijk monument. Om dit monument in stand te kunnen
houden, dringt een herbestemming zich op waarbij een gepaste invulling voor de beschermde
gebouwen gezocht kan worden.
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Figuur 4-1 Ruimtelijk Structuurplan Diest – aantrekkelijke buitenwijken (2008)

Figuur 4-2 Ruimtelijk Structuurplan Diest – gewenste structuur (2008)
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4.3

Ontwikkelingsscenario’s

4.3.1

Autonome ontwikkeling
Onder autonome ontwikkeling wordt verstaan: de ontwikkeling die het studiegebied zou doormaken
waarbij geen juridische en beleidsmatige belangrijke randvoorwaarden meespelen en waarbij het
gebied dus enkel gebonden is aan het normale sociaal-economisch gedrag van de mens.
Autonome ontwikkelingen in de toekomst zijn nauw afhankelijk van de juridische toestand van het
gebied, zoals weergegeven in de bestemmingsplannen (zie tevens Kaart 4 en beschrijving onder
§2.2) en van lopende planontwikkelingen.

4.3.2

Gestuurde ontwikkeling
Bij de beschrijving van de plannen/projecten in de regio die mogelijk een cumulatieve invloed
kunnen hebben op de ontwikkeling, wordt een onderscheid gemaakt tussen plannen/projecten die
in de onmiddellijke omgeving liggen en rechtstreeks invloed kunnen ondervinden of onder invloed
staan en de andere die eveneens verder kunnen gelegen zijn en waar de invloed mogelijk cumulatief
is op het vlak van mobiliteit.
De ontwikkelingen die concreet zijn vastgelegd (beslist beleid in ontwerpfase ten tijde van de
richtlijnen; met een zekerheid van realisatie op korte termijn) worden in het MER meegenomen als
zijnde de ‘referentiesituatie’.
De overige ontwikkelingen die op stapel staan en waarvoor reeds een kader is uitgewerkt worden in
het MER hierna op hun relevantie getoetst. Wanneer het kader tevens in beslist beleid is gegoten en
waar relevant kan de ontwikkeling als cumulatief effect onderzocht worden bij beschikbaarheid van
de nodige detailinformatie.
Hierna is nagegaan of het plan bepaalde mogelijke wenselijke ontwikkelingsscenario’s niet
hypothekeert of een knelpunt vormt. Concluderend kan worden gesteld dat er geen knelpunten
worden gedetecteerd en er geen cumulatieve effecten relevant zijn in de verdere beoordeling onder
de verschillende disciplines. In de disciplines is wel rekening gehouden met een scenario ‘verhuis
ziekenhuis AZ Diest naar de Citadelsite’ en een scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en
Research en Development’, beiden getoetst aan twee mogelijke hoofdontsluitingen. Dit wordt
telkens grondig beoordeeld onder de paragraaf ‘geplande toestand en effecten’.

4.3.2.1 Ruimtelijke planning
Er wordt hiervoor verwezen naar §4.2.
Het plangebied ligt binnen de afbakeningslijn van kleinstedelijk gebied Diest. De afbakeningslijn –
zoals ter hoogte van het plangebied - wijzigt de vigerende bestemming (militair domein) niet. Zie
tevens §2.2.
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Figuur 4-3 deelplannen onderzocht in MER kleinstedelijk gebied Diest
De meest relevante ontwikkelingen ten opzichte van de Citadelsite bevinden zich langs de
Leuvensesteenweg N2, meer bepaald deelgebied 4 Leuvensesteenweg noord en deelgebied 1
Leuvensesteenweg zuid.
Uit het MER blijkt dat er van Leuvensesteenweg Noord geen noemenswaardige negatieve effecten
van verkeer uitgaan. Door het RUP wordt de bestaande kleinhandelszone bestendigd en juridisch
verankerd. Dit voorkomt verdere versnippering van baanwinkels langsheen de Leuvensesteenweg.
Herinrichting van de planzone zal de verkeersveiligheid ten goede komen. Van de geplande inrichting
wordt significant positief effect verwacht op de verkeersveiligheid.
De zuidelijke zone langs de Leuvensesteenweg met een uitbreiding van regionale bedrijvigheid
(19ha) beïnvloedt de verkeersveiligheid van de fietser op de Leuvensesteenweg. Herinrichting van de
steenweg wordt voorgesteld als maatregel (=uitgevoerd). Het MER KSG geeft aan dat op de
voorziene ontsluitingsweg van het bedrijventerrein er tijdens het avondspitsuur 139 auto’s en 20
vrachtwagens worden verwacht, naast verkeer van de huidig aanwezige bedrijven. Er is een
verdeling gemaakt richting Diest en richting Leuven.

Uit de raming van de verkeersgeneratie en de verdeling van dit verkeer blijkt de impact op de N2 in
beide richtingen eerder beperkt, maar door de reeds hoge intensiteiten wordt de praktische
capaciteit stilaan benaderd (+/- 90 %). T.o.v. de huidige verkeerssituatie wordt de impact van het
bedrijventerrein op de capaciteit N2 als gering negatief (-) beschouwd. De toename in auto- en
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vrachtwagenverkeer is niet gunstig voor het fietsverkeer. In de maatregelen wordt herinrichting van
de N2 Leuvensesteenweg geadviseerd (=uitgevoerd).
Zoals blijkt uit voorgaande tabel kan worden besloten dat de toename van bedrijventerrein geen
relevante cumulatieve effecten teweeg brengt op de kruispunten richting Diest. Het is dan ook niet
noodzakelijk om de ontwikkelingen binnen KSG nog verder als cumulatief effect te behandelen
onder de verschillende disciplines.

4.3.2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen
Er staan een aantal strategische projecten op til in Diest. Ook zijn er recent enkele projecten
gerealiseerd.
Relevante ontwikkelingen op stedelijk niveau zijn ondermeer:
Recent gerealiseerd/lopende
-

Evenementenhal Nijverheidsstraat – recent gerealiseerd (harde recreatie). Programma: Zaal
met openschuifbare zittribunevoor 465 personen en groot podium, Kleinere zaal voor
fuiven en als ontmoetingsruimte voor jongeren, enkele kleinere bureaus, Ruime foyer.

-

Project Ezelsdijk (Euro-shoe site) (realisatie lopende),

o
o

Het project is gelegen in het noordoosten van de binnenstad tussen de
Leopoldvest, Schaffensepoort en Begijnenstraat

o

De voormalige Euro-shoe site in het noordoosten van de binnenstad (5,5ha) wordt
opnieuw ontwikkeld tot wonen, zorgwonen en commerciële activiteiten.
Programma: 221 appartementen, 64 grondgebonden woningen (met stadstuintje),
Zorgcentrum: 131 eenheden (serviceflats en zorgkamers), Ondergronds parkeren.

Op korte termijn
-

site Hasseltsestraat (wonen boven winkels+parkeren+sociaal huis),
o

In een eerste fase is winkelstraat verder uit gebouwd, met woongelegenheden
erboven en bijhorende parking. In dit project zijn ook de sociale diensten van Diest
geclusterd tot één sociaal huis. In een tweede fase staat momenteel een verdere
uitbreiding van de woongelegenheid op het programma.

Op langere termijn:
-

ontwikkeling rond het station (RUP = lopende; openbaar onderzoek afgerond nog geen
beslist beleid)
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-

o

Doel van dit project is de stationsomgeving opnieuw leven in te blazen en te
ontwikkelen als een hoogwaardige woon- en werklocatie. De stationsomgeving
moet de komende 15 jaar uitgroeien tot een hoogwaardige pool voor
personeelsintensieve bedrijvigheid en stedelijk wonen door het verbeteren van de
bereikbaarheid, het imago en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de
stationsomgeving.

o

Programma: Woonontwikkelingen, Pendelparking NMBS
centrumparking, Kantoorontwikkelingen, kleine bedrijvigheid

Holding

en

Verversgrachtsite (voormalige site technische dienst en brandweer)
o

De site Verversgracht is gelegen ter hoogte van de voormalige brandweerkazerne
(tot aan de achterzijde van het Sint-Jozefziekenhuis en ten noorden van de zone
voor heraanleg van de historische loop Demer door Diest).

o

Plannen (nog niet concreet): wonen

Relevante ontwikkelingen zijn in het mobiliteitsplan van Diest mee opgenomen in de
referentiesituatie van het verkeersmodel (zie ook §6.3.2.1) en op die manier reeds begroot. Ook de
verhuis van het ziekenhuis vanuit de binnenstad naar de Citadel is in het mobiliteitsplan in het model
opgenomen.
Cumulatieve effecten vanuit binnenstedelijke projecten en plannen behoeven geen verder
onderzoek binnen de disciplines.

4.3.2.3 Mobiliteitsontwikkelingen
In het hoofdstuk mobiliteit in het MER zullen de relevante beleidsrandvoorwaarden kort aan bod
komen.
De heraanleg van de Leuvensesteenweg is bekeken in de streefbeeldstudie van de N2 (2004) en
heeft ter hoogte van het plangebied vooral betrekking op inrichting (veiligheid).
Er zijn geen infrastructurele maatregelen die op stapel staan met een rechtstreekse invloed op
verkeersgeneratie.
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5

Het opstellen van een MER – algemene methodologie
Een milieueffectrapport kan pas tot stand komen nadat de milieueffecten vastgesteld zijn, door
middel van een vergelijking van de (meestal) huidige toestand van het studiegebied (= de
referentiesituatie) met de toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het plan (=
de geplande situatie) en de toestand van het gebied zoals die zou ontstaan met gestuurde
beïnvloeding van buitenaf (= de gestuurde ontwikkeling) of zonder gestuurde beïnvloeding van
buitenaf (= de autonome ontwikkeling).

5.1

Overzicht van de te onderzoeken disciplines
De volgende disciplines zullen in het plan-MER worden behandeld door een erkend MER-deskundige:
-

Mens – mobiliteit

-

Geluid en trillingen

-

Lucht

-

Bodem en grondwater

-

Oppervlaktewater

-

Fauna en flora

-

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

-

Mens –ruimtelijke aspecten (en hinder).

Enkele thema’s die eveneens in de opgelijste disciplines aan bod komen in het MER zijn:
-

Licht, warmte en stralingen; licht wordt nader onderzocht onder de receptoren fauna en
onder mens (door de desbetreffende deskundigen). Stralingen en warmte is niet relevant in
dit MER. Er wordt geen hoogspanningslijn voorzien, noch worden warmtebronnen ingezet.

-

Energie en grondstoffen en klimaat; energie – onder de noemer duurzaamheid - wordt
besproken onder de discipline lucht. Het project is niet van die aard dat er een significante
invloed is op grondstofvoorraden of het klimaat.

-

Mens – gezondheid; de aspecten van deze discipline komen aan bod in het hoofdstuk mens
–sociale en ruimtelijke aspecten (effectgroep “leefbaarheid en woonkwaliteit”) en worden
door de deskundige mens – ruimtelijke aspecten beschreven, evenals het aspect externe
veiligheid.

Verder in dit MER wordt de methodologie per discipline verduidelijkt.

5.2

Behandelde aspecten in dit MER
Bij elke discipline in dit MER zijn achtereenvolgens behandeld:
-

afbakening van het studiegebied (eventuele invloedsgebied van de effecten): deze hangt af
van het type effect; zoals blijkt uit de beschrijvingen van het studiegebied in paragraaf 5.5.1
en in hoofdstuk 6, beperkt het studiegebied voor de effectbeoordeling zich voor alle
disciplines tot de stad Diest;

-

beschrijving van de juridische en beleidscontext, voor zover deze nog niet beschreven werd,
en het beoordelings- en significantiekader voor de effecten;

-

beschrijving van de referentiesituatie: huidige toestand op het terrein of situatie zoals
beschreven in de meest recente beschikbare bronnen. Per thema binnen de verschillende
disciplines kunnen dit andere jaartallen betreffen. Bij de milieudisciplines wordt waar nodig
beschreven welke referentiegegevens worden gehanteerd. Er wordt in principe uitgegaan
van de meest recent beschreven situatie.
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-

beschrijving van de wederzijdse en cumulatieve effecten van het plan met de
ontwikkelingsscenario’s, beschreven in §4.3. In deze paragraaf is aangetoond dat er geen
cumulatieve effecten verder onderzocht dienen te worden in de verschillende disciplines.

-

beschrijving van de geplande toestand en beoordeling van de effecten (methodiek
effectbeoordeling: zie verder).

-

o

Er wordt hierbij gefocust op de permanente effecten van het PRUP, effecten die
onderscheidend werken op planniveau. De kwetsbaarheden en effecten die tijdens
het onderzoek naar voor komen en van belang zijn voor de werffase, de
vergunningenfase van specifieke projecten en flankerend beleid worden
aangehaald maar hierin ligt niet de focus noch het doel van dit
milieueffectenonderzoek.

o

De economische en maatschappelijke effecten en relaties tot handhaving behoren
niet tot de decretaal vereiste onderzoeksaspecten van een plan-MER en worden
hier dan ook niet in behandeld. Daar zijn andere meer geschikte instrumenten
voor.

beschrijving van milderende maatregelen, met onderscheid tussen maatregelen die
doorwerken op het niveau van het RUP, maatregelen die doorwerken op het niveau van een
project dat wordt ingediend als vergunningsaanvraag en maatregelen die doorwerken via
andere instrumenten en besluitvorming of nader onderzoek.

Na de beschrijving en beoordeling per MER-discipline, bevat het MER, conform de MER-wetgeving,
nog volgende hoofdstukken:
-

synthese van milieueffecten en milderende maatregelen: de ingrepen, effecten en
maatregelen worden samengevat in een synthesetabel/tekst;

-

leemten in de kennis (onzekerheden omtrent het plan zelf, kennis over de bestaande
milieutoestand of de effectinschatting) en voorstellen m.b.t. monitoring;

-

eindbespreking: synthese van milieueffecten en milderende maatregelen: de ingrepen,
effecten en maatregelen worden samengevat in een synthesetabel/tekst; er volgt een
geïntegreerde evaluatie over de disciplines heen;

-

niet-technische samenvatting (toegevoegd als apart document);

-

verklarende woordenlijst en kaarten / bijlagen.
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5.3

Afbakening studiegebied en grensoverschrijdende effecten
De afbakening van het studiegebied gebeurt in principe aan de hand van de ruimtelijke spreiding van
de milieueffecten. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen het studiegebied en het
plangebied.
Het plangebied ligt op ca. 25km (in vogelvlucht) van de grens met Wallonië, ca. 45km op de grens
met Nederland.

Ligging Diest ten opzichte van lands- en gewestgrenzen (bron: googlmaps)
Gezien de aard van de voorgenomen activiteit en de afstand tot lands- en gewestgrenzen, worden
er hierop geen effecten verwacht.
Onder de term plangebied verstaat men het gebied waar de voorgenomen activiteiten gepland zijn
(perimeter van het RUP in dit geval). Het studiegebied wordt globaal gedefinieerd als het plangebied
met daarbij het invloedsgebied van de effecten. De afbakening van het studiegebied is afhankelijk
van het invloedsgebied van de afzonderlijke ingrepen, de milieukarakteristieken en de voorgenomen
activiteit. Dit kan per milieueffect verschillen.
-

In principe wordt voor elke discipline een aparte afbakening van het studiegebied gemaakt.
Voor de meeste disciplines bestaat het studiegebied uit het plangebied zelf en haar directe
omgeving. 200 m wordt aangenomen als standaardgrens voor de mogelijke omvang van de
directe invloedssfeer (voor de discipline geluid is dit reeds een wettelijk vastgelegde
beoordelingsafstand).

-

Voor de discipline mens-mobiliteit en de daarvan afgeleide effecten inzake geluid en lucht is
het studiegebied mogelijks ruimer. Op lokaal niveau worden de belangrijkste ontsluitende
kruispunten bekeken (zie details in §6.1). De wegen worden op macroniveau bekeken
(wegvakcapaciteiten). De toegangswegen die worden beoordeeld beginnen op grondgebied
Diest. Er kan redelijkerwijze van worden uitgegaan dat er geen significant verschil in de
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verkeersdruk over de gemeentegrenzen heen zal optreden. Het studiegebied zal dan ook
binnen de stad Diest zijn gelegen.

5.4

Waardeschaal en effectbeoordeling
In het MER zal de bespreking, beoordeling en evaluatie van de effecten van het plan (voor de
verschillende milieudisciplines) rekening houden met globale ingreep-effectrelaties. De beoordeling
zal zich baseren op:
Wat is de significantie van de ingreep?
Het belang van het effect van de ingreep op het desbetreffende onderdeel wordt beoordeeld met de
termen 'significant' en met ‘kwetsbaarheid’ (zeer, matig, weinig). De significantie is een rechtstreeks
gevolg van de kwetsbaarheid van het gebied voor een bepaald onderdeel van een discipline.
Wanneer een gebied als kwetsbaar werd getypeerd voor een onderdeel, zal een ingreep die hierop
een invloed heeft significant zijn.
Wat is de omvang van de effecten?
De omvang van de effecten wordt vastgesteld en uitgedrukt in termen als ‘groot’, ‘matig’ en ‘gering’.
Het vaststellen van de omvang van de effecten gebeurt a.d.h.v. de criteria die hierboven werden
beschreven, en dit naargelang de milieudiscipline waarop deze effecten invloed uitoefenen.
Wat is het waardeoordeel?
Het waardeoordeel van het effect wordt met de termen ‘positief’ en ‘negatief’ uitgedrukt. Hierin
worden nog gradaties onderscheiden, aangeduid met een aantal plus- en mintekens. Deze gradatie
verloopt exponentieel.
Een combinatie van deze elementen geeft verschillende mogelijkheden, samengevat in volgende
matrix.
Omvang van
het effect

Groot

Matig

Gering

Neutraal

Waardeoordeel
significantie
van de ingreep5

Positief negatief

Positief

negatief

Positief negatief

Zeer kwetsbaar

+++

++/+++

--/---

++

--

0

Matig kwetsbaar

++/+++

+

-

0

Weinig kwetsbaar

+/++

+/0

-/0

0

----/---

++

--

-/--

+

-

3 tekens: sterk effect; 2 tekens: matig effect; 1 teken: beperkt effect, zowel positief als negatief

Figuur 5-1 matrix van de waardeschaal en de effectbeoordeling
Onafhankelijk van de omvang of significantie (lees kwetsbaarheid) kan een effect optreden dat
neutraal wordt beoordeeld wanneer de (deel)ingreep noch een positief noch een negatief effect
teweegbrengt.

5

Ook de significantie kan een gradatie hebben of meer specifiek kan de graad van kwetsbaarheid (of de waarde
van een gebied) als zeer kwetsbaar, matig kwetsbaar of weinig kwetsbaar ingeschat worden; zodat de
combinatie van significantie van de ingreep (mate van kwetsbaarheid) en omvang van het effect een matrix
oplevert die de klasse-indeling van ernst oplevert door de combinatie van “zeer kwetsbaar gebied”
respectievelijk “matig kwetsbaar gebied” ... met respectievelijk “gering, matige of grote aantasting of omvang
van effect”.
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De beoordeling van de effecten gebeurt o.b.v. expert judgement en is –waar dit mogelijk isgebaseerd op cijfermatige gegevens. Onder de methodologie per discipline kan nog een verfijnd
beoordelingskader zijn opgenomen (bijvoorbeeld voor geluid, verkeer of lucht).
Om een overzicht te verkrijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor elk effect
volgende indelingswijze gehanteerd over de verschillende disciplines heen:
sterk significant negatief (-3)

sterk significant positief (+3)

matig significant negatief (-2)

matig significant positief (+2)

beperkt significant negatief (-1)

beperkt significant positief (+1)

geen significant/verwaarloosbaar effect (0)
Op basis van de grootte van de cijfergegevens kan vervolgens snel afgeleid worden in hoeverre de
deskundigen een effect als belangrijk beoordeeld hebben en kan tevens afgeleid worden in hoeverre
een maatregel vereist is en welke de impact is van de maatregel (resterend effect). Verder worden
de milderende maatregelen gekoppeld aan de impactbeoordeling. Hierbij wordt rekening gehouden
met volgende elementen:
-

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

-

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

-

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

5.5

Overzicht van mogelijk potentiële milieueffecten gerelateerd aan
ingrepen

5.5.1

Overzicht algemeen te verwachten effecten
Gebaseerd op de algemene locatiekarakteristieken en de planbeschrijving worden hieronder de
voornaamste mogelijke effecten die t.g.v. de plannen redelijkerwijze kunnen verwacht worden in
een overzicht weergegeven (zie Tabel 5-1).
Enkel effecten die onderscheidend kunnen werken op planniveau worden besproken: dit zijn de
permanente effecten tijdens de aanlegfase en de permanente effecten tijdens de exploitatiefase.
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Tabel 5-1 Ingreep-effectmatrix: globale inschatting van de milieueffecten van het plan
Deelingrepen

Direct effect

Discipline

Ruimtebeslag door de aanwezigheid
van gebouwen en infrastructuren

Wijziging grondwaterhuishouding: wijziging
infiltratiemogelijkheden Wijziging in ruimte
voor water hemelwater
Wijziging grondwaterstroming t.g.v. de
aanwezigheid van ondergrondse constructies
of t.g.v. permanente bemaling

Water

Permanente profielvernietiging

Bodem

Permanente wijziging erfgoedwaarde
(archeologisch patrimonium)
Wijziging Landschapsperceptie Wijziging
landschapsstructuur
Wijziging bouwkundig erfgoed

Landschap

Barrièrewerking, biotoopverlies/winst

Fauna en flora

Wijziging
in
verkeersveiligheid,
verkeer

Mens en mobiliteit

Ingebruikname
(parkgebied,
ontwikkelingsgebied,
erfgoedwaardering)

plangebied
stedelijk

belasting
parkeren,

wegennet,
langzaam

Indirect effect

Discipline

Grondwaterstandsdaling met verlies
vegetatie
Grondwaterstandsdaling met risico op
zettingen

Fauna en Flora

Wijziging visuele beleving

Mens

Hinderaspecten
gezondheid

geluid

en

lucht,

Mens

Geluid, Lucht
Fauna en Flora
Mens

Wijziging geluidsproductie t.g.v. de functies
zelf en de gewijzigde verkeersstroom

Geluid

Hinderaspecten

Mens

Wijziging luchtverontreinigende componenten
t.g.v. wijziging in de verkeersbewegingen

Lucht

Hinderaspecten

Mens

Wijziging in afvalwaterproductie en –stroom

Water

Invloed op capaciteit rioleringsnet

Water

Wijziging in functies

Mens, Fauna en flora
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5.6

Interdisciplinaire gegevensoverdracht
Een efficiënte gegevensoverdracht heeft een positieve invloed op de gevolgde methodiek van effect- en impactvoorspelling en zal de betrouwbaarheid ervan verhogen.
Overigens moeten de gevolgde methodologieën van de verschillende disciplines op elkaar afgestemd worden. Vooral op vlak van mobiliteit, geluid en lucht en
anderzijds op vlak van hinderaspecten op mens en ecologie zijn overdrachten te verwachten en dit zowel tussen deze disciplines onderling, als hun relatie tot andere
disciplines. Hierna volgt een matrix betreffende de mogelijke interdisciplinaire gegevensoverdracht.
Tabel 5-2 Interdisciplinaire gegevensoverdracht binnen het MER
disciplines die
geg. vragen:
Mobiliteit

Geluid
trillingen

Mobiliteit

Geluid en trillingen

Lucht

mobiliteitsinfrastructuur
verkeersintensiteiten

voorspellingen
verkeersintensiteiten

Bodem

Water

Lucht

bodemgebruik dat het
water beïnvloedt
grondwaterkwetsbaarheid; bodemgebruik
grondwaterstand

rustverstoring

beleving en hinder

Vermesting/verzuring/
eutrofiëring

hinderaspecten

Biotoopverlies/winst

geomorfologie
bodemverstoring
(mbt archeologie)

Biotoopverlies,
(grond)waterstand,
(grond)water-kwaliteit,
waterhuishouding,
structuurkenmerken
voorkomen kwel

grondwaterkwaliteit

Landschap
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en

veranderde
bodemfuncties,
bodemvervuiling,
risico op zettingen

bodemverstoring
(mbt archeologie)

waterverontreiniging

landschapsstructuur
en kleine landschapselementen

Visuele beleving

veiligheid
(overstromen)

,

en

Mens, ruimte
en hinder

Mens, ruimte
hinder

visuele beleving
Bodemgebruik
verhardingsgraad

Functies
in
overstromingszone
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Barrièrewerking,
lichthinder

hinder

Disciplines die gegevens leveren:

Bodem

Fauna
Flora

Landschap

Barrière-werking

en

Water

Fauna en flora

6

Mens – mobiliteit: bestaande toestand, effectbeoordeling en
maatregelen

6.1

Afbakening studiegebied
Voor de evaluatie van de mobiliteitsimpact van het voorliggend plan worden de effecten op de
verkeersafwikkeling en verkeersleefbaarheid beoordeeld ten aanzien van de voornaamste
ontsluitingsroutes en knooppunten op weg naar/van het desbetreffende onderzoeksgebied.
De afbakening van het studiegebied gebeurt in functie van de te verwachten mobiliteitseffecten van
het plan. Het studiegebied omvat alle wegen waar significante wijzigingen in de verkeersstromen te
verwachten zijn ten gevolge van het plan. Gezien er 4 verschillende scenario’s zullen onderzocht
worden, zal het studiegebied afgebakend worden op basis van een invulling met regionale attractie.
Uitgaande van de modelgegevens (zie §6.3.2.1) uit het mobiliteitsplan van de stad Diest, kan gesteld
worden dat de ontsluiting van het verkeer van en naar de stad Diest zich voornamelijk situeert op de
5 belangrijkste invalswegen:
-

N2 Halensebaan (richting Webbekom – E314)

-

N2 Leuvensesteenweg (richting Scherpenheuvel-Zichem)

-

N10 Diestersteenweg (richting Scherpenheuvel-Zichem)

-

N127 Turnhoutsebaan (richting Turnhout)

-

N29 Schoonaerde (richting Paal/Tessenderlo)

De impact op deze invalswegen zal geëvalueerd worden op basis van de afwikkeling van de
verschillende kruispunten op de R26, de ring rond Diest:
-

Kruispunt R26 Commissaris Neyskenslaan x N2 Leuvensesteenweg x R26 Delphine
Alenuslaan

-

Kruispunt Citadellaan x N2 Leuvensesteenweg

-

Kruispunt R26 Citadellen x N10 Diestersteenweg

-

Kruispunt R26 Citadellaan x Kanonsbaan

-

Kruispunt R26 Citadellaan x Nijverheidslaan

-

Kruispunt R26 Citadellaan x N127 Fort Leopoldlaan

-

Kruispunt R26 Antwerpsestraat x N29 Schoonaerde

-

Kruispunt R26 Antwerpsesteenweg x Turnhoutsebaan

-

Kruispunt R26 Antwerpsesteenweg x Weerstandsplein

-

Kruispunt R26 Koningin Astridlaan x N2 Eduard Robeynslaan

Zoals weergegeven op Figuur 6-1, werden er in de haalbaarheidsstudie voor de nabestemming van
de citadel twee ontsluitingsroutes voor gemotoriseerd verkeer opgenomen. Aangezien er nog geen
keuze is gemaakt over welke van beide toegangen als hoofdtoegang gebruikt zal worden zullen beide
scenario’s onderzocht worden. Hierbij dient uiteraard rekening gehouden worden met de
opmerkingen van de overige adviesinstanties.

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 63 van 311

Figuur 6-1 Ontsluiting Citadel6
Opmerking bij figuur: De voetwegen op deze figuur komen niet overeen met de werkelijkheid, en
geven ook niet de gewenste situatie weer.

6

Bron: Conceptschetsen Haalbaarheidsstudievoor de nabestemming van de ‘Citadel’ van Diest,
Definitief rapport 26/08/2011
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Figuur 6-2 Afbakening studiegebied
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6.1.1

Juridische en beleidsmatige context
Voor de uitwerking van de discipline mobiliteit zijn volgende beleidsdocumenten van belang voor het
plan-MER.
-

De ruimtelijke structuurplannen op de verschillende beleidsniveaus (Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant en
Gemeentelijk Structuurplan Diest), en daarbinnen meer bepaald het richtinggevend en
bindend gedeelte met betrekking tot de gewenste verkeers- en vervoersstructuur;

-

Het beleidsplan van het mobiliteitsplan van Diest (d.d. 11/’01) en het mobiliteitsplan voor
de binnenstad van Diest (d.d. 09/’09);

-

Provinciale functionele en recreatieve fietsroutes.

Wegencategorisering
Bij de wegencategorisering wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdwegen, primaire wegen,
secundaire wegen en lokale wegen. De hoofdwegen en primaire wegen werden geselecteerd in het
RSV, de secundaire wegen in het PRS en de lokale wegen in het GRS.
-

-

-

-

Het Vlaams gewest selecteert:
o

Hoofdweg: A2/E314

o

Primaire weg type II: N2 van aansluiting 25 A2/E314 tot Webbekom

De provincie selecteert als secundaire wegen type II
o

N2 van aansluiting 24 A2/E314 (Bekkevoort) tot R26 (Diest)

o

R26 (Diest) West van N2 (richting Leuven) tot N29 (richting Beringen)

De provincie selecteert als secundaire wegen type III
o

R26 oost (van N2 (richting Bekkevoort) tot N29

o

N2 van R26 (Diest) tot Webbekom

o

N10 van R25 (Aarschot) tot R26 (Diest)

o

N29 van R26 (Diest) tot grens Limburg

De stad Diest selecteert de verschillende lokale wegen, zoals weergegeven op onderstaande
figuur
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Figuur 6-3 Wegencategorisering stad Diest (Bron: Mobiliteitsplan stad Diest)

6.2

Methodologie - effectengroepen

6.2.1

Methodiek beschrijving bestaande situatie
De beschrijving van de referentietoestand omvat volgende aspecten:
-

bereikbaarheidsprofiel van het onderzoeksgebied:
o

ontsluitingsinfrastructuur voor de verschillende vervoersmodi

o

verkeersintensiteiten en verzadigingsgraad (auto- en vrachtverkeer) op basis van
beschikbare gegevens, bijkomende kruispunttellingen en verkeerskundige studies;

De bereikbaarheid van het plangebied wordt in beeld gebracht volgens het STOP-principe. Hierbij
wordt eerst de bereikbaarheid bekeken voor de zwakke weggebruikers (Stappers en Trappers),
vervolgens naar het Openbaar vervoer, en tot slot de bereikbaarheid voor Personenwagens en
vrachtverkeer;
De bereikbaarheid van het plangebied voor voetgangers en fietsers wordt beschreven op basis van
de terreinwaarnemingen en de aanwezige voetgangers- en fietsnetwerken.
Het huidige aanbod van het openbaar vervoer wordt op basis van de netplannen en uurregelingen
van de Lijn en de NMBS in beeld gebracht.
De bereikbaarheid van het plangebied voor gemotoriseerd verkeer wordt in beeld gebracht op basis
van beschikbare telgegevens van AWV, intensiteiten uit het gemeentelijk unimodale verkeersmodel
van de stad Diest en bijkomende kruispunttellingen. Binnen dit model zitten tevens de effecten van
een aantal ontwikkelingen mee vervat. Dit model omvat het drukste avondspitsuur (17u00 – 18u00)
Uit navraag bij de bevoegde overheden blijkt dat er voor het kruispunt R26 Citadellaan x N10
Delphine Alenuslaan en 2 kruispunten van de N2 ter hoogte van de bedrijvenzone (t.h.v. Colruyt en
Reustraat x Galgenveldstraat) recente representatieve (2012) kruispunttellingen beschikbaar zijn.
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Voor de overige ontsluitende kruispunten zijn er geen recente tellingen uitgevoerd. Om toch een
goed beeld te vormen van de huidige verkeersdruk in de omgeving van de citadel en op de
ontsluitingsroutes, is het noodzakelijk om intensiteitsmetingen uit te voeren (details zie bijlage 3). Zo
werd er op 16/01/2014 een kruispunttelling uitgevoerd zowel tijdens de ochtend- als de avondspits,
gedurende 2 uur, op de rotonde Delphine Alenuslaan x Commissaris Neyskenslaan x Leuvensestraat
x Leuvensesteenweg. Daarnaast is er op deze dag ook op de kruispunten R26 Citadellaan x
Kanonsbaan x Zichemseweg en N2 Leuvensesteenweg x Citadellaan een piekuurobservatie door
middel van een steekproeftelling uitgevoerd, en dit tijdens de avondspits op een representatief
moment.

Figuur 6-4 – Modelgegevens (pae per wegsegment per rijrichting)
Verkeersbelasting avondspits (17u00 – 18u00)

voorkeurscenario –

Daarnaast liet de stad in kader van het ‘Mobiliteitsplan binnenstad Diest’ een stedelijk unimodaal
model opmaken om de impact van de wijziging van de verkeerscirculatie in kaart te brengen. Gezien
het toenmalige voorkeursscenario vandaag is doorgevoerd, kunnen deze cijfers als representatief
beschouwd worden. Deze cijfers zullen dan ook als controlegegevens gebruikt worden voor de
verschillende kruispunttellingen (zie ook bijlage 3).

6.2.2

Effectvoorspelling en -beoordeling
De effectbespreking heeft in eerste instantie betrekking op het onderzoek van de te verwachten
bijkomende verkeersgeneratie en de impact die het plan met zich zal meebrengen. Bij deze
effectbespreking worden vier scenario’s nader onderzocht en dit rekening houdend met de
gemengde ontwikkelingsmogelijkheden op een oppervlakte van ca. 45.400m²:
-

een scenario met een gemengde ontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op een programma
met een belangrijke verkeersgeneratie tijdens de algemene piekuren

-

een scenario met een gemengde ontwikkeling waarbij de nadruk ligt op een programma
met een belangrijke verkeersgeneratie verspreid over de dag en/of buiten de algemene
piekuren

-

beide scenario’s worden getoetst aan twee mogelijke hoofdontsluitingen

De scenario’s zijn verder besproken in §3.5.
Bij de effectvoorspelling en –beoordeling is er rekening gehouden met reeds goedgekeurde geplande
wijzigingen in de verkeersplanologische context (beslist beleid):

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 68 van 311

-

wijzingen aan de verkeersnetwerken;

-

grote verkeersgenererende ruimtelijke ontwikkelingen.

Voor de berekening van de verkeersgeneratie van de verschillende scenario’s is er in eerste instantie
gebruik gemaakt van verkregen gegevens van functies en voorzieningen die mogelijks
geherlocaliseerd worden naar de citadelsite. Voor de functies en voorzieningen waarvan geen
gegevens rond verkeersgeneratie beschikbaar zijn is deze ingeschat aan de hand van kengetallen
uit de vakliteratuur. Hiervoor zijn ondermeer de kencijfers van het “Onderzoek VerplaatsingsGedrag
Vlaanderen” en CROW gebruikt.
Vervolgens is er een inschatting gemaakt van het ruimtelijk distributiepatroon van dit verkeer. Het
cruciale piekmoment is normaliter de avondspits, op dit moment vindt namelijk de meeste
interferentie plaats tussen woon-werkverkeer en verkeer gericht op stedelijke voorzieningen. De
verwachte bijkomende verkeersstromen worden toegevoegd aan de huidige wegbelasting,
opgehoogd met een nader te bepalen percentage om de autonome groei van het verkeer in rekening
te brengen.
Hoewel de belasting van wegvakken uiteraard ook belangrijk is, zal er bij de beoordeling van de
verkeersimpact voornamelijk gekeken worden naar de afwikkeling op kruispuntniveau. Bij een
verzadigingsgraad die lager ligt dan 80% kan gesteld worden dat men mag spreken van een (relatief)
vlotte doorstroming. Een verzadigingsgraad tussen 80% en 90% gaat gepaard met een lichte
filevorming, tussen 90% en 100% is er sprake van ernstige filevorming. Indien er sprake is van een
verzadigingsgraad die hoger ligt als 100% spreekt men van oververzadiging. Voor de analyse van de
capaciteit van de kruispunten wordt gebruik gemaakt van de methode van Bovy voor rotondes, de
methode van Akçelik voor verkeerslichtengeregelde kruispunten en de methode van Harders voor
7
gewone kruispunten . Er zijn geen microsimulaties nodig geacht.
Met betrekking tot de beoordeling van de verzadigingsgraad van wegvakken en kruispunten wordt
volgend significantiekader voorgesteld, dat tegelijkertijd rekening houdt met de verwachte evolutie
ten opzichte van de bestaande toestand en met de absolute score in geplande toestand. Om van een
verbetering en of verslechtering te spreken moet er wel een significant verschil merkbaar zijn
(verzadigingsgraad minstens +/-5%)
Daarnaast is uiteraard ook de nodige aandacht besteed aan het comfort en de veiligheid van fietsers
en voetgangers en de doorstroming van het openbaar vervoer.
Tot slot is er op basis van parkeerkencijfers (CROW) voor de verschillende scenario’s nagegaan of het
parkeeraanbod zal voldoen aan de parkeervraag vanuit de invulling.

7

Deze methodes zijn geïntegreerd in de computertool “Capacito”, ontwikkeld door de Nederlandse
firma Trenso.
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Tabel 6-1 beoordelingscriteria en significantiekader discipline Mens-mobiliteit
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Verkeerstoename
en verminderde
verkeersafwikkeling
(gemotoriseerd
verkeer)

Intensiteit/

Prognose van de
gegenereerde
piekuurintensiteiten in de
geplande situatie en de
impact ervan op de
kruispuntcapaciteit.

Zie uitdieping in onderstaande tabel

Wijziging
verkeersleefbaarheid voor de
betrokken woonconcentraties

Intensiteit/

Prognose van de
gegenereerde
piekuurintensiteiten.

Hetzelfde significantiekader als bij
verkeersafwikkeling, alleen worden de
intensiteiten hier vergeleken met de
verkeersleefbaarheidscapaciteiten i.pv. de
capaciteiten van de kruispunten.

Toename
parkeerbehoefte
en mogelijke
afwenteling op
omgeving

Verhouding
parkeerbehoefte vs.
parkeeraanbod

Prognose van
parkeerbehoefte en
toekomstig aanbod.

Effecten zijn significant negatief als de verwachte
parkeerbehoefte niet gedekt wordt door het
toekomstige parkeeraanbod

capaciteitverhouding
kruispunten

verkeersleefbaarheidcapaciteit

Zie verder differentiatie in onderstaande tabel

Tabel 6-2 significantiekader verkeerstoename en verkeersafwikkeling discipline Mens-mobiliteit
rotonde / voorrangskruispunt
Evolutie t.o.v. huidige toestand:

Verbetering

Status quo

Verslechtering

<80%

+1

0

-1

80-90%

0

-1

-2

90-100%

-1

-2

-3

>100%

-2

-3

-3

Verbetering

Status quo

Verslechtering

<90%

+1

0

-1

90-100%

0

-1

-2

>100%

-1

-2

-3

Toekomstige Verzadigingsgraad:

VRI
Evolutie t.o.v. huidige toestand:
Toekomstige Verzadigingsgraad:
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Tabel 6-3 significantiekaders parkeerdruk en verkeersleefbaarheid discipline Mens-mobiliteit
Parkeerdruk
score

effect

toelichting

+3

Sterk positief

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt gedekt, plus het
aanbod lost een bestaand problematisch tekort volledig op
(bezetting op openbaar domein zakt onder 85%).

+2

Matig positief

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt gedekt, plus het
aanbod lost een bestaand problematisch tekort grotendeels op
(bezetting op openbaar domein zakt tussen 100% en 85%).

+1

Licht positief

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt gedekt, plus het
aanbod lost een bestaand problematisch tekort gedeeltelijk op
(bezetting openbaar domein blijft boven 100%).

0

Geen/verwaarloosbaar effect*

De voorgenomen activiteit dekt de eigen (bijkomende)
parkeerbehoefte zonder (groot) overschot.

-1

Licht negatief

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt niet gedekt, maar de
parkeerdruk op de omgeving blijft onder de grens van 85%.
De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt ruim gedekt, maar
omdat er geen bestaand problematisch tekort is in de
omgeving, werkt het overaanbod autogebruik in de hand.

-2

Matig negatief

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt niet gedekt, en de
parkeerdruk op de omgeving overschrijdt de grens van 85%.

-3

Sterk negatief

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt niet gedekt, en de
parkeerdruk op de omgeving overschrijdt de grens van 100%.

*Om een significant verschil te maken moet het verschil in parkeerbezetting minstens +/- 5%
bedragen.
Capaciteit i.f.v. verkeersleefbaarheid8
Wegcategorie

omschrijving

primair

omlegging 2x2, beperkt aantal
kruispunten

3600

3600

2x2, in bebouwde kom groot aantal
kruispunten

2400

2000

2x1, met weinig tot geen kruispunten
en scheiding verkeersdeelnemers

1800

1800

2x1, groot aantal kruispunten en
scheiding verkeersdeelnemers

1200

1200

2x1, groot aantal kruispunten

1000

650

2x1, groot aantal kruispunten
2x1 geen scheiding
verkeersdeelnemers

800

400

600

250

secundair
(hoofdinvalsweg)
stedelijke hoofdstraat
lokale verbindingsweg
interne ontsluitingsweg
wijkverzamelingsweg
woonstraat

theoretische
capaciteit i.f.v.
capaciteit
leefbaarheid
(pae/u/rijstrook) (pae/u/rijstrook)

8

Bron: mobiliteitsacademie (IMOB en VSV), studiedag 'Opstellen van Mobers', 29 mei 2008,
presentatie door Tritel.
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6.3

Beschrijving van de referentiesituatie

6.3.1

Bereikbaarheidsprofiel

6.3.1.1 Langzaam verkeer
Onderstaande figuren geven de positionering van het plangebied binnen de netwerken voor
stappers en trappers weer, in overeenstemming met het mobiliteitsplan van de stad Diest.
Stappers
Het volledige centrum van Diest is ingericht als voetgangersvriendelijk gebied. Dit wil zeggen dat de
verschillende wegen binnen de ring uitgerust zijn met voetpaden. Tevens heeft de recent gewijzigde
verkeerscirculatie in het centrum van de stad een positieve impact op de verkeersveiligheid van het
centrum van Diest.
Tevens loopt er, zoals weergegeven op onderstaande figuur, een wandelroute van het ‘De Merode’netwerk door het centrum van de stad.

Figuur 6-5 –Wandelroutenetwerk (bron: Wandelroutenetwerk)
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Trappers
Op onderstaande figuur een overzicht van de functionele fietsroutes in de omgeving van het
plangebied:

Figuur 6-6 –Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (bron: Provincie Vlaams-Brabant)

Onderstaande figuur geeft de toestand van de fietsinfrastructuur weer in de omgeving van het
studiegebied. Hieruit blijkt dat de meeste fietsroutes in de omgeving van het studiegebied, die
opgenomen zijn in het bovenlokaal fietsroutenetwerk, uitgerust zijn met een fietspad. De groene
lijnen geven de fietspaden aan die conform zijn aan de voorschriften van het vademecum
fietsvoorzieningen. De oranje lijnen geven aan dat er wel fietspaden aanwezig zijn, maar dat deze
niet conform zijn aan de voorschriften van het vademecum fietsvoorzieningen.
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Figuur 6-7 –Toestand fietsinfrastructuur bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (bron:
Provincie Vlaams-Brabant)
Naast de functionele fietspaden zijn er in het centrum van Diest ook enkele wegen opgenomen in
het recreatieve fietsroutenetwerk. De routes van onderstaande figuur zijn ook al gedeeltelijk
opgenomen in het bovenlokaal fietsroutenetwerk.

Figuur 6-8 –Recreatief fietsroutenetwerk (bron: mobiliteitsplan binnenstad Diest)

6.3.1.2 Openbaar vervoer
Busvervoer
Gezien haar ligging wordt de stad Diest zowel aangedaan door verschillende buslijnen van de
provincie Limburg als de provincie Vlaams-Brabant. Al de buslijnen (buiten de belbus), blijven buiten
het centrum en halteren op de ring. Het busstation aan het NMBS-station is de belangrijkste halte in
Diest. Het busstation vormt namelijk een busbundel voor de bussen die uit het noorden en zuiden
van de binnenstad komen. De busbundel wordt voornamelijk via de oostelijke zijde van de R26 (naar
het zuiden) of via de N29 Schoonaerde (naar het noorden) ontsloten.
De halte die het dichtste bij het plangebied ligt en dus ook zal zorgen voor de ontsluiting van het plan
op vlak van openbaar vervoer, is de hoofdhalte Leuvense Poort. Deze halte ligt op de rotonde
Delphine Alenuslaan x Commissaris Neyskenslaan en wordt aangedaan door volgende buslijnen:
-

Lijn 7: Diest – Beringen (enkel bediening tijdens schoolpiek)

-

Lijn 17a: Diest – Leopoldsburg/Mol (enkel bediening tijdens schoolpiek)

-

Lijn 19: Diest – Tessenderlo (enkel bediening tijdens schoolpiek)

-

Lijn 35: Aarschot – Diest (1 bus per uur in beide richtingen, tijdens piek 2 bussen per uur)

-

Lijn 36: Aarschot – Diest (enkel bediening tijdens schoolpiek)

-

Lijn 370: Diest – Leuven (1 bus per uur in beide richtingen, tijdens piek 2 bussen per uur)

-

Lijn 420: Diest – Tienen (enkel bediening tijdens schoolpiek)

-

Lijn 562: Diest – Tielt – Muggenberg (enkel bediening tijdens schoolpiek)

-

Belbus 702: Schaffen – Deurne – Molenstede (op aanvraag)
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Figuur 6-9 –Netplan De Lijn stad Diest (bron: De Lijn)

Spoorvervoer
Het treinstation is gelegen ten noorden van de binnenstad, ter hoogte van de Antwerpsepoort, op
circa 2 kilometer wandelafstand van de Citadel. Zowel intercity, interregio als lokale treinen stoppen
in Diest. Lijn 35 Leuven – Hasselt bedient het station. In het station Diest stoppen onderstaande
treinen:

Op een weekdag rijden deze treinen met een frequentie van één per uur en per richting.
Onderstaande tabel geeft de spitstreinen die in het station van Diest stoppen weer. De spitstreinen
rijden in de ochtendspits van 04.00 uur – 07.30 uur en in de avondspits van 16.45 uur – 18.45 uur.

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 75 van 311

In het weekend rijden er geen intercity- en spitstreinen. De frequentie van de IR-treinen in het
weekend blijft ongewijzigd t.o.v. de frequentie op weekdagen. De L-treinen rijden in het weekend
met een frequentie van 2 treinen per uur.

6.3.1.3 Autoverkeer
Diest is gelegen tussen de steden Hasselt en Aarschot. Het gemotoriseerd verkeer kan Diest bereiken
via de E313 Antwerpen – Hasselt in het noorden en de E314 Leuven – Aachen in het zuiden.
Uit noordelijke richting verbinden 2 gewestwegen Diest met de E313 Antwerpen-Hasselt: enerzijds
de N127 (Turnhoutsebaan) en N19 (Grotesteenweg) richting Westerlo/Geel en anderzijds de N174
(Nieuwe Baan – Sparrenweg – Nieuwe Dijkstraat) richting Vorst/Geel.
Vanuit het zuidwesten (Brussel, Leuven) is Diest bereikbaar via afrit Bekkevoort van de E314 en de
N2 (Staatsbaan – Leuvensesteenweg). Vanuit het oosten (Luik en Genk) is Diest bereikbaar via afrit
Halen van de E314 en de N2 (Halensebaan – Eduard Robeynslaan).
Diest heeft met de R26 een volledige ringstructuur, waarop radiaal onderstaande gewestwegen
aantakken:
-

Halensebaan – N2

-

Leuvensesteenweg – N2

-

Diestersteenweg – N10

-

Turnhoutsebaan – N127

-

Schoonaerde – N29

Figuur 6-10 –Ontsluiting gemotoriseerd verkeer stad Diest
In december 2008 heeft het stadsbestuur van de stad Diest beslist om een nieuw mobiliteitsplan
voor het stadscentrum van de stad op te maken in kader van een aantal belangrijke
projectontwikkelingen en ruimtelijke herinrichtingen. Het mobiliteitsplan bestaat uit twee grote
peilers:
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Gewenste maatregelen m.b.t. parkeren in de binnenstad
Hierbij werd tot het besluit gekomen dat de nieuwe parkeergarage gerealiseerd zal worden op de
locatie Veemarkt met een minimumcapaciteit van 280 parkeerplaatsen. De overige 180
parkeerplaatsen kunnen worden gecompenseerd aan de Verversgracht en Hasseltsestraat.
Gewenste maatregelen m.b.t. verkeerscirculatie binnen de ring.
De locatie van een nieuwe centrumparking en de circulatie naar deze parking gaf aanleiding tot het
opstellen van een verkeerscirculatieplan voor de binnenstad van Diest. Hierbij werden 3 van elkaar
verschillende scenario’s uitgewerkt rekening houdend met de randvoorwaarden van de stad Diest:
-

de binnenstad autoluw/-vrij maken

-

de binnenstad moet bereikbaar blijven voor bezoekers

-

de rijrichtingen dienen zoveel mogelijk te worden behouden

-

een lussenstructuur moet garant staan voor de bereikbaarheid van de binnenstad

Uiteindelijk werd de keuze gemaakt voor het scenario “noord-zuid”. In dit definitieve scenario is het
niet meer mogelijk om noord-zuid bewegingen door de binnenstad te maken. De noord-zuid
bewegingen worden onmogelijk gemaakt door het wijzigen van enkele rijrichtingen en het toepassen
van een knip op de Grote Markt. De knip op de Grote Markt wordt recht voor de ingang van het
oude stadhuis gerealiseerd. Zo blijven de parkeerplaatsen op de Grote Markt aan de kant van de
Allerheiligenberg beschikbaar voor het verkeer dat van de zuidelijke lus komt en de parkeerplaatsen
op de Grote Markt aan de kerk blijven beschikbaar voor het verkeer dat van de noordoostelijke lus
komt. Onderstaande figuur geeft de circulatie van het voorkeursscenario weer.

Figuur 6-11 –Voorkeursscenario circulatieplan stad Diest
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6.3.2

Bestaande verkeersafwikkeling en –doorstroming

6.3.2.1 Referentiesituatie
Om tot de referentiesituatie te komen werd er gebruik gemaakt van de gegevens uit het
verkeersmodel dat werd opgemaakt in kader van het mobiliteitsplan van de binnenstad van Diest.
Deze gegevens werden gekalibreerd aan de hand van recente kruispunttellingen en gekende
toekomstige projecten.
Zoals blijkt uit de doorsnedetellingen van AWV blijkt de avondspits op de ontsluitende wegen van
het plangebied tussen 16u00 en 18u00 te liggen. Daarnaast blijkt uit de berekening van de
verkeersgeneratie van de verschillende scenario’s dat het algemene piekmoment van de
verkeersgeneratie ook tijdens de avondspits valt. Er kan dus geconcludeerd worden dat het
gecombineerde (bestaande toestand + bijkomende verkeersgeneratie) tussen 17u00 en 18u00 ligt.
Om die reden wordt de avondspits dan ook als bepalend beschouwd in het verder onderzoek. Er kan
aangenomen worden dat wanneer er tijdens de avondspits geen afwikkelingsproblemen zijn dit ook
niet het geval zal zijn tijdens de ochtendspits.
Totaal
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Figuur 6-12 – Dagverdeling verkeer R26 Diest – bron: doorsnedetellingen AWV
Verkeersmodel in kader van mobiliteitsplan binnenstad Diest
In het kader van eerder vermeld mobiliteitsplan van de binnenstad van Diest, werd er een
verkeersmodel opgesteld. Dit model vertrekt van het Multimodaal Model van Vlaams-Brabant, maar
werd verfijnd en gekalibreerd aan de hand van verkeerstellingen (2009), de gewenste maatregelen
omtrent het parkeren, het nieuwe circulatieplan en de verwachte verkeersimpact van volgende
ontwikkelingen en infrastructuurprojecten:
-

Ezeldijk
o

-

-

Woonproject met rusthuis, serviceflats en ruimte voor commerciële activiteiten

Masterplan Stationsomgeving
o

Optimalisatie bereikbaarheid

o

Stedelijk wonen en werken

Verversgracht (Brandweer)
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o

Woonproject (deels herinvulling Ziekenhuissite)

-

Herlocatie AZ Diest naar hoek Boudewijnvest - Kluisbergstraat

-

Rotonde R26 – Pesthuizenstraat;

-

TV3V
o

Kruispunt R26 x Nijverheidslaan: VRI wordt vervangen door rotonde

o

Kruispunt R26 x N10 (Diestersteenweg): Extra afslagstroken

Onderstaand figuur geeft het resultaat van bovenstaand verkeersmodel weer, voor de avondspits
(17u00 – 18u00).

Figuur 6-13 – Modelgegevens (pae per wegsegment per rijrichting)
Verkeersbelasting avondspits
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Figuur 6-14 –Verschil in verkeersintensiteit (pae) tussen nieuwe en oude verkeerscirculatie
(voorkeurscenario – referentie)
Wat voornamelijk af te leiden valt uit de verschillenplot, is dat de intensiteiten in de binnenstad en
voornamelijk op de Grote Markt en Kaai afnemen en de intensiteiten op de R26 toenemen. Dit wijst
erop dat het doorgaande verkeer zo goed als verdwenen is uit de binnenstad van Diest en het
verkeer meer gebruik maakt van de R26. Dit strookt met de initiële doelstellingen van dit
circulatieplan.
Verder valt op dat op de wegen waar een circulatiewijziging heeft plaatsgevonden de
wegvakbelasting toeneemt in de nieuwe rijrichting en afneemt in de rijrichting voor de
circulatiewijziging. Dit is goed waar te nemen op de vier assen M. Theysstraat, K. Albertstraat,
Overstraat en Demerstraat.
De toename van het stadinwaartse verkeer op de Statiestraat is te verklaren doordat deze straat van
staduitwaartse rijrichting naar stadinwaartse rijrichting is veranderd en de invalsas van de
noordwestelijke lus naar de binnenstad is.
Op de Verversgracht is de toename van de intensiteiten voor een belangrijk deel een gevolg van de
toekomstige nieuwe ontwikkelingen die daar zullen worden gerealiseerd.
Op de Schaffensestraat is ook een toename van de stadinwaartse intensiteiten waar te nemen wat
deels een gevolg is van het verkeer dat wordt aangetrokken door de ontwikkelingen op de
Verversgracht en de mogelijkheid die de Schaffensestraat biedt om de parkeerplaatsen op de Grote
Markt te bereiken. Verder is het ook mogelijk om via de Schaffensestraat de nieuwe centrumparking
Veemarkt te bereiken.
De afname van intensiteiten op de Hasseltsestraat en Leuvensestraat zijn het gevolg van de knip op
de Grote Markt. Het doorgaande verkeer door de binnenstad vermindert, waardoor de Hasseltse –
en Leuvensestraat enkel nog maar door bestemmingsverkeer worden gebruikt.
Zowel op de Sint-Janstraat als de Pesthuizenstraat is een toename van de wegvakbelasting waar te
nemen. De stijging is niet het gevolg van de gewijzigde circulatie, maar wel het feit dat de nieuwe
centrumparking op de Veemarkt is gelokaliseerd.
Kruispunttellingen
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Om de intensiteiten uit het verkeersmodel te vergelijken met de bestaande situatie worden de
resultaten vergeleken met recente kruispunttellingen.
-

Kruispunt R26 x N10 (‘Rasop’)

-

Kruispunt R26 x N2 Leuvensesteenweg

-

Kruispunt N2 Leuvensesteenweg x Citadellaan

-

Kruispunt R26 Citadellaan x Kanonsbaan x Zichemseweg

-

Kruispunt R26 Schoonaerde x N29 Schoonaerde

-

Kruispunt R26 Antwerpsestraat x Weerstandsplein

Uit de vergelijking tussen kruispunttellingen en de modelresultaten kan het volgende geconcludeerd
worden:
-

Intensiteit R26 Citadellaan (van noord naar zuid), ligt +- 50 pae lager in de werkelijke situatie
dan in het verkeersmodel

-

Intensiteit R26 Citadellaan (van zuid naar noord), ligt +- 250 pae lager in de werkelijke
situatie dan in het verkeersmodel

-

Intensiteit Citadellaan (van noord naar zuid), ligt +- 100 pae lager in de werkelijke situatie
dan in het verkeersmodel

-

Intensiteit Citadellaan (van zuid naar noord), ligt +- 125 pae lager in de werkelijke situatie
dan in het verkeersmodel

-

Intensiteit N10 Delphine Alenuslaan (van oost naar west), ligt +- 150 pae lager in de
werkelijke situatie dan in het verkeersmodel

-

Intensiteit N10 Delphine Alenuslaan (van west naar oost), ligt +- 100 pae hoger in de
werkelijke situatie dan in het verkeersmodel

-

Intensiteit N29 Commissaris Neyskenslaan (van west naar oost), ligt +- 200 pae hoger in de
werkelijke situatie dan in het verkeersmodel

Kalibratie
Op basis van de vaststellingen uit de recente kruispunttellingen werden de verschillende
kruispuntintensiteiten uit het bestaande verkeersmodel bijgestuurd.
Daarnaast werd er in het verkeersmodel uitgegaan van een een bundeling van de twee
ziekenhuissites in Diest op één nieuwe locatie in de binnenstad. Namelijk op de hoek van de
Kluisbergstraat – Boudewijnlaan. De ontsluiting van deze site zou voor bezoekers gebeuren via de
Nijverheidslaan – Kluisbergstraat. Het logistieke gebeuren samen met de spoedafdelingen zullen
worden afgewikkeld via de Nijverheidslaan – Boudewijnvest.
Om tot de bestaande referentietoestand te komen werd, aan de hand van de berekende
verkeersgeneratie voor beide campussen en de gekende ontsluitingsroutes, de intensiteitsgegevens
in het model aangepast naar de bestaande situatie.

6.3.2.2 Afwikkeling kruispunten
De analyse van de kruispunten is gebeurd op basis van de kencijfers uit de Highway Capacity Manual
en de wachttijdformule van Akçelik voor verkeerslichtengeregelde kruispunten, de methode van
Bovy voor rotondes en de methode van Harders voor voorrangsgeregelde kruispunten. De analyse
geeft een indicatie van mogelijke capaciteitsproblemen op de kruispunten. Er kan uitgegaan worden
van volgende onderverdeling:
-

Verzadigingsgraad per rijrichting <80%: geen afwikkelingsproblemen

-

Verzadigingsgraad per rijrichting tussen 80% en 90%: lichte wachtrijvorming

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 81 van 311

-

Verzadigingsgraad per rijrichting tussen 90% en 100%: matige wachtrijvorming met een
kritische afwikkelingscapaciteit tot gevolg.

-

Verzadigingsgraad per rijrichting >100%: ernstige wachtrijvorming met ernstige
capaciteitsproblemen tot gevolg.

Hierna volgt een overzicht van de verzadigingsgraad van de verschillende kruispunten binnen het
studiegebied. In bijlage 3 wordt per kruispunt een gedetailleerd beeld gegeven van de afwikkeling
van elk kruispunt inclusief een inschatting van wachttijden en een beschrijving van de werkwijze.
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Overzicht kruispunt

Verzadigingsgraad

Kruispunt 1: N2 Leuvensesteenweg x R26 Commissaris Neyskenslaan
VGtoerit VGroton
29%
51%
39%
45%
40%
57%
32%
40%

Tak
A
B
C
D

Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers zijn er geen afwikkelingsproblemen op het kruispunt.
Kruispunt 2: N2 Leuvensesteenweg x Citadellaan
Tak
A
B
C

richting
A->B
A->C
B->A
B->C
C->A
C->B

VG restcapaciteit wachttijd
0%
476
< 15 sec
9%
476
< 15 sec
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0%
448
< 15 sec
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers zijn er geen afwikkelingsproblemen op het kruispunt.
Kruispunt 3: R26 Citadellaan x N10 Diestersteenweg
Tak
A

richting
VG
37%
A->B
52%
A->C
13%
A->D
B
23%
B->A
40%
B->C
B->D
55%
C
C->A+B
70%
C->D
11%
D
D->A
15%
D->B+C
62%
Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers zijn er geen afwikkelingsproblemen op het kruispunt.
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Kruispunt 4: R26 Citadellaan x Kanonsbaan
Tak
A

richting
VG
restcapaciteit wachttijd
A->B
0%
589
< 15 sec
A->C
n.v.t.
n.v.t
n.v.t
A->D
n.v.t.
n.v.t
n.v.t
B
B->A
0%
589
< 15 sec
B->C
0%
589
0 sec
B->D
0%
589
0sec
C
C->A
n.v.t.
n.v.t
n.v.t
C->B
n.v.t.
n.v.t
n.v.t
C->D
3%
534
< 15 sec
D
D->A
11%
166
20 sec
D->B
1%
166
20 sec
D->C
15%
166
20 sec
Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers zijn er geen afwikkelingsproblemen op het kruispunt.
Kruispunt 5: R26 Citadellaan - Nijverheidslaan
Tak
A
B
C
D

VGtoerit
26%
29%
26%
23%

VGroton
50%
51%
50%
49%

Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers zijn er geen afwikkelingsproblemen op het kruispunt.
Kruispunt 6: R26 Citadellaan x N127 Fort Leopoldlaan
Tak
A
B
C
D

richting
A->B+C+D
B->A+D
B->C
C->A+D
C->B
D->A
D->B
D->C

VG
0%
25%
72%
71%
21%
0%
31%
24%

Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers zijn er geen afwikkelingsproblemen op het kruispunt.
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Kruispunt 7: N127 Fort Leopoldlaan x R26 Antwerpsestraat
Tak
A
B
C

richting
A->B
A->C
B->A
B->C
C->A
C->B

VG
71%
56%
58%
20%
91%
5%

Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers zijn er geen afwikkelingsproblemen op het kruispunt. Wel zit er
een hoge verzadigingsgraad (91%) op de beweging komende van de R26 Schoonaerde richting N29
Schoonaerde.
Kruispunt 8: R26 Antwerpsestraat x Turnhoutsebaan
Tak
A
B
C

richting
A->B+C
B->A
B->C
C->A
C->B

VG
79%
84%
4%
4%
46%

Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers zijn er geen grote afwikkelingsproblemen op het kruispunt. Wel
zit er een hoge verzadigingsgraad (79% en 84% op de rechtdoorgaande beweging (A->B en B->A)
Vooral de wachtrij die ontstaat bij rood licht op tak B zorgt voor afwikkelingsproblemen op de
rotonde R26 Antwerpsestraat x Weerstandsplein.
Kruispunt 9: R26 Antwerpsestraat x Weerstandsplein
Tak
A
B
C

VGtoerit
94%
78%
49%

VGroton
99,9%
84%
78%

Zowel uit bovenstaande cijfers als uit het plaatsbezoek blijkt dat het verkeer op de rotonde R26
Antwerpsestraat x Weerstandsplein tijdens de avondpiek op regelmatige basis stil staat. Dit komt niet
zo zeer door hoge intensiteiten die gebruik maken van deze rotonde, maar wel door de korte
opeenvolging van kruispunten (R26 x Weerstandsplein, R26 x Turnhoutsebaan en R26 x N29
Schoonaerde) en de niet-optimale afstemming van de verkeerslichten. Het gevolg hiervan is dat er
een wachtrij ontstaat op de R26 Antwerpsestraat tussen de Schaffensestraat en de rotonde).
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Kruispunt 10: R26 Citadellaan - N2 Eduard Robeynslaan
Tak
A
B
C
D

VGtoerit
28%
91%
51%
59%

VGroton
76%
95%
69%
79%

Zowel uit bovenstaande cijfers als uit het plaatsbezoek blijkt dat het verkeer op de rotonde R26
Citadellaan x N2 Eduard Robeynslaan vlot afwikkelt. Enkel tak B heeft te maken met een vrij hoge
verzadigingsgraad, waardoor de wachtrij kan oplopen tot 10 à 15 voertuigen.
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6.4

Geplande toestand (mobiliteitsprofiel)

6.4.1

Scenario’s binnen de effectbespreking
Bij het mobiliteitsprofiel wordt er rekening gehouden met de vier verschillende scenario’s voor het
plangebied, die opgesomd worden onder §3.5.

6.4.2

Verkeersgeneratie

6.4.2.1 Kencijfers verkeersgeneratie
Ziekenhuis
Voor de berekening van de verkeersgeneratie van het ziekenhuis werden de gegevens over het
aantal artsen, patiënten en bezoekers, hun modal split en hun afkomst opgevraagd bij het AZ Diest,
de gegevens over de dagverdeling van vertrekken en aankomen van zowel personeel, patiënten en
bezoekers komt uit een uitgebreid parkeeronderzoek bij een vergelijkbaar ziekenhuis (AZ Groeninge
te Kortrijk, 2013). Onderstaand een overzicht van de gebruikte kencijfers:
-

520 personeelsleden (40 campus Hasseltsestraat en 480 campus Statiestraat)
o

o

•



Autobestuurder: 70,28%



Autopassagier: 3,13%

Dagverdeling

Personeel
uur
werkdag
0-1
0%
1-2
0%
2-3
0%
3-4
0%
4-5
0%
5-6
5%
6-7
2%
7-8
33%
8-9
0%
9-10
0%
10-11
0%
11-12
0%
12-13
10%
13-14
0%
14-15
5%
15-16
0%
16-17
0%
17-18
9%
18-19
24%
19-20
0%
20-21
0%
21-22
12%
22-23
0%
23-24
0%
totaal
100%

-

211 bedden9

-

± 80.000 raadplegingen/jaar (16.000 campus Hasseltsestraat en 64.000 campus Statiestraat)
o

9

Modal Split woon-werkverkeer (OVG Vlaanderen 4.4 (sept 2011 - sept 2012)):

219 raadplegingen/dag

Bron: https://www.zorg-en-gezondheid.be/
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-

-

-

-

uur
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

o

1 persoon/patiënt begeleiding

o

90% auto

± 9.000dagopnames/jaar (9.000 campus Statiestraat)
o

25 dagopnames/dag

o

1 persoon/patiënt begeleiding

o

90% auto

± 9.000 opnames/jaar (1.000 campus Hasseltsestraat en 8.000 campus Statiestraat)
o

25 patiënten per dag

o

6 dagen ligduur

o

2 bezoekers/patiënt/dag

o

90% auto

± 18.000 bezoekers spoed/jaar (9.000 campus Statiestraat)
o

49 patiënten/dag

o

1 persoon/patiënt begeleiding

o

90% auto

± 108.000 bezoekers/jaar (12.000 campus Hasseltsestraat en 96.000 campus Statiestraat)
o

296 bezoekers/dag

o

Bezoekuren 14u00 – 20u00

o

Gemiddelde verblijftijd bezoek: 2u

o

90% auto

o

1,8 personen per auto

o

Dagverdeling:

Opname Daghospitalisatie
0,5%
0,0%
0,6%
0,0%
0,6%
0,0%
0,6%
0,0%
0,7%
0,0%
5,8%
8,4%
12,1%
21,0%
9,1%
21,6%
6,1%
13,2%
4,7%
8,6%
4,0%
4,6%
3,3%
4,5%
4,5%
7,2%
6,2%
5,0%
6,4%
2,7%
6,0%
1,5%
5,4%
0,8%
4,0%
0,5%
4,1%
0,4%
3,5%
0,2%
2,7%
0,0%
2,7%
0,0%
6,2%
0,0%
0,3%
0,0%
100%
100%

Raadplegingen
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,6%
14,9%
15,4%
13,3%
8,4%
3,5%
7,8%
10,4%
9,8%
7,4%
4,6%
1,5%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

Spoedopname
1,4%
1,3%
1,0%
0,8%
0,9%
1,4%
3,0%
5,3%
6,5%
6,4%
6,3%
5,3%
6,5%
6,2%
5,9%
5,7%
5,9%
6,9%
6,3%
5,4%
4,6%
3,1%
2,2%
1,7%
100%

Bezoek
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,4%
6,8%
17,1%
22,8%
22,8%
16,0%
10,1%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

Op basis van bovenstaande kencijfers blijkt dat de campus op de Hasseltsestraat dagelijks 215
autobewegingen genereert, de campus op de Statiestraat genereert 1.619 autobewegingen.
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Onderstaande tabellen geven een overzicht per uur van de verkeersgeneratie van zowel de
verschillende campussen als een totaalbeeld. Van de verplaatsingen tijdens de ochtendspits kan
gesteld worden dat er 90% inkomend verkeer is, de overige 10% is uitrijdend verkeer. Voor de
avondspits kan gesteld worden dat de er 20% inkomend verkeer is en 80% uitgaand verkeer.
uur
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
Totaal

Patiënten
0
0
0
0
0
0
4
17
17
15
10
4
9
12
11
9
5
2
1
0
0
0
0
0
117

Hasseltsestraat
Personeel Bezoekers
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
2
2
0
4
0
9
0
12
15
12
0
9
0
5
5
0
0
0
0
0
45
53

Totaal
0
0
0
0
0
2
5
32
17
15
10
4
13
12
16
12
14
14
28
9
6
5
0
0
215

uur
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
Totaal

Patiënten
4
3
2
2
2
7
27
62
93
84
63
46
42
55
59
56
49
47
16
8
5
5
7
10
755

Totaal
Personeel Bezoekers
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
11
0
196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
0
0
0
32
21
0
32
0
82
54
109
142
109
0
77
0
48
72
0
0
0
0
0
600
479

Totaal
4
3
2
2
2
39
38
258
93
84
63
46
103
55
112
88
131
211
266
85
54
77
7
10
1834

uur
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
Totaal

Statiestraat
Patiënten Personeel Bezoekers
3
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
6
30
0
23
10
0
53
181
0
79
0
0
71
0
0
54
0
0
39
0
0
35
57
0
46
0
0
50
30
19
47
0
29
42
0
73
40
54
97
13
127
97
7
0
68
5
0
43
4
67
0
6
0
0
8
0
0
638
555
425

Totaal
3
2
2
1
1
36
33
233
79
71
54
39
92
46
99
76
114
191
237
75
48
71
6
8
1619

Wonen
Voor de invulling van het woongebied wordt er uitgegaan van een gemiddelde oppervlakte van
100m² per wooneenheid. Dit maakt dat er ongeveer 44 wooneenheden gebouwd kunnen worden
binnen het projectgebied.
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Bij de berekening van de verkeersgeneratie wordt gebruik gemaakt van volgende kencijfers:
-

Gemiddelde huishoudgrootte: 2,39 personen (Feitenfiche Diest februari 2014, Detailhandel
Vlaanderen)

-

Gemiddeld Aantal Verplaatsingen Per Persoon Per Dag (GAVPPD): 2,72 verplaatsingen/dag
(OVG Vlaanderen 4.4 (sept 2011 - sept 2012))

-

Gemiddeld aantal bezoekers per dag: 0,3 bezoekers/wooneenheid (CROW 2012)

-

Gemiddelde Modal Split : 52.15% autobestuurder, 15,73% autopassagier (OVG Vlaanderen
4.4 (sept 2011 - sept 2012))

-

Dagverdeling verkeer op een significante dag (OVG Vlaanderen 4.1 (sept 2008 - sept 2009)):

10

o

Ochtendspits (8u-9u): 8,97%

o

Avondspits (17u-18u): 9,48%

Uitgaande hand van bovenstaande kencijfers kan gesteld worden dat de 44 bijkomende woningen
156 autoverplaatsingen per dag genereren. Hiervan zullen 14 verplaatsingen plaatsvinden tijdens de
ochtendspits. Tijdens de ochtendspits zijn dit ook 14 verplaatsingen.
Verblijfsaccommodatie voor overnachtingen
Bij de verkeersgeneratie van de slaapaccommodatie wordt er in eerste instantie uitgegaan van de
geplande jeugdherberg van 80 bedden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kencijfers van een 1*hotel (CROW 2012):
-

Modal split: 10%

-

Verkeersgeneratie per weekdag per 10 bedden: 3,8

-

Dagverdeling verkeer op een significante dag (OVG Vlaanderen 4.1 (sept 2008 - sept 2009)):
o

Ochtendspits (8u-9u): 8,97%

o

Avondspits (17u-18u): 9,48%

Uitgaande van bovenstaande kencijfers kan gesteld worden dat de jeugdherberg 30
autoverplaatsingen per dag zal genereren. Hiervan zullen 3 verplaatsingen plaatsvinden tijdens de
ochtendspits. Tijdens de ochtendspits zijn dit ook 3 verplaatsingen.
Indien er toch geen jeugdherberg zal gerealiseerd worden, is het mogelijk om deze oppervlakte in te
vullen met een andere slaapaccommodatie. Hierbij wordt uitgegaan van het kencijfer voor een 3*hotel (CROW 2012) en een totaal van 30 bedden.
-

Modal split: 30%

-

Verkeersgeneratie per weekdag per 10 bedden: 11

-

Dagverdeling verkeer op een significante dag (OVG Vlaanderen 4.1 (sept 2008 - sept 2009)):
o

Ochtendspits (8u-9u): 8,97%

o

Avondspits (17u-18u): 9,48%

Uitgaande van bovenstaande kencijfers kan gesteld worden dat een drie sterrenhotel 33
autoverplaatsingen per dag zal genereren. Hiervan zullen 3 verplaatsingen plaatsvinden tijdens de
ochtendspits. Tijdens de ochtendspits zijn dit ook 3 verplaatsingen.

10

Modal split is worstcase-benadering, gezien de nabijheid van het station mag een lagere modal
split verwacht worden
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Beide invullingsmogelijkheden geven met andere woorden dezelfde bijkomende verkeersgeneratie
tijdens de piekmomenten.
Gemeentelijke diensten
Voor de berekening van de verkeersgeneratie van de gemeentelijke diensten wordt er van uit
gegaan dat zowel het OCMW, het Sociaal Huis en de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst
hun intrek zullen nemen binnen het plangebied.
De verwachte personeelsleden en bezoekers werden opgevraagd bij de betrokken instanties.
Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige activiteiten van de Academie. Er wordt in de
berekening van de verkeersgeneratie uitgegaan van een toename van 20% van het aantal leerlingen.
begin
9u00
13u00
9u00
13u30
18u30
18u30
15u30
16u00
9u00
9u20
13u30

Dinsdag
Woensdag

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

einde
12u30
16u30
12u30
16u10
22u00
22u00
18u10
19u30
12u30
12u00
16u10

leerlingen
20
23
20
86
75
39
38
45
39
50
19

leerkrachten
1
2
1
4
5
2
2
4
2
3
1

Voor deze verplaatsingen wordt er uitgegaan van een modal split van 60% autoverplaatsingen.
Hierbij wordt tevens aangenomen dat alle deelnemers volwassenen zijn, indien de leerlingen
jongeren zijn kan namelijk aangenomen worden dat de verkeersgeneratie lager zal liggen.
Zoals bovenstaande tabel weergeeft is de verkeergeneratie afhankelijk van zowel de dag als het
moment van de dag. Aangezien we eerder (zie hoofdstuk 6.3.2) uitgegaan zijn van een
representatieve weekdag voor de bespreking van de resultaten, wordt er bij de verkeersgeneratie
van de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst uitgegaan van een representatieve donderdag.
Uitgaande van bovenstaande tabel en aannames kan gesteld worden dat de Hagelandse Academie
voor Beeldende Kunst op een representatieve donderdag 60 autoverplaatsingen zal genereren.
Hiervan zullen 30 verplaatsingen plaatsvinden tijdens de avondspits.
OCMW en Sociaal Huis
Ook het OCMW en het Sociaal Huis zullen gehuisvest worden binnen het plangebied. Voor de
berekening van de verkeersgeneratie van deze functies worden volgende kencijfers, die opgevraagd
werden bij de stad Diest, gebruikt:
-

Personeel:
o

60 personeelsleden

o

Werkdag: 08u30 – 17u00

o

Modal Split woon-werkverkeer (OVG Vlaanderen 4.4 (sept 2011 - sept 2012)):

o

-

Autobestuurder: 70,28%

-

Autopassagier: 3,13%

Er wordt aangenomen dat de verkeersgeneratie van het personeel dat van en naar
het werk rijdt zowel in de ochtend- als de avondspits valt.
-

Ochtendspits (8u-9u): 90% in en 10% uit

-

Avondspits (17u-18u): 10% in en 90% uit
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-

Bezoekers
o

100 bezoekers per dag

o

Openingsuren: 09u00 – 16u30

o

Modal Split algemeen (OVG Vlaanderen 4.4 (sept 2011 - sept 2012)):

o

-

Autobestuurder: 52,05%

-

Autopassagier: 15,70%

Er wordt aangenomen dat de bezoekers geen bijkomend verkeer genereren tijdens
de ochtend- en de avondspits.

Uitgaande van bovenstaande kencijfers kan gesteld worden dat het OCMW en het Sociaal Huis 190
autoverplaatsingen zal genereren. Hiervan zullen enkel de verplaatsingen van het personeel
plaatsvinden tijdens de spits. Dit maakt dat er tijdens de ochtendspits 42 autoverplaatsingen
gegenereerd worden door deze functies. Tijdens de avondspits zullen er tevens 42
autoverplaatsingen gegenereerd worden.
Kantoren, kantoorachtige en Research en Development
Voor de berekening van de verkeersgeneratie van de kantoren, kantoorachtigen en Research en
Development wordt er gebruik gemaakt van volgende kencijfers:
-

Personeel
o

Gemiddeld aantal werknemers per 100m² bvo: 4 (CROW, 2012)

o

Aanwezigheidspercentage: 90%

o

Modal Split woon-werkverkeer (OVG Vlaanderen 4.4 (sept 2011 - sept 2012)):

o

-

-

Autobestuurder: 70,28%

-

Autopassagier: 3,13%

Productie-attractie: (Mobiliteitsplan Overpelt-Neerpelt – Onderzoeksrapport 2013)
-

Ochtendspits (8u-9u): aankomen van 40% van het personeel en
vertrekken van 1,3% van het personeel

-

Avondspits (17u-18u): aankomen van 2% van het personeel en vertrekken
van 35% van het personeel

Bezoekers
o

Gemiddeld aantal bezoekers per 100m² bvo: 0,4 (CROW, 2012)

o

Modal Split algemeen (OVG Vlaanderen 4.4 (sept 2011 - sept 2012)):

o

-

Autobestuurder: 52,05%

-

Autopassagier: 15,70%

Er wordt aangenomen dat de bezoekers geen bijkomend verkeer genereren tijdens
de ochtend- en de avondspits.

Uitgaande van bovenstaande kencijfers en een oppervlakte van 29.569 m² kantoorruimte, kan
gesteld worden dat de realisatie van kantoren, kantoorachtigen en Research & Development
gepaard gaat met een bijkomende verkeersgeneratie van 1.619 autoverplaatsingen per werkdag. Dit
maakt dat er tijdens de ochtendspits 309 autoverplaatsingen gegenereerd worden door deze
functies. Tijdens de avondspits zullen er tevens 277 autoverplaatsingen gegenereerd worden.

6.4.2.2 Totale verkeersgeneratie scenario 1 en 2: Verhuis ziekenhuis AZ Diest
Uitgaande van bovenstaande kencijfers wordt voor het scenario met de verhuis van het ziekenhuis,
volgende bijkomende verkeersgeneratie verwacht. Hierbij wordt tevens uitgegaan dat het verkeer
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dat vandaag door de twee campussen van het ziekenhuis wordt gegenereerd, verschuift naar het
plangebied.
Ziekenhuis
Stedelijke Diensten
Jeugdherberg
Wonen
Totaal

Totaal
1833
463
30
156
2483

Etmaal
Aankomen
917
232
15
78
1242

Vertrekken
917
232
15
78
1242

Totaal
102
42
4
14
162

Ochtendspits
Aankomen
72
38
2
1
112

Vertrekken
31
4
2
13
50

Avondspits
Aankomen
85
62
2
10
159

Totaal
180
100
4
14
298

Vertrekken
95
38
2
4
139

6.4.2.3 Totale verkeersgeneratie scenario 3 en 4: Invulling met kantoren, kantoorachtigen en
Research en Development
Uitgaande van bovenstaande kencijfers wordt voor het scenario zonder de verhuis van het
ziekenhuis maar met de realisatie van bijkomende kantoorruimte, volgende bijkomende
verkeersgeneratie verwacht.
Kantoren
Stedelijke Diensten
Jeugdherberg
Wonen
Totaal

6.4.3

Totaal
1619
463
30
156
2269

Etmaal
Aankomen
810
232
15
78
1135

Vertrekken
810
232
15
78
1135

Totaal
309
42
4
14
369

Ochtendspits
Aankomen
299
38
2
1
340

Vertrekken
10
4
2
13
29

Totaal
277
100
4
14
395

Avondspits
Aankomen
15
62
2
10
89

Routekeuze en toedeling aan het wegennet
De gegevens met betrekken tot de herkomst en bestemming van het extra gegenereerde verkeer
werd er gemaakt van de gegevens die aangereikt werden door het ziekenhuis. Hieruit bleek volgende
verdeling:
-

Via N127 richting Geel: 10,3%

-

Via N29 richting Schaffen: 30%

-

Via N10 richting Scherpenheuvel: 18,2%

-

Via N2 richting Sint-Joris-Winge: 11,4%

-

Via N2 richting Webbekom: 25,8%

-

Binnen de ring: 4,2%

Deze zelfde verdeling wordt toegepast voor het woon-werkverkeer. De verplaatsingen van het
OCMW, Sociaal Huis en de Kunstacademie, worden verwacht allemaal vanuit Diest en zijn
deelgemeentes te komen.

6.4.4

Ontsluiting plangebied
Bij de verdere effectenberekening zal er rekening gehouden worden met twee ontsluitingsvarianten
van het plangebied:

6.4.5

-

Primaire ontsluiting via Leuvensestraat met een secundaire ontsluiting (spoed,
leveranciers,..) via de Kanonsbaan

-

Primaire ontsluiting via de Kanonsbaan met een secundaire ontsluiting (spoed,
leveranciers,..) via de Leuvensestraat

Parkeren

6.4.5.1 Kencijfers parkeren
Voor de berekening van het aantal benodigde parkeerplaatsen op de site wordt er in eerste instant
gebruik gemaakt van de aangeleverde informatie met betrekking op de verkeersgeneratie, deze
worden aangevuld met de meest recente parkeerkencijfers uit de ASVV 2012 van CROW.
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Vertrekken
262
38
2
4
306

Ziekenhuis
Rekening houdend met de verwachte verkeersgeneratie, de dagverdeling van zowel personeel,
patiënten als bezoekers van het ziekenhuis en een 10% frictieplaatsen in functie van een vlotte
afwikkeling, wordt het aantal benodigde parkeerplaatsen voor het ziekenhuis (211 bedden) als volgt
begroot:
-

Personeel: 321 parkeerplaatsen

-

Patiënten en bezoekers: 202 parkeerplaatsen

Wanneer er uitgegaan wordt van een gescheiden parking voor personeel dienen er bijgevolg minsten
523 parkeerplaatsen voorzien te worden. Indien er één gemeenschappelijke parking voorzien wordt,
moeten er minimaal 466 parkeerplaatsen voorzien worden.
Wonen
Voor de woningen wordt er uitgegaan van de parkeernormen zoals opgenomen in de voorschriften
van RUP Centrum11. Bijgevolg dient er per 90m² bewoonbare oppervlakte minimaal 1 parkeerplaats
voorzien te worden. Er kan dus gesteld worden dat elke woning minstens 1 parkeerplaats moet
hebben.
Daarnaast dient er per 5 woningen, 1 parkeerplaats voorzien te worden voor bezoekers.
Elke woning dient dus voorzien te worden van minimaal 1 parkeerplaats (minimaal 44
parkeerplaatsen) daarnaast moeten er ook nog 9 parkeerplaatsen voorzien worden voor de
bezoekers.
Verblijfsaccommodatie met slaapplaatsen
Volgens CROW (ASVV 2012) dienen er 3,9 parkeerplaatsen per 10 kamers voorzien te worden voor
een verblijfsaccommodatie (3 sterren). Uitgaand van 30 bedden dienen er bijgevolg 12
parkeerplaatsen voorzien te worden.
Gemeentelijke diensten
Voor de gemeentelijke diensten (Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst, het OCMW en Sociaal
Huis) wordt er uitgegaan van de parkeernormen zoals opgenomen in de voorschriften van RUP
11
Centrum . Bijgevolg dient er per 50m² bvo minimaal 1 parkeerplaats voorzien te worden.
Met een oppervlakte van ±5.500 m² bvo, moeten er dus minimal 110 parkeerplaatsen voorzien
worden voor de gemeentelijke diensten.
Kantoren, kantoorachtige en Research en Development
Voor de Kantoren, kantoorachtige en Research en Development wordt er ook uitgegaan van de
11
parkeernormen zoals opgenomen in de voorschriften van RUP Centrum . Bijgevolg dient er per
50m² bvo minimaal 1 parkeerplaats voorzien te worden.
Met een oppervlakte van ± 29.600 m² bvo, moeten er dus minimaal 592 parkeerplaatsen voorzien
worden voor de gemeentelijke diensten.

6.4.5.2 Totale parkeervraag scenario 1 en 2: Verhuis ziekenhuis AZ Diest
Uitgaande van bovenstaande berekeningen kan gesteld worden dat bij de invulling van het
plangebied volgens het scenario met verhuis van het ziekenhuis naar de Citadelsite onderstaand
aantal parkeerplaatsen voorzien moeten worden:
11

Bron: Stedenbouwkundige voorschriften RUP “Diest Centrum fase 1: Projectzones” (www.diest.be)
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-

-

-

Ziekenhuis:
o

523 parkeerplaatsen als personeelsparking gescheiden ligt

o

466 parkeerplaatsen als er één gemeenschappelijke parking gerealiseerd wordt

Wonen:
o

Minimaal 1 parkeerplaats per woning (44 parkeerplaatsen in totaal)

o

9 parkeerplaatsen voor bezoekers

Verblijfsaccommodatie:
o

-

12 parkeerplaatsen

Gemeentelijke diensten:
o

110 parkeerplaatsen

6.4.5.3 Totale parkeervraag scenario 3 en 4: Invulling met kantoren, kantoorachtigen en
Research en Development
Uitgaande van bovenstaande berekeningen kan gesteld worden dat bij de invulling van het
plangebied volgens het scenario zonder verhuis van het ziekenhuis maar met een invulling van
kantoren, onderstaand aantal parkeerplaatsen voorzien moeten worden:
-

Kantoren, kantoorachtige en Research en Development:
o

-

-

Wonen:
o

Minimaal 1 parkeerplaats per woning (44 parkeerplaatsen in totaal)

o

9 parkeerplaatsen voor bezoekers

Verblijfsaccommodatie:
o

-

595 parkeerplaatsen

12 parkeerplaatsen

Gemeentelijke diensten:
o

110 parkeerplaatsen

6.4.5.4 Parkeren voor personen met een handicap
Volgens het vademecum ‘Toegankelijk Publiek Domein’ moet minstens 6% van het totaal aantal
parkeerplaatsen aangepast zijn en voorbehouden worden voor personen met een handicap. Tevens
wordt aangeraden om ook een aantal comfortplaatsen te voorzien voor mensen zonder speciale
parkeerkaart voor personen met een handicap, maar die wel nood hebben aan een bredere
parkeerplaats.
Dit maakt dat er minstens 60 parkeerplaatsen voorzien moeten worden voor personen met een
handicap.
Deze parkeerplaatsen moeten volgens het vademecum voldoen aan volgende richtlijnen:
-

bij parkeerterreinen behorende tot 1 logische bestemming: zo dicht mogelijk bij de ingang
van de bestemming, maximaal op 25m;

-

bij parkeerterreinen behorende tot meerdere bestemmingen (bvb. winkelgebieden):
gelijkmatig verdeeld over de toegangen van de belangrijkste bestemmingen;

-

op algemene parkeerterreinen: evenredig verspreid over het terrein, zo dicht mogelijk bij
eventuele bestemmingen;

-

in parkeergarages: zo dicht mogelijk bij een lift of een drempelloos bereikbare
voetgangersuitgang
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-

bij haaks parkeren: maximaal aan 1 zijde een gewone parkeerplaats toegelaten

Wat betreft maatvoering en uitrusting wordt verwezen naar het vademecum ‘Toegankelijk Publieke
Domein’.

6.4.5.5 Fietsenstallingen
Tevens dienen er voor de verschillende functies fietsstallingen voorzien te worden. Hiervoor wordt
opnieuw gebruik gemaakt van de normen die opgenomen werden in de voorschriften van RUP
12
Centrum aangevuld met kencijfers uit ASVV 2012, CROW:
-

-

Wonen:
o

Per eerste slaapkamer per wooneenheid: minimaal 2 fietsenstallingen

o

Per bijkomende slaapkamer één bijkomende fietsenstalling

Ziekenhuis
o

-

0,5 fietsenstallingen per 100 m² bvo

Diensten, kantoren en/of vrij beroepen:
o

Per 50m² bvo minimaal 1 fietsenstalling

Uitgaand van bovenstaande kencijfers wordt er onderstaand per scenario ((1&2: invulling met
ziekenhuis en 3&4: invulling met kantoren) een beeld gevormd van het aantal te voorziene
fietsenstallingen.

Functie
Woningen
Jeugdherberg
Stadsdiensten
Ziekenhuis
Kantoren
TOTAAL

12

Scenario ziekenhuis (1&2)
88
24
110
150

Scenario kantoren (3&4)
88
24
110

372

600
822

Bron: Stedenbouwkundige voorschriften RUP “Diest Centrum fase 1: Projectzones” (www.diest.be)
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6.5

Effecten en beoordeling
In de effectbeoordeling wordt er rekening gehouden met de vier verschillende scenario’s voor het
plangebied, die opgesomd worden onder §3.5.

6.5.1

Impact op verkeersafwikkeling
Op basis van de hoger vermelde aannames inzake verkeersgeneratie kan voor de verschillende
scenario’s het effect op de verkeersafwikkeling in beeld worden gebracht.
De analyse van de kruispunten is opnieuw gebeurd op basis van de kencijfers uit de Highway
Capacity Manual en de wachttijdformule van Akçelik voor verkeerslichtengeregelde kruispunten, de
methode van Bovy voor rotondes en de methode van Harders voor voorrangsgeregelde kruispunten.
De analyse geeft een indicatie van mogelijke capaciteitsproblemen op de kruispunten. Er kan
uitgegaan worden van volgende onderverdeling:
-

Verzadigingsgraad per rijrichting <80%: geen afwikkelingsproblemen

-

Verzadigingsgraad per rijrichting tussen 80% en 90%: lichte wachtrijvorming

-

Verzadigingsgraad per rijrichting tussen 90% en 100%: matige wachtrijvorming met een
kritische afwikkelingscapaciteit tot gevolg.

-

Verzadigingsgraad per rijrichting
capaciteitsproblemen tot gevolg.

>100%: ernstige wachtrijvorming met ernstige

Onderstaande een overzicht van de verzadigingsgraad van de verschillende kruispunten binnen het
projectgebied. In Bijlage 4 bij dit MER wordt per kruispunt een gedetailleerd beeld gegeven van de
afwikkeling van elk kruispunt inclusief een inschatting van wachttijden en een beschrijving van de
werkwijze.
Kruispunt 1: N2 Leuvensesteenweg x R26 Commissaris Neyskenslaan

Referentie
VG
Straat
Leuvensestraat
R26 Commissaris Neyskenslaan
N2 Leuvensesteenweg
N10 Delphine Alenuslaan

Straat
Leuvensestraat
R26 Commissaris Neyskenslaan
N2 Leuvensesteenweg
N10 Delphine Alenuslaan

Tak
A
B
C
D

Tak
A
B
C
D

Toerit
29%
39%
40%
32%

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
VGtoerit
VGroton
VGtoerit
VGroton
42%
62%
28%
51%
45%
54%
39%
45%
46%
65%
40%
57%
40%
50%
32%
40%

Rotonde
51%
45%
57%
40%

Beoordeling
Toerit
Rotonde
0
0
0
0
0
0
0
0

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
VGtoerit
VGroton
VGtoerit VGroton
58%
72%
29%
52%
43%
51%
41%
47%
45%
65%
42%
61%
39%
51%
38%
46%

Tabel 6-4 Verkeersafwikkeling kruispunt N2 x R26
Straat
Leuvensestraat
R26 Commissaris Neyskenslaan
N2 Leuvensesteenweg
N10 Delphine Alenuslaan

Tak
A
B
C
D

Referentie
Toerit
Rotonde
0
0
0
0
0
0
0
0

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
-1
-1
0
0
-1
-1
0
0
-1
-1
0
0
-1
-1
0
0

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
-1
-1
0
0
0
-1
0
0
-1
-1
0
0
-1
-1
-1
-1

Tabel 6-5 kpt. N2 x R26 beoordeling scenario’s
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Straat
Leuvensestraat
R26 Commissaris Neyskenslaan
N2 Leuvensesteenweg
N10 Delphine Alenuslaan

Tak
A
B
C
D

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
-1
-1
0
0
-1
-1
0
0
-1
-1
0
0
-1
-1
0
0

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
-1
-1
0
0
0
-1
0
0
-1
-1
0
0
-1
-1
-1
-1

Tabel 6-6 kpt N2 x R26 verschil beoordeling scenario’s versus bestaande toestand

Zoals bovenstaande tabellen aangeven zijn er in de bestaande situatie geen afwikkelingsproblemen
aanwezig op de verschillende takken van dit kruispunt. Bij de verschillende toekomstige
invullingscenario’s worden er op het kruispunt ook geen afwikkelingsproblemen verwacht.
Bij het scenario ‘Verhuis ziekenhuis, ontsluiting via Leuvensestraat’ wordt er op alle takken een
toename van verkeer verwacht, dit leidt tot een toename van de verzadigingsgraden op de
verschillende takken. Aangezien deze verzadigingsgraden steeds onder de 80% blijven wordt het dan
ook als beperkt negatief beoordeeld.
Bij het scenario ‘Verhuis ziekenhuis, ontsluiting via Kanonsbaan’ is er op de verschillende takken een
kleine positieve impact, aangezien het verschil kleiner is als 5 procent wordt de impact als niet
significant beoordeeld.
Bij het scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development, ontsluiting
via Leuvensestraat’ wordt er opnieuw op alle takken een toename van verkeer verwacht, wat leidt
toet een toename van de verzadigingsgraden op de verschillende takken. Aangezien ook hier de
verzadigingsgraden steeds onder de 80% blijven, wordt de afwikkeling opnieuw als beperkt negatief
beoordeeld. De toerit van de R26 Commissaris Neyskenslaan wordt wel als niet significant
beoordeeld, aangezien het verschil in verzadigingsgraden kleiner is als 5 procent.
Bij het scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development, ontsluiting
via Kanonsbaan’ wordt er op de verschillende takken een negatieve impact verwacht, aangezien het
verschil steeds kleiner is als 5 procent wordt de impact als niet significant beoordeeld. Enkel op de
verzadigingsgraad op de toerit en de rotonde van de N10 Delphine Alenuslaan wordt een significant
impact verwacht. Aangezien de verzadigingsgraad onder de 80% blijft, wordt deze als beperkt
negatief beoordeeld.
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Kruispunt 2: N2 Leuvensesteenweg x Citadellaan

Straat
N2 Leuvensesteenweg

Tak A

Citadellaan

Tak B

N2 Leuvensesteenweg

Tak C

richting
A->B
A->C
B->A
B->C
C->A
C->B

Straat
N2 Leuvensesteenweg

Tak A

Citadellaan

Tak B

N2 Leuvensesteenweg

Tak C

richting
A->B
A->C
B->A
B->C
C->A
C->B

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
VG
wachttijd
VG
wachttijd
6%
15 sec
0%
< 15 sec
16%
15 sec
7%
< 15 sec
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0%
< 15 sec
0%
< 15 sec
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Referentie
VG
Beoordeling
0%
0
9%
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0%
0
n.v.t.
n.v.t.
Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
VG
wachttijd
VG
wachttijd
19%
< 15 sec
0%
< 15 sec
22%
< 15 sec
8%
< 15 sec
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0%
< 15 sec
0%
< 15 sec
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Tabel 6-7 Verkeersafwikkeling kruispunt N2 x Citadellaan
Straat
N2 Leuvensesteenweg

Tak A

Citadellaan

Tak B

N2 Leuvensesteenweg

Tak C

richting
A->B
A->C
B->A
B->C
C->A
C->B

Referentie
0
0
n.v.t.
n.v.t.
0
n.v.t.

Verhuis ziekenhuis
Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan Leuvensestraat Kanonsbaan
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Tabel 6-8 kpt. N2 x Citadellaan beoordeling scenario’s
Straat
N2 Leuvensesteenweg

Tak A

Citadellaan

Tak B

N2 Leuvensesteenweg

Tak C

richting
A->B
A->C
B->A
B->C
C->A
C->B

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
-1
0
-1
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
0
n.v.t.
n.v.t.

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan
-1
0
-1
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
0
n.v.t.
n.v.t.

Tabel 6-9 kpt N2 x Citadellaan verschil beoordeling scenario’s versus bestaande toestand
Zoals bovenstaande tabellen aangeven zijn er in de bestaande situatie geen afwikkelingsproblemen
aanwezig op de verschillende takken van dit kruispunt. Bij de verschillende toekomstige
invullingscenario’s worden er op het kruispunt ook geen afwikkelingsproblemen verwacht.
Bij het scenario ‘Verhuis ziekenhuis, ontsluiting via Leuvensestraat’ wordt er enkel op de
Leuvensesteenweg richting E314 een significante negatieve impact verwacht. Aangezien de
verzadigingsgraad onder 80% wordt de impact op deze tak dan ook als beperkt negatief beoordeeld.
Bij het scenario ‘Verhuis ziekenhuis, ontsluiting via Kanonsbaan’ is er op de verschillende takken een
kleine positieve impact, aangezien het verschil kleiner is als 5 procent wordt de impact als niet
significant beoordeeld.
Bij het scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development, ontsluiting
via Leuvensestraat’ zien we een soortgelijke impact als in het eerste scenario. Maar doordat het
ziekenhuis niet verhuisd is hier de impact iets groter. Toch blijft ook hier de verzadigingsgraad onder
de 80% waardoor de impact op deze tak als beperkt negatief beoordeeld wordt.
Bij het scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development, ontsluiting
via Kanonsbaan’ wordt er opnieuw geen significante impact verwacht.
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Kruispunt 3: R26 Citadellaan x N10 Diestersteenweg

Straat
R26 Citadellaan

Tak A

N10 Delphine Alenuslaan

Tak B

Citadellaan

Tak C

N10 Diestersteenweg

Tak D

Referentie
VG
Beoordeling
37%
0
52%
0
13%
0
23%
0
40%
0
55%
0

richting
A->B
A->C
A->D
B->A
B->C
B->D
C->A
C->B
C->A+B
C->D
D->A
D->B
D->C
D->B+C

70%
11%
15%

0
0
0

62%

0

Verhuis ziekenhuis
Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan Leuvensestraat Kanonsbaan
Straat

richting

R26 Citadellaan

Tak A

N10 Delphine Alenuslaan

Tak B

Citadellaan

Tak C

N10 Diestersteenweg

Tak D

A->B
A->C
A->D
B->A
B->C
B->D
C->A
C->B
C->A+B
C->D
D->A
D->B
D->C
D->B+C

(%)
48%
50%
10%
30%
40%
61%

(%)
43%
52%
14%
28%
40%
55%

(%)
43%
52%
13%
38%
40%
69%

(%)
51%
56%
20%
26%
40%
55%

69%
11%
11%

72%
11%
19%

70%
11%
15%

72%
11%
19%

70%

62%

67%

62%

Tabel 6-10 Verkeersafwikkeling kruispunt R26 x N10
Straat
R26 Citadellaan

Tak A

N10 Delphine Alenuslaan

Tak B

Citadellaan

Tak C

N10 Diestersteenweg

Tak D

richting
A->B
A->C
A->D
B->A
B->C
B->D
C->A
C->B
C->A+B
C->D
D->A
D->B
D->C
D->B+C

Referentie
0
0
0
0
0
0

Verhuis ziekenhuis
Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan Leuvensestraat Kanonsbaan
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
-1
0
-1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

-1

0

0

0

Tabel 6-11 kpt. R26 x N10 beoordeling scenario’s
Straat
R26 Citadellaan

Tak A

N10 Delphine Alenuslaan

Tak B

Citadellaan

Tak C

N10 Diestersteenweg

Tak D

richting
A->B
A->C
A->D
B->A
B->C
B->D
C->A
C->B
C->A+B
C->D
D->A
D->B
D->C
D->B+C

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
-1
-1
0
0
0
0
-1
-1
0
0
-1
0

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan
-1
-1
0
0
0
-1
-1
0
0
0
-1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-1

0

0

0

Tabel 6-12 kpt R26 x N10 verschil beoordeling scenario’s versus bestaande toestand
Zoals bovenstaande tabellen aangeven zijn er in de bestaande situatie geen afwikkelingsproblemen
aanwezig op de verschillende takken van dit kruispunt. Bij de verschillende toekomstige
invullingscenario’s worden er op het kruispunt ook geen afwikkelingsproblemen verwacht.
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Bij het scenario ‘Verhuis ziekenhuis, ontsluiting via Leuvensestraat’ worden er slechts voor enkele
bewegingen (van de N10 Delphine Alenuslaan naar de R26 Citadelaan en de N10 Diestersesteenweg
en omgekeerd) een significante negatieve impact verwacht. Dit zijn de rijbewegingen die gebruikt
worden om vanuit de verschillende windrichtingen van en naar de Citadel te rijden. Aangezien de
verzadigingsgraad onder 90% blijft, wordt de impact op deze tak als beperkt negatief beoordeeld.
Bij het scenario ‘Verhuis ziekenhuis, ontsluiting via Kanonsbaan’ wordt er enkel een significante
negatieve impact verwacht op de beweging van de R26 Citadellaan naar de N10 Delphine Alenuslaan
en omgekeerd. Aangezien de verzadigingsgraad onder 90% wordt de impact op deze tak als beperkt
negatief beoordeeld. Het feit dat de beweging van rijrichting van de N10 Delphine Alenuslaan naar
de N10 Diestersesteenweg en omgekeerd geen impact meer heeft, kan verklaard worden door het
feit dat al het verkeer dat uit het noorden komt en naar de Citadel rijdt, geen gebruik moet maken
van dit kruispunt.
Bij het scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development, ontsluiting
via Leuvensestraat’ wordt dezelfde impact verwacht als bij het eerste scenario. Het enige verschil is
dat hier de negatieve impact op de beweging van de N10 Diestersesteenweg naar de N10 Delphine
Alenuslaan niet significant is.
Bij het scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development, ontsluiting
via Kanonsbaan’ wordt er enkel een significante impact verwacht voor de bewegingen van de R26
Citadelaan naar de N10 Delphine Alenuslaan en naar de N10 Diestersesteenweg, voor de andere
rijbewegingen is de impact niet significant.

Kruispunt 4: R26 Citadellaan x Kanonsbaan

Straat
R26 Citadellaan

Tak A

Kanonsbaan

Tak B

R26 Citadellaan

Tak C

Zichemseweg

Tak D

richting
A->B
A->C
A->D
B->A
B->C
B->D
C->A
C->B
C->D
D->A
D->B
D->C

Straat
R26 Citadellaan

Tak A

Kanonsbaan

Tak B

R26 Citadellaan

Tak C

Zichemseweg

Tak D

richting
A->B
A->C
A->D
B->A
B->C
B->D
C->A
C->B
C->D
D->A
D->B
D->C

Referentie
VG
Beoordeling
0%
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0%
0
0%
0
0%
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3%
0
11%
0
1%
0
15%
0

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
VG
wachttijd
VG
wachttijd
0%
< 15 sec
12%
< 15 sec
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0%
< 15 sec
40%
>20 sec
0%
0 sec
54%
>20 sec
0%
0 sec
0%
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3%
< 15 sec
3%
< 15 sec
13%
20 sec
14%
>20 sec
1%
20 sec
1%
>20 sec
18%
20 sec
20%
>20 sec

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
VG
wachttijd
VG
wachttijd
0%
< 15 sec
7%
< 15 sec
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0%
< 15 sec
84%
>20 sec
0%
0
115%
>20 sec
0%
0
0%
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3%
< 15 sec
3%
< 15 sec
13%
20 sec
15%
>20 sec
1%
20 sec
1%
>20 sec
18%
20 sec
21%
>20 sec

Tabel 6-13 Verkeersafwikkeling kruispunt R26 x Kanonsbaan
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Straat
R26 Citadellaan

Tak A

Kanonsbaan

Tak B

R26 Citadellaan

Tak C

Zichemseweg

Tak D

richting
A->B
A->C
A->D
B->A
B->C
B->D
C->A
C->B
C->D
D->A
D->B
D->C

Referentie
0
n.v.t.
n.v.t.
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
0
0
0
0

Verhuis ziekenhuis
Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan Leuvensestraat Kanonsbaan
0
-1
0
-1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
-1
0
-2
0
-1
0
-3
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1

Tabel 6-14 kpt. R26 x Kanonsbaan beoordeling scenario’s
Straat
R26 Citadellaan

Tak A

Kanonsbaan

Tak B

R26 Citadellaan

Tak C

Zichemseweg

Tak D

richting
A->B
A->C
A->D
B->A
B->C
B->D
C->A
C->B
C->D
D->A
D->B
D->C

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
0
-1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
-1
0
-1
0
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
0
0
0
0
0
0
0

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan
0
-1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
-2
0
-3
0
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0
0
0
0
0
0
0
-1

Tabel 6-15 kpt R26 x Kanonsbaan verschil beoordeling scenario’s versus bestaande toestand
Zoals bovenstaande tabellen aangeven zijn er in de bestaande situatie geen afwikkelingsproblemen
aanwezig op de verschillende takken van dit kruispunt. Bij de scenario’s waarbij het plangebied via
de Leuvensestraat ontsluit worden er op het kruispunt ook geen afwikkelingsproblemen verwacht,
wanneer het plangebied via de Kanonsbaan ontsluit dienen er infrastructurele maatregelen
genomen te worden.
Bij het scenario ‘Verhuis ziekenhuis, ontsluiting via Leuvensestraat’ wordt er geen significante impact
verwacht.
Bij het scenario ‘Verhuis ziekenhuis, ontsluiting via Kanonsbaan’ wordt voornamelijk op de
Kanonsbaan een significante negatieve impact verwacht. Ook voor de linksafslaande beweging van
de R26 Citadellaan naar de Kanonsbaan wordt een significante negatieve impact verwacht.
Aangezien de verzadigingsgraad onder 80% blijft wordt de impact op deze tak als beperkt negatief
beoordeeld. Toch wordt er aangeraden om dit kruispunt conflictvrij in te richten (VRI of rotonde).
Bij het scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development, ontsluiting
via Leuvensestraat’ wordt er ook geen significante impact verwacht.
Bij het scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development, ontsluiting
via Kanonsbaan’ wordt een gelijkaardige impact verwacht als bij het eerste scenario. Enkel stijgt de
verzadigingsgraad op de Kanonsbaan naar waardes boven de 80% en zelfs over de 100% als men de
R26 Citadellaan wil oprijden richting zuiden. De impact op deze tak wordt dan ook als sterk negatief
beoordeeld. Bij dit scenario is het dus noodzakelijk om het kruispunt uit te rusten met
verkeerslichten of een rotonde.
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Kruispunt 5: R26 Citadellaan – Nijverheidslaan

Referentie
VG
Straat
R26 Citadellaan
Nijverheidslaan
R26 Citadellaan
Nijverheidslaan

Straat
R26 Citadellaan
Nijverheidslaan
R26 Citadellaan
Nijverheidslaan

Tak
A
B
C
D

Tak
A
B
C
D

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
VGtoerit
VGroton
VGtoerit
VGroton
28%
52%
28%
52%
26%
50%
26%
50%
27%
52%
27%
52%
24%
50%
24%
50%

Toerit
26%
29%
26%
23%

Rotonde
50%
51%
50%
49%

Beoordeling
Toerit
Rotonde
0
0
0
0
0
0
0
0

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
VGtoerit
VGroton
VGtoerit
VGroton
28%
53%
28%
53%
31%
56%
31%
56%
31%
57%
31%
57%
24%
50%
24%
50%

Tabel 6-16 Verkeersafwikkeling kruispunt R26 x Nijverheidslaan
Straat
R26 Citadellaan
Nijverheidslaan
R26 Citadellaan
Nijverheidslaan

Tak
A
B
C
D

Referentiesituatie
Toerit
Rotonde
0
0
0
0
0
0
0
0

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
0
0
0
0
0
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0

Tabel 6-17 kpt. R26 x Nijverheidslaan beoordeling scenario’s
Straat
R26 Citadellaan
Nijverheidslaan
R26 Citadellaan
Nijverheidslaan

Tak
A
B
C
D

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Geen verhuis zieke nhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
0
0
0
0
0
-1
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0

Tabel 6-18 kpt R26 x Nijverheidslaan verschil beoordeling scenario’s versus bestaande toestand

Zoals bovenstaande tabellen aangeven zijn er in de bestaande situatie geen afwikkelingsproblemen
aanwezig op de verschillende takken van dit kruispunt. Bij de verschillende toekomstige
invullingscenario’s worden er op het kruispunt ook geen afwikkelingsproblemen verwacht.
Zowel bij het scenario ‘Verhuis ziekenhuis, ontsluiting via Leuvensestraat’ als het scenario ‘Verhuis
ziekenhuis, ontsluiting via Kanonsbaan’ is er een stijging van de intensiteiten waarneembaar, hierbij
wordt echter geen significante impact verwacht op de afwikkeling van het kruispunt.
Bij het scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development, ontsluiting
via Leuvensestraat’ en het scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en
Development, ontsluiting via Kanonsbaan’ zorgt het bijkomend verkeer op de R26 Citadellaan wel
voor een significante impact op de verzadigingsgraad op de rotonde voor het verkeer op de
Nijverheidslaan (richting centrum) en de R26 Citadellaan (richting zuiden). Op deze laatste tak wordt
ook een significante impact verwacht op de verzadigingsgraad van de toerit. Gezien ook hier de
verzadiging steeds onder de 80% blijft, wordt deze impact steeds als beperkt negatief beoordeeld.
Op de overige takken wordt de impact als niet significant beoordeeld.
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Kruispunt 6: R26 Citadellaan x N127 Fort Leopoldlaan
straat
Holleweg

Tak A

R26 Ford Leopoldlaan

Tak B

R26 Citadellaan

Tak C

Turnhoutsebaan

Tak D

richting
A->B
A->C
A->D
A->B+C+D
B->A
B->D
B->A+D
B->C
C->A
C->D
C->A+D
C->B
D->A
D->B
D->C

VG

Referentie
Beoordeling

0%

0

25%
72%

0
0

71%
21%
0%
31%
24%

0
0
0
0
0

Verhuis ziekenhuis
Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan Leuvensestraat Kanonsbaan
straat

richting

Holleweg

Tak A

R26 Ford Leopoldlaan

Tak B

R26 Citadellaan

Turnhoutsebaan

Tak C

Tak D

A->B
A->C
A->D
A->B+C+D
B->A
B->D
B->A+D
B->C
C->A
C->D
C->A+D
C->B
D->A
D->B
D->C

(%)

(%)

(%)

(%)

0%

0%

0%

0%

25%
83%

25%
83%

25%
78%

25%
78%

72%
25%
0%
31%
25%

72%
25%
0%
31%
25%

77%
29%
0%
31%
25%

77%
29%
0%
31%
25%

Tabel 6-19 Verkeersafwikkeling kruispunt R26 x N127
straat
Holleweg

Tak A

R26 Fort Leopoldlaan

Tak B

R26 Citadellaan

Turnhoutsebaan

Tak C

Tak D

richting
A->B
A->C
A->D
A->B+C+D
B->A
B->D
B->A+D
B->C
C->A
C->D
C->A+D
C->B
D->A
D->B
D->C

Referentie

Verhuis ziekenhuis
Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan Leuvensestraat Kanonsbaan

0

0

0

0

0

0
0

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-1
-1
0
0
0

-1
-1
0
0
0

Tabel 6-20 kpt. R26 x N127 beoordeling scenario’s
straat
Holleweg

Tak A

R26 Fort Leopoldlaan

Tak B

R26 Citadellaan

Turnhoutsebaan

Tak C

Tak D

richting
A->B
A->C
A->D
A->B+C+D
B->A
B->D
B->A+D
B->C
C->A
C->D
C->A+D
C->B
D->A
D->B
D->C

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-1
-1
0
0
0

-1
-1
0
0
0

Tabel 6-21 kpt R26 x N127 verschil beoordeling scenario’s versus bestaande toestand
Zoals bovenstaande tabellen aangeven zijn er in de bestaande situatie geen afwikkelingsproblemen
aanwezig op de verschillende takken van dit kruispunt. Bij de verschillende toekomstige
invullingscenario’s worden er op het kruispunt ook geen afwikkelingsproblemen verwacht.
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Zowel bij het scenario ‘Verhuis ziekenhuis, ontsluiting via Leuvensestraat’ als het scenario ‘Verhuis
ziekenhuis, ontsluiting via Kanonsbaan’ wordt er een stijging verwacht van het verkeer op de
verschillende takken van het kruispunt R26 hierbij wordt echter geen significante impact verwacht
op de afwikkeling van het kruispunt. Enkel op de beweging van de R26 Fort Leopoldlaan naar de R26
Citadellaan wordt er een significante negatieve impact verwacht. Dit is te verklaren door de vrij hoge
verzadigingsgraad in de referentiesituatie. Aangezien de verzadigingsgraad toch onder 90% blijft,
wordt de impact op deze tak dan ook als beperkt negatief beoordeeld.
Bij het scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development, ontsluiting
via Leuvensestraat’ en het scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en
Development, ontsluiting via Kanonsbaan’ is er opnieuw een beperkt negatieve impact op de
afwikkeling van het verkeer dat van de R26 Fort Leopoldlaan naar de R26 Citadellaan rijdt. Daarnaast
wordt er ook een beperkt negatieve impact verwacht op de R26 Citadellaan. Ook dit valt te verklaren
door de reeds hoge verzadigingsgraad in de referentiesituatie.

Kruispunt 7: N127 Fort Leopoldlaan x R26 Antwerpsestraat

straat
N29 Schoonaerde

Tak A

R26 Antwerpsestraat

Tak B

R26 Schoonaerde

Tak C

richting
A->B
A->C
B->A
B->C
C->A
C->B

Referentie
VG
Beoordeling
71%
0
56%
0
58%
0
20%
0
91%
-1
5%
0

Verhuis ziekenhuis
Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan Leuvensestraat Kanonsbaan
straat

richting

N29 Schoonaerde

Tak A

R26 Antwerpsestraat

Tak B

R26 Schoonaerde

Tak C

(%)
68%
64%
55%
20%
102%
5%

A->B
A->C
B->A
B->C
C->A
C->B

(%)
68%
64%
55%
20%
102%
5%

(%)
71%
60%
58%
20%
116%
5%

(%)
71%
60%
58%
20%
116%
5%

Tabel 6-22 Verkeersafwikkeling kruispunt R26 Antwerpsestraat x N127
straat
N29 Schoonaerde

Tak A

R26 Antwerpsestraat

Tak B

R26 Schoonaerde

Tak C

richting
A->B
A->C
B->A
B->C
C->A
C->B

Referentie
0
0
0
0
-1
0

Verhuis ziekenhuis
Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan Leuvensestraat Kanonsbaan
0
0
0
0
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3
-3
-3
-3
0
0
0
0

Tabel 6-23 kpt. R26 Antwerpsestraat x N127 beoordeling scenario’s
straat
N29 Schoonaerde

Tak A

R26 Antwerpsestraat

Tak B

R26 Schoonaerde

Tak C

richting
A->B
A->C
B->A
B->C
C->A
C->B

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
0
0
-1
-1
0
0
0
0
-2
-2
0
0
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Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
-2
0
0
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Tabel 6-24 kpt R26 Antwerpsestraat x N127 verschil beoordeling scenario’s versus bestaande
toestand
Zoals bovenstaande tabellen aangeven hebben de meeste rijbewegingen in de referentiesituatie
geen afwikkelingsproblemen. Enkel voor het verkeer dat van de R26 Schoonaerde naar de N29
Schoonaerde worden er afwikkelingsproblemen verwacht (verzadigingsgraad van 91%).
Zowel bij het scenario ‘Verhuis ziekenhuis, ontsluiting via Leuvensestraat’ als het scenario ‘Verhuis
ziekenhuis, ontsluiting via Kanonsbaan’ wordt er een stijging verwacht van het verkeer op de
beweging van de N29 Schoonaerde naar de R26 Schoonaerde en omgekeerd. Aangezien de
toekomstige verzadiging van de beweging van de N29 Schoonaerde naar de R26 Antwerpsestraat
lager ligt als 80% wordt deze impact als beperkt negatief beoordeeld. Voor de beweging van de R26
Schoonaerde naar de N29 Schoonaerde wordt de toekomstige verzadigingsgraad begroot op 102%,
wat maakt dat hier de impact als matig negatief beoordeeld wordt. De oorzaak hiervan ligt uiteraard
bij de reeds hoge verzadigingsgraag in de referentietoestand. Daarnaast wordt er door de verhuis
van het ziekenhuis ook een afname verwacht op de beweging van de N29 Schoonaerde naar de R26
Antwerpsestraat en omgekeerd. Aangezien het verschil niet groter is als 5%, wordt dit effect als niet
significant beschouwd.
Bij het scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development, ontsluiting
via Leuvensestraat’ en het scenario ‘Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en
Development, ontsluiting via Kanonsbaan’ is er opnieuw een toename te verwachten van het
verkeer op de beweging van N29 Schoonaerde naar de R26 Antwerpsestraat, maar aangezien het
verschil ten opzichte van de referentietoestand kleiner is dan 5%, wordt de impact als niet significant
beschouwd. Voor de beweging van de R26 Schoonaerde naar de N29 Schoonaerde wordt de
toekomstige verzadigingsgraad begroot op 116%, wat maakt dat hier de impact als sterk negatief
beoordeeld wordt. Er is opnieuw een matig negatieve impact op de afwikkeling van het verkeer dat
van de R26 Fort Leopoldlaan naar de R26 Citadellaan rijdt.

Kruispunt 8: R26 Antwerpsestraat x Turnhoutsebaan

straat
R26 Antwerpsestraat

Tak A

R26 Antwerpsestraat

Tak B

Turnhoutsebaan

Tak C

richting
A->B
A->C
A->B+C
B->A
B->C
C->A
C->B

VG

Referentie
Beoordeling

79%
84%
4%
4%
46%

0
0
0
0
0

Verhuis ziekenhuis
Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan Leuvensestraat Kanonsbaan
straat

richting

R26 Antwerpsestraat

Tak A

R26 Antwerpsestraat

Tak B

Turnhoutsebaan

Tak C

A->B
A->C
A->B+C
B->A
B->C
C->A
C->B

(%)

(%)

(%)

(%)

76%
80%
4%
4%
46%

76%
80%
4%
4%
46%

79%
84%
4%
4%
46%

79%
84%
4%
4%
46%
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Tabel 6-25 Verkeersafwikkeling kruispunt R26 Antwerpsestraat x Turnhoutsebaan
straat
R26 Antwerpsestraat

Tak A

R26 Antwerpsestraat

Tak B

Turnhoutsebaan

Tak C

richting
A->B
A->C
A->B+C
B->A
B->C
C->A
C->B

Verhuis ziekenhuis
Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan Leuvensestraat Kanonsbaan

Referentie

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Tabel 6-26 kpt. R26 Antwerpsestraat x Turnhoutsebaan beoordeling scenario’s

straat
R26 Antwerpsestraat

Tak A

R26 Antwerpsestraat

Tak B

Turnhoutsebaan

Tak C

richting
A->B
A->C
A->B+C
B->A
B->C
C->A
C->B

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan

0
0
0
0
0

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat Kanonsbaan

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Tabel 6-27 kpt R26 Antwerpsestraat x Turnhoutsebaan verschil beoordeling scenario’s versus
bestaande toestand
Zoals bovenstaande tabellen aangeven zijn er in de bestaande situatie geen afwikkelingsproblemen
aanwezig op de verschillende takken van dit kruispunt. Bij de verschillende toekomstige
invullingscenario’s worden er op het kruispunt ook geen afwikkelingsproblemen verwacht.
Bij beide scenario’s waarbij het ziekenhuis zou verhuizen naar de Citadel is er een afname van de
intensiteiten merkbaar op de R26 Antwerpsestraat. Aangezien het verschil in verzadigingsgraad ten
opzichte van de referentiesituatie kleiner is als 5% wordt de impact als niet significant beoordeeld.
Bij beide scenario’s waarbij het ziekenhuis niet zou verhuizen wordt er geen impact verwacht op dit
kruispunt.
Kruispunt 9: R26 Antwerpsestraat x Weerstandsplein

Referentie
VG
Straat
R26 Antwerpsestraat
R26 Antwerpsestraat
Weerstandsplein

Straat
R26 Antwerpsestraat
R26 Antwerpsestraat
Weerstandsplein

Tak
A
B
C

Tak
A
B
C

Toerit
94%
78%
49%

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
VGtoerit
VGroton
VGtoerit
VGroton
88%
95,8%
88%
95,8%
74%
81%
74%
81%
43%
74%
43%
74%

Rotonde
100%
84%
78%

Beoordeling
Toerit
Rotonde
-2
-2
0
-1
0
0

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
VGtoerit
VGroton
VGtoerit
VGroton
94%
99,9%
94%
99,9%
78%
84%
78%
84%
49%
78%
49%
78%

Tabel 6-28 Verkeersafwikkeling kruispunt R26 Antwerpsestraat x Weerstandsplein
Straat
R26 Antwerpsestraat
R26 Antwerpsestraat
Weerstandsplein

Tak
A
B
C

Referentiesituatie
Toerit
Rotonde
-2
-2
0
-1
0
0

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
0
-2
0
-2
0
-1
0
-1
1
0
1
0
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Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
-2
-2
-2
-2
0
-1
0
-1
0
0
0
0
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Tabel 6-29 kpt. R26 Antwerpsestraat x Weerstandsplein beoordeling scenario’s
Straat
R26 Antwerpsestraat
R26 Antwerpsestraat
Weerstandsplein

Tak
A
B
C

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
2
0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabel 6-30 kpt R26 Antwerpsestraat x Weerstandsplein verschil beoordeling scenario’s versus
bestaande toestand
Zoals bovenstaande tabellen aangeven zijn er reeds in de bestaande situatie afwikkelingsproblemen
aanwezig op twee van de drie takken van het kruispunt. Dit vindt deels zijn oorzaak bij de
nabijgelegen lichtengeregelde kruispunten die bovenstaand werden besproken. Ook in de toekomst
blijven deze takken belast met veel verkeer, wat zich vertaalt in hoge verzadigingsgraden.
Bij beide scenario’s waarbij het ziekenhuis zou verhuizen naar de Citadel is er wel een afname van de
intensiteiten merkbaar op de verschillende takken van het kruispunt. Deze impact is wel enkel
significant voor de afwikkelingsgraad op de toeritten van de R26 Antwerpsestraat (richting noorden)
en het weerstandsplein. Voor de afwikkeling op de toerit van de R26 Antwerpsestraat (richting
oosten) en de afwikkeling op de rotonde voor beide takken wordt er geen significante impact
verwacht.
Bij beide scenario’s met invulling van kantoren, kantoorachtigen en Research en Development
waarbij het ziekenhuis niet zou verhuizen, wordt er geen impact verwacht op dit kruispunt.

Kruispunt 10: R26 Citadellaan - N2 Eduard Robeynslaan

Referentie
VG
Straat
Hasseltsestraat
R26 Koningin Astridlaan
N2 Eduard Robeynslaan
R26 Commissaris Neyskenslaan

Straat
Hasseltsestraat
R26 Koningin Astridlaan
N2 Eduard Robeynslaan
R26 Commissaris Neyskenslaan

Tak
A
B
C
D

Tak
A
B
C
D

Toerit
28%
91%
51%
59%

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
VGtoerit
VGroton
VGtoerit
VGroton
29%
77%
29%
77%
91%
95%
91%
95%
54%
71%
54%
71%
58%
78%
58%
78%

Rotonde
76%
95%
69%
79%

Beoordeling
Toerit
Rotonde
0
0
-2
-2
0
0
0
0

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
VGtoerit
VGroton
VGtoerit
VGroton
29%
78%
29%
78%
93%
96%
93%
96%
53%
71%
53%
71%
59%
79%
59%
79%

Tabel 6-31 Verkeersafwikkeling kruispunt R26 x N2
Straat
Hasseltsestraat
R26 Koningin Astridlaan
N2 Eduard Robeynslaan
R26 Commissaris Neyskenslaan

Tak
A
B
C
D

Referentiesituatie
Toerit
Rotonde
0
0
-2
-2
0
0
0
0

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
0
0
0
0
-2
-2
-2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
0
0
0
0
-2
-2
-2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabel 6-32 kpt. R26 x N2 beoordeling scenario’s
Straat
Hasseltsestraat
R26 Koningin Astridlaan
N2 Eduard Robeynslaan
R26 Commissaris Neyskenslaan

Tak
A
B
C
D

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Tabel 6-33 kpt R26 x N2verschil beoordeling scenario’s versus bestaande toestand
Zoals bovenstaande tabellen aangeven zijn er reeds in de bestaande situatie afwikkelingsproblemen
aanwezig op de R26 Koningin Astridlaan. Dit zowel op de toerit als op de rotonde zelf.
De verschillende scenario’s hebben weinig impact op dit kruispunt, ondanks er in elk scenario’s
bijkomend verkeer op de rotonde zal afwikkelen is het verschil ten opzichte van de
verzadigingsgraad in de referentiesituatie telkens lager als 5%, waardoor de impact als niet
significant beoordeeld wordt.

6.5.2

Ontsluiting secundaire toegang
Indien ervoor gekozen wordt om de hoofdontsluiting van het plangebied via de Leuvensestraat te
laten verlopen, zal de Kanonsbaan als secundaire ontsluitingsweg gebruikt worden. Dit wil zeggen
dat de verplaatsingen van ziekenwagens en leveringen via deze Kanonsbaan zullen verlopen.
Aangezien het kruispunt R26 Citadellaan x Kanonsbaan een voorrangsgeregeld kruispunt is, wordt
aangeraden om het kruispunt alsnog conflictvrij in te richten. Op die manier kan het verkeer op dit
kruispunt veilig afwikkelen. Hierbij kan er geopteerd voor een lichtengeregeld kruispunt, dat bij
spoedinterventies gemanipuleerd kan worden, of een rotonde.
Indien er gekozen wordt om de hoofdtoegang tot het plangebied via de Kanonsbaan te laten
verlopen is het in ieder geval aangeraden om dit kruispunt herin te richten. In dit geval is het tevens
noodzakelijk om bijkomende infrastructurele aanpassingen te doen aan deze ontsluitingsroute.

6.5.3

Impact op parkeerdruk
De parkeervraag van de bijkomende ontwikkelingen wordt opgevangen binnen het plangebied. Dit
volgens de parkeernormen zoals besproken in hoofdstuk 6.4.5. Er wordt dus geen significante impact
verwacht op de parkeerdruk in de omgeving.
De impact op de parkeerdruk in de omgeving wordt derhalve als niet significant beoordeeld.

6.5.4

Sluipverkeer
Gezien het bestaande circulatieplan van de stad Diest en het feit dat bij de verschillende scenario’s
het verkeer quasi rechtstreeks ontsluiting op de R26, wordt er geen sluipverkeer verwacht op de
nabijgelegen woonstraten.
De impact op sluipverkeer wordt derhalve als niet significant beoordeeld.

6.5.5

Openbaar vervoer
De halte Diest ‘Leuvense Poort’ ligt op 350 meter (4 minuten wandelen) afstand van het plangebied.
Ook kan gesteld worden dat de huidige voorzieningen aan openbaar vervoer volstaan voor de
ontsluiting van het plangebied. Wel wordt aangeraden om het aanbod van het openbaar vervoer af
te stemmen op de invulling van het plangebied. Indien het ziekenhuis zich hier zou vestigen is het
aangeraden om de uurregeling van de bussen af te stemmen op de werktijden van het personeel en
de uren van bezoek. Indien er kantoren gevestigd zouden worden, is het ook aan te raden de
busregeling af te stemmen op de kantooruren.
Derhalve wordt de impact op de bereikbaarheid van het openbaar vervoer als niet significant
beoordeeld.
Op vlak van doorstroming worden er bij de verschillende scenario’s geen grote
afwikkelingsproblemen problemen verwacht. Hiervoor wordt verwezen naar § 6.5.1. Gezien de
toename van de verzadigingsgraad op sommige bewegingen van de meeste ontsluitende
kruispunten wordt de impact op de doorstroming van het openbaar vervoer daar plaatselijk als
beperkt negatief beoordeeld.
De Lijn merkt op dat de R26 beter is voorzien om het extra verkeer dat gegenereerd wordt af te
wikkelen. Het kruispunt R26 x Kanonsbaan is verder gelegen van de kruispunten die een aantakking
van de verschillende invalswegen met de ring voorzien. Bovendien rijden er geen bussen op dit deel

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 109 van 311

van de ring. De Lijn is dan ook bezorgd dat bijkomend verkeer op alle andere kruispunten op de ring
nefast zal zijn voor hun dienstregeling en voor de betrouwbaarheid van hun bussen.

6.5.6

Langzame netwerken
De site is reeds vandaag de dag goed ontsloten voor het langzaam verkeer. Daarnaast zal de
ontwikkeling op de site nog gepaard gaan met een goede doorwaadbaarheid van het plangebied
voor fietsers en voetgangers. Tevens zal ook de voetgangersverbinding tussen het stadscentrum en
de Citadel opgewaardeerd worden binnen het project.
Ten opzichte van de referentiesituatie krijgt de ontwikkeling van het plangebied dan ook een matig
positieve waardering in functie van langzaam verkeer.
Indien er echter gekozen wordt op om de hoofdontsluiting van het plangebied te laten verlopen via
de Kanonsbaan, is het aangeraden om deze weg ook te voorzien van de nodige fiets- en voetpaden.
Voor de ontsluiting via de Leuvensestraat is er in principe voldoende ruimte aanwezig om veilige
verbindingen te realiseren.
Er wordt verder verwezen naar de milderende maatregelen.

6.5.7

Verkeersveiligheid
De ontsluiting van de citadel zal ofwel via de Leuvensestraat ofwel via de Kanonsbaan verlopen.
Beide straten takken onmiddellijk aan op de R26, de ring rond Diest. De R26 is geselecteerd als
secundaire weg en op de meeste plaatsen uitgerust met vrijliggende fietspaden. De toename van het
verkeer zal dus geen significante impact hebben op de verkeersveiligheid van de fietser op de R26.
Voor een verhoging van de verkeersveiligheid is het aan te raden om de toegang voor gemotoriseerd
verkeer en de toegang voor het langzaam verkeer te scheiden. Om die reden kan gesteld worden dat
wanneer de toegang voor het autoverkeer via de Kanonsbaan verloopt dit een positief effect zal
hebben op vlak van verkeersveiligheid. Hierbij wordt wel aangenomen dat de toegang van de Citadel
via de Kanonsbaan dient uitgerust te worden met de nodige veilige fiets- en voetpaden. Daarnaast
dient ook het her aan te leggen kruispunt R26 Citadellaan x Kanonsbaan uitgerust te worden met
een beveiligde oversteek voor de langzame weggebruiker
Indien de hoofdontsluiting via de Leuvensestraat zal verlopen wordt er ook geen significante impact
verwacht op de verkeersveiligheid. Hierbij wordt er wel van uitgegaan dat de toegang van de Citadel
op de Leuvensestraat dient uitgerust te worden met de nodige veilige fiets- en voetpaden en
oversteekplaatsen.
Er wordt verder verwezen naar de milderende maatregelen.

6.5.8

Verkeersleefbaarheid
Voor de impact op vlak van verkeersleefbaarheid wordt gebruik gemaakt van Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden..
De ontsluiting van de citadel zal ofwel via de Leuvensestraat ofwel via de Kanonsbaan verlopen.
Beide straten takken onmiddellijk aan op de R26, de ring rond Diest. De R26 is geselecteerd als
secundaire weg en op de meeste plaatsen uitgerust met vrijliggende fietspaden. Voor zulke wegen
ligt de maximale intensiteit in functie van de verkeersleefbaarheid op 1.800 pae per uur per
rijrichting. Ondanks het bijkomende verkeer op de R26, zal deze maximale waarde niet overschreden
worden. De impact op de verkeersleefbaarheid van de R26 wordt dan ook beoordeeld als niet
significant.
Voor de Leuvensestraat wordt er een beperkt negatieve impact verwacht op vlak van de
verkeersleefbaarheid bij de scenario’s waarbij de hoofdontsluiting via de Leuvensestraat zal
plaatsvinden. Dit aangezien er toch een aanzienlijke toename is van het verkeer in de
Leuvensestraat. Bij de scenario’s waarbij de hoofdontsluiting via de Kanonsbaan verloopt wordt er
geen significante impact verwacht op de verkeersleefbaarheid in de Leuvensestraat.
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Voor de Kanonsbaan zal er voor alle vier de scenario’s een significante negatieve impact zijn. Dit
komt doordat de straat vandaag een doodlopende straat is waarin slechts één woning is gelegen.
Een toename van verkeer zorgt dus vanzelfsprekend voor een negatieve impact op de
verkeersleefbaarheid. Aangezien de toekomstige intensiteit op de Kanonsbaan in elk scenario onder
de 250 pae/u/rijrichting ligt wordt deze impact als beperkt negatief beoordeeld.
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6.6

Conclusie, milderende maatregelen en evaluatie

6.6.1

Conclusie
De impact van de herbestemming werd voor de verschillende scenario’s beoordeeld op vlak van
verkeersafwikkeling van het ontsluitende wegennet.
Algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkeling van de Citadel voor de verschillende scenario’s
weinig impact met zich mee brengt op het ontsluitende wegennet. Toch zijn er binnen de
verschillende scenario’s enkele kruispunten waar wel afwikkelingsproblemen verwacht worden. In
de meeste gevallen betreft het hier enkele takken/bewegingen en is er op de andere takken van het
kruispunt geen impact merkbaar. Bij de interpretatie van onderstaande resultaten is het dus steeds
van belang de volledige tabellen (zoals opgenomen in Bijlage 4) en de juiste takken en bewegingen in
beschouwing te nemen. Dit leidt tot volgende conclusie:
Scenario 1: Verhuis van het ziekenhuis met ontsluiting via Leuvensestraat
In eerste instantie zal de verhuis van het ziekenhuis een positief effect hebben op de afwikkeling van
volgende kruispunten:
-

N127 Fort Leopoldlaan x R26 Antwerpsestraat

-

R26 Antwerpsestraat x Turnhoutsebaan

-

R26 Antwerpsestraat x Weerstandsplein

-

R26 Citadellaan x N2 Eduard Robeynslaan

Hierbij dient echter wel vermeld te worden dat de huidige ziekenhuissites naar de toekomst toe
opnieuw zullen worden ingevuld. Volgens de stad Diest zullen beide sites op termijn ingevuld
worden met wooneenheden. Op de site langs de Hasseltsestraat zullen dit er ongeveer 100 zijn, op
13
de site langs de Statiestraat zullen dit ongeveer 75 woningen zijn . De totale verkeersgeneratie
14
tijdens de avondpiek, die gepaard zal gaan met deze woningen , is slechts een beperkt aandeel van
de verkeersgeneratie van het ziekenhuis, waardoor er alsnog een positief effect zal zijn. Dit effect zal
weliswaar slechts beperkt zijn.
Het bijkomend gegenereerd verkeer zal zich verdelen over de verschillende windrichtingen en zich
volledig enten op de rotonde N2 Leuvensesteenweg x R26 Commissaris Neyskenslaan. Dit zorgt
uiteraard voor een toename van verkeer op deze rotonde en een negatieve impact op de
afwikkeling. Maar aangezien de afwikkeling steeds onder de 80% blijft, wordt dit slechts als beperkt
negatief beoordeeld.
Voor de verschillende extra belastende rijbewegingen op de verschillende kruispunten wordt de
impact, indien significant, ook overal als beperkt negatief beoordeeld. Enkel de afwikkeling van het
verkeer dat op het kruispunt N127 Fort Leopoldlaan x R26 Antwerpsestraat van de N29 Schoonaerde
naar de R26 Schoonaerde rijdt wordt als matig negatief beoordeeld (verkeersafwikkeling kruispunt
als sterk negatief maar impact rekening houdend met de referentiesituatie als matig negatief. Een
15
aanpassing van de lichtenregeling dringt zich hier dan ook op.
13

Indicatieve inschatting op basis van gegevens vanuit de Stad Diest.

14

175 woningen genereren 54 autoverplaatsingen tijdens de avondpiek, waarvan 38 toekomende
verplaatsingen en 16 vertrekkende verplaatsingen.

15

De volledige afwikkeling van de stationssite zal op korte termijn door de stad Diest geëvalueerd
worden en onderzocht worden naar mogelijke aanpassingen. Dit zal er uiteraard voor zorgen dat de
afwikkeling van deze kruispunten zal verbeteren.
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Algemeen kan gesteld worden dat bij de realisatie van dit scenario er bijkomend verkeer zal
gegenereerd worden op de verschillende ontsluitende kruispunten, maar, buiten de ontsluitende
kruispunten van het station, zal de impact op de afwikkeling nergens dermate hoog zijn dat er grote
problemen verwacht worden.
Scenario 2: Verhuis van het ziekenhuis met ontsluiting via Kanonsbaan
Op hier zal in eerste instantie de verhuis van het ziekenhuis een positief effect hebben op de
afwikkeling van volgende kruispunten:
-

N127 Fort Leopoldlaan x R26 Antwerpsestraat

-

R26 Antwerpsestraat x Turnhoutsebaan

-

R26 Antwerpsestraat x Weerstandsplein

-

R26 Citadellaan x N2 Eduard Robeynslaan

Hierbij dient echter wel vermeld te worden dat de huidige ziekenhuissites naar de toekomst toe
opnieuw zullen worden ingevuld. Volgens de stad Diest zullen beide sites op termijn ingevuld
worden met wooneenheden. Op de site langs de Hasseltsestraat zullen dit er ongeveer 100 zijn, op
16
de site langs de Statiestraat zullen dit ongeveer 75 woningen zijn . De verkeersgeneratie tijdens de
17
avondpiek, die gepaard zal gaan met deze woningen , is slechts een beperkt aandeel van de
verkeersgeneratie van het ziekenhuis, waardoor er alsnog een positief effect zal zijn. Dit effect zal
weliswaar slechts beperkt zijn.
In dit scenario zal het bijkomende verkeer, dat gegenereerd zal worden, zich volledig afwikkelen op
het kruispunt R26 Citadellaan x Kanonsbaan. Gezien de huidige configuratie van dit kruispunt leidt
dit bijkomend verkeer voor aanzienlijke afwikkelingsproblemen. Het is dan ook aangeraden dat
wanneer dit scenario gerealiseerd zal worden, het kruispunt aangepast wordt. Hierbij kan zowel
geopteerd worden voor de aanleg van een rotonde als voor de aanleg van een lichtengeregeld
kruispunt.
Voor de overige kruispunten worden ongeveer dezelfde effecten verwacht als bij scenario 1.
Hierbij dient tevens wel rekening gehouden te worden met het feit dat de huidige ziekenhuissites
een herbestemming zullen krijgen. Dit zal waarschijnlijk wonen zijn.
Scenario 3: Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development met ontsluiting
via Leuvensestraat
In tegenstelling tot de eerste twee scenario’s wordt er bij de realisatie van dit scenario geen positief
effect verwacht op sommige kruispunten. Door het feit dat het ziekenhuis op de bestaande
campussen gevestigd blijft, zorgt de ontwikkeling van de citadel op de verschillende kruispunten
enkel voor bijkomend verkeer.
Ook hier zal het bijkomend gegenereerd verkeer zich verdelen over de verschillende windrichtingen
en zich volledig enten op de rotonde N2 Leuvensesteenweg x R26 Commissaris Neyskenslaan. Dit
zorgt uiteraard voor een toename van verkeer op deze rotonde en een negatieve impact op de
afwikkeling. Aangezien deze toename van verkeer beperkter is als in scenario 1 en de afwikkeling
steeds onder de 80% blijft, wordt dit slechts als beperkt negatief beoordeeld.
Voor de overige kruispunten kan dezelfde conclusie getrokken worden als in scenario 1.

16

Indicatieve inschatting op basis van gegevens vanuit de Stad Diest.

17

175 woningen genereren 54 autoverplaatsingen tijdens de avondpiek, waarvan 38 toekomende
verplaatsingen en 16 vertrekkende verplaatsingen.
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Scenario 4: Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development met ontsluiting
via Kanonsbaan
Ook in dit scenario wordt er geen positief effecten verwacht op kruispunten die aangehaald werden
in scenario 1 en 2. De overige effecten zijn vergelijkbaar aan de te verwachten effecten bij scenario
2. Enkel wordt de afwikkeling van de Kanonsbaan negatiever ingeschat.
Dit maakt het bij de realisatie van dit scenario dan ook noodzakelijk het kruispunt R26 Citadellaan x
Kanonsbaan in te richten als een conflictvrij kruispunt. Dit kan opnieuw zowel door de aanleg van
een rotonde of door de aanleg van een lichtengeregeld kruispunt.

6.6.2

Milderende maatregelen – Flankerende maatregelen

6.6.2.1 Herinrichting kruispunt R26 Citadellaan x Kanonsbaan
Voor de verschillende scenario’s is het aangeraden om het kruispunt R26 Citadellaan x Kanonsbaan
herin te richten. Hierbij kan zowel gekozen worden voor de aanleg van een rotonde of de aanleg van
een lichtengeregeld kruispunt.
Deze aanpassing zal er in scenario 2 en 4 (ontsluiting via Kanonsbaan) voor zorgen dat er geen
afwikkelingsproblemen meer verwacht worden en de afwikkeling van het kruispunt veilig zal kunnen
verlopen.

6.6.2.2 Optimalisatie ontsluiting stationsomgeving Diest
De kruispunten die instaan voor de ontsluiting van de stationsomgeving op de R26 kampen reeds in
de referentiesituatie met zeer hoge intensiteiten en op piekmomenten ook afwikkelingsproblemen.
Om die reden zal de stad Diest in samenwerking met AWV op korte termijn een onderzoek starten
naar ingrepen om de afwikkeling van de stationsomgeving vlotter te laten verlopen. Dit zal uiteraard
een positieve impact hebben op de afwikkeling van deze kruispunten.
Om de effecten in te schatten dient de studie afgewacht te worden.

6.6.2.3 Doorsteek voetgangers vanuit de halte “Leuvense Poort” naar de citadelsite
De Lijn geeft aan dat de bussen van de Lijn de nieuwe ontwikkelingen op de citadel niet rechtstreeks
kunnen bedienen, noch via de Leuvensestraat, noch via de Kanonsbaan. Om die reden is het aan te
raden een doorsteek te voorzien voor voetgangers vanuit de halte “Leuvense Poort” naar de
Citadelsite.

6.6.2.4 Veilige voorzieningen zwakke weggebruiker
De toegang van de Citadel via de Kanonsbaan of de Leuvensestraat dient uitgerust te worden met de
nodige veilige fiets- en voetpaden en oversteekplaatsen.

6.6.2.5 Uurregeling openbaar vervoer afstemmen op invulling site
Er wordt aangeraden om het aanbod van het openbaar vervoer af te stemmen op de invulling van
het plangebied. Indien het ziekenhuis zich hier zou vestigen is het aangeraden om de uurregeling van
de bussen af te stemmen op de werktijden van het personeel en de uren van bezoek. Indien er
kantoren gevestigd zouden worden, is het ook aan te raden de busregeling af te stemmen op de
kantooruren.

6.6.3

Effectbeoordeling na mitigatie

6.6.3.1 Afwikkeling kruispunt R26 Citadellaan – Kanonsbaan
Voor de herinrichting van het kruispunt R26 Citadellaan x Kanonsbaan kan zowel gekozen worden
voor een rotonde als een VRI. Onderstaand kan de effectbeoordeling terug gevonden voor beide
typeoplossingen.
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Rotonde
Onderstaande tabellen geven de bijgestelde verzadigingsgraden en effectbeoordeling weer voor de
afwikkeling van het kruispunt tijdens de avondspits met de huidige referentiesituatie als basis.
Hierbij wordt uitgegaan van een inrichting met een rotonde.

Straat
R26 Citadellaan
Kanonsbaan
R26 Citadellaan
Zichemseweg

Tak
A
B
C
D

Referentiesituatie
VGtoerit
VGroton
23,2%
38,5%
0,1%
26,4%
21,9%
37,5%
5,6%
30,7%

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
VGtoerit
VGroton
VGtoerit
VGroton
24,6%
40,6%
25,5%
43,8%
0,1%
27,8%
12,3%
36,2%
23,2%
39,4%
25,1%
43,8%
5,7%
32,2%
6,0%
35,4%

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
VGtoerit
VGroton
VGtoerit
VGroton
24,9%
41,7%
27,0%
48,7%
0,1%
31,6%
27,0%
47,0%
26,4%
43,6%
24,6%
43,3%
5,7%
32,2%
6,3%
39,2%

Tabel 6-34 Verkeersafwikkeling kruispunt R26 x Kanonsbaan na mitigatie (rotonde)
Straat
Hasseltsestraat
R26 Koningin Ast ridlaan
N2 Eduard Robeynslaan
R26 Commissaris Neyskenslaan

Tak
A
B
C
D

Referentiesituatie
Toerit
Rotonde
0
0
0
0
0
0
0
0

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
0
0
0
-1
0
0
-1
-1
0
0
0
-1
0
0
0
0

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
0
0
0
-1
0
-1
-1
-1
0
-1
0
-1
0
0
0
-1

Tabel 6-35 kpt. R26 x Kanonsbaan na mitigatie beoordeling scenario’s (rotonde)
Straat
R26 Citadellaan
Kanonsbaan
R26 Citadellaan
Zichemseweg

Tak
A
B
C
D

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
0
0
0
-1
0
0
-1
-1
0
0
0
-1
0
0
0
0

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
Toerit
Rotonde
Toerit
Rotonde
0
0
0
-1
0
-1
-1
-1
0
-1
0
-1
0
0
0
-1

Tabel 6-36 kpt R26 x Kanonsbaan na mitigatie verschil beoordeling scenario’s versus bestaande
toestand (rotonde)
Uit bovenstaande tabellen kan afgeleid worden dat er bij de herinrichting van de het kruispunt als
een rotonde wel een negatieve impact verwacht wordt op de afwikkeling van het kruispunt. Maar
doordat de afwikkelingsgraad telkens onder de 80% blijft wordt dit telkens beoordeeld als beperkt
negatief.
VRI
Onderstaande tabellen geven de bijgestelde verzadigingsgraden en effectbeoordeling weer voor de
afwikkeling van het kruispunt tijdens de avondspits met de huidige referentiesituatie als basis,
uitgaande van de inrichting d.m.v. een VRI.
Bij de bereking is uitgegaan van een conflictvrije regeling met een cyclustijd van 90 seconden. Het
doorgaand en rechtsafslaand verkeer op de R26 heeft een groentijd van 45 seconden, het
linksafslaand verkeer op de R26 krijgt 10 seconden langer groen. Het doorgaand en rechtsafslaand
verkeer op de zijtakken heeft een groentijd van 25 seconden, het linksafslaand verkeer op deze
zijtakken krijgt opnieuw 10 seconden langer groen. Het resultaat is dus puur indicatief.
Referentie
Straat

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan

richting

R26 Citadellaan

Tak A

Kanonsbaan

Tak B

R26 Citadellaan

Tak C

Zichemseweg

Tak D

A->B
A->C
A->D
B->C
B->A
B->D
B->C+D
C->A
C->B
C->D
D->A
D->B
D->C
D->B+C

(%)
1%
70%
8%
0%

(%)
1%
74%
8%
0%

(%)
49%
67%
8%
26%

(%)
1%
74%
8%
0%

(%)
28%
70%
8%
57%

0%
54%
0%
11%
11%

0%
57%
0%
11%
11%

4%
52%
16%
11%
11%

0%
65%
0%
11%
11%

8%
54%
9%
11%
11%

7%

7%

7%

7%

7%
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Tabel 6-37 Verkeersafwikkeling kruispunt R26 x Kanonsbaan na mitigatie (VRI)
Straat
R26 Citadellaan

Tak A

Kanonsbaan

Tak B

R26 Citadellaan

Tak C

Zichemseweg

Tak D

richting
A->B
A->C
A->D
B->C
B->A
B->D
B->C+D
C->A
C->B
C->D
D->A
D->B
D->C
D->B+C

Referentie
0
0
0
0

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
0
-1
0
0
0
0
0
-1

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
0
-1
0
0
0
0
0
-1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
-1
0
0

0
-1
0
0
0

-1
0
-1
0
0

0

0

0

0

0

Tabel 6-38 kpt. R26 x Kanonsbaan na mitigatie beoordeling scenario’s (VRI)
Straat
R26 Citadellaan

Tak A

Kanonsbaan

Tak B

R26 Citadellaan

Tak C

Zichemseweg

Tak D

richting
A->B
A->C
A->D
B->C
B->A
B->D
B->C+D
C->A
C->B
C->D
D->A
D->B
D->C
D->B+C

Verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
0
-1
0
0
0
0
0
-1

Geen verhuis ziekenhuis
Leuvensestraat
Kanonsbaan
0
-1
0
0
0
0
0
-1

0
0
0
0
0

0
0
-1
0
0

0
-1
0
0
0

-1
0
-1
0
0

0

0

0

0

Tabel 6-39 kpt R26 x Kanonsbaan na mitigatie verschil beoordeling scenario’s versus bestaande
toestand (VRI)
Conclusie
Zoals uit bovenstaande tabellen kan afgeleid worden, zorgen beide kruispuntoplossingen voor
gelijkaardige beperking van het negatieve effect, zoals weergegeven in Tabel 6-14, Tabel 6-15 en
Tabel 6-16. De aanleg van een VRI geniet echter de voorkeur, aangezien er dan gewerkt kan worden
met lichtenbeïnvloeding bij het in en uitrijden van ambulances.
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7

Geluid:
bestaande
maatregelen

7.1

Studiegebied

toestand,

effectbeoordeling

en

Het studiegebied wordt beschouwd als zijnde de site, inclusief de omgeving waar de invloed van
geluids- en trillingsbronnen te verwachten zijn. Het studiegebied wordt gekozen rekening houdende
met de bepalingen uit Vlarem II. Enerzijds wordt de zone op 200 meter van de rand van de
terreingrens bekeken (door Vlarem vereist). Anderzijds wordt uit reden van akoestisch comfort de
zone van de 1ste lijnsbebouwing bekeken.
Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met verkeersgeluid. Hiervoor komt het
studiegebied overeen met dat van de discipline mens – verkeer.

7.2

Juridische en beleidsmatige context
Volgens de voorschriften van Vlarem II, Bijlage 2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open
lucht” gelden volgende normen voor het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid,
afhankelijk van de gewestplanbestemming (of daarmee equivalente BPA- of RUP-bestemming) of de
ligging t.o.v. een andere bestemming.

Tabel 7-1 Milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95)
Gebied
overdag
‘s avonds
’s nachts
1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie
40
35
30
2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
50
45
45
industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van gebieden
voor ambachtelijke bedrijven en middelgrote ondernemingen, van
50
45
40
dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden tijdens de
ontginning
4. Woongebieden
45
40
35
5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en
60
55
55
ontginningsvoorzieningen tijdens ontginning
5. BIS Agrarische gebieden
45
40
35
6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie
50
45
40
7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire
45
40
35
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden
worden vastgesteld
8. Bufferzones
55
50
50
9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van
55
50
45
voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens ontginning
Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste
richtwaarde van toepassing.
Dag:
van 07.00 tot 19.00 uur
Avond:
van 19.00 tot 22.00 uur
Nacht:
van 22.00 tot 07.00 uur

Voor ingedeelde inrichtingen gelden de richtwaarden voor het specifiek geluid van bestaande of
nieuwe inrichtingen (titel II van Vlarem, gewijzigd bij BVR op 19/1/1999), die afhangen van de
geldende milieukwaliteitsnormen in de omgeving en van het actueel geluidsniveau.
De belangrijkste geluidsbronnen in het plangebied en omgeving zijn evenwel niet de industriële
bronnen maar het verkeersgeluid, veroorzaakt door het weg- en spoorverkeer. Tot op heden
bestaan geen bindende Vlaamse richtwaarden voor verkeersgeluid.
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Er kan enerzijds verwezen worden naar het ontwerp-KB uit 1991 van het (toenmalig federaal)
Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Hierin worden richtwaarden voorgesteld m.b.t. het
specifieke geluid van wegverkeer. Het doel van deze richtwaarden is de bevolking een voldoening
gevend akoestisch leefmilieu te geven. Deze richtwaarden hebben betrekking op het LAeq-niveau
t.h.v. de gevel van gebouwen of van de rooilijn, met onderscheid tussen de perioden dag (07.00 19.00), avond (19.00 - 23.00) en nacht (23.00 - 07.00) en verschillende richtwaarden afhankelijk van
het type weg en omgeving.
Tabel 7-2 Richt- en maximale waarden voor wegverkeersgeluid (ontwerp-KB 1991) (LAeq, dB(A))
Omgevingskenmerken
<500 m van wegen met 4 of meer rijstroken, buiten de
bebouwde kom in woon- en recreatiegebied
In woongebied buiten de bebouwde kom, in gebied
voor verblijfsrecreatie
In woongebied binnen de bebouwde kom met
overheersende administratieve en commerciële
functies
In woongebied binnen de bebouwde kom, overige
In landelijke en agrarische gebieden,
woonuitbreidingsgebieden

dag
60

Richtwaarden
avond
nacht
55
50

Maximale waarden
dag
avond
nacht
70
65
60

55

50

45

65

60

55

65

60

55

75

70

65

60
50

55
45

50
40

70
60

65
55

60
50

Anderzijds is ook is het rapport ‘Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’ uit 2010, opgemaakt
in opdracht van het Departement LNE, relevant. Hierin worden volgende gedifferen-tieerde
referentiewaarden voor wegverkeer voorgesteld:
Tabel 7-3 Gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeersgeluid (uit rapport ‘onderzoek
naar maatregelen omgevingslawaai’) (LNE, 2010) (Lden en Lnight, dB(A))
Type weg
hoofd- en primaire
wegen

secundaire wegen

lokale wegen

situatie
nieuwe woonontwikkeling
nieuwe wegen
bestaande wegen
nieuwe woonontwikkeling
nieuwe wegen
bestaande wegen

nieuwe woonontwikkeling
nieuwe wegen
bestaande wegen

Lden
55

Lnight
45

60
70
55

50
60
45

55
45
>55
>45
stand-still
65
55
55
45
55
45
>55
>45
stand-still
65
55

opmerkingen
voor de beoordeling van het geluidsniveau bij
woningen die:
• ofwel over minstens één gevel beschikken
waarop de geluidsbelasting meer dan 20 dB
lager is dan de referentie-waarde
• ofwel over minstens één gevel beschikken die
niet wordt blootgesteld aan een
geluidsbelasting boven de referentiewaarden
én voorzien zijn van voldoende isolatie op alle
gevels die wél worden blootgesteld aan een
hogere geluidsbelasting
dient de toetsing te gebeuren ten aanzien van
de met 5 dB verhoogde referentiewaarden
later te bepalen: rekening houden met
voertuigintensiteit ?

Deze studie werd opgemaakt in functie van de richtlijn 2002/49/EG van het Europese Parlement en
de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PB L 189 van
18.07.2002). Deze richtlijn heeft tot doel een gemeenschappelijke Europese aanpak in te voeren om
de blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen, te beperken en te verminderen.
Deze aanpak is gebaseerd op het volgende:
-

Het opmaken van geluidsbelastingskaarten volgens gemeenschappelijke methoden (voor
geluidsindicatoren en berekening),
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-

Het aannemen van actieprogramma’s, uitgaande van limieten die door de lidstaten worden
bepaald, teneinde het omgevingslawaai zo nodig te voorkomen, te beperken en te
handhaven waar zij goed is,

-

Voorlichting van het publiek.

De geluidskaarten voor de belangrijkste wegen en spoorwegen zijn terug te vinden op volgende
website:
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/eu-richtlijn/goedgekeurdegeluidskaarten
Voor het projectgebied zijn de kaarten van wegverkeer van Lden en Lnight nuttig. Deze zijn
weergegeven in Figuur 7-1.

Figuur 7-1- Geluidskaart (bron LNE)

7.3

Methodologie
De beschrijving van de actuele geluidskwaliteit in en rond het plangebied is gebaseerd op de
geluidsmetingen die uitgevoerd zijn.
Teneinde na te gaan of het huidige geluidsdrukniveau in de omgeving conform de
milieukwaliteitsdoelstellingen uit Vlarem II is, zijn metingen uitgevoerd conform Vlarem. In 1
meetpunt in de omgeving van het plan zal er continu gemeten worden gedurende 4 dagen. Naast
het continue meetpunt wordt voorgesteld in 5 ambulante meetpunten te meten gedurende enkele
kwarturen tijdens representatieve perioden van de dag.
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Deze meetstrategie heeft tot doel een beeld van de situatie te krijgen. De toetsing van de
meetresultaten aan de richtwaarden uit Vlarem II in functie van de ligging van de meetpunten
volgens het gewestplan geeft aan in hoeverre de huidige geluidsbelasting hieraan conform is.
Aangezien er weinig gegevens bekend zijn met betrekking tot de toekomstige geluidsbronnen, wordt
voor de evaluatie de omgekeerde weg gevolgd. Er wordt bepaald welk het maximaal
geluidsvermogenniveau is dat de nieuwe installaties mogen hebben, teneinde conform de
grenswaarden uit het Vlarem II te blijven. De methodologie voor de inplanting van de nieuwe
inrichtingen is hier niet toepasbaar omdat het een kleinschalig project betreft. Het concreet
vastleggen van Lsp (per ziekenhuis/kantoor/handelszaak/leisure/hotel) is niet eenduidig. Wel kan
gesteld worden dat er een aantal relevante geluidsbronnen zijn: koelinstallaties,
verwarmingsinstallaties, … . Van deze installaties zijn echter nog geen plannen met exacte locaties
bekend. Ook hier dient gesteld dat de technische installaties dienen te voldoen aan de bepalingen uit
Vlarem II voor nieuwe inrichting. Ook eventuele horeca (bijvoorbeeld een Vlarem II zaal of een
cinema) moet voldoen aan de bepalingen uit VLAREM. Een opdeling kan gemaakt worden rekening
houdend met de ontworpen structuren.
Naast de vaste bronnen wordt tevens aandacht besteed aan de impact van het verkeer van en naar
het plangebied en dit op de voornaamste ontsluitingswegen (de gegevens m.b.t. de te verwachten
verkeersstromen dienen ons hiervoor ter beschikking te worden gesteld). Het wegverkeerslawaai
wordt berekend op basis van de verkeersgegevens van de deskundige verkeer. Er kan gesteld
worden dat wegverkeer de relevante geluidsbron is die gegenereerd wordt door de verschillende
onderdelen van het plan (zoals woningen, kantoren, stedelijke voorzieningen, parking).
De geluidseffecten van de bijkomende of verschuivende verkeersstromen worden ingeschat o.b.v.
hun effecten op de verkeersintensiteit in de betreffende straat. In alle straten waar relevante
verkeerseffecten te verwachten zijn (zie hoofdstuk mens-mobiliteit) worden geluidsmetingen
uitgevoerd, waarmee de referentietoestand in kaart wordt gebracht. Dankzij de verkeerstellingen en
visuele waarnemingen die tegelijkertijd met de ambulante geluidsmetingen werden uitgevoerd, kan
ook het belang van het autoverkeer in het totaal geluidsniveau ingeschat worden.
De effecten van de wijziging van een aantal geluidsemissie bepalende factoren op het geluidsniveau
werden ingeschat op basis van een parametrische studie, uitgaande van een aantal berekeningen op
een vereenvoudigd computermodel (er wordt geen verkeersmodel opgesteld van de omgeving). De
toegepaste rekenmethode stemt overeen met de Nederlandse Standaard Rekenmethode II versie 2.
Het model bestaat uit een vereenvoudigde doorsnede van de weg, met een aantal rijlijnen
(overeenstemmend met de baanvakken) en een totale lengte van 1 km. De waarneempunten
bevinden zich op vaste afstanden tot de as van de weg en op verschillende hoogten.
Uitgaande van dit model wordt de invloed van volgende parameters onderzocht:
- wijziging in de absolute verkeersintensiteit,
- wijziging van de snelheid,
- wijziging van het percentage zwaar verkeer,
- aard van het wegdek,

In het Richtlijnenboek discipline geluid en trillingen is opgenomen dat voor dit type plan-MER moet
worden aangegeven in welke mate het voorliggende plan met de voorgestelde activiteiten een effect
zal hebben op enerzijds de huidige kwetsbare gebieden en anderzijds eventuele toekomstige
ontwikkelingen, al dan niet in het kader van het voorliggende plan.
In het Richtlijnenboek ‘stadsontwikkeling en recreatie’ is opgenomen dat tijdens de gebruiksfase van
het plan of project de huidige geluidsimmissie aan verkeersgeluid langsheen de voornaamste
toegangswegen kan wijzigen. Het milieu-effect van de verkeersaantrekking door autoverkeer en
vrachtwagens (toeleveranciers) rondom het plan of project zal worden onderzocht.
Aangezien het hier een plan MER betreft, lijkt de relatieve beoordeling (beoordeling naar effect)
meer toepasselijk dan een beoordeling naar de gedifferentieerde referentiewaarden. In een
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eventueel navolgend project MER dient getoetst te worden aan de gedifferentieerde
referentiewaarden.

In Tabel 7-4 wordt de methodologie voor de evaluatie van de effecten van geluid samengevat.

Tabel 7-4 Methodologie voor evaluatie effecten geluid
Effectgroep
Geluid

Criterium

Methodologie
Bepaling van de te verwachten
richtwaarde in de omgeving o.b.v.
inkleuring gewestplan
Bepaling van de te verwachten
geluidsimmissies in de omgeving
o.b.v.
vergelijking
verkeersintensiteiten huidige/toekomstige
situatie.

Beoordeling significantie o.b.v.
Stijging of daling wettelijke
richtwaarde
Stijging of daling emissieniveau
per straatsegment

SIGNIFICANTIEKADER en MILDERENDE MAATREGELEN
In het MER Richtlijnenboek discipline geluid en trillingen (09.0043-2-v1 d.d. 28/02/2011) wordt het
significantiekader gegeven.
De evaluatie van de significantie gebeurt op basis van het volgend significantiekader:
Tabel 7-5 Evaluatie van de significantie
Effectbeschrijving
Sterk positief
Matig positief
Beperkt positief
Verwaarloosbaar
Beperkt negatief
Matig negatief
Sterk negatief

Significantie
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3

Effect op het omgevingsgeluid
verlaging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of meer
verlaging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A)
verlaging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A)
verlaging/verhoging van het omgevingsgeluid < 1 dB(A)
verhoging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A)
verhoging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A)
verhoging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of meer

De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen.

-1 (matig significant negatief)

-2 (significant negatief)

-3 (zeer significant negatief)

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar
indien de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden aangeven dat
er zich een probleem kan stellen dan dient de deskundige over te gaan
tot voorstellen van milderende maatregelen. Bij het ontbreken ervan
dient dit gemotiveerd te worden.
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende
maatregelen, te koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken
ervan dient dit gemotiveerd te worden.
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende
maatregelen te koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan
dient dit gemotiveerd te worden.

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, positief, zeer
positief en uitgesproken positief.
Er is echter nog geen evaluatiekader voor Lden en Lnight vastgelegd. Voorgesteld wordt een
aftoetsing te doen aan de gedifferentieerde richtwaarden.
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Op basis van de bevindingen in het aspect ‘verkeer’ van dit plan-MER wordt nagegaan in hoeverre dit
project een wezenlijke impact kan hebben op de geluidsniveaus.
Het opstellen van een uitgebreid 3D-geluidsmodel waarin de actuele specifieke geluidsbelasting
veroorzaakt door de omgeving wordt berekend is niet voorzien, wel een vereenvoudigde
computersimulatie.
Quantificatie en evaluatie van het actuele trillingsklimaat
In het kader van deze studie worden geen trillingsmetingen voorgesteld.
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7.4

Bestaande situatie

7.4.1

Methodologie en keuze van de meetpunten
Teneinde na te gaan of het huidige geluidsdrukniveau in de omgeving conform de
milieukwaliteitsdoelstellingen uit Vlarem II is, werden metingen uitgevoerd conform Vlarem. In 1
meetpunt in de omgeving van het plan is continu een geluidsmeting uitgevoerd. Volgende
meetpositie wordt voorgesteld (Figuur 7-2, Bijlage 5):
-

meetpunt V1: gelegen ter hoogte van een woning aan de Boudewijnvest ten noorden van
het plangebied gelegen in woongebied op minder dan 500m van industriegebied of een
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (gebiedstype 2).

De meethoogte bedraagt ca. 4 meter boven de maaiveldhoogte (normale hoogte slaapkamer).
Naast het continue meetpunt wordt voorgesteld in 5 ambulante meetpunten gemeten. Het betreft
hier volgende meetposities (Figuur 7-2, Bijlage 5):
-

meetpunt A1: gelegen in de omgeving van het kruispunt Egide Alenusstraat /
Allerheiligenberg ten noordoosten van het plangebied gelegen in woongebied op minder
dan 500m van industriegebied of een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbare nutsvoorzieningen (gebiedstype 2),

-

meetpunt A2: gelegen in de omgeving van de toegang tot het plangebied aan de bewoning
aan de Leuvensestraat ten zuidoosten van het plangebied gelegen in woongebied op
minder dan 500m van industriegebied of een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbare nutsvoorzieningen (gebiedstype 2),

-

meetpunt A3: gelegen ter hoogte van de bewoning aan de Delphine Alenuslaan ten zuiden
van het plangebied gelegen in woongebied op minder dan 500m van industriegebied of een
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (gebiedstype 2),

-

meetpunt A4: gelegen ter hoogte van de bewoning aan de Citadellaan ten zuidwesten van
het plangebied gelegen in woongebied op minder dan 500m van industriegebied of een
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (gebiedstype 2),

-

meetpunt A5: gelegen ter hoogte van de bewoning aan de Kanonsbaan ten noordwesten
van het plangebied gelegen in natuurgebied op minder dan 500m van industriegebied of
een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (gebiedstype
2).

Tijdens de metingen zijn de volgende gegevens verzameld:
-

de waarden van LAeq,T (energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau),

-

de waarden LAN,T (statistische analyse van het geluidsdrukniveau met N= 1 (piekniveaus),
5, 10, 50, 95 (achtergrondniveau volgens Vlarem II indien T=1h) en 99).

Voor de continue meting worden deze waarden bepaald per periode van 1uur. Voor de ambulante
metingen (5 meetpunten) worden deze bepaald per periode van 15 minuten. De metingen zijn
uitgevoerd onder representatieve meteo-omstandigheden d.w.z. bij voldoende lage windsnelheden
(kleiner dan 5 m/s) en bij voorkeur zonder neerslag.
De metingen worden per meetpunt enkele keren herhaald teneinde een representatief beeld te
krijgen. In de meetpunten zal eveneens een frequentie-analyse doorgevoerd worden teneinde na te
gaan of er tonaliteit in de omgeving is.
Deze meetstrategie heeft tot doel een beeld van de situatie te krijgen. De toetsing van de
meetresultaten aan de richtwaarden uit Vlarem II in functie van de ligging van de meetpunten
volgens het gewestplan geeft aan in hoeverre de huidige geluidsbelasting hieraan conform is.
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V1

A5
A1

A2

A4

A3

Figuur 7-2- Voorstelling meetpunten (Google Earth)

7.4.2

Meetapparatuur
De metingen en hun analyse zijn uitgevoerd met behulp van aangepaste apparatuur met
ingebouwde mogelijkheid tot een statistische en frequentie analyse van de optredende
geluidsdrukken:
-

Norsonic analyser type Nor140 (SN1402997 en SN1404485),

-

Norsonic microfoon type N1225 (SN91793 en SN122765),

-

Norsonic ijkbron type Nor-1251 (SN32245).

Alle toestellen voldoen aan de eisen uit de Vlaamse wetgeving. Voor en na de meting werd de
meetketen met behulp van een ijkbron geijkt zoals voorgeschreven in het kwaliteitshandboek van
Acoustical Engineering NV.

7.4.3

Resultaten statistische analyse – continu meetpunt
Teneinde na te gaan of het actuele geluidsdrukniveau in de omgeving van de inrichting, en
veroorzaakt door de inrichting, conform de richtwaarden uit Vlarem II is, zijn geluidsmetingen
uitgevoerd conform Vlarem II.
De continue metingen zijn uitgevoerd tussen maandag 10 maart en donderdag 14 maart 2014.
Tijdens de metingen zijn de waarden van volgende grootheden bepaald:
LAeq,1uur: het constante A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende de meettijd (1uur)
dezelfde geluidsenergie bezit als het werkelijk fluctuerende signaal,
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-

LAN,1uur: het A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N % van de meettijd (1 uur)
overschreden wordt, met N = 5 (piekniveaus), 50 en 95 (achtergrondniveau volgens
VLAREM II). Deze waarden worden bepaald per periode van 1 uur en zowel grafisch als in
tabelvorm weergegeven.

De metingen zijn uitgevoerd onder representatieve meteo-omstandigheden d.w.z. bij voldoende
lage windsnelheden (kleiner dan 5 m/s) en zonder neerslag.
In Tabel 7-6 zijn de meetresultaten (LA95,1h en LAeq,1h) opgenomen voor het continue meetpunt in
de omgeving. De numerieke waarden van alle gemeten grootheden, evenals de grafische voorstelling
van de grootheden LAeq,1h, LA5,1h en LA95,1h, zijn terug te vinden in bijlage 5.
Tabel 7-6 Verloop van LA95,1h en LAeq,1h en de gemiddelden in MP1
ma 10/03/14
tijd

LA95,1h

LAeq,1h

di 11/02/14

wo 12/03/14

do 13/03/14

LA95,1h

LAeq,1h

LA95,1h

LAeq,1h

LA95,1h

LAeq,1h

0:00

32,9

41,3

33,0

46,9

33,1

42,2

1:00
2:00

31,1
29,7

44,0
38,3

32,9
33,7

43,3
41,3

31,4
30,7

45,0
45,9

3:00
4:00

30,6
30,5

43,1
39,5

33,9
33,9

43,5
43,4

29,9
31,5

45,2
43,8

5:00
6:00

36,8
41,2

43,9
49,7

39,1
45,1

46,9
50,6

39,6
45,2

45,3
51,7

7:00

42,5

50,2

45,9

50,1

46,5

50,8

8:00
9:00

43,9
41,0

49,0
45,4

43,9
40,3

48,8
47,9

44,8
40,1

50,4
47,1

10:00
11:00

41,3
39,4

49,1
45,1

38,6
39,6

45,1
46,8

38,6
38,5

46,3
49,6

12:00
13:00

39,0
39,4

44,2
45,2

41,3
40,4

47,3
54,2

38,9
39,7

47,6
51,0

39,4
39,0

48,1
48,7

14:00
15:00

40,2
41,7

47,7
51,4

42,0
41,2

51,6
70,3

40,6
40,7

47,7
52,1

38,3
39,3

45,9
47,3

16:00
17:00

43,0
42,4

57,7
50,6

42,5
41,9

50,9
46,9

39,4
39,5

47,1
47,8

18:00

42,4

56,3

42,8

48,3

41,2

46,2

19:00
20:00

41,2
39,6

49,4
50,8

41,1
40,6

47,3
47,2

42,3
42,1

47,3
48,8

21:00

38,4

47,6

39,9

47,2

41,2

48,6

22:00
23:00

37,4
34,8

44,2
41,8

37,4
35,8

47,2
44,5

39,8
35,3

47,2
45,0

dag

41

42

avond
nacht
dag
avond
nacht

40
30

41
33
53
49
44

Vlarem II gemiddelden
41

41

42
31
60
47
46
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ma 10/03/14
Lden
Lnight

7.4.4

di 11/02/14

54
43

wo 12/03/14

53 (58)
46

do 13/03/14

53
45

Resultaten statistische analyse – ambulante meetpunten
Op maandag 10 maart van 09.50 tot 14.00 uur en op donderdag 14 maart van 15.35 tot 17.00 uur
werden ambulante geluidsmetingen uitgevoerd in vijf meetpunten. Het optredende geluidsniveau
werd continu opgemeten en uitgemiddeld over een periode van 15 minuten en per seconde. Tijdens
de metingen werden de waarden van volgende grootheden bepaald:
-

LAeq,1sr: het constante A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende de meettijd (1 seconde)
dezelfde geluidsenergie bezit als het werkelijk fluctuerende signaal,

-

LAeq,T: het constante A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende de meettijd (T = 15
minuten) dezelfde geluidsenergie bezit als het werkelijk fluctuerende signaal,

-

LAN,T: het A gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N % van de meettijd (T = 15
minuten) overschreden wordt, met N = 5 (piekniveaus), 50 en 95 (achtergrondniveau
volgens VLAREM II). Deze waarden worden bepaald per periode van 1 uur en zowel grafisch
als in tabelvorm weergegeven.

Simultaan met de ambulante geluidsmetingen werden verkeerstellingen uitgevoerd. Tijdens de
tellingen werd een onderscheid gemaakt tussen personenwagens, motoren, vrachtvoertuigen en
bussen. Deze tellingen hadden tot doel om het relatief belang van het wegverkeer in het totaal
geluidsniveau in te schatten. Zij vormden ook een nuttige aanvulling op de verkeerstellingen i.k.v. de
discipline mens-verkeer.
Tabel 7-7 Meetresultaten ambulante geluidsmetingen
Meetpunt

Tijd (start)

A1
A1
A1
A2
A2
A2
A3
A3
A3
A4
A4
A4
A5
A5
A5

11:06
13:36
16:41
10:42
13:17
16:24
10:26
13:00
16:08
10:10
12:40
15:52
09:54
12:23
15:35

LAeq,
15min
49,5
46,0
51,1
62,3
58,8
62,8
55,8
58,5
62,1
70,2
70,4
70,1
57,8
57,0
57,3

LAmax,
15min
68,8
73,7
74,0
83,4
74,5
81,3
67,3
80,9
78,9
82,2
86,5
82,1
69,3
77,6
65,5

LAmin,
15min
31,7
34,5
32,9
42,6
43,8
47,6
41,2
41,0
45,3
47,5
47,3
50,3
39,4
37,1
41,0
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LA10,
15min
56,2
49,8
57,4
67,2
65,5
68,4
60,1
60,7
66,0
75,7
75,6
75,0
62,4
62,1
60,8

LA50,
15min
43,3
40,2
43,8
53,2
53,1
57,9
54,2
55,4
60,3
66,6
66,4
67,9
56,2
54,1
56,8
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LA95,
15min
35,8
36,2
36,3
46,0
45,6
50,0
45,4
44,8
51,5
52,2
52,5
57,9
43,4
43,5
48,9

Tabel 7-8 Resultaten verkeerstellingen t.h.v. de ambulante meetpunten
Meetpunt
Tijd (start)
Auto
Vracht
Motor
Totaal
A1
11:06
2
0
0
2
A1
13:36
2
0
0
2
A1
16:41
0
0
0
0
A2
10:42
60
3
0
63
A2
13:17
69
0
0
69
A2
16:24
62
0
3
65
A3
10:26
165
8
2
175
A3
13:00
213
5
5
223
A3
16:08
305
15
3
323
A4
10:10
192
18
3
213
A4
12:40
231
19
3
253
A4
15:52
330
18
6
354
A5
09:54
191
18
0
209
A5
12:23
212
16
1
229
A5
15:35
330
21
0
351
De ambulante metingen werden uitgevoerd tijdens de voormiddag, de vroege namiddag en de
avondspits omdat de avondspits qua geluid belangrijker is dan de ochtendspits.
De resultaten zijn als volgt per meetpunt:
In de ambulante meetpunten 4 en 5 ligt de waarde van LA95,15min 5 à 6 dB(A) hoger op donderdag
tijdens de avondspits ten opzichte van de metingen op maandag in de voormiddag en de vroege
namiddag. De waarde van LA50,15min ligt op donderdag tijdens de avondspits 1 tot 3 dB(A) hoger
dan op maandag. Het aantal voertuigen was met ca. 60% toegenomen.
In ambulant meetpunt 3 ligt de waarde van LA95,15min 6 à 7 dB(A) hoger op donderdag tijdens de
avondspits ten opzichte van de metingen op maandag in de voormiddag en de vroege namiddag. De
waarde van LA50,15min ligt op donderdag tijdens de avondspits 5 à 6 dB(A) hoger dan op maandag
Ook hier lag het aantal autopassages ca. 60% hoger, maar de toename van de vrachtwagens bedroeg
meer dan 100%.
In ambulant meetpunt 2 ligt de waarde van LA95,15min ca. 4 dB(A) hoger op donderdag tijdens de
avondspits ten opzichte van de metingen op maandag in de voormiddag en de vroege namiddag. Het
verkeer is tijdens alle perioden vergelijkbaar.
In ambulant meetpunt 1 is de waarde van LA95,15min op donderdag tijdens de avondspits
vergelijkbaar met de waarde van de metingen op maandag in de voormiddag en de vroege
namiddag. Het verkeer is tijdens alle perioden vergelijkbaar.
Beoordeling van de meetresultaten naar Vlarem II
Bij de beoordeling van het huidige geluidsklimaat wordt een toetsing doorgevoerd van de gemeten
waarden van het geluid met de kwaliteitsdoelstellingen uit Vlarem II. In Tabel 7-9 zijn de relevante
gegevens samengevat. Aangeduid zijn: de periode van de dag, de ligging volgens het gewestplan, de
gemeten minimumwaarde, maximumwaarde en de gemiddelde waarde van het achtergrondgeluid,
de milieukwaliteitsdoelstelling (richtwaarde RW) voor een gebied op minder dan 500 m van een
industriegebied.
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Tabel 7-9 Samenvatting van meetresultaten en vergelijking met de richtwaarde uit Vlarem II
(dB(A))
MP

Periode

Ligging volgens gewestplan

LA95,1h
min

LA95,1h
max

LA95,1h,
gem

RW
LA95,1h

V1

dag

woongebied

41

42

42

50

avond

op minder dan 500 m van

40

42

40

45

nacht

industriegebied

30

33

31

45

36

36

36

50

A1

dag

A2

dag

woongebied

46

50

47

50

A3

dag

op minder dan 500 m van

45

52

47

50

A4

dag

industriegebied

52

58

54

50

A5

dag

43

49

45

50

Uit de meetgegevens in Tabel 7-9 kan besloten worden dat de gemiddelde geluidsdrukniveaus in het
vaste meetpunt V1 ruim onder de milieukwaliteitsnormen uit het Vlarem II voor woongebied op
minder dan 500 meter van een industriegebied liggen voor alle perioden van de dag. Zelfs de
maximale gemeten waarde van gelijk welke periode ligt (ver) onder de doelstellingen.
De gemiddelde waarde tijdens de dagperiode ligt 8 dB(A) onder de doelstelling, tijdens de
avondperiode ligt de gemiddelde waarde 5 dB(A) onder de doelstelling en tijdens de nachtperiode
zelfs 11 dB(A). Deze lage waarden zijn te danken aan de rustige omgeving, in combinatie met de
ligging in woongebied op minder dan 500 meter van een industriegebied, waar relatief soepele
geluidseisen van toepassing zijn.
Verder kan uit Tabel 7-9 worden besloten dat voor alle ambulante meetpunten voldaan wordt aan
de milieukwaliteitsnormen voor alle periodes van het etmaal (zijnde de dag, de avond en de nacht),
behalve in ambulant meetpunt A4 (langsheen een drukke verkeersweg).
Ambulant meetpunt A1 ligt in een zone met weinig verkeer (tijdens de metingen is er geen verkeer
gepasseerd). Het geluidsdrukniveau ligt ruim, met 14 dB(A) onder de kwaliteitsdoelstelling.
In de ambulante meetpunten A2 en A5 wordt de richtwaarde gerespecteerd en is er voor de
gemiddelde waarde nog wat marge. Ook de resultaten van het ambulant meetpunt A3 liggen in
dezelfde grootte-orde. De maximaal opgemeten LA95-waarde ligt echter wel boven de
kwaliteitsdoelstelling van 50 dB(A) (invloed van wegverkeer).
Voor het ambulante meetpunt A4 liggen de meetwaarden boven de milieukwaliteitsdoelstelling van
50 dB(A). Voor de minimale opgemeten LA95-waarde bedraagt de overschrijding 2 dB(A), voor de
gemiddelde LA95-waarde bedraagt de overschrijding 4 dB(A) en voor de maximale opgemeten LA95waarde bedraagt de overschrijding 8 dB(A). Dit meetpunt A4 heeft de hoogste verkeersbijdrage en is
gesitueerd langsheen de Citadellaan (R26).

Beoordeling naar ontwerp-KB uit 1991
Bij de beoordeling van het huidige geluidsklimaat wordt een toetsing doorgevoerd van de gemeten
waarden van LAeq met de richtwaarden uit het ontwerp-KB van 1991. In Tabel 7-10 zijn de relevante
gegevens samengevat. Aangeduid zijn: de periode van de dag, de ligging volgens het ontwerp-KB van
1991, de gemeten minimumwaarde, maximumwaarde en de gemiddelde waarde van LAeq, de
maximale waarde (MW) en de richtwaarde (RW) volgens het ontwerp-KB van 1991.

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 128 van 311

Tabel 7-10 Samenvatting van de gemeten waarde van LAeq en de vergelijking met de richtwaarden
uit het ontwerp KB van Miet Smet van 1991 (alle waarden in dB(A))
Punt

Periode

V1

Dag

LAeq,
min

LAeq,
max

LAeq,
gem

MW

RW

47

60

52

70

60

47

49

48

70

60

Nacht

44

47

46

70

60

A1

Dag

46

51

49

70

60

A2

Dag

59

63

61

70

60

A3

Dag

56

62

59

70

60

A4

Dag

70

70

70

70

60

A5

Dag

57

58

57

70

60

Avond

Ligging

In woongebied binnen
de bebouwde kom, overige

In woongebied binnen
de bebouwde kom, overige

Uit Tabel 7-10 blijkt duidelijk dat in het vaste meetpunt 1 zowel het gemiddelde LAeq-niveau als de
maximale waarde voldoet aan de richtwaarde. De huidige geluidsbelasting in deze omgeving is laag.
Uit Tabel 7-10 kan besloten worden dat voor alle ambulante meetpunten voldaan wordt aan de
maximale waarden. In ambulant meetpunt A4 wordt deze waarde drie keer opgemeten en evenveel
keer schommelt het niveau rond de maximale waarde.
In de ambulante meetpunten A1 en A5 wordt eveneens de richtwaarden gerespecteerd.
In ambulant meetpunt A2 wordt de richtwaarde met 1 dB(A) overschreden bij uitmiddeling en wordt
met 3 dB(A) overschreden voor de maximale opgemeten LAeq-waarde.
In ambulant meetpunt A3 wordt voldaan aan de maximale waarde, de richtwaarde wordt niet
overschreden bij uitmiddeling, maar wel met 2 dB(A) overschreden door de maximale opgemeten
LAeq-waarde.
In ambulant meetpunt 4 (Citadellaan) is er een (ruime) overschrijding van de richtwaarde, die wordt
veroorzaakt door het wegverkeerslawaai afkomstig van de Citadellaan (R26) Industrielaan.

Evaluatie o.b.v. gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeersgeluid (uit rapport
‘onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’) (LNE, 2010) (Lden en Lnight, dB(A)).
Bij de beoordeling van het huidige geluidsklimaat wordt een toetsing doorgevoerd van de gemeten
waarden van Lden en Lnight in het vaste meetpunt 1 met de gedifferentieerde referentiewaarden uit
het uit rapport ‘onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’. In Tabel 7-11 zijn de relevante
gegevens samengevat. Aangeduid zijn: het meetpunt, de ligging volgens de wegclassificatie, de
gemeten waarde Lden, de gemeten waarde Lnight en de vooropgestelde gedifferentieerde
referentiewaarden voor de parameters Lden en Lnight.
Tabel 7-11 Samenvatting van de berekende waarden Lden en Lnight en vergelijking met de
gedifferentieerde referentiewaarden uit rapport ‘onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’)
(alle waarden in dB(A))
Punt

Ligging

Lden,
gem

Lnight,
gem

Lden

Lnight

V1

Secundaire wegen, bestaande wegen

53

45

>55

>45

V1

Secundaire wegen, bestaande wegen stand still

53

45

65

55

V1

Secundaire wegen, nieuwe woonontwikkeling

53

45

55

45
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Meetpunt V1 ligt op ca. 300 meter van de Citadellaan (R26), een bestaande secundaire weg. Uit de
geluidsmetingen is een waarde voor de parameter Lden berekend van ca. 53 dB(A) en een waarde
van ca. 45 dB(A) voor de parameter Lnight.
De waarden van Lden en Lnight liggen steeds onder de vooropgestelde gedifferentieerde
referentiewaarde.

7.5

Geplande toestand en effecten

7.5.1

Algemeen
Zoals reeds aangehaald betreft het voorgenomen plan de herbestemming van het militair domein
ten behoeve van een gemengd stedelijk programma dat geïntegreerd kan worden in de beschermde
site.
Er wordt aangegeven dat er twee bestemmingszones voorzien zijn binnen het RUP:
-

Stedelijk ontwikkelingsgebied met cultuurhistorische waarde,

-

Parkgebied met cultuurhistorische waarde.

Het gebied voor stedelijke ontwikkeling is bestemd voor (een menging van functies is wenselijk en
wordt nagestreefd):
-

openbare nuts-en gemeenschapsvoorzieningen (volgens Vlarem II gebiedstype 2),

-

personeelsintensieve en bezoekersintensieve activiteiten,

-

stedelijk wonen,

-

kantoren en diensten,

-

openbare groene en verharde ruimten,

-

horeca, toeristische logies, kleine bedrijven, private nutsvoorzieningen en diensten, sociaalculturele inrichtingen, recreatieve voorzieningen.

Concreet betekent dit dat sommige van deze invullingen in het kader van de milieuwetgeving
indelingsplichtige
activiteiten
zullen
uitoefenen/hebben
(vb.
transformatoren,
verwarmingsinstallaties, koelinstallaties, …).

7.5.2

Planologische effecten van de stedelijke ontwikkeling
Volgens het beoordelingskader van Vlarem II dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen:
-

beoordelingspunten die gelegen zijn binnen de contour van gebieden ingekleurd als
mogelijke nieuwe gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen,

-

beoordelingspunten die gelegen zijn rondom de contour van een nieuw gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen binnen een perimeter van 500 meter.

De planologisch-akoestische gevolgen van de beoogde wijzigingen worden, uitgaande van het
beoordelingskader van Vlarem II, weergegeven in Figuur 7-3 en Figuur 7-4. Deze figuren geven een
weergave van de door het gewestplan bepaalde milieukwaliteitsnormen binnen en rondom het
plangebied. Figuur 7-3 geeft de huidige planologisch-akoestische toestand weer. Figuur 7-4 geeft de
mogelijke toekomstige invulling weer.
De geplande ontwikkeling wordt omschreven als een stedelijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling is
echter niet terug te vinden in Tabel 7-1. Om die reden wordt een dubbele afweging gemaakt,
afhankelijk van de inkleuring op het bestemmingsplan rood (gebiedstype 4, namelijk woongebied) of
blauw (gebiedstype 5, gebeid voor gemeenschapsvoorzieningen). Afhankelijk van die inkleuring zal
immers een verschillend effect optreden.
De contouren van 500 meter rond het plangebied en 500m rond de relevante omgeving worden in
contourlijnen weergegeven. De gele contourlijn omvat de huidige gebieden op minder dan 500 m
van industriegebieden of van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen.
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Rond het ‘stedelijk ontwikkelingsgebied’ binnen het plangebied is op 500 m een contourlijn getekend
in zwart, met lichtgrijze arcering.
Inkleuring rood (gebiedstype 4 woongebied)
Indien het stedelijk ontwikkelingsgebied volledig rood wordt ingekleurd, verandert er niets aan de
invulling van de richtwaarden voor geluid.

Figuur 7-3- Huidige invulling volgens het gewestplan (bron AGIV)
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Figuur 7-4- Mogelijk toekomstige invulling volgens het gewestplan (bron AGIV)
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Inkleuring blauw (gebiedstype 5 gebied voor gemeenschapsvoorzieningen)
Indien het stedelijk ontwikkelingsgebied blauw wordt ingekleurd, breidt de gele contourlijn uit met
de grijze vlakken links en rechts (enkel gebaseerd op gewestplanbestemming).

Dit betekent dat een hogere geluidsbelasting kan worden toegelaten zonder dat een toepasselijke
norm wordt overschreden.
Algemeen gesteld komen de wijzigingen voor gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen erop neer
dat de milieukwaliteitsnormen versoepelen of gelijk blijven binnen de geplande contour, maar - in
dit specifiek plangebied, zijnde militair domein - dat er een ruimere geografische afbakening ontstaat
die voortaan ook moet worden beoordeeld als gebied op minder dan 500 m van een gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen.
In Tabel 7-12 wordt een samenvatting gegeven van de planologisch-akoestische gevolgen binnen het
plangebied voor het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen.
Uit de beschrijving van de bestaande toestand kan worden besloten dat de geluidskwaliteit voldoet
aan de richtwaarden van de huidige gebiedstypes vooropgesteld in Vlarem II voorwaarden. Daarom
wordt er van uit gegaan dat het specifiek geluid voldoet aan de richtwaarden van bijlage 4.5.4. zoals
voorgeschreven door bijlage 4.5.6.2 van Vlarem II.
Voor het plangebied wordt voorgesteld om ook deze richtwaarden in open lucht van Vlarem II als
uitgangspunt te hanteren. Per definitie moeten indelingsplichtige activiteiten die zich daar zullen
vestigen aan de voorwaarden van het Vlarem II voldoen. Er wordt voorgesteld om dezelfde normen
toe te passen op het volledige plangebied, m.a.w. alle toekomstige indelingsplichtige activiteiten
binnen het plangebied moeten samen voldoen aan de voorwaarden van het Vlarem II. Op deze
manier wordt het voorzorgsprincipe toegepast: indien alle indelingsplichtige activiteiten samen aan
de normen voldoen, geldt dat per definitie ook voor elke individuele indelingsplichtige activiteit.
Algemeen kan dan ook worden gesteld dat de geluidsproductie van het volledige plangebied beperkt
dient te worden tot:
60 dB(A) voor de dagperiode en 55 dB(A) voor de avond- en nachtperiode voor
ontvangpunten binnen het gebied voorzien voor stedelijke ontwikkelingen,
50 dB(A) voor de dagperiode en 45 dB(A) voor de avond- nachtperiode voor ontvangpunten
in een gebied op minder dan 500 meter gelegen van een gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen (woongebied, woonuitbreidingsgebied, agrarisch gebied en
parkgebied).
Voor gebieden op een afstand groter dan 500 m van een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen
gelden de richtwaarden volgens de verschillende bestemmingen.
Indien het geluid geproduceerd door een nieuwe indelingsplichtige activiteit een tonaal karakter zou
hebben, dient er rekening mee gehouden te worden dat bij de beoordeling een correctiefactor van 5
dB(A) aan het geluid veroorzaakt door de inrichting dient toegevoegd te worden.
De omvorming van de huidige invulling van militair domein tot gebied voor
gemeenschapsvoorzieningen, impliceert dat de milieukwaliteitsdoelstellingen voor de omliggende
gebieden – al dan niet woonkernen - wijzigen. Voor het militair domein zelf (federale bevoegdheid)
zijn er geen geluidsnormen van Vlarem II van toepassing.
Afhankelijk van de ligging en de beoordelingsperiode wordt de milieukwaliteitsdoelstelling 5 tot 10
dB(A) minder streng. Dit kan een negatief effect op het geluidsklimaat in de nabijgelegen
woonkernen hebben, alhoewel de milieukwaliteitsdoelstelling volgens de nieuwe richtwaarde toch
gerespecteerd wordt.
Bij een relatieve beoordeling van het effect zou hieraan een score van -2 (matig negatief effect) tot 3 (zeer negatief effect) gegeven worden. Dit naar analogie met het stand-stillprincipe, zoals gesteld
in artikel 1.2.1 §2 van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid dat stelt dat men, op

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 133 van 311

basis van een afweging van de verschillende maatschappelijke activiteiten in het milieubeleid moet
streven naar een hoog beschermingsniveau.
Door voorliggend significantiekader wordt de relatieve beoordeling gekoppeld aan de absolute
beoordeling volgens Tabel 7-5. Het negatieve effect van de omvorming van verschillende
deelgebieden tot gemeenschapsvoorziening wordt teniet gedaan, door het respecteren van de
toepasselijke richtwaarden, zijnde de richtwaarden voor gemeenschapsvoorziening, waardoor de
tussenscore van -3 resulteert in een eindscore van -1.
Effectenbeoordeling:
Licht negatief (score -1): bijkomende geluidsbelasting door gemeenschapsvoorzieningen in een
mogelijks reeds belaste omgeving, die conform de milieukwaliteit uit Vlarem II is. Bij de beoordeling
volgens het significantiekader onder Tabel 7-5 heeft dit een score van -1, hetgeen betekent dat er
geen dwingende verplichting zou zijn om milderende maatregelen te treffen.
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Tabel 7-12 Overzicht van de wijziging van de milieukwaliteitsnormen voor de verschillende deelgebieden voor “Regionale bedrijventerreinen”.
Periode

Ligging volgens gewestplan
voor

Dag
Avond
Nacht

Militair domein

Dag

4° Woongebieden en woonuitbreidingsgebieden

Avond
Nacht

Ligging volgens gewestplan
na
Plangebied zelf
5°
Industriegebieden,
dienstverleningsgebieden,
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de
ontginning
Omgeving plangebied
2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m
gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen
2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m
gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen

Dag
Avond
Nacht

5° BIS Agrarische gebieden

Dag
Avond
Nacht

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten
richtwaarden worden vastgesteld (nl. parkgebieden)
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MK
voor

MK
na

verschil

geen
geen
geen

60
55
55

-

45

50

5

40
35

45
45

5
10

45
40
35

50
45
45

5
5
10

45
40
35

50
45
45

5
5
10

7.5.3

Verkeerseffecten
De actuele toestand werd opgemeten en getoetst aan de gedifferentieerde referentiewaarden,
waaruit bleek dat de waarden van Lden en Lnight steeds onder de vooropgestelde referentiewaarde
lagen. Aangezien het een plan-MER over een bestemmingswijziging is, werd geen
computersimulatiemodel opgesteld van de bestaande toestand, noch een berekening van de te
verwachten toestand. Wel wordt (conform de Richtlijnenboeken geluid en trillingen en
stadsontwikkeling en recreatie) hierna het effect berekend.
Door de ontwikkelingen zal ter hoogte van het plangebied “meer” lokaal verkeer gegenereerd
worden. Algemeen kan gesteld worden dat volgende parameters bepalend zijn voor geluid afkomstig
van wegverkeer:
-

Een eerste parameter betreft de invloed van de verhoging van de verkeersintensiteit door de
extra voertuigbewegingen. Het is gebruikelijk om in geluidsprognoseformules het verband
tussen verkeersintensiteit en geluidsdrukniveau aan te geven door het verhoudingsgetal 10 log
n. Hieruit blijkt dat een verdubbeling van de verkeersintensiteit nodig is om een verhoging van
3 dB(A) te veroorzaken,

-

Een andere belangrijke parameter is het percentage zwaar verkeer. Aangezien het zware
verkeer (vrachtwagens) duidelijk meer geluid (ca. 10 dB(A)) produceert dan personenwagens
kan een verandering in de samenstelling van het verkeer tot gewijzigde geluidsdrukniveaus
leiden. Uit onderzoek (‘Verkeerslawaai en wegontwerp’, ir. Van Noort en ir. Oosting, 1973 en
‘Lawaaibronnen, prognose verkeerslawaai, maatregelen verkeerslawaai’, TH Delft, 1975) blijkt
dat een aandeel van 30% zwaar verkeer leidt tot een geluidsdrukniveauverhoging van ca. 4
dB(A). Een aandeel zwaar verkeer van 5 tot 10 % geeft aanleiding tot een geluidsdrukniveauverhoging van 0,5 tot 1 dB(A). Deze (relatief beperkte) invloed is vooral te verklaren door
het relatief grote snelheidsverschil tussen de personenwagens en het zwaar verkeer, waardoor
het lawaai van het personenverkeer het lawaai van het zwaar verkeer grotendeels maskeert.
Opgemerkt dient te worden dat het hier de waarde van LAeq,1h betreft. Voor wat betreft de
optredende piekniveaus zal de invloed van het zwaar verkeer uiteraard hoger liggen,

-

Een verdere belangrijke factor is de doorstroming. Het geluid geproduceerd door de motor (inen uitlaat) is sterker naarmate de motor meer vermogen moet ontwikkelen. Hoe hoger het
toerental van de motor, hoe sterker het geproduceerde lawaai. Vooral bij optrekken, als de
motoren een grote prestatie moeten leveren, zijn de geluidsniveaus die de motor veroorzaakt
hoog. Het veelvuldig afremmen en optrekken veroorzaakt (vooral in stedelijke kernen) dan ook
extra hinder. De plaatsen waar dit optreedt, zijn steeds gelegen in een omgeving met een
grotere concentratie van woningen, bushalten en kruispunten (verkeerslichten),

-

Een andere belangrijke factor is de plaats waar de verkeerstoename zich voordoet, m.a.w. het
type wegdek.

Ten gevolge van het plan kan de verkeersintensiteit op het bestaand wegennet weliswaar wijzigen,
en daarmee ook het verkeersgeluid. Een belangrijke verkeerstoename met ca. 26% komt overeen
met een geluidstoename van “slechts” 1 dB(A). Bij een verdubbeling van het aantal voertuigen stijgt
het geluidsdrukniveau met 3 dB.
Wat dit betekent voor het plangebied wordt in onderstaande paragrafen besproken.
In Tabel 7-13 staan de concrete verkeersgegevens, namelijk de verwachte toename en afname in en
rond het plangebied tijdens de avondspits, voor 4 scenario’s.
Scenario 1 :
Scenario 2 :
Scenario 3 :
Scenario 4 :

Verhuis ziekenhuis, ontsluiting site langs de Leuvensestraat
Verhuis ziekenhuis, ontsluiting site langs de Kanonsbaan
Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development,
ontsluiting site langs de Leuvensestraat
Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development,
ontsluiting site langs de Kanonsbaan
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Uit de gegevens van Tabel 7-13 blijkt dat er zich slechts in een tweetal straten een effect kan
voordoen. In de meeste straten blijft de stijging van het aantal voertuigen beperkt tot minder dan 20
%.
Enkel in de straten waar de ontsluitingsweg zich zou kunnen situeren, is er een duidelijk stijging van
het aantal voertuigen, namelijk in de Leuvensestraat in de scenario’s 1 en 3 en in de Kanonsbaan in
de scenario’s 2 en 4.
Uit Tabel 7-13 blijkt dat:
in scenario 1 het aantal voertuigen in de avondspits toeneemt van ca. 331 tot ca. 608, of dat er
een stijging optreedt met 84 %. Ter hoogte van het woonblok aan de hoek van de
Leuvensestraat en de Engelandstraat kan het specifiek geluidsdrukniveau veroorzaakt door
wegverkeer in de desbetreffende straat net niet met 3 dB toenemen,

-

in scenario 3 het aantal voertuigen in de avondspits toeneemt van ca. 331 tot ca. 701, of dat er
een stijging optreedt met 112 %. Ter hoogte van het woonblok aan de hoek van de
Leuvensestraat en de Engelandstraat kan het specifiek geluidsdrukniveau veroorzaakt door
wegverkeer in de desbetreffende straat met 3 dB toenemen.

Tabel 7-13 Verwachte aantal voertuigen tijdens de avondspits (17.00 – 18.00 uur)

R26 Citadellaan
Kanonsbaan
R26 Fort
Leopoldlaan
N29 Schoonaerde
R26
Antwerpsestraat
Weerstandsplein
R26 Omer
Vanaudenhoveln
R26 Kon.
Astridlaan
Hasseltsestraat
N2 Eduard
Robeynslaan
R26 Commissaris
Neyskenslaan
Leuvensestraat
Leuvensesteenwg
N10 Delphine
Alenuslaan
Diestersteenweg

Ref
1248
3

Scenario 1
%
Intens verschil
1348
8%
3
0%

Scenario 2
%
Intens verschil
1348
8%
283
8207%

Scenario 3
%
Intens verschil
1404
12%
3
0%

Scenario 4
%
Intens verschil
1404
12%
373
10859%

803
1880

891
1914

11%
2%

891
1914

11%
2%

919
1995

14%
6%

919
1995

14%
6%

1328
663

1275
595

-4%
-10%

1275
595

-4%
-10%

1328
663

0%
0%

1328
663

0%
0%

1626

1603

-1%

1603

-1%

1626

0%

1626

0%

1475
468

1430
459

-3%
-2%

1430
459

-3%
-2%

1475
468

0%
0%

1475
468

0%
0%

1990

2020

1%

2020

1%

2090

5%

2090

5%

1356
331
451

1427
608
483

5%
84%
7%

1427
328
450

5%
-1%
0%

1456
701
495

7%
112%
10%

1456
331
451

7%
0%
0%

1120
648

1286
669

15%
3%

1191
669

6%
3%

1345
718

20%
11%

1219
718

9%
11%

Uit Tabel 7-13 blijkt verder dat:
in scenario 2 het aantal voertuigen in de avondspits toeneemt van 3 tot 283. Ter hoogte van
deze 3 woningen in de Kanonsbaan kan het specifiek geluidsdrukniveau veroorzaakt door
wegverkeer in de desbetreffende straat zeer sterk toenemen, met ca. 20 dB, voor zover de
invloed van het wegverkeerslawaai van de Citadellaan buiten beschouwing gelaten zou worden.
Echter de situatie ter hoogte van deze woningen is reeds belast omwille van het
wegverkeerslawaai van de Citadellaan zelf.
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-

in scenario 4 het aantal voertuigen in de avondspits toeneemt van 3 tot 373. Ter hoogte van
deze 3 woningen in de Kanonsbaan kan het specifiek geluidsdrukniveau veroorzaakt door
wegverkeer in de desbetreffende straat zeer sterk toenemen, met ca. 21 dB, voor zover de
invloed van het wegverkeerslawaai van de Citadellaan buiten beschouwing gelaten zou worden.
Echter de situatie ter hoogte van deze woningen is reeds belast omwille van het
wegverkeerslawaai van de Citadellaan zelf.

Uit de geluidsmetingen tijdens de spits blijkt dat het geluidsdrukniveau ter hoogte van A5
(Kanonsbaan) ca. 57 dB(A) bedraagt. Uit de geluidsbelastingskaarten is een Lden-waarde van ca. 60
d(A) berekend. Ter hoogte van de woningen op 5m afstand van de weg zou het geluidsdrukniveau
naar 65 dB(A) kunnen stijgen.
Uit de geluidsmetingen tijdens de spits blijkt dat het geluidsdrukniveau ter hoogte van A2
(Leuvensestraat) ca. 62 dB(A) bedraagt. Er wordt een verdubbeling van het verkeer verwacht. Het
geluidsdrukniveau door het verkeer kan stijgen met maximaal ca. 3 dB(A).
Verder blijkt uit Tabel 7-13 dat een daling optreedt in een aantal straten. Deze daling is echter te
klein (maximaal 10 %) om op akoestisch vlak een relevante invloed te hebben op de omgeving.
Indien het ziekenhuis verhuist (scenario’s 1 en 2), zal er ter hoogte van de huidige locaties,
Statiestraat en Hasseltsestraat plaatselijk een wijziging van het verkeer optreden.
De huidige ziekenhuissites zullen naar de toekomst toe opnieuw worden ingevuld met hoofdzakelijk
wonen. Op de site langs de Hasseltsestraat zullen dit er ongeveer 100 zijn, op de site langs de
18
Statiestraat zullen dit ongeveer 75 woningen zijn . De totale verkeersgeneratie tijdens de
19
avondpiek, die gepaard zal gaan met deze woningen , is slechts een beperkt aandeel van de
verkeersgeneratie van het ziekenhuis, waardoor er alsnog een positief effect zal zijn.Er kan worden
verwacht dat er in de Hasseltsestraat een verhoging van het geluidsdrukniveau zal zijn (aandeel van
het verkeer van het ziekenhuis op het totaal aandeel verkeer in de ontsluitingsstraten niet gekend
maar wellicht het grootst in de Statiestraat). In de Statiestraat zal er een grote verkeersafname
optreden (belangrijke bijdrage van het verkeer van het ziekenhuis in het totaal aandeel verkeer in de
Statiestraat) zodat een belangrijk geluidsreducerend effect verwacht kan worden.

Bij de scenario’s 3 en 4 treden deze afnames in verkeer en bijgevolg op vlak van geluid niet op.
In Tabel 7-14 staan de concrete verkeersgegevens, namelijk de verwachte toename en afname in en
rond het plangebied tijdens het etmaal, voor 4 scenario’s.
Scenario 1 :
Scenario 2 :
Scenario 3 :
Scenario 4 :

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

Uit de gegevens van Tabel 7-14 blijkt opnieuw dat er zich slechts in een tweetal straten een effect
kan voordoen. In de meeste straten blijft de stijging van het aantal voertuigen beperkt tot minder
dan 10 %. De daling blijft beperkt tot maximaal 8 %.

18

Indicatieve inschatting op basis van gegevens vanuit de Stad Diest.

19

175 woningen genereren 54 autoverplaatsingen tijdens de avondpiek, waarvan 38 toekomende
verplaatsingen en 16 vertrekkende verplaatsingen.
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Enkel in de straten waar de ontsluitingsweg zich zou kunnen situeren, is er een duidelijk stijging van
het aantal voertuigen, namelijk in de Leuvensestraat in de scenario’s 1 en 3 en in de Kanonsbaan in
de scenario’s 2 en 4.
Uit Tabel 7-14 blijkt dat:
in scenario 1 het aantal voertuigen in de Leuvensestraat gedurende de volledige dag toeneemt
van ca. 4124 tot ca. 6382, of dat er een stijging optreedt met 55 %. Ter hoogte van het
woonblok aan de hoek van de Leuvensestraat en de Engelandstraat kan het specifiek
geluidsdrukniveau veroorzaakt door wegverkeer in de desbetreffende straat hierdoor met bijna
2 dB toenemen,
-

in scenario 3 het aantal voertuigen in de Leuvensestraat gedurende de volledige dag toeneemt
van ca. 4124 tot ca. 6451, of dat er een stijging optreedt met 56 %. Ter hoogte van het
woonblok aan de hoek van de Leuvensestraat en de Engelandstraat kan het specifiek
geluidsdrukniveau veroorzaakt door wegverkeer in de desbetreffende straat hierdoor met bijna
2 dB toenemen.
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Tabel 7-14 Verwachte aantal voertuigen tijdens het etmaal

R26 Citadellaan
Kanonsbaan
R26 Fort
Leopoldlaan
N29 Schoonaerde
R26
Antwerpsestraat
Weerstandsplein
R26 Omer
Vanaudenhoveln
R26 Kon.
Astridlaan
Hasseltsestraat
N2 Eduard
Robeynslaan
R26 Commissaris
Neyskenslaan
Leuvensestraat
Leuvensesteenwg
N10 Delphine
Alenuslaan
Diestersteenweg

Ref
15.546
42

Scenario 1
%
Intens verschil
16.340
5%
42
0%

Scenario 2
%
Intens verschil
16.340
5%
2.370
5488%

Scenario 3
%
Intens verschil
16.524
6%
42
0%

Scenario 4
%
Intens verschil
16.524
6%
2.370
5488%

10.004
23.409

10.733
23.599

7%
1%

10.733
23.599

7%
1%

10.733
24.137

7%
3%

10.733
24.137

7%
3%

16.536
8.262

15.998
7.583

-3%
-8%

15.998
7.583

-3%
-8%

16.536
8.262

0%
0%

16.536
8.262

0%
0%

20.253

19.985

-1%

19.985

-1%

20.253

0%

20.253

0%

18.370
5.833

17.930
5.732

-2%
-2%

17.930
5.732

-2%
-2%

18.370
5.833

0%
0%

18.370
5.833

0%
0%

24.784

24.948

1%

24.948

1%

25.411

3%

25.411

3%

16.892
4.124
5.619

17.450
6.382
5.873

3%
55%
5%

17.450
4.055
5.595

3%
-2%
0%

17.519
6.451
5.897

4%
56%
5%

17.519
4.124
5.619

4%
0%
0%

13.942
8.067

15.304
8.183

10%
1%

14.509
8.183

4%
1%

15.364
8.510

10%
5%

14.569
8.510

5%
5%

Uit Tabel 7-14 blijkt verder dat:
in scenario 2 en scenario 4 het aantal voertuigen in Kanonsbaan gedurende de volledige dag
toeneemt van 42 tot 2370. Ter hoogte van de 3 woningen in de Kanonsbaan kan het specifiek
geluidsdrukniveau veroorzaakt door wegverkeer in de desbetreffende straat zeer sterk
toenemen, met ca. 18 dB, voor zover de invloed van het wegverkeerslawaai van de Citadellaan
buiten beschouwing gelaten zou worden. Echter de situatie ter hoogte van deze woningen is
reeds belast omwille van het wegverkeerslawaai van de Citadellaan zelf,
Uit de geluidsmetingen tijdens de spits blijkt dat het geluidsdrukniveau ter hoogte van A5
(Kanonsbaan) ca. 57 dB(A) bedraagt. Uit de geluidsbelastingskaarten is een Lden-waarde van ca. 60
d(A) berekend. Ter hoogte van de woningen op 5m afstand van de weg zou het geluidsdrukniveau
door het naar 63 dB(A) kunnen stijgen.
Uit de geluidsmetingen tijdens de spits blijkt dat het geluidsdrukniveau ter hoogte van A2
(Leuvensestraat) ca. 62 dB(A) bedraagt. Er wordt een toename van het verkeer met 55 % of 56 %
verwacht. Het geluidsdrukniveau door het verkeer kan stijgen met maximaal 2 dB(A).
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Effectenbeoordeling verkeersgeneratie:
Aangezien het hier een plan MER betreft wordt een relatieve beoordeling (beoordeling naar effect)
doorgevoerd (zie tevens motivering in §7.3).
De verkeerstoename in de Kanonsbaan (scenario 2 en 4) is significant. Het geluidsdrukniveau
veroorzaakt door alle verkeer (op de Citadellaan én de toename op de Kanonsbaan) in de avondspits
kan stijgen met maximaal ca. 8 dB(A). Bij de beoordeling volgens het significantiekader onder Tabel
7-5 heeft dit een score van -3, hetgeen betekent dat er noodzakelijkerwijs gezocht dient te worden
naar milderende maatregelen te koppelen aan de korte termijn.
De verkeerstoename in de Kanonsbaan (scenario 2 en 4) is significant. Het geluidsdrukniveau
veroorzaakt door alle verkeer op de Citadellaan én de toename op de Kanonsbaan gedurende het
etmaal kan stijgen met maximaal ca. 6 dB(A). Bij de beoordeling volgens het significantiekader onder
Tabel 7-5 heeft dit een score van -3, hetgeen betekent dat er noodzakelijkerwijs gezocht dient te
worden naar milderende maatregelen te koppelen aan de korte termijn.
In de Leuvensestraat (scenario 1 en 3) wordt een verdubbeling van het verkeer tijdens de avondspits
verwacht. Het geluidsdrukniveau door alle verkeer veroorzaakt, kan stijgen met maximaal ca. 3
dB(A). Bij de beoordeling volgens het significantiekader onder Tabel 7-5 heeft dit een score van -1,
hetgeen betekent dat er geen dwingende verplichting zou zijn om milderende maatregelen te
treffen.
In de Leuvensestraat (scenario 1 en 3) wordt een toename van het verkeer van 55 % of 56 %
verwacht gedurende het etmaal. Het geluidsdrukniveau door alle verkeer veroorzaakt, kan stijgen
met maximaal ca. 2 dB(A). Bij de beoordeling volgens het significantiekader onder Tabel 7-5 heeft dit
een score van -1, hetgeen betekent dat er geen dwingende verplichting zou zijn om milderende
maatregelen te treffen.
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7.6

Conclusies en milderende maatregelen
Uit de effecten beoordeling van de verkeersgeneratie blijkt dat er zich geen milderende maatregelen
opdringen indien de ontsluiting van de site zou gebeuren langs de Leuvensestraat. Daar wordt ter
hoogte van het woonblok op de hoek met de een stijging van het geluidsdrukniveau veroorzaakt
door het wegverkeer verwacht van maximaal 3 dB(A), volgens het significantiekader onder Tabel 7-5
heeft dit een score van -1.
Indien het ziekenhuis verhuist (scenario’s 1 en 2), zal er ter hoogte van de huidige locaties,
Statiestraat en Hasseltsestraat plaatselijk een afname van het verkeer optreden. Er kan worden
verwacht dat er in de Hasseltsestraat geen relevante invloed zal zijn op het geluidsdrukniveau
(beperkt aandeel van het verkeer van het ziekenhuis op het totaal aandeel verkeer in de
Hasseltsestraat). In de Statiestraat zal er een grote verkeersafname optreden (belangrijke bijdrage
van het verkeer van het ziekenhuis in het totaal aandeel verkeer in de Statiestraat) zodat een
belangrijk geluidsreducerend effect verwacht kan worden.
Uit de effectenbeoordeling van de verkeersgeneratie blijkt dat er zich milderende maatregelen
opdringen op korte termijn indien de ontsluiting van de site zou gebeuren langs de Kanonsbaan.
Daar wordt ter hoogte van de 3 woningen een stijging van het geluidsdrukniveau veroorzaakt door
het wegverkeer verwacht van ca. 8 dB(A), volgens het significantiekader onder Tabel 7-5 heeft dit
een score van -3.
Indien de ontsluiting via de Kanonsbaan zou gebeuren dient deze weg heraangelegd te worden,
omwille van het feit dat deze weg in zijn huidige toestand niet geschikt is voor ontsluiting van de
volledige site. Hoe dit zal gebeuren, is op dit moment niet concreet uitgewerkt en bijgevolg een
leemte in de kennis.
Vermits de maatregelen dienen om de effecten te milderen voor ‘slechts’ een 3-tal woningen (geen
cluster), wordt niet gedacht aan het plaatsen van schermen. Het plaatsen van schermen is immers
een dure maatregel én een overdrachtsmaatregel.
Uit een paper van AWV blijkt immers ook dat er andere mogelijke maatregelen zijn. Maatregelen die
voor dit plangebied kunnen worden weerhouden zijn:
-

Stille wegdekken: momenteel loopt een studie om de kennis over geluidsvriendelijke
wegdekken verder uit te diepen én met de bedoeling een aanzienlijke geluidsvermindering te
bekomen ten opzichte van de referentieverharding SMA-C. Reeds uitgevoerde geluidsmetingen
tonen enkele veelbelovende resultaten. Regelmatig herhalen van deze geluid- en
textuurmetingen zorgt ervoor dat ook de evolutie van de akoestische kwaliteit in de tijd kan
worden geanalyseerd. Op basis van dit onderzoek kunnen dergelijke nieuwe toplagen in een
latere fase eventueel in het wegverhardingsbeleid worden geïntegreerd. Concreet werd nog
niet gekwantificeerd hoeveel dB-winst kan worden gegenereerd.

-

Snelheidsbeperking: dit is een goedkope maatregel, maar vereist opvolging door de orde
handhaver. Het effect is afhankelijk van het actueel voorziene en het mogelijk op te leggen
snelheidsregime. Verwacht wordt dat dit weinig effect beperkt zal zijn, omdat reeds traag
gereden zal worden naar de aansluiting op de Citadellaan. De relevantie van deze maatregel
kan verder onderzocht worden in een projectfase.

-

Alternatieve route: een andere route die minder hinder teweeg brengt voor de omwonenden
kan een oplossing bieden (cf. scenario’s ontsluiting Leuvensestraat – Kanonsbaan). Geluidsarme
wegbedekking en maatregelen ter bevordering van de doorstroming en snelheidsregime zijn
steeds zinvol).
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Minder concreet van toepassing op dit plan, maar wel zeer belangrijk voor de algemene toekomstige
evoluties zijn:
-

Stille banden: sinds 1 november 2012 is de EU-verordening inzake de etikettering van banden
van toepassing. Het ‘bandenlabel’ geeft informatie over de brandstofefficiëntie, grip op nat
wegdek en de rolgeluidemissies door middel van duidelijke pictogrammen. Consumenten
kunnen nu een geïnformeerde keuze maken bij het kopen van banden. Het label geeft door
middel van drie streepjes aan hoeveel geluid de band buiten de auto maakt. Hoe minder
streepjes, hoe stiller. De stilste categorie (één streepje ) is 3 tot 6 dB stiller dan de lawaaierigste
groep.
Dit komt overeen met twee
tot vier
keer minder
verkeer.
(Vanaf snelheden boven de 40 à 50 km/h zijn de banden daarbij de belangrijkste geluidsbron
van een personenwagen.)

-

Stille banden: sinds de introductie van het bandenlabel blijken er grote verschillen tussen
banden te bestaan qua geluid. Lawaai kan een belangrijke overweging voor bestuurders zijn die
een comfortabele rit willen. Om het geluid te verminderen is het nodig om onder andere de
resonantie binnen de holte van de band te verlagen. Dit geluid ontstaat bij het rollen van de
band over de weg en veroorzaakt constructiegeluid in het voertuig. Enkele bandenfabrikanten
gebruiken een opencellig polyurethaanschuim, dat wordt bevestigd aan het binnenoppervlak
van de band. Het helpt om de resonanties te voorkomen en reduceert het geluid in de auto met
4 dB. (bron: best4tyres 05/2014)

-

Stille voertuigen: op 2 april 2014 stemde het Europees Parlement in met nieuwe geluidsregels
met betrekking tot personenvoertuigen en vrachtwagens. Zodra de regels van kracht zijn,
worden nieuwe geluidslimieten gefaseerd ingevoerd per 1 juli 2016, 2020 en 2024. In de eerste
fase gelden limieten alleen voor motorgeluid van nieuwe voertuigtypes. De tweede en derde
fase zullen van toepassing zijn op alle voertuigen die van de fabrieksband rollen. Daarnaast
worden tijdens deze fases nieuwe decibelwaarden geïntroduceerd. De regels zullen twee jaar
na het ingaan van de nieuwe fases worden toegepast (dus 2022 en 2026).
De limiet voor normale auto's wordt in 12 jaar teruggebracht van de huidige 74 dB naar 68 dB.
Voertuigen met meer vermogen zullen 1 tot 9 dB aan extra geluid mogen maken. De meest
krachtige zware vrachtwagens (meer dan 12 ton) mogen onder de nieuwe regels ook minder
lawaai maken. Voor hen geldt straks geen limiet meer van 81 dB, maar slechts 79 dB. (bron:
Persbericht EP)
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8

Lucht: bestaande toestand, effectbeoordeling en maatregelen

8.1

Studiegebied
Voor de discipline lucht wordt het studiegebied afgebakend tot het gebied waar de emissies een
impact hebben op de concentraties van de omgevingslucht.
Het studiegebied bevat minstens het plangebied. De wegsegmenten van de belangrijkste wegen van
en naar het plangebied waar relevante wijzigingen te verwachten zijn, worden mee opgenomen in
het studiegebied. De afbakening van het studiegebied is dientengevolge dezelfde als voor het aspect
mens – verkeer (zie §6.1).

8.2

Juridische en beleidsmatige context
De milieukwaliteitsnormen voor lucht worden beschreven in VLAREM II. Hieronder worden de
normen gegeven voor de meest relevante stoffen SO2, NO2, PM10 en PM2,5 (VLAREM-bijlage
2.5.3.2). Er worden immissiegrenswaarden gegeven enerzijds voor jaargemiddelden en anderzijds
(behalve bij PM2,5) voor dag- of uurgemiddelden (aantal toegelaten overschrijdingen per jaar).
Tabel 8-1 Immissiegrenswaarden volgens VLAREM II en Europese dochterrichtlijnen
Polluent
SO2

NO2 en NOx
Fijn Stof (PM10)
Fijn Stof (PM2,5)

Middelingstijd
1 uur
24 uur
kalenderjaar
1 uur
Kalenderjaar
24 uur
Kalenderjaar
Kalenderjaar

Grenswaarde µg/m³
350
125
20
200
40
50
40
25 (20 in 2020)

8.3

Methodologie

8.3.1

Methodiek beschrijving bestaande situatie

# toegelaten overschrijdingen
Max. 24 keer per jaar
Max. 3 keer per jaar
Max. 18 keer per jaar
Max. 35 keer per jaar
-

In eerste instantie wordt de plaatselijke luchtkwaliteit in het studiegebied beschreven voor de
relevant geachte componenten. Voor het plan-MER zullen vooral de verkeersemissies van belang
zijn.
De bestaande luchtkwaliteit wordt beschreven op basis van bestaande meetgegevens van het VMMmeetnet in de omgeving van het plangebied. Er zijn evenwel geen meetpunten in de onmiddellijke
nabijheid van het plangebied. Het meest nabije meetstation is op 15km ten westen van het
plangebied gelegen (Aarschot, Tieltsebaan -meting NO2, O3, PM10, SO2).
Aanvullende gegevens worden bekomen uit de interpolatiekaarten van VMM en
achtergrondconcentraties opgenomen in het model CAR-Vlaanderen. CAR-Vlaanderen laat toe om
uitspraken te doen op het niveau van de relevante individuele straatsegmenten voor het plangebied.
Als referentiejaar in CAR-Vlaanderen wordt het jaar 2015 gebruikt.

8.3.2

Effectvoorspelling en –beoordeling
Rekening houdend met de prognoses inzake wijziging verkeerstrafiek op de wegen en de
verkeersafwikkeling te wijten aan de planrealisatie, en de te verwachten evolutie inzake de
samenstelling van de uitlaatgassen en de achtergrond luchtkwaliteit, wordt de toekomstige situatie
kwantitatief ingeschat. De effecten van het door het plan gegenereerde verkeer t.h.v. de
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ontsluitingswegen worden ingeschat m.b.v. CAR Vlaanderen 2.0. De benodigde basisgegevens
worden aangereikt via de discipline mens-mobiliteit.
De
bekomen
gegevens
worden
gerelateerd
t.o.v.
aanvaardbare
concentratie/kwaliteitsdoelstellingen. Hierbij worden de Vlarem bepalingen en de Europese
luchtkwaliteitsdoelstellingen als juridisch toetsingskader beschouwd. De wijzigingen die zich zullen
voordoen t.o.v. de actuele situatie en de situatie bij autonome ontwikkeling (die als referentie
situatie dient beschouwd te worden), worden mee in kaart gebracht.
Voor de bepaling van de impact van de planrealisatie wordt het verschil met de referentiesituatie
beoordeeld in functie van de luchtkwaliteitsdoelstellingen (cfr. de bepalingen opgenomen in het
richtlijnenboek lucht).
Als referentiejaar in CAR-Vlaanderen wordt het jaar 2015 gebruikt.

De realisatie van het project zal vnl. leiden tot extra verkeersstromen maar tevens tot emissies van
gebouwverwarming. De verwarmingsemissies kunnen echter als beperkt aanzien worden rekening
houdend met de recente energienormering en richtlijnen. Gezien het studiegebied niet gekenmerkt
wordt door een uitermate dichte bebouwing met zeer aanzienlijke verwarmingsemissies gekoppeld
aan lage schouwen, kan aangenomen worden dat de impact op de actuele luchtkwaliteit als beperkt
kan aanzien worden. T.o.v. de globale emissies wordt de impact van gebouwenverwarming dan ook
als nauwelijks onderscheidend aanzien. In elk geval zal deze lager zijn dan de impact te wijten van
het verkeer. In het kader van dit MER wordt het dan ook niet noodzakelijk geacht om dit aspect
meer gedetailleerd uit te werken.

De effecten van de bijdrage van het verkeer dat gegenereerd wordt door de geplande functies
worden - net als de bestaande toestand - ingeschat m.b.v. CAR Vlaanderen.
Effectgroep

Criterium

Methodologie

Niet-geleide
emissies

Emissies en immissies t.g.v.
verkeer gegenereerd door
onderdelen van het plan

Bepaling immissieconcentratie op
straatniveau van NO2 en PM10 d.m.v.
20
luchtmodel CAR Vlaanderen 2.0
(huidige en toekomstige situatie).

Beoordeling significantie op basis
van
- toetsing t.o.v. immissienormen
- significantiekader lucht: bijdrage
verkeer t.o.v.
milieukwaliteitsnorm

Met betrekking tot de beoordeling van de effecten van het verkeer op luchtkwaliteit wordt het
significantiekader van het richtlijnenboek lucht (2012) toegepast. De beoordeling wordt bepaald
door de procentuele bijdrage van het plan t.o.v. de milieukwaliteitsnorm ter hoogte van de relevante
wegsegmenten:
< 1% van de milieukwaliteitsnorm:
1-3% van de milieukwaliteitsnorm:
3-10% van de milieukwaliteitsnorm:
> 10% van de milieukwaliteitsnorm:

•
•
•
•

niet-significante bijdrage
beperkte bijdrage
relevante bijdrage
belangrijke bijdrage

score: 0
score: -1
score: -2
score: -3

De negatieve scores worden gekoppeld aan de wenselijkheid/noodzaak om milderende maatregelen
te zoeken en toe te passen:
-

Beperkte bijdrage: onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend - tenzij de
milieukwaliteitsnorm MKN in referentiesituatie reeds voor 80% ingenomen is (link met
milieugebruiksruimte) - maar indien de onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven
dat er zich een probleem kan stellen, dient de deskundige over te gaan tot het voorstellen
van milderende maatregelen, en bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.

20

CAR = Calculation of Air pollution from Road traffic; luchtmodel voor immissies ten gevolge van wegverkeer ontwikkeld door
TNO in opdracht van Afdeling Lucht, Hinder, Milieu & Gezondheid (2006), in 2011 vernieuwd en geactualiseerd (versie 2.0). De
achtergrondwaarden op elk punt werden bekomen door interpolatie van de waarden in de gekende meetpunten.
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8.4

-

Relevante bijdrage: er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende
maatregelen, eventueel te koppelen aan een (lange, langere) termijn, en bij het ontbreken
ervan dient dit gemotiveerd te worden.

-

Belangrijke bijdrage: er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende
maatregelen, en bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.

Bestaande situatie
Het geoloket Lucht van VMM geeft de volgende informatie weer in/nabij het plangebied (20102012):
Tabel 8-2: weergave van de parameters van het geoloket Lucht ter hoogte van het plangebied
(bron: VMM)
Parameter

Totale indexwaarde

norm

NO2-jaargemiddelde

Overwegend 21 µg/m³, in het
zuiden tot 22 µg/m³

Grens: 40 µg/m³

PM10-jaargemiddelde

22 µg/m³

Grens: 40 µg/m³

19 keer gemiddeld

50µg mag max. 35
overschreden worden

Overschrijdingen
daggemiddelde

PM10-

keer

Figuur 8-1 aanduiding plangebied op de interpolatiekaart geoloket lucht VMM
Algemeen kan gesteld worden dat de luchtkwaliteit ‘vrij goed’ is.
In het meestation van Aarschot werd in de maand 06-07/ 2014 voor de gemeten parameters NO2 en
SO2 bijna steeds luchtkwaliteitsindex 1 opgetekend. Voor PM10 betreft dit afwisselend index 2 en 3.
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De achtergrondconcentraties zoals opgenomen in CAR-Vlaanderen liggen qua grootte-orde op
dezelfde niveaus (voor NO2 nog lager).
-

NO2: 16,9 tot 18,5 µg/m³

-

PM10: 21,1 tot 22,2 µg/m³

PM2,5: 15,4 tot 16,1 µg/m³

Overschrijdingen 0

De achtergrondconcentraties inzake NO2 en fijn stof (PM10 en PM2,5) voldoen ruimschoots aan de
actueel vastgelegde huidige en toekomstige grenswaarden.
Deze waarden wijzen er op dat er globaal gezien nog milieugebruiksruimte aanwezig zou zijn.

8.5

Geplande toestand en effecten
Er worden via het RUP geen activiteiten mogelijk gemaakt die significante luchtverontreiniging
kunnen veroorzaken. Het betreft hier immers de realisatie van stedelijk ontwikkelingsgebied.
In de discipline mobiliteit is de verkeersgeneratie in beeld gebracht. Het plan zal een toename aan
verkeer met zich meebrengen. De toename verschilt met het invullingsscenario. Op bepaalde
wegsegmenten komt er verkeer bij en in andere neemt het verkeer af. Dit afhankelijk van het
scenario voor de invulling en de ontsluiting.
Om de lokale effecten op lucht van het verkeer in te schatten werd gebruik gemaakt van het luchtmodel CAR-Vlaanderen 2.0. Dit model laat toe om de immissie van verontreinigde stoffen t.g.v.
verkeer op straatniveau na te gaan. Door het ingeven van gegevens m.b.t. de verkeersintensiteit, het
aandeel zwaar verkeer, de gemiddelde snelheid en de bebouwingstypologie in een bepaalde straat
kan de immissie van de relevante stoffen NO2, PM10 en PM2,5 ingeschat worden ter hoogte van de
eerstelijnsbebouwing.
In Tabel 8-3 staan de concrete verkeersgegevens, namelijk de verwachte toename en afname aan
voertuigen in en rond het plangebied tijdens het etmaal, voor 4 scenario’s. De nummers in de tabel
refereren naar wegsegmenten zoals aangeduid op de volgende figuur.

Figuur 8-2 wegsegmenten opgenomen in de berekeningen van mobiliteit
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Tabel 8-3 Verwachte aantal voertuigen tijdens het etmaal
Nr Wegsegment

1
2

R26 Citadellaan
Kanonsbaan

3

R26 Fort
Leopoldlaan
N29 Schoonaerde
R26
Antwerpsestraat
Weerstandsplein
R26 Omer
Vanaudenhoveln
R26 Kon.
Astridlaan
Hasseltsestraat
N2 Eduard
Robeynslaan
R26 Commissaris
Neyskenslaan
Leuvensestraat
Leuvensesteenwg
N10 Delphine
Alenuslaan
Diestersteenweg
Scenario 1 :
Scenario 2 :

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ref
15.546

Scenario 1
%
Intens verschil
16.340
5%

Scenario 2
%
Intens verschil
16.340
5%

Scenario 3
%
Intens verschil
16.524
6%

Scenario 4
%
Intens verschil
16.524
6%

42

42

0%

2.370

5488%

42

0%

2.370

5488%

10.004
23.409

10.733
23.599

7%
1%

10.733
23.599

7%
1%

10.733
24.137

7%
3%

10.733
24.137

7%
3%

16.536
8.262

15.998
7.583

-3%
-8%

15.998
7.583

-3%
-8%

16.536
8.262

0%
0%

16.536
8.262

0%
0%

20.253

19.985

-1%

19.985

-1%

20.253

0%

20.253

0%

18.370
5.833

17.930
5.732

-2%
-2%

17.930
5.732

-2%
-2%

18.370
5.833

0%
0%

18.370
5.833

0%
0%

24.784

24.948

1%

24.948

1%

25.411

3%

25.411

3%

16.892
4.124
5.619

17.450
6.382
5.873

3%
55%
5%

17.450
4.055
5.595

3%
-2%
0%

17.519
6.451
5.897

4%
56%
5%

17.519
4.124
5.619

4%
0%
0%

13.942 15.304
10%
14.509
4%
15.364
10%
14.569
8.067
8.183
1%
8.183
1%
8.510
5%
8.510
Verhuis ziekenhuis, ontsluiting site langs de Leuvensestraat
Verhuis ziekenhuis, ontsluiting site langs de Kanonsbaan
Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development,
Scenario 3 :
ontsluiting site langs de Leuvensestraat
Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development,
ontsluiting site langs de Kanonsbaan
Scenario 4 :

5%
5%

In principe zijn niet alle wegsegmenten relevant om mee te nemen in de CAR-Vlaanderen
berekeningen. Als basis stellen wij voorop om als relevant wegsegment te nemen
-

Waar een aanzienlijke verkeerstoename (+10%) wordt verwacht wordt t.g.v. de uitvoering
van het RUP

-

Ter duiding wordt aanvullend een segment meegenomen waar er een toename aan 7%
verkeer wordt berekend.

Op basis van de etmaalgegevens worden de volgende segmenten in CAR-Vlaanderen doorgerekend:
Bij verhuis ziekenhuis naar de Citadelsite
-

Kanonsbaan (2) in scenario 2

-

R26 Fort Leopoldlaan (3) in scenario 1 / 2 (idem)

-

Leuvensestraat (12) in scenario 1

-

N10 Delphine Alenuslaan (14) in scenario 1
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Bij het niet verhuizen van het ziekenhuis naar de Citadelsite – invulling van kantoren/kantoorachtigen
-

Kanonsbaan (2) in scenario 4

-

R26 Fort Leopoldlaan (3) in scenario 1 / 2 (idem)

-

Leuvensestraat (12) in scenario 3

-

N10 Delphine Alenuslaan (14) in scenario 3

De verkeerssamenstelling betreft:
Licht

95,0%

Middelzwaar

2,0%

Zwaar

1,8%

Bus

1,1%
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Tabel 8-4 Wegkenmerken en immissieniveaus op de relevante wegen in de referentiesituatie
Wegsegment

Gem. aantal
vtg/etmaal

Snelheidstype (0)

Wegtype
(1)

Bomenfactor
(2)

Gem. afstand
wegas
tot
gebouwen

Jaargemiddelde
NO2 (µg/m³)

Jaargemiddelde
PM10 (µg/m³)

Aantal overschr.
daggrenswaarde
PM10

Jaargemiddelde PM2,5
(µg/m³)

referentie
Kanonsbaan

42

Vc

2

1,25

5

17

21,1

0

15,4

Fort Leopoldstraat

10004

Vb

2

1,25

10

22,9

22,1

1

16

Leuvensestraat

4124

Vc

2

1,5

5*

24,5

23

4

16,6

Delphine Alenuslaan

13942

Vb

2

1,25

20

22,6

22,9

3

16,5

Gele markering = overschrijding norm; (0): Vc: normaal stadsverkeer, gemiddelde snelheid 19 km/uur; Vb: Buitenweg: weg met een snelheidslimiet van maximaal 80 km/uur (gemiddeld 44
km/uur (1): 1 = open terrein, weinig bomen of gebouwen op < 100 m; 2 = basis-type, alle wegen anders dan type 1, 3a, 3b of 4; 3a = beide zijden bebouwing, afstand wegas-gevel 1,5-3x
hoogte bebouwing; 3b = beide zijden bebouwing, afstand wegas-gevel <1,5x hoogte bebouwing (“street canyon”); 4 = min of meer aaneengesloten bebouwing aan 1 zijde, afstand wegasgevel < 3x hoogte bebouwing; (2): 1= hier en daar bomen of in geheel niet; 1,25 = één of meer rijen bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 meter met openingen tussen de
kronen; 1,5 = de kronen raken elkaar en overspannen minstens een derde gedeelte van de straatbreedte

*: De Leuvensestraat is over de grootste lengte een relatief brede straat (parkeerplaatsen aan de rand) met bomen maar zonder gebouwen: wegas 7m zou eerder
relevant zijn. De straat wordt echter smaller ter hoogte van de toegang tot de Citadel, met t.h.v. deze toegang een bouwblok. Vandaar wordt er geopteerd om de
wegasbreedte hier te versmallen tot 5m.
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Tabel 8-5 immissieniveaus op de relevante wegen in de toekomstige situatie, bijdrage t.o.v. de milieukwaliteitsnorm en effect
Gem. aantal
vtg/etmaal

Gem. aantal
vtg/etmaal

Jaargem.
NO2 µg/m³

Jaargem.
NO2 MKN

Jaargem.
PM10 µg/m³

Jaargem.
PM10 MKN

referentie

gepland

gepland

bijdrage

gepland

bijdrage

42

2370
(scenario 2
en 4)

19,9 (+2,9)

7,25% (-2)

21,5 (+0,4)

10004

10733 (alle
scenario’s)

23,3 (+0,4)

1% (0/-1)

4124

6382
(scenario 1)

27,7 (+3,2)

4124

6451
(scenario 3)

Delphine
Alenuslaan

13942

Delphine
Alenuslaan

13942

Wegsegment

Kanonsbaan

Fort
Leopoldstraat
Leuvensestraat
Leuvensestraat

Aantal
overschr.
Daggrens
PM10 gepland
/ bijdrage

Jaargem.
PM2,5
(µg/m³)
gepland

Jaargem.
PM2,5 MKN
bijdrage

1% (0/-1)

0 (+0) (0)

15,6 (+0,2)

0,8% (0)

22,2 (+0,1)

0,25% (0)

1 (+0) (0)

16 (+0)

0% (0)

8% (-2)

23,4 (+0,4)

1% (0/-1)

5 (+1) (-1)

16,8 (+0,2)

0,8% (0)

27,8 (+3,3)

8,25% (-2)

23,4 (+0,4)

1% (0/-1)

5 (+1) (-1)

16,8 (0,2)

0,8% (0)

15304
(scenario 1)

23 (+0,4)

1% (0/-1)

23 (+0,1)

0,25% (0)

4 (+1) (-1)

16,5 (+0)

0% (0)

15364
(scenario 3)

23 (+0,4)

1% (0/-1)

23 (+0,1)

0,25% (0)

4 (+1) (-1)

16,5 (+0)

0% (0)
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Van de cijfergegevens uit de etmaalintensiteiten en de doorrekening in CAR-Vlaanderen kan het
volgende worden geconcludeerd:
-

Er komen in de huidige toestand geen overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen voor.
Er is voldoende milieugebruiksruimte beschikbaar;

-

Er komen in de toekomstige toestand geen normoverschrijdingen voor. Er is voldoende
milieugebruiksruimte beschikbaar;

-

Vanuit het plan is er geen significante bijdrage inzake fijn stof en NO2 te verwachten op de
meeste wegsegmenten;

-

Vanuit het plan is geen significante bijdrage aan PM2,5 te verwachten op de relevante
doorgerekende wegsegmenten;

-

Vanuit het plan is een ‘niet significante’ tot hoogstens ‘beperkte’ bijdrage inzake fijn stof
PM10 te verwachten op de relevante doorgerekende wegsegmenten;

-

Vanuit het plan is een relevante bijdrage (-2) inzake NO2 te verwachten op de
toegangswegen Kanonsweg en Leuvensestraat. De beide toegangswegen scoren hier
gelijkwaardig. In de geplande toestand worden de normen evenwel niet overschreden en is
er nog voldoende milieugebruiksruimte aanwezig.

Er zijn weinig mogelijkheden om de bijdrage van het plan op de twee toegangswegen substantieel te
milderen. Zie verder milderende maatregelen.

Belangrijk om te vermelden is dat overigens uit de etmaalwaarden blijkt dat een daling van het
verkeer optreedt in een aantal straten en dit in de scenario’s bij verhuis van het ziekenhuis naar de
Citadelsite (zie §6.4.2.1) in het geval er geen rekening wordt gehouden met een nieuwe invulling van
het terrein.
-

Voor het ziekenhuis site Hasseltsestraat wordt in de discipline mobiliteit weergegeven dat
dit gaat om 215 voertuigbewegingen (patiënten, personeel, bezoekers) per etmaal.

-

Voor het ziekenhuis site Statiestraat wordt in de discipline mobiliteit weergegeven dat dit
gaat om 1619 voertuigbewegingen (patiënten, personeel, bezoekers) per etmaal.

Hierbij dient echter wel vermeld te worden dat de huidige ziekenhuissites naar de toekomst toe
opnieuw zullen worden ingevuld. Volgens de stad Diest zullen beide sites op termijn ingevuld
worden met wooneenheden.
-

Op de site langs de Hasseltsestraat zullen dit er ongeveer 100 zijn, op de site langs de
21
Statiestraat zullen dit ongeveer 75 woningen zijn .

-

De verkeersgeneratie per etmaal, die gepaard zal gaan met deze woningen bedraagt 440
voor de Hasseltsestraat en 331 voor de Statiestraat. Voor de Hasseltsestraat kan onder deze
aannames22 een stijging (verdubbeling) van het verkeer optreden en voor de site
Statiestraat een sterke daling (nog slechts ca. 1/5de)van het verkeer over een etmaal.
o

Er kan worden aangenomen dat dit voor de ontsluiting in de Hasseltsestraat een
verslechtering van de luchtkwaliteit inhoudt en voor de ontsluitende route naar
ziekenhuissite in de Statiestraat een verbetering van de luchtkwaliteit. In CAR-

21

Indicatieve inschatting op basis van gegevens vanuit de Stad Diest.

22

Volgens aannames kencijfers wonen opgenomen in §6.4.2.1.
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Vlaanderen wordt dit niet gemodelleerd wegens ontbreken van voldoende
cijferwaarden over de referentiesituatie.
In de scenario’s bij het uitblijven van de verhuis van het ziekenhuis naar de Citadelsite maar met een
invulling van kantoren, kantoorachtigen en Research&Development blijft de situatie in deze
ontsluitingsstraten dezelfde (0).

8.6

Conclusies en milderende maatregelen
Conclusie
Er komen in de huidige situatie binnen het studiegebied geen overschrijdingen van de
milieukwaliteitsnormen voor. Er is voldoende milieugebruiksruimte beschikbaar.
Er worden via het RUP geen activiteiten mogelijk gemaakt die significante luchtverontreiniging
kunnen veroorzaken. Vanuit een gewijzigde verkeersgeneratie zijn er effecten mogelijk; deze
intensiteiten hebben op de meeste wegsegmenten een niet significante bijdrage (0) inzake fijn stof
(PM10 en PM2,5) en stikstof (NO2) tot gevolg.
Er zijn binnen het studiegebied slechts op een viertal wegsegmenten aanzienlijke toenames aan
verkeer te verwachten ten gevolge de uitvoering van het PRUP.
Op de Fort Leopoldstraat en op de Delphine Alenuslaan zijn de bijdragen van het plan niet significant
(0) tot hoogstens beperkt (-1) op de geldende normen.
Op de gesimuleerde toegangswegen Kanonsbaan en Leuvensestraat is er ‘geen significant’ tot
‘beperkt’ effect te verwachten vanuit de bijdrage op de milieukwaliteitsnorm voor fijn stof. De
bijdrage ten aanzien van de milieukwaliteitsnorm voor NO2 is echter wel relevant (-2) ook al is er
nog voldoende milieugebruiksruimte aanwezig. De beide toegangswegen scoren hier gelijkwaardig.
Hierbij dient echter wel vermeld te worden dat er een wijziging van het verkeer optreedt in een
aantal straten in de scenario’s bij verhuis van het ziekenhuis naar de Citadelsite: het
ziekenhuisverkeer trekt weg uit de binnenstad en wordt vervangen door verkeer vanuit een nieuwe
invulling van hoofdzakelijk wonen. Dit zou een toename aan verkeer teweegbrengen in de
Hasseltsestraat en een afname in de routes naar de site Statiestraat. In totaliteit (beide sites) thans
een daling van het verkeer en dan ook een te verwachten verbetering van de luchtkwaliteit.

Maatregelen / aanbevelingen
Maatregelen niveau PRUP
/

Aanbevelingen / Maatregelen project- en vergunningenniveau
Het toekomstig ontwerp van de weg heeft hier mee een invloed op de lokale luchtkwaliteit. Tevens
de bomenfactor kan een rol spelen. Bij een doorrekening in CAR-Vlaanderen met bodemfactor ‘1’
blijkt thans dat het effect op NO2 wel vermindert maar dat de bijdrage nog steeds binnen de range
van 3-10% van de milieukwaliteitsnorm ligt (=-2).

Flankerend beleid
Er zijn weinig mogelijkheden om de bijdrage van het plan op de twee toegangswegen substantieel te
milderen. De noodzaak tot maatregelen kunnen tevens in relatie tot het aantal begunstigden /
getroffenen worden bekeken. Zie discipline mens.
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Het meer stimuleren van maatregelen om de verkeersgeneratie te verminderen via bijvoorbeeld
alternatieve vervoerswijzen (wandelen, openbaar vervoer, fiets, e.d.) zal namelijk bijdragen tot een
daling van het jaargemiddelde NO2-emissieniveau en aldus een daling in bijdrage tot het lokale
emissieniveau.
In CAR-Vlaanderen is tevens een scenario 2020 opgenomen in de modelberekening. Hierin wordt er
rekening gehouden met een milieuvriendelijker wagenpark. Wanneer dit scenario wordt
gesimuleerd voor de beide toegangswegen bekomt men ook hier dat er een daling van de bijdrage
van het plan zal optreden, maar dat de bijdrage zich nog steeds bevindt binnen de range “3-10% van
de milieukwaliteitsnorm - relevante bijdrage (-2)”.
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9

Bodem: bestaande
maatregelen

9.1

Studiegebied

toestand,

effectbeoordeling

en

Het studiegebied voor de discipline bodem bestaat uit het plangebied, met aandacht voor die zones
waar grondwerken kunnen plaatsvinden of waar tijdens de exploitatie nog een invloed op de bodem
te verwachten valt.
De geologische situatie wordt beschreven tot op een realistische aanname van de maximale diepte
van een bouwput/uitgraving.

9.2

Juridische en beleidsmatige context
De juridische en beleidsmatige randvoorwoorden zijn vooral van belang voor het vervolgtraject, nl.
bij de effectieve realisatie van de planonderdelen, maar worden hier volledigheidshalve vermeld.
Bij uitgravingen zoals bedoeld in het Vlarebo (funderingen, ondergrondse constructies, parking,…)
dient er een technisch verslag en een bodembeheerrapport opgesteld te worden als de uitgegraven
bodem afkomstig is van een verdachte grond of als de totale uitgraving op een niet-verdachte grond
meer dan 250 m³ bedraagt. Dit dient om te bewijzen dat de grond voldoet aan de voorwaarden voor
het beoogde gebruik. Het technisch verslag wordt opgesteld door een erkende
bodemsaneringsdeskundige en het bodembeheerrapport wordt afgeleverd door een erkende
bodembeheerorganisatie. Op basis van het technisch verslag en een vergelijking van de
bodemkwaliteit met de verschillende normen van het Vlarebo wordt bepaald of de bodem mag
hergebruikt worden binnen de ’kadastrale werkzone’ en/of naar welke bodembestemmingstypes hij
(buiten de kadastrale werkzone) al dan niet mag afgevoerd worden. Het bodembeheerrapport geeft
de volledige transportketen weer van de bodem (oorsprong, transport, bestemming, vervoerder,…).
Indien binnen de bedrijvenzones bedrijven zouden vergund worden die potentieel
bodemverontreinigende activiteiten uitvoeren, dienen zij conform het Vlarebo te voldoen aan de
periodieke onderzoeksplicht.
Zie ook overzichtstabel in hoofdstuk 4.

9.3

Methodologie

9.3.1

Methodiek beschrijving bestaande situatie
Voor het beschrijven van de referentiesituatie baseert de deskundige zich op basisinformatie die ter
beschikking is, zoals:

9.3.2

-

geologische kaart van België;

-

bodemkaart van Vlaanderen voor de beschrijving van de bodemtypes;

-

website van de Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be) en de
bodemverkenner waar informatie omtrent boringen, sonderingen, peilputten, waardevolle
bodems en/of grondwaterwinningen wordt geraadpleegd;

-

eventuele beschikbare sonderingsverslagen;

-

watertoetskaarten;

-

OVAM-databank met locatie van uitgevoerde bodemonderzoeken;

Effectvoorspelling en –beoordeling
Het identificeren, meten en voorspellen van milieueffecten op of via de bodem gebeurt voornamelijk
via de bodemkenmerken en –hoedanigheden.
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De bodem in het gebied is volgens de bodemkaart niet kwetsbaar. De bodem is hier wel gerelateerd
aan geologische en historische aspecten.
Aandacht binnen bodem zal uitgaan naar effecten van infrastructuur op geologie en de link met het
grondwater (op planniveau).
Het aanleggen van ondergrondse constructies kan een invloed hebben op het (diepere)
bodemprofiel. De wijziging van het bodemgebruik als wijziging van het grondgebruik wordt in het
MER beschreven en beoordeeld onder de discipline mens. De wijziging in de verharde-onverharde
oppervlakte wordt in het MER beschreven en beoordeeld onder de discipline water.
De beschrijving van het grondverzet (berekening volumes van verschillende te vergraven, af te
voeren en aan te voeren bodems; mate van het sluitend zijn van de grondbalans) is niet relevant op
planniveau.
Desktopstudie: de effecten worden beoordeeld op plan-MER niveau; er worden geen veldanalyses,
detailinventarisaties en veldwerkzaamheden (op het vlak van bodemsoort/kwaliteit, e.d.)
uitgevoerd.

Tabel 9-1 beoordelingscriteria en significantiekader discipline bodem en grondwater
Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie

Profielvernietiging

Afsluiten of
afsnijden van
diepere
profielen

Op basis van de geologische
kaarten en opbouw in het
gebied wordt de
kwetsbaarheid ingeschat

Het afsnijden/doorsnijden van lagen is
significant wanneer kwetsbare bodems
zoals veenbodems, plaggenbodems (m),
podzolbodems (f,g,h), duinen (zeer
kwetsbaar) worden doorsneden
(profielontwikkeling p=niet relevant;
profielontwikkelingen overige=beperkt
kwetsbaar) of wanneer
grondwaterstromen hinder kunnen
ondervinden (relevant bij afsluitende
lagen op geringe diepte zoals klei).

Wijziging
bodemkwaliteit

Gedrag en
ruimtegebruik

Op basis van lokalisatie van
mogelijks verontreinigde
bodems, uitgaande van
uitgevoerde
bodemonderzoeken. Ligging
huidige (potentieel)
verontreinigde gronden
toetsen aan ruimtelijke
invulling velden.

Kwalitatieve bespreking. Aantal
risicolocaties binnen het plangebied.
Effecten zijn significant als verontreiniging
ontstaat, verplaatst wordt of wordt
gesaneerd. Of indien terreinen met
bestaande verontreiniging een gewijzigde
invulling krijgen.

Wijziging
stabiliteits-aspecten

Risico op
bodemzetting

Kwetsbaarheids-benadering
o.b.v. de samendrukbaarheid
van de grond en de dikte van
de grondlaag. Er wordt gebruik
gemaakt van de geologische
kaarten.

Uitgaande van een kwalitatieve
bespreking wordt het risico op
bodemzetting als sterk significant
beschouwd wanneer ten gevolge van de
uitvoering van het plan zettingen
verwacht worden die mogelijk schade
kunnen opleveren aan omliggende
structuren. Significantie is dus mede
afhankelijk van de kwetsbaarheid van de
grondsoort (klei, veen, natte
(zware)leemgronden zijn zeer kwetsbaar),
de draagkracht van de grond en de
aanwezigheid van structuren.

De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.h.v. de omvang van het effect (zie Figuur 5-1). Aangezien het
om een milieubeoordeling op planniveau gaat, zullen weinig of geen concrete cijfers beschikbaar zijn en gebeurt
de effectbeoordeling op kwalitatieve wijze d.m.v. expert judgement, zoals aangegeven in de richtlijnenboeken
bodem en water.
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9.4

Bestaande situatie
Zie kaart 5 in bijlage 1

9.4.1

Geologie en reliëf
De Citadel bevindt zich op een getuigenheuvel. Grote reliëfverschillen worden opgetekend.

Figuur 9-1 Reliëfkaart DTM 5m (bron: DOV/bodemverkenner)

Figuur 9-2 Watertoetskaart – hellingen
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De hoogte varieert van ca.20m TAW aan de voet van de heuvel tot ca. 50m TAW op het paradeplein
en 52 mTAW op de hoger gelegen delen in het westen.
Er is geen bodemkundig erfgoed op kaart aangeduid binnen / in de omgeving van het plangebied.
Er zijn geen boringen in de databank opgenomen op de Citadelsite zelf. In de Kanonsbaan werd een
boring uitgevoerd waarin tot 3,5m fijn zand voorkomt. Verder zijn er op de Citadellaan boringen
uitgevoerd waarbij er aan de westzijde tot op een diepte van 1 à plaatselijk 2m fijn zand (of zand met
leem tot 1,5m) voorkomt en daaronder tot 4m klei. Aan de zuidzijde is er Aangevulde grond &
Quartair aangetroffen tot 3m diepte. Een diepe boring t.h.v. de huidige toegang geeft van 0 tot 47m
de formatie van Diest weer.
De Isopachtenkaart van het Quartair geeft een vergelijkbare situatie weer als de boringen, nl.
voorkomen op diepte van 2,5m aan de voet van de heuvel.
Volgens de Tertiairkaart wordt voor de Citadelsite en de ruime omgeving de Formatie van Diest
(groene en bruine glauconiethoudende grove zanden, plaatselijk met kleirijke en glimmerrijke zones
en met ijzerzandsteenbanken) aangetroffen. Het plangebied zelf is eveneens een diestiaanheuvel.

Figuur 9-3 Geologisch profiel noord-zuid over de Citadel (bron: Subsurfaceviewer DOV)
De Formatie van Diest ter hoogte van het plangebied zit nog tot ca. -20mTAW (onder het maaiveld).
Dit kan ook worden afgeleid van de isohypsenkaart.

9.4.2

Bodemgesteldheid en -karakteristieken
De bodemkaart (zie Kaart 5) geeft aan dat quasi het volledige plangebied bestaat uit kunstmatige
grond – sterk vergraven grond (OT). Enkel aan de voet van de heuvel ter hoogte van de straat
Allerheiligenberg wordt tevens antropogeen maar OB – zijnde bebouwd terrein – opgetekend.
Tussen de Kanonsbaan en de Citadellaan (aan de rand van het plangebied) ligt een strook SBf: Zeer
droge tot droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Een stuk ADp:
Matig droge tot matig natte leembodem zonder profiel. En een gedeelte ZAfe: Droog zand met
weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont
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In de omgeving van het plangebied komen droge zandbodems voor, droge zandleem, bebouwd
terrein, vochtig leem, nat zandleem.
De bodems rondom de site hebben geen duidelijke profielontwikkeling. De bodems zijn niet
kwetsbaar voor profielvernietiging.

De gevoeligheid van de bodem voor verdichting kan in principe globaal worden afgeleid op basis van
de bodemserie (bodemkaart) en op basis van de geologie (boringen) en bodemsonderingen.
De bodemkaart geeft geen detail voor de Citadelsite (vergraven terrein). Op basis van de
bodemkaart in de omgeving van het plangebied kan gesteld worden dat er in de omgeving
voornamelijk droge lemige zandbodems, leembodems en zandbodems voorkomen die variëren van
zeer droog tot matig nat. Deze zijn zeer weinig verdichtingsgevoelig tot gevoelig voor verdichting
(geen zware gronden-wel nat).
De draagkracht van de bodem die de bodemstabiliteit bepaalt, kan eveneens worden afgeleid op
basis van bodemsonderingen (ligging zie Figuur 9-6). Gehanteerde criteria voor het
verdichtingsaspect zijn:
-

indien conusweerstand van de bodemtoplaag (maximaal bovenste 0,5 m) < 1 N/mm²:
verdichtingsgevoelige gronden.

Gehanteerde criteria voor het stabiliteitsaspect:
-

indien conusweerstand > 2 N/mm²: gewoon draagkrachtige gronden;

-

indien conusweerstand < 2 N/mm² maar > 1 N/mm²: matig draagkrachtige gronden;

-

indien conusweerstand < 1 N/mm²: totaal ondraagkrachtige gronden.

Aan de hand van de sonderingen opgenomen in de Databank
Vlaanderen/Bodemverkenner: informatie aan de rand van het plangebied:

Ondergrond

-

Kanonsbaan en Citadellaan zuid: Niet verdichtingsgevoelig / Gewoon draagkrachtige grond

-

Citadellaan west en Allerheiligenberg (valleizone): verdichtingsgevoelig en ondraagkrachtige
grond

De gronden in het plangebied zijn niet aangeduid als erosiegevoelig op de potentiële
bodemerosiekaart. In de omgeving (voornamelijk ten westen van de site) zijn er wel percelen
aangeduid als erosiegevoelig (variërend van laag over middelmatig tot hoog).
Er zijn reeds een aantal oplossingsscenario’s voor erosieknelpunten uitgewerkt.
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Figuur 9-4 Bodemerosiekaart (bron: DOV/bodemverkenner)

Op de watertoetskaart-bodemerosie is het plangebied wel ingekleurd als erosiegevoelig.

Figuur 9-5 Watertoetskaart – erosiegevoeligheid
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9.4.3

Bodemkwaliteit
Volgens de digitale informatie van OVAM is er binnen het plangebied een bodemonderzoek
uitgevoerd (beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd en bodemsaneringsproject nodig). De
bodemsanering is in 2014 uitgevoerd.

Figuur 9-6 Locatie bodemonderzoeken en sonderingen (DOV/bodemverkenner en OVAM-data)
In de omgeving van het plangebied zijn er nog verschillende percelen waar een bodemonderzoek
heeft plaatsgevonden.

9.4.4

Bodemgebruik
Het bodemgebruik waargenomen als functies die erop worden uitgeoefend, is bondig geschetst
onder de discipline mens.
Onder de discipline bodem wordt het bodemgebruik nader ingedeeld in verharde en niet-verharde
bodemgebruiken.
Het al dan niet verharde grondgebruik binnen het plangebied kan in kaart worden gebracht op basis
van de topografische kaart (Kaart 2) en het orthofotoplan (Kaart 3).
Globaal geschetst is de Citadelbebouwing met omliggende terreinaanleg langs de gebouwen en
wegenis verhard (uitgezonderd de grachten); omvang ca. 6,6ha of 24%. Dit betekent Het grootste
gedeelte (ca. 76%) van het plangebied is onverhard.
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9.5

Geplande toestand en effecten

9.5.1

Wijziging bodemprofiel, verdichting en stabiliteit
Bij de inrichting van de zone voor stedelijke ontwikkeling en de voorzieningen van wegenis kan het
bestaande terrein deels vergraven worden.
Vergraving zal op verschillende plaatsen kunnen en op verschillende dieptes naargelang de invulling.
Er worden ook ondergrondse constructies voorzien zoals een ondergrondse parking en eventueel
ondergrondse verdiepen t.h.v. intra muros. Verder wordt er terug uitgegraven tot op de droge
gracht.
Het terrein kent een geschiedenis van vergraving. De bodem is plaatselijk dan ook deels opgehoogd
en deels afgegraven. Vaak is niet duidelijk of dit is gebeurd met gebiedseigen grond of niet. De droge
gracht wordt terug uitgegraven. Op basis van huidige vrij beschikbare informatie kan deze informatie
niet duidelijk in beeld worden gebracht. In het kader van dit plan-MER zal de opbouw van de
(onder)grond ook niet zo bepalend/onderscheidend zijn voor de bestemmingszone. Op
projectniveau zal het van groot belang zijn om de geologie en bodemopbouw in kaart te brengen. Er
wordt hier in het plan-MER dan ook in zijn algemeenheid gesteld dat er binnen het stedelijk
ontwikkelingsgebied wordt ingegrepen op de Tertiair ondergrond. Alleszins wordt enkel een impact
verwacht t.h.v. de bouwput/vergraven zone en wordt de Tertiaire bodemopbouw dus enkel lokaal
verstoord over een beperkte dikte. Er is een beperkt significante impact op de kenmerkende
historische opbouw in de omgeving te verwachten.
Er worden geen waardevolle bodems opgetekend (dit doet uiteraard geen uitspraak over
archeologisch erfgoed).
Effecten van verdichting en onstabiele grond op de helling en bovenaan de site worden niet
verwacht (niet verdichtingsgevoelige grond).
-

Aan de voet van de heuvel ter hoogte van de waterloop kan verdichting door
betreding/bewerking een rol spelen, evenals effecten van ondraagkrachtige grond.

-

In de zones waar harde infrastructuur wordt aangebracht is de verdichting niet meer van
belang voor het toekomstige bodemgebruik. Daar waar er enkel betreding/stockage is en
achteraf een groene invulling of onverharde zone is gepland, zal het verdichtingseffect wel
een rol kunnen spelen. Het gaat hier over een zeer beperkt gevoelig gedeelte van het
plangebied. Het effect van verdichting wordt beperkt tot verwaarloosbaar ingeschat.

-

Ondraagkrachtige gronden kunnen een invloed teweegbrengen op de nabije omgeving
waardoor het potentieel effect niet enkel beperkt blijft tot het plangebied. Dit speelt ter
hoogte van de voet van de helling bij het vergraven of inzetten van bemaling. Een risico van
beïnvloeding van de stabiliteit van omliggende gebouwen in de omgeving is niet uit te
sluiten doch zeer plaatsgebonden. Bovendien zijn er in deze zone geen zware
infrastructuren gepland. Hier zal tijdens de uitvoering van eventuele werken rekening mee
dienen te worden gehouden. Dit zijn aspecten die spelen op projectniveau en worden op
plan-niveau dan ook niet weerhouden. Er wordt verwezen naar de milderende maatregelen.

Volgens de bodemerosiekaart is het plangebied niet erosiegevoelig. Rekening houdend met de
reliëfverschillen/geomorfologie kan thans worden verwacht dat erosie een rol kan spelen bij het
verwijderen van vegetatie op de helling zonder het nemen van maatregelen. Dit is zeer
projectgebonden en kan plaatselijk worden verwacht in de hellingen van de zone voor stedelijke
ontwikkeling. Het PRUP kan als maatregel opnemen dat indien erosiebeperkende maatregelen zich
opdringen bij uitvoering van het project – deze in de mate van het mogelijk met natuurlijke
materialen worden gedaan (sterke kunstmatige ingrepen vermijden).
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9.5.2

Wijziging bodemkwaliteit
De aanleg van bijkomende gebouwen, verharding, parkeerzones, ondergrondse constructies,
wegenis, … brengt grondverzet met zich mee. Hierbij bestaat het risico dat aanwezige
verontreinigingen verspreid worden. Ook tijdens bemaling (indien relevant-wellicht niet verwacht)
kan een risico op verspreiding van verontreiniging voorkomen.
Op de citadelsite is een bodemsanering uitgevoerd in 2014. Er is de kans dat (rest)verontreinigingen
voorkomen. Wanneer de regels van het grondverzet (VLAREBO) correct worden opgevolgd, wordt
het risico op verspreiding van bodemverontreiniging echter tot een minimum herleid.
De bestaande en nieuwe inrichtingen dienen te voldoen aan de Vlarem- en Vlareboreglementering
waar van toepassing. Het PRUP stelt momenteel in haar voorschriften dat ‘alle aangelegde
verhardingen dienen te worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen, tenzij dit om
milieutechnische redenen ongewenst is’. Er worden met het PRUP geen activiteiten gepland die
grootschalige bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Er worden vanuit de geplande activiteiten
dan ook geen aanzienlijke effecten op bodemkwaliteit verwacht. Een strikte opvolging van de
regelgeving terzake maakt dat het risico op bodemverontreiniging tot een minimum wordt herleid
(zie verder toepassen regelgeving op projectniveau). Het effect wordt neutraal ingeschat.

9.5.3

Wijziging bodemgebruik
Zoals beschreven is ca. 75% van het plangebied onverhard. In de toekomst zal het percentage
verharding stijgen. Er kan immers aangenomen worden dat door de ontwikkelingsmogelijkheden
binnen de zone voor stedelijke ontwikkeling er bijkomende bebouwing en verharding wordt
voorzien. De grootste ingrepen worden verwacht binnen de zone stadsbastion (=volledig verhard) en
zone intra muros (=deels (semi)-verhard door de bestaande parking/wegenis). De volledige zone
voor stedelijke ontwikkeling heeft een oppervlakte van ca. 10,5ha. Rekening houdend met de
bestaande verharding en een aanname dat de nieuwe ontwikkeling ca. 75% verharding betekenen
van de momenteel onverharde zone, komt dit neer op een indicatieve toename van 2,9ha
verharding ofwel ongeveer 10% ten opzichte van de totale oppervlakte van het plangebied
(=indicatief).

9.6

Conclusies en milderende maatregelen
Conclusie
De Citadelsite ligt op een diestiaanheuvel/getuigenheuvel. Bij de inrichting van de zone voor
stedelijke ontwikkeling (ondergrondse constructies, parking, uitgraving tot droge gracht) en de
voorzieningen van wegenis kan het bestaande terrein deels vergraven worden. Van het terrein is
niet exact gekend welke zones reeds zijn vergraven/opgehoogd/uitgegraven. Globaal gezien wordt
er binnen het stedelijk ontwikkelingsgebied ingegrepen op de Tertiair ondergrond t.h.v. de
bouwput/vergraven zone. Er is een beperkt significante impact (-1) op de kenmerkende opbouw in
de omgeving te verwachten.
Effecten van verdichting en onstabiele grond op de helling en bovenaan de site worden niet
verwacht (niet verdichtingsgevoelige grond) (0).
Aan de voet van de heuvel ter hoogte van de waterloop kan verdichting (beperkt -1) door
betreding/bewerking een rol spelen, evenals effecten van ondraagkrachtige grond. Maatregelen zijn
relevant op projectniveau tijdens de aanlegfase.
Volgens de bodemerosiekaart is het plangebied niet erosiegevoelig. Bij het verwijderen van
vegetatie op de helling zonder maatregelen te nemen is lokaal erosie niet uit te sluiten (-1). Het
PRUP kan als maatregel opnemen dat indien erosiebeperkende maatregelen zich opdringen bij
uitvoering van het project – deze in de mate van het mogelijk met natuurlijke materialen worden
gedaan (sterke kunstmatige ingrepen vermijden).
Er worden met het PRUP geen activiteiten gepland die grootschalige bodemverontreiniging kunnen
veroorzaken. Er worden vanuit de geplande activiteiten dan ook geen aanzienlijke effecten op
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bodemkwaliteit verwacht (0). De nodige sanering op het terrein is reeds uitgevoerd. Een strikte
opvolging van de regelgeving terzake (verontreiniging, grondverzet edm) maakt dat het risico op
bodemverontreiniging tot een minimum wordt herleid. Het effect wordt neutraal ingeschat (0).
De grootste ingrepen van bebouwing en verharding worden verwacht binnen de zone stadsbastion
(=volledig verhard) en zone intra muros (=deels (semi)-verhard door de bestaande parking/wegenis).
Er wordt indicatief uitgegaan van een toename aan verharding van 2,9ha (=ca.10% totale
oppervlakte plangebied) (-1).

Maatregelen / aanbevelingen
Maatregelen niveau PRUP
Bij het verwijderen van vegetatie op de helling zonder het nemen van maatregelen is lokaal erosie
niet uit te sluiten. Het PRUP kan als maatregel opnemen dat indien erosiebeperkende maatregelen
zich opdringen bij uitvoering van het project – deze in de mate van het mogelijk met natuurlijke of
aangepaste materialen worden gedaan (sterke kunstmatige ingrepen vermijden). (effect= -1 /
resteffect = 0/-1)

Aanbevelingen/maatregelen niveau project en vergunningsaanvraag
Tijdens werkzaamheden aan de voet van de heuvel ter hoogte van de waterloop zijn effecten van
ondraagkrachtige grond niet uit te sluiten (door vergraving, eventueel bemaling). Maatregelen op
het niveau van de studiefase en aanlegfase om zettingen te vermijden zijn nodig. (effect= -1 /
resteffect = 0).

De geldende regelgeving inzake bodemsaneringsdecreet en Vlarebo (verontreiniging en grondverzet)
dient te worden gevolgd. Bestaande regelgeving behoort in principe niet tot de milderende
maatregelen. Samenvattend wordt het advies van OVAM hier opgenomen
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10

Water:
bestaande
maatregelen

toestand,

effectbeoordeling

en

10.1 Studiegebied
Het studiegebied voor de discipline water bestaat uit minimaal het plangebied.
Bijkomend zal het studiegebied worden opengetrokken buiten de begrenzing en dit afhankelijk van
afvoer van afvalwater (relevant is de riolering in de nabijgelegen wegenis) en hemelwater,
beïnvloeding van waterlopen (Oude Demer), grondwaterlagen (zeer lokaal, wellicht enkel binnen het
plangebied en mogelijks enkele tientallen meters aan de randen) en de relatie tot het deelbekken.

10.2 Juridische en beleidsmatige context
Binnen Vlaanderen worden in uitvoering van het Decreet Integraal Waterbeleid 11 hydrografische
bekkens onderscheiden, elk onderverdeeld in een aantal deelbekkens. Voor elk bekken werd een
bekkenbeheerplan opgesteld dat omvat: situatie-analyse, beschrijving van knelpunten en
mogelijkheden, visievorming, acties en maatregelen, functiebestemming (overstromingszones,
oeverzones,
waterzuiveringszones).
Vervolgens
werden
meer
gedetailleerde
deelbekkenbeheerplannen opgesteld. De deelbekkenbeheerplannen werden op 30 januari 2009
vastgesteld door de Vlaamse regering.
-

Het plangebied is gelegen in het stroomgebied van de Schelde – in het Demerbekken. De
site van de Citadel overlapt met twee deelbekkens: Winterbeek-Ossebeek en Begijnebeek

Eén van de belangrijke elementen uit het Decreet Integraal Waterbeleid (18/07/03 en wijziging
2013) is het uitvoeren van de ‘watertoets’. De watertoets is een instrument waarmee de overheid
die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat welke de impact ervan is op het
watersysteem. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de
vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma. Sinds 1 maart 2012 is een
aangepast uitvoeringsbesluit watertoets in werking. De watertoets houdt in dat voor elk plan,
programma of vergunningsplichtig project dient te worden nagegaan of dit schadelijke effecten
heeft op het watersysteem (waarbij het watersysteem beschouwd wordt als zijnde een
samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers,
met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische,
chemische en biologische processen en de daarbij behorende technische infrastructuren). Indien dit
het geval is, dient te worden gezocht naar milderende of compenserende maatregelen. Eventueel
kan op basis van een negatieve watertoets een plan, programma of project worden geweigerd. De
elementen die nodig zijn voor het invullen van de watertoets worden aangereikt in het MER onder
de betrokken disciplines (Bodem, Water, Fauna en flora en Mens). De besluiten worden achteraan
dit MER nog eens herhaald.
Geoloket watertoets
De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden die vanaf 1 maart 2012 verplicht geraadpleegd
moet worden bij het toepassen van de watertoets, werd geactualiseerd. Bovendien worden de
overstromingsgevoelige gebieden voortaan samen met de risicozones voor overstromingen
aangeboden op het geoloket van de watertoets (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geovlaanderen/watertoets2012/).
Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming
(woongebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van
wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke
bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren. In navolging van de oefening 'toetsing
signaalgebieden' van de bekkenbesturen besliste de Vlaamse Regering in haar aanpak tegen
wateroverlast om de signaalgebieden die aangeduid werden in de bekkenbeheerplannen aan een
verdergaande analyse te onderwerpen. Als uit dat onderzoek blijkt dat het effectief ontwikkelen van
de huidige bestemming van het signaalgebied nadelig is voor het waterbergend vermogen, dan zal
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de manier waarop de ontwikkeling van het signaalgebied gerealiseerd wordt aan bijkomende
voorwaarden moeten voldoen of - als dat niet voldoende is - zal een nieuwe invulling voor het
gebied gezocht worden. Om dit te realiseren werd een vervolgtraject voor de signaalgebieden
vastgelegd en werden richtlijnen uitgewerkt voor de watertoets in deze gebieden. In afwachting van
de analyse van een signaalgebied werd ook de mogelijkheid tot bewarend beleid gecreëerd. Dankzij
dit bewarend beleid wordt het mogelijk de ontwikkeling van de huidige bestemming in
signaalgebieden op te schorten om zo de mogelijkheid tot bijkomende voorwaarden of eventuele
herbestemming niet te hypothekeren.
Op het geoloket signaalgebieden (http://geoloket.vmm.be/bekkenwerking) zijn geen zones binnen
het plangebied aangeduid op de signaalgebiedkaarten. In de ruimere omgeving zijn er enkele zones
aangeduid als ‘nog niet behandeld’.

De Vlaamse overheid stelt volgende doelstelling/richtlijn voorop voor haar waterbeleid:
“Maximale retentie (infiltratie, berging en vertraagde afvoer) van hemelwater aan de bron”:
Zo min mogelijk wordt hemelwater versneld afgevoerd naar de waterloop. Het hemelwater wordt zo
veel mogelijk aan de bron opgevangen en gebruikt, geïnfiltreerd en zo nodig vertraagd afgevoerd,
gescheiden van het rioleringsstelsel. Dit alles op piekafvoeren te voorkomen in de strijd tegen
wateroverlast en erosie, infiltratie te bevorderen in de strijd tegen verdroging, en verdunning van
het afvalwater tegen te gaan in de strijd tegen waterverontreiniging.

Vlarem II bepaalt in art. 4.2.1.3. en art. 6.2.1.2. dat het verboden is het hemelwater te lozen in de
openbare rioleringen wanneer het technisch mogelijk of noodzakelijk is dit niet verontreinigd
hemelwater gescheiden va het afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige
afvoerweg voor hemelwater. Nieuwe rioleringsstelsels en uitbreidingen van bestaande stelsels
moeten overeenkomstig deze bepalingen, indien technisch mogelijk, uitgevoerd worden als een
(verbeterde) gescheiden riolering. Bestaande gemengde rioolstelsels kunnen niet altijd tot een
(verbeterde) gescheiden rioolstelsel omgebouwd worden, tenzij tegen een zeer hoge kostprijs. Wel
moet men altijd maximaal de verharde oppervlakte afkoppelen.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (van 5 juli 2013) inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
vormt een cruciaal kader voor het waterbeheer.
De verordening bevat minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater,
afkomstig van verharde oppervlakken. Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in
eerste instantie zo veel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte
van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt
debiet vertraagd wordt afgevoerd. Ook de plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de
infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.
Het besluit is van toepassing op:
-

het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies waarbij de nieuwe
oppervlakte groter is dan 40 m²;

-

het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verhardingen waarbij de nieuwe oppervlakte
groter is dan 40 m²;

-

het aanleggen van een afwatering voor de constructie of verhardingen vermeld onder
bovenstaande punten, waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem
infiltreerde;

-

verkavelingaanvragen zoals vermeld in art. 4.2.15, §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening waarbij voorzien wordt in de aanleg van nieuwe wegenis.
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Vrijstelling:
-

delen van overdekte constructies waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze
op eigen terrein in de bodem infiltreert;

-

delen van de verharding waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze naast of
door de verharding op eigen terrein in de bodem infiltreert;

-

delen van de verharding waarvan het hemelwater dat erop valt door contact met de
verharding zo vervuild wordt dat het overeenkomstig artikel 1.1.2. van het besluit van de
Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne als afvalwater wordt beschouwd;

-

delen van de verharding die tot het openbaar wegdomein behoren op het ogenblik van de
aanvraag of de uitvoering van de handelingen.

De verordening stelt volgende zaken verplicht wat betreft hemelwaterput, infiltratievoorziening en
vertraagde afvoer:
Hemelwaterput
-

Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen is de plaatsing van een of meer
hemelwaterputten met een totale minimale inhoud van 5.000 liter verplicht.

-

Bij nieuwbouw of herbouw van gebouwen groter dan 100 m², andere dan
eengezinswoningen, is de plaatsing van een of meer hemelwaterputten verplicht. Het
volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 50 liter per m² horizontale
dakoppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal, met een maximale inhoud van
10.000 liter, tenzij gemotiveerd aangetoond kan worden dat een groter nuttig hergebruik
mogelijk is of zal zijn.

Infiltratievoorziening
-

Vanaf daken van minstens 250 m², is een infiltratievoorziening (+ hemelwaterput) nodig. In
principe dient het niet herbruikt water te worden geïnfiltreerd als de terreincondities dit
toelaten.

-

De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 4 m² per 100 m²
afwaterende oppervlakte. Het buffervolume van de infiltratievoorziening bedraagt
minimaal 25 l per m² afwaterende oppervlakte.

Vertraagde afvoer
-

Indien het hemelwater van de verharde oppervlakte niet wordt geïnfiltreerd, dient volgens
de geldende beleidsvisies het hemelwater van de verharde oppervlakte gebufferd te
worden in combinatie met vertraagde afvoer.

-

Indien het goed gelegen is in een beschermingszone type I of II van een
drinkwaterwingebied, bedraagt het buffervolume van de buffervoorziening minimaal 25 l
per m² afwaterende oppervlakte. Als de afwaterende oppervlakte groter is dan 2.500 m²,
wordt de buffervoorziening uitgerust met een vertraagde afvoer met een maximaal
ledigingsdebiet van 20 l per seconde en per aangesloten hectare.

Vlaams-Brabant heeft de gewestelijke verordeningen geïntegreerd in haar eigen provinciale
verordeningen. Deze verordeningen zijn een concrete actie van het provinciaal 10puntenprogramma "een actieplan tegen wateroverlast" en hebben tot doel het regenwater
maximaal ter plaatse te houden en minimaal af te voeren.
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In Art. 12. van de gewestelijke verordening staat dat de provinciale en gemeentelijke
stedenbouwkundige verordeningen dit besluit kunnen aanvullen en strengere normen opleggen.
De provincie Vlaams-Brabant dient de provinciale stedenbouwkundige verordeningen binnen een
termijn van zes maanden in overeenstemming te brengen met de voorschriften van deze
verordening.
Op 24 juni 2014 heeft de provincieraad de 'provinciale stedenbouwkundige verordening met
betrekking tot verhardingen' vastgesteld en zo de provinciale hemelwaterverordeningen in
overeenstemming gebracht met de gewestelijke verordening. De aangepaste provinciale
verordening moet nu nog worden goedgekeurd door de Vlaamse regering. In afwachting daarvan,
blijven de oude verordeningen nog van toepassing.
Aanpak bij projecten:
-

Ga na of aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voldaan is: gebruik hiervoor
de aanstiplijst van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening die u bij uw
stedenbouwkundige aanvraag voegt

-

Om ook te voldoen aan de provinciale stedenbouwkundige verordening voegt u hieraan een
verklaring toe over het gebruik van materialen bij de aanleg van verhardingen: het gebruik
van niet-doorlatende verhardingen is slechts uitzonderlijk toegelaten mits motivatie.

De nieuwe gebouwen & verhardingen binnen het plangebied zullen dan ook aan deze voorschriften
dienen te voldoen na goedkeuring door de Vlaamse regering.
Voor de bepalingen in deze verordening wordt er verwezen naar de informatie op de website van de
provincie
(http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijkeordening/architecten-lokale-besturen/stedenbouwkundige-verordeningen/index.jsp).

De provincie Vlaams-Brabant heeft bovendien een stedenbouwkundige verordening met betrekking
tot het overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen goedgekeurd bij M.B. van
19.12.2012:
Art. 1 Dit besluit bevat voorschriften voor het overwelven of inbuizen van grachten, baangrachten,
niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen en onbevaarbare waterlopen van de tweede en derde
categorie en is van toepassing op het ganse grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.
“Art. 3 Het overwelven of inbuizen van grachten, baangrachten, niet-gerangschikte onbevaarbare
waterlopen en onbevaarbare waterlopen van de tweede en derde categorie is vergunningsplichtig.
Een vergunning kan slechts verleend worden indien de overwelving of de inbuizing strikt noodzakelijk
is om toegang te krijgen tot een aanpalend perceel. De toegang en dus de overwelving of inbuizing
kan maximaal 5 meter breed zijn en per perceel is niet meer dan één toegang vergunbaar. Om
uitzonderlijke redenen, die de aanvrager moet motiveren met dwingende technische argumenten,
kan een vergunning tot overwelving of inbuizing worden gegeven voor een ander doel dan het
verlenen van toegang of kan afgeweken worden van de maximum breedte van 5 meter of van het
maximum van één toegang per perceel. De vergunningverlenende overheid beoordeelt of de
gevraagde afwijking al dan niet wordt verleend.”

De milieukwaliteitsnormen en emissienormen voor oppervlaktewater worden bepaald in Vlarem II.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 21/05/2010 betreffende de milieukwaliteitsnormen voor
oppervlaktewater, waterbodems en grondwater is van toepassing. In uitvoering van het decreet
Integraal Waterbeleid heeft de Vlaamse Regering nieuwe milieukwaliteitsnormen vastgelegd. Voor
oppervlaktewater zijn er voortaan twee groepen milieukwaliteitsnormen:
-

1.
Typespecifieke normen voor biologische en algemeen fysisch-chemische
parameters, opgesplitst per categorie en per type oppervlaktewater

-

2.

Niet- typespecifieke normen voor gevaarlijke stoffen
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Deze richtwaarden zijn bepalend voor de goede ecologische en goede chemische toestand van het
water en moeten uiterlijk op 22 december 2015 behaald worden.
De in werking treding van dit besluit is gekoppeld aan de stroomgebiedbeheerplannen. Deze werden
op 8/10/10 definitief vastgesteld door de Vlaamse regering en het besluit is dan ook definitief in
werking.
Bij eventuele toekomstige lozingen van bedrijven zal het bedrijf een toetsing moeten doen aan de
vermelde milieukwaliteitsnormen.

10.3 Methodologie
10.3.1 Methodiek beschrijving bestaande situatie
Voor het beschrijven van de referentiesituatie, baseert de deskundige zich op basisinformatie die ter
beschikking is of kan worden gesteld (desktop informatie):
-

GIS-kaarten i.v.m. grondwaterkwetsbaarheid en grondwaterstromingsgevoeligheid.

-

Geologie in relatie tot grondwaterhuishouding, meer bepaald grondwaterstanden en
mogelijk aanwezige watervoerende of afsluitende lagen: o.a. geologisch kaartmateriaal en
sonderingen op Databank Ondergrond Vlaanderen (dov);

-

Watertoetskaarten;

-

Deelbekkenbeheerplan;

-

Infiltratiemogelijkheden: De infiltratiemogelijkheden van het hemelwater naar het
grondwater toe worden beschreven, op basis enerzijds het optekenen van verharde zones
waar infiltratie in principe wordt tegengehouden en anderzijds het in kaart brengen van de
onverharde zones waar infiltratie wel mogelijk is: topografische kaart en orthofotoplan;

-

Waterzuiveringsbeleid en infrastructuur: zoneringsplan, informatie bij VMM en bij Aquafin.

10.3.2 Effectvoorspelling en –beoordeling
Het gewijzigde bodemgebruik, de gewijzigde infiltratie van hemelwater t.g.v. verharding e.d.
beïnvloeden tijdens de exploitatiefase de grond- en oppervlaktewaterhuishouding. Op beschrijvende
manier wordt de geplande situatie beoordeeld.
Binnen dit kader wordt er van uitgegaan dat er binnen het plangebied rekening gehouden wordt met
de geldende regelgeving omtrent buffering en infiltratievoorzieningen.
Ook kan een wijziging van de grondwaterstroming optreden t.g.v. de aanwezigheid van
ondergrondse constructies.
Effecten op oppervlaktewater zijn voornamelijk een gevolg van permanente wijzigingen in
waterhuishouding (waterkwantiteit) t.g.v. wijzigingen in afvalwater en hemelwaterafvoer (door de
aanwezigheid van gebouwen/infrastructuur).
De watertoetsaspecten zullen worden beoordeeld (grondwaterstroming, infiltratie, overstromen).
Aandacht gaat uit naar het beperken van overstromingsrisico en het bergen van water uit de
waterloop. Dit MER levert de informatie op planniveau aan die het mogelijk maakt voor de overheid
om de watertoets voor het plan uit te voeren. Zie tevens §14.
Het bijkomend geproduceerde afvalwater wordt onder de loep genomen. Het plan kan een invloed
hebben op oppervlaktewater en/of de capaciteit van het rioleringsnet en/of de eventueel
ontvangende waterzuiveringsinstallatie.
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Tabel 10-1 beoordelingscriteria en significantiekader discipline water
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantie

Wijziging
grondwaterkwantiteit
en huishouding

Wijziging in infiltratie:
Verwachte significante
daling / stijging van
grondwaterstand

Vergelijking met bestaande
verharde oppervlakten en
zones met mogelijkheid tot
infiltratie.

Kwalitatieve beschrijving o.b.v.
mogelijk te verwachten wijziging
infiltratiemogelijkheden en
verharde oppervlakte
(grootteorde-op planniveau liggen
de oppervlaktes immers nog niet
vast) en aftoetsing voldoende
ruimte voor voorzieningen m.b.t.
infiltratie&hemelwateropvang.
Het effect is significant indien de
infiltratie zodanig wijzigt dat er
geen oplossingen binnen het
terrein mogelijk zijn of dat de
bodemvochttoestand
zodanig
beïnvloed
wordt,
waardoor
ingrijpende
effecten
op
bodemstructuur
en
flora
ontstaan.

Invloed op
grondwaterstroming
Verstoren
ondergrondse
grondwaterstroming

Geologische gelaagdheid,
diepte bouwputten en diepte
grondwater

Wijziging aanvoer
waterloop ten gevolge
van run-off

Op basis van gewijzigde
situatie run-off ten gevolge
van gewijzigde
infiltratiemogelijkheden
(verharde oppervlakten en
infiltratiekenmerken bodem);
Kwalitatieve beschrijving

Effecten zijn significant wanneer
t.g.v. de wijziging van de
waterkwantiteit
overstromingsgevoeligheid wijzigt
dus in relatie met de capaciteit
van de waterlopen en de
bestaande risicowaterlopen voor
overstromen.
Effecten zijn significant
afhankelijk van de waterloop
waarin zal worden geloosd – in
relatie tot de
overstromingsgevoeligheid.
Zeer kwetsbaar = lozen zonder de
nodige maatregelen op een
waterloop die effectief
overstromingsgevoelig is
Matig kwetsbaar = lozen zonder
de nodige maatregelen op een
waterloop die potentieel
overstromingsgevoelig is
Beperkt kwetsbaar = lozen zonder
de nodige maatregelen op een
waterloop die nietoverstromingsgevoelig is

Wijziging inname van ruimte
voor overstromingswater

Effect is significant wanneer
bergingsruimte wordt ingenomen
zonder oplossing

Wijziging
oppervlaktewaterkwantiteit en huishouding

Wijziging
overstromingsregime
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Effecten

Criterium

Methodiek

Significantie

Wijziging in capaciteit
rioleringsnet en
waterzuiveringsinfrastructuur

Effect t.g.v. verhoogde
afvoer van afvalwater

Check o.b.v.
zoneringsgegevens VMM of
Aquafin nv of de
waterzuiveringsinfrastructuur
is voorzien op de gewenste
ontwikkeling. Tevens wordt
de afstemming van de timing
van de ontwikkeling en de
timing van de aanleg van
collectoren nagegaan.

Een significant effect treedt op
wanneer de capaciteit van
rioleringen/RWZI overschreden
wordt.
Anderzijds is het al dan niet
aanwezig zijn van collectoren
tijdens de ontwikkeling eveneens
significant.
Lozing: zie tabel hierna

De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.d.h.v. de omvang van het effect (zie Figuur 5-1). Uiteindelijke
beoordeling gebeurt op basis van expert judgement.

Volgens het nieuw richtlijnenboek voor de discipline water (LNE, 2011) kan de lozing van
huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater op een riolering, die naar een RWZI leidt, op volgende
wijze beoordeeld worden. Bij het plan zal enkel huishoudelijk afvalwater relevant zijn.

Wordt op basis van voorgaande de impact relevant beoordeeld, is verder onderzoek naar de
mogelijke impact op de effluentkwaliteit van de RWZI – kwaliteit ontvangend oppervlaktewater en/of
de mogelijke impact op de slibkwaliteit van de RWZI vereist.

10.4 Bestaande situatie
Zie kaart 6a en 6b in bijlage 1

10.4.1 Grondwater
Het risico van verontreiniging van grondwater hangt af van talrijke factoren, die samen de
kwetsbaarheid van de ondergrond bepalen. Het grondwater binnen het plan- en studiegebied wordt
deels aanschouwd als kwetsbaar (Ca2) centraal in het gebied en deels als uiterst kwetsbaar (Ca1) aan
de noordelijke en zuidelijke randen;
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omwille van volgende redenen:

Ca1

Ca2
x

-

deklaag van maximum 5 meter dik of zandige deklaag

x

-

onverzadigde zone <= 10 m

x

-

onverzadigde zone > 10 m

-

watervoerende laag: zand

x
x

x

Onder de discipline water is het bodemgebruik van belang i.f.v. de verhardingsgraad. Het
bodemgebruik wordt hiervoor ingedeeld in verharde en niet-verharde bodemgebruiken. Het
plangebied is voor ca. 3/4de onverhard (zie ook §9.4.4).

Er wordt een drinkwaterwinning geëxploiteerd door De Watergroep op zo’n 1300m ten westen van
de Citadel. De grens van beschermingszones 3 ligt op ongeveer 350m afstand van het plangebied.

Binnen het plangebied is geen grondwaterwinning actief. In de ruime omgeving van het plangebied
werden er grondwatervergunningen verleend (niet binnen de RUP-perimeter; 2 op afstand ca. 500m
en 2 op afstand ca. 1km).

De grondwaterstromingsgevoeligheid is de gevoeligheid van ondiepe grondwaters voor wijzigingen
in stroming en peilen. Hoe fijner het bodemmateriaal, des te minder doorlatend en daardoor
grondwaterstromingsgevoeliger.

Figuur 10-1 Watertoetskaart – grondwaterstromingsgevoeligheid
Volgens de watertoetskaart-grondwaterstromingsgevoeligheid is het plangebied grotendeels
gelegen in gronden weinig gevoelig zijn voor grondwaterstroming (type 3). Aan de noordelijke grens
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is een zone zeer gevoelig (type 1) en aan de zuidelijke grens is een zone matig gevoelig voor
grondwaterstromingen (type 2).
Type 3 (weinig gevoelig): Dit zijn gronden waar:
-

er een aquitard (meestal een kleilaag) op geringe diepte voorkomt of

-

het grondwaterpeil diep staat en die niet tot type 1 (zeer gevoelig) behoren.

Type 2 (matig gevoelig): Dit zijn gronden waar:
-

alle gebieden die niet tot type 1 (zeer gevoelig) of type 3 (weinig gevoelig) behoren
o

er geen aquitard (meestal een kleilaag) op geringe diepte voorkomt

o

het grondwaterpeil niet dieper dan 10m staat

o

gronden die niet gelegen zijn in alluviale- en poldergronden

o

er geen zout water op geringe diepte voorkomt

Type 1 (zeer gevoelig): Dit zijn gronden waar:
-

gebieden afgebakend aan de hand van de kaart van de Natuurlijk Overstroombare
Gebieden (NOG kaart) (GfG, 2001). De NOG-kaart is gebaseerd op de bodemkaart waarbij
de bodemprofielen van alluviale, colluviale en poldergronden afgebakend zijn.

De sonderingen noch de bodemserie verschaffen informatie onder de grondwaterstand in het
plangebied. Wel aan de rand met het plangebied (zie bodem §9.4.2: in de omgeving komen droge
lemige zandbodems, leembodems en zandbodems voor: variëren van zeer droog tot matig nat.). Er is
bovendien geen meetpunt van het grondwatermeetnet in de nabije omgeving van de Citadel
gelegen. De watertoetskaart geeft voor de Citadelsite grotendeels aan dat deze tot de weinig
gevoelige gebieden behoort. Dit wijst er op deze locatie op dat het grondwaterpeil diep (>10m onder
maaiveld) staat.

Volgens de watertoetskaart infiltratiegevoelig gebieden ligt het plangebied grotendeels in
infiltratiegevoelig gebied. Uiteraard dient er in de praktijk op het terrein rekening te worden
de
gehouden met de gedeeltelijke verharding (ca. 1/4 van het terrein) en met de hellingen die het
gebied kenmerken.
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Figuur 10-2 Watertoetskaart – infiltratiegevoeligheid

10.4.2 Oppervlaktewater
Hydrografie
Het plangebied is gelegen in het stroomgebied van de Schelde – in het Demerbekken. Een aantal
acties opgenomen in het bekkenbeheerplan Demer (zie http://geoloket.vmm.be/bekkenwerking)
zijn gesitueerd in de ruimere omgeving van het centrum Diest.
De site van de Citadel overlapt met twee deelbekkens:
-

Deelbekken 9-07 (enkel noordelijk gedeelte plangebied in dit deelbekken gelegen) Winterbeek-Ossebeek (vha-zone Demer van monding Zwartebeek (excl.) tot monding de
Hulpe (incl.)

-

Deelbekken 9-03 (centraal en zuidelijk gedeelte in dit deelbekken gelegen) – Begijnebeek
(vha-zone Begijnebeek)

In het noorden grenst de geklasseerde waterloop ‘Oude Demer’ aan het plangebied. De Oude Demer
loopt parallel met de Kluisbergstraat.
De waterloop Oude Demer is voor het oostelijk segment richting centrum van categorie 1 en het
westelijk deel als ‘bevaarbaar’ geklasseerd.
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Figuur 10-3 Vha-segmenten, categorieën (bron: geopunt)

De Demer is volgens de Kaderrichtlijn Water een Grote Rivier met gekoppelde milieukwaliteitsnorm.
De Begijnenbeek is gekarakteriseerd als Grote beek (http://geoloket.vmm.be/krw_mkn)

Waar de Demer vroeger door de stad meanderde, wordt een strategisch project ontwikkeld om de
landschappelijke kwaliteit van de Demer te herstellen en deze opnieuw aanwezig te stellen in de
stad. Delen van dit project zijn reeds uitgevoerd, andere delen zijn in voorbereiding
(http://www.vmm.be/water/projecten/heropening-van-de-demer-in-diest). De werken zullen
voltooid zijn tegen 2016.
De
Vlaamse
Milieumaatschapij
zegt
nog
het
(http://www.vmm.be/nieuwsmap/demer-weer-door-diest):

volgende

over

het

project

“Minder kans op overstromingsschade
Veertig jaar geleden werd diezelfde Demer dichtgelegd wegens geurhinder. Maar waar de Demer in
de jaren zestig ook diende als riolering, zal er nu geen afvalwater in de Demer terecht komen.
Vroeger was de Demer bovendien een quasi stilstaande rivier, terwijl er nu meer stroming op zal
zitten. Dit zorgt ervoor dat er nu geen geurhinder zal zijn.
Daarnaast is de waterkwaliteit van de Demer in die mate verbeterd dat openlegging opnieuw
mogelijk werd. Toch werd de beslissing steeds uitgesteld omwille van het overstromingsgevaar waar
Diest al jaren mee kampt. Maar deze zorg zou nu ook van de baan moeten zijn: studies van de
Vlaamse Milieumaatschappij hebben uitgewezen dat het water juist beter weg kan, daar waar
stromen opengelegd worden.
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Ook heeft Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege recent 6 miljoen euro uitgetrokken om onder
meer het wachtbekken van het Schulensmeer te optimaliseren en zo steden als Diest en Halen te
beschermen. Zo zou er geen enkel obstakel meer mogen zijn om dit prachtige project voor de stad te
realiseren.”

Overstromingsgevoeligheid
Het plangebied ligt niet in effectief overstromingsgevoelig gebied. Aan de grens met het plangebied
(net overlappend aan de voet van de heuvel) is een potentieel overstromingsgevoelig gebied
afgebakend langsheen de Oude demer. Verder in het centrum en daarrond zijn eveneens potentiële
overstromingsgevoelige gebieden en effectief overstromingsgevoelige gebieden ingekleurd. Zie kaart
6b en onderstaande figuur.

Figuur 10-4 Overstromingsgebied (watertoetskaart 2011)
Deze potentiële overstromingszone aan de rand van het plangebied is niet ingetekend als ‘recent
overstroomd gebied’ of als ‘risicozone voor overstromen’.
Op het geoloket signaalgebieden (http://geoloket.vmm.be/bekkenwerking) zijn geen zones binnen
het plangebied aangeduid op de signaalgebiedkaarten. In de ruimere omgeving zijn er enkele zones
aangeduid als ‘nog niet behandeld’. Zie tevens §10.2.

10.4.3 Afvalwater
Volgens het geoloket zonering blijkt dat de voormalige invulling van het militair domein is
aangesloten op de riolering. Voor grote delen binnen het plangebied is er geen riolering relevant
(natuurlijke invulling – geen harde functies). Een zone in de noordwestelijke hoek net buiten het
plangebied situeert zich in individueel te optimaliseren buitengebied. Aan de Zichemseweg in het
westen is een kleinere zone afgebakend als collectief te optimaliseren buitengebied; waarvan een
gedeelte zich binnen de perimeter van het RUP bevindt.
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Figuur 10-5 Zonering ter hoogte van het plangebied (bron: Vmm, geoloket zonering)
De huidige lozing betreft huishoudelijk afvalwater (tijdelijke functies sporthal, sanitair edm).

Het plangebied behoort tot het zuiveringsgebied Diest. Momenteel wordt de RWZI Diest
gerenoveerd tot 24.000 inwonersequivalenten IE:
Stand van zaken renovatie midden 2014 (communicatie Aquafin):
-

1ste fase bouwkundig afgewerkt, electromechanica wordt momenteel geplaatst

-

2de en 3de fase starten in 2014

-

einde der werken voorzien midden 2015
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10.5 Geplande toestand en effecten
10.5.1 Wijziging aspecten grondwater
Ten gevolge van de wijziging in de verharding (door de constructie van gebouwen/parking en aanleg
van wegenis) zou verdroging kunnen optreden door de inperking van de mogelijkheden voor de
rechtstreekse infiltratie van hemelwater en/of door de versnelde afvoer van water naar de
waterloop.
Uit de informatie van bodem- en waterkenmerken blijkt dat de condities van het terrein/de
ondergrond voornamelijk gunstig zijn voor infiltratie (rechtstreeks of m.b.v. speciaal daarvoor
voorziene constructies). Maatregelen voor de infiltratie van hemelwater in het plangebied zullen hoe
dan ook nuttig zijn. De noordelijke grensstrook die hiervoor minder geschikt is zal volgens de
planinvulling nauwelijks beïnvloed worden door wijzigingen in verharding.

Het PRUP heeft een voorschrift uitgewerkt rond de verharding, nl.: “Verhardingen - Alle aangelegde
verhardingen dienen te worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen, tenzij dit om
milieutechnische redenen ongewenst is.”
Voor de huidige bebouwde en verharde zone in het plangebied is de infiltratiemogelijkheid sowieso
reeds beperkt. Er kan worden verondersteld dat bij de renovatie van de gebouwen en bij de
nieuwbouwprojecten voor de zone ‘paradeplein en gebouwen’ en ‘stadsbastion’ er rekening wordt
gehouden met de geldende verordeningen inzake hemelwater (zie §10.2). Door het
oprichten/renoveren van gebouwen in deze zones zal de situatie er in principe op verbeteren door
maximaal hergebruik en infiltratie (bijv. via grachten, een wadi, een infiltratievoorziening of de
aanleg van buffervoorzieningen).
In de zone stedelijk front en intra muros zal de verharding toenemen. In §9.5.3 wijziging
bodemgebruik is beschreven dat er in grootteorde van worst-case 2,9ha verharding/bebouwing
toeneemt ofwel ongeveer 10% ten opzichte van de totale oppervlakte van het plangebied
(=indicatief). Ook hier dient de verordening te worden gevolgd. Er is in ieder geval voldoende ruimte
ter beschikking om aan de eisen die voortvloeien uit de verordening te kunnen voldoen.
In het ‘parkgebied met cultuurhistorische waarden’, dat het grootste deel van de site uitmaakt,
worden geen grote ontwikkelingen toegelaten die infiltratie tegengaan (effect 0).
De wijziging in infiltratiemogelijkheden wordt - rekening houdend met het reeds opgenomen
voorschrift rond verharding, het relatief beperkte oppervlakteaandeel in bijkomende
verharding/bebouwing en de geldende verordeningen - maximaal beperkt negatief ingeschat (0/-1).

Er worden ondergrondse constructies voorzien in het plangebied. Op basis van de beschikbare
informatie (zie paragrafen rond geologie en grondwater) bevindt het grondwater zich diep onder het
maaiveld. Een sterk significant effect op de grondwaterstroming wordt dan ook niet verwacht. In de
Formatie van Diest kan thans ijzerzandsteen voorkomen. Het voorkomen ervan en de omvang kan
pas worden vastgesteld met verder onderzoek. Afhankelijk van de locatie van de ondergrondse
constructie zou indien deze zandsteen(banken) met zekere omvang worden aangetroffen een
invloed niet uit te sluiten zijn bij het doorsnijden/afsnijden van zo een laag. In zijn algemeenheid
wordt verondersteld dat de invloed op de grondwaterstroming op de site wellicht hoogstens beperkt
zal zijn (-1). Lokaal en na verder onderzoek kan de geologie en bodemopbouw nog beter in beeld
worden gebracht waardoor de invloed groter zou blijken. Dit zijn aspecten die slechts kunnen
worden uitgeklaard na gedetailleerd onderzoek op het projectniveau waarin dan ook indien nodig
gepaste maatregelen kunnen worden getroffen. Op de locatie aan de voet van de heuvel in het
noorden van het plangebied is de grondwaterstand zeer ondiep. In die zone worden er echter geen
ontwikkelingen gepland (parkgebied; geen significant effect 0).
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10.5.2 Wijziging aspecten oppervlaktewater
Effecten op overstromen en structuurkwaliteit
Zie tevens beoordeling over grondwaterinfiltratie zoals toegelicht in voorgaande paragraaf.
De overstromingsgevoeligheid kan randvoorwaardelijk zijn voor buffering en infiltratie/vertraagde
afvoer van hemelwater, met name rond de randvoorwaarden die de waterbeheerder oplegt.
Op basis van de watertoetskaarten kan geconcludeerd worden dat het plangebied in weinig
kwetsbaar gebied gelegen is, op uitzondering van een zone aan de noordelijke voet van de heuvel
langsheen de Oude Demer.
In deze zone – overlappend met het parkgebied – worden er geen ingrepen gepland. Bijkomende
bebouwing of verharding wordt hier niet vooropgesteld. Er zal hier dan ook geen ‘ruimte voor water’
(waterberging van de waterloop in haar vallei) worden ingenomen (0). Verder treden geen
rechtstreekse effecten op de structuurkwaliteit van waterlopen op; er liggen namelijk geen
waterlopen in het plangebied (0). De Oude Demer aan de rand van het plangebied wordt in een
project van VMM opnieuw heraangelegd.

Voor wat betreft de bestaande (bij renovatie) en nieuwe gebouwen en verhardingen in het stedelijk
ontwikkelingsgebied, zullen de vergunningsaanvragen dienen aan te tonen dat er is voldaan aan de
verordening inzake hemelwater. Het hergebruik, de opvang, infiltratie en buffering van hemelwater
binnen het plangebied moet er voor zorgen dat geen bijkomende capaciteitsproblemen worden
gecreëerd in de omgeving. Tevens kan de beheerder van de ontvangende waterloop of van de
riolering steeds bijkomende voorschriften opleggen. De nodige ruimte voor het uitwerken van
maatregelen is op het terrein zeker aanwezig. Vanuit het plan worden er dan ook geen significant
negatieve effecten verwacht op het risico op overstromen (0).
De Vlaamse Milieumaatschappij – afdeling operationeel waterbeheer - vraagt bij de ontwikkelingen
op het terrein nog aandacht voor het uitwerken van een duidelijke visie op de omgang met
hemelwater binnen het plangebied (zie ook paragraaf maatregelen).

10.5.3 Wijziging aspecten afvalwater
Door te realiseren projecten binnen het plangebied zal afvalwater geproduceerd worden. Gelet op
de aard van de activiteiten zal het hoofdzakelijk gaan om huishoudelijk afvalwater maar deels
mogelijks ook over bedrijfsafvalwater (bijvoorbeeld van een ziekenhuis).
Via de milieuvergunning worden er specifieke afspraken met bedrijven gemaakt rond het lozen van
bedrijfsafvalwater. Als bedrijven uitbreiden en hiervoor een nieuwe milieuvergunning aanvragen of
voor nieuwe bedrijven, wordt door VMM nagegaan of het afvalwater mag geloosd worden op
riolering. Ook wordt bekeken of het bedrijf haar afvalwater zelf dient (voor) te zuiveren en waarop
het effluent dan dient te lozen. Gesteld dat het ziekenhuis bedrijfsafvalwater loost is dit momenteel
ook reeds het geval, dus een vergelijkbaar effect.

Volgens het geoloket zonering blijkt dat de voormalige invulling van het militair domein is
aangesloten op de riolering. Voor grote delen binnen het plangebied is er geen riolering relevant
(natuurlijke invulling – geen harde functies). Aan de Zichemseweg in het westen is een kleinere zone
afgebakend als collectief te optimaliseren buitengebied; waarvan een gedeelte zich binnen de
perimeter van het RUP bevindt. Het RUP voor deze woningen stelt dat de basisrechten van kracht
zijn.
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Een significant negatieve invloed heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit in de omgeving wordt niet
verwacht, er kan immers worden aangesloten op de bestaande waterzuiveringsinfrastructuur voor
die delen van het plangebied waar een stedelijke invulling wordt voorzien.

Hierna is er voor de stedelijke ontwikkeling een inschatting gemaakt van de bijkomend te
verwachten vuilvracht (uitgedrukt in inwonersequivalenten IE’s) in relatie tot de capaciteit van de
waterzuiveringsinstallatie.

Het programma dat zal worden voorzien binnen het stedelijk ontwikkelingsgebied is nog niet
helemaal gekend.
Het zal een combinatie zijn van beperkt wonen/hotel/jeugdverblijf, stedelijke diensten, ziekenhuis of
kantoor/kantoorachtigen.
In het MER worden er twee programma-scenario’s beoordeeld, nl. een scenario stedelijke diensten
met programma inclusief ziekenhuis (=verhuis ziekenhuis AZ Diest vanuit binnenstad) en een
scenario stedelijke diensten met kantoren/kantoorachtigen (zie ook §3.5).
Het zou gaan om de volgende grootte-orde aan bezoekers/verblijvers edm in relatie tot IE’s:
Ziekenhuis:
De gegevens omtrent personeel, patiënten en bezoekers van de verschillende campussen werd
opgevraagd bij de het ziekenhuis zelf. Er wordt verwezen naar §6.4.2.1.
→ IE’s voor het ziekenhuis dienen niet extra te worden verrekend want het gaat in dit geval over een
verhuis vanuit de binnenstad

Wonen
Voor de invulling van het woongebied wordt er uitgegaan van een gemiddelde oppervlakte van
100m² per wooneenheid. Dit maakt dat er ongeveer 44 wooneenheden gebouwd kunnen worden
binnen het plangebiedgebied.
→ IE = 44 x gemiddeld 2,5inwoners/eenheid = 110 IE voor wonen

kortverblijf
Jeugdherberg
Stel 80 bedden jeugdherberg OF 30 bedden hotel
de

→IE verblijf: aanname van 1/5 IE; betekent 16 IE (herberg) OF 6 IE (hotel)

Gemeentelijke diensten:
Voor de berekeningen wordt er van uit gegaan dat zowel het OCMW, het Sociaal Huis en de
Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst hun intrek zullen nemen binnen het plangebied.
Academie: aantal leerlingen hoogst op woensdag ca. 180
OCMW en sociaal huis: 60 personeelsleden en 100 bezoekers per dag
→ er kan mogelijks van uit gegaan worden dat deze bezoekers en personeelsleden in de regio wonen
en dus al ingecalculeerd zijn bij de IE’s. Bij een veilige aanname van 1/5de IE bijvoorbeeld voor de
personeelsleden zou dit neerkomen op 12 IE
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Voor de berekening van de verkeersgeneratie van de kantoren, kantoorachtigen en Research en
Development (in plaats van ziekenhuis) wordt er gebruik gemaakt van volgende cijfers:
Oppervlakte 29.569 m²
• Personeel
- Gemiddeld aantal werknemers per 100m² bvo: 4 (CROW, 2012)
- Aanwezigheidspercentage: 90%
dit betekent 1065 personeel
•Bezoekers
- Gemiddeld aantal bezoekers per 100m² bvo: 0,4 (CROW, 2012)
Dit betekent 118 bezoekers
→ IE aanname van 1/10de IE; dit zou dan neerkomen op 118 IE

Totaal met bovenstaande aannames:
Ziekenhuis verhuis + gemeentelijke diensten en verblijf geeft 138 IE
Kantoren/kantoorachtigen + gemeentelijke diensten en verblijf geeft 256 IE

Dit zou 1% van de totale theoretische toekomstige capaciteit (24.000 IE) uitmaken met voorgaande
aannames.
Er kan worden besloten dat de herbestemming van de Citadel als stedelijk ontwikkelingsgebied geen
significante invloed zal hebben op de capaciteit van de RWZI van Diest.

De aannames en redering zoals in deze paragraaf opgenomen is voorgelegd bij Aquafin
(gebiedsingenieur). Het volgende wordt gecommuniceerd:
-

Er werd geen rekening gehouden met dit planvoornemen bij het ontwerpen van de
uitbreiding van de RWZI Diest.

-

De hiervoor becijferde gegevens lijken realistisch.

-

De verwerking van de extra vuilvracht op RWZI Diest is mogelijk want er werd enige reserve
voorzien.

Besluitend kan dan ook worden gesteld dat het planvoornemen geen significante invloed heeft op de
capaciteit van de RWZI (0).

Niettemin zal geen aansluiting van extra verharde oppervlakte worden toegestaan, en zal worden
verwacht ook de bestaande aangesloten verharde oppervlakte zoveel als mogelijk wordt
afgekoppeld. Zie verder aanbevelingen.
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10.6 Conclusies en milderende maatregelen
Conclusie
Ten gevolge van de wijziging in de verharding (door de constructie van gebouwen/parking en aanleg
van wegenis) zou verdroging kunnen optreden door de inperking van de mogelijkheden voor de
rechtstreekse infiltratie van hemelwater en/of door de versnelde afvoer van water naar de
waterloop.
In het ‘parkgebied met cultuurhistorische waarden’, dat het grootste deel van de site uitmaakt,
worden geen grote ontwikkelingen gepland/toegelaten die infiltratie tegengaan (effect 0). Voor de
huidige bebouwde en verharde zones ‘paradeplein en gebouwen’ en ‘stadsbastion’ in het
plangebied is de infiltratiemogelijkheid sowieso reeds beperkt. In de zone ‘stedelijk front’ en ‘intra
muros’ zal de verharding toenemen. Er kan worden verondersteld dat bij de renovatie van de
gebouwen en bij de nieuwbouwprojecten er rekening wordt gehouden met de geldende
verordeningen inzake hemelwater. Er is in ieder geval voldoende ruimte ter beschikking om aan de
eisen die voortvloeien uit de verordening te kunnen voldoen. Bovendien zijn de bodem- en
watercondities van het terrein/de ondergrond voornamelijk gunstig zijn voor infiltratie. Maatregelen
voor de infiltratie van hemelwater in het plangebied zullen hoe dan ook nuttig zijn.
De wijziging in infiltratiemogelijkheden wordt - rekening houdend met het reeds opgenomen
voorschrift rond verharding, het relatief beperkte oppervlakteaandeel in bijkomende
verharding/bebouwing en de geldende verordeningen - maximaal beperkt negatief ingeschat (0/-1).
In zijn algemeenheid wordt verondersteld dat de invloed op de grondwaterstroming op de site
wellicht hoogstens beperkt zal zijn (grondwater diep onder het maaiveld; -1). Lokaal en na verder
onderzoek kan de geologie en bodemopbouw nog beter in beeld worden gebracht en kan plaatselijk
blijken dat de invloed groter kan zijn (bijvoorbeeld ten gevolge ijzerzandsteen). Dit zijn aspecten die
slechts kunnen worden uitgeklaard na gedetailleerd onderzoek op het projectniveau waarin dan ook
indien nodig gepaste maatregelen kunnen worden getroffen.
Op de locatie aan de voet van de heuvel in het noorden van het plangebied is de grondwaterstand
zeer ondiep en deze locatie is tevens weinig geschikt voor infiltratie. In die zone worden er echter
geen ontwikkelingen gepland (parkgebied; geen significant effect 0).
Op basis van de watertoetskaarten kan geconcludeerd worden dat het plangebied in weinig
kwetsbaar gebied gelegen is, op uitzondering van een zone aan de noordelijke voet van de heuvel
langsheen de Oude Demer. In deze zone – overlappend met het parkgebied – worden er geen
ingrepen gepland (0). Er zijn geen effecten relevant op de structuurkwaliteit van de Oude Demer.
Voor wat betreft de bestaande (bij renovatie) en nieuwe gebouwen en verhardingen in het stedelijk
ontwikkelingsgebied, zullen de vergunningsaanvragen dienen aan te tonen dat er is voldaan aan de
verordening inzake hemelwater. Het hergebruik, de opvang, infiltratie en buffering van hemelwater
binnen het plangebied moet er voor zorgen dat geen bijkomende capaciteitsproblemen worden
gecreëerd in de omgeving. Tevens kan de beheerder van de ontvangende waterloop of van de
riolering steeds bijkomende voorschriften opleggen. De nodige ruimte voor het uitwerken van
maatregelen is op het terrein zeker aanwezig. Vanuit het plan worden er dan ook geen significant
negatieve effecten verwacht op het risico op overstromen (0).
Het afvalwater van de site kan worden aangesloten op de bestaande waterzuiveringsinfrastructuur
voor die delen van het plangebied waar een stedelijke invulling wordt voorzien. Effect op
oppervlaktewater is er niet (0).
De berekende vuilvracht voor de stedelijke ontwikkeling heeft geen significante invloed op de
capaciteit van de RWZI Diest (1%; effect 0).
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Maatregelen / aanbevelingen

Maatregelen niveau PRUP
/

Aanbevelingen/maatregelen niveau project en vergunningsaanvraag
Gedetailleerd onderzoek naar de opbouw van de ondergrond om effecten op profiel en eventuele
grondwaterstroming te kunnen inschatten en indien nodig maatregelen te treffen.

Uitwerken concrete maatregelen rond de opvang, hergebruik en infiltratie en/of buffering van
hemelwater (=conform de geldende regelgeving).
De Vlaamse Milieumaatschappij – afdeling operationeel waterbeheer - vraagt bij de ontwikkelingen
op het terrein nog aandacht voor het uitwerken van een duidelijke visie op de omgang met
hemelwater binnen het plangebied. De uitbouw van collectieve systemen voor infiltratie en
buffering (zoals wadi’s, grachten, …) verdient daarbij de voorkeur op het perceelsgewijs uitbouwen
van buffering. Voorzien van ruimte voor hemelwater en een doordacht ontwerp met de nadruk op
maximale infiltratie is aangewezen.

Er zal geen aansluiting van extra verharde oppervlakte op de riolering worden toegestaan. Tevens
wordt er verwacht dat ook de bestaande aangesloten verharde oppervlakte zoveel als mogelijk
wordt afgekoppeld.
De regelgeving rond het afkoppelen van hemelwater en het afvoeren van afvalwater is onafhankelijk
van de inwerkingtreding van het PRUP. Alleszins dient bij nieuwe ontwikkeling vooraf advies en
goedkeuring te worden gevraagd aan de beheerder van de afvalwaterinfrastructuur. Bij de verdere
ontwikkelingen in het planproces en de invulling ervan zal samen met de beheerders van de
infrastructuur in elk geval een evaluatie dienen plaats te vinden om de uiteindelijke capaciteit te
bepalen. Aquafin dient dan ook op de hoogte te worden gehouden van de evolutie van de
ontwikkelingsprojecten en van eventuele veranderingen in de extra aan te sluiten IE’s. Beheerders,
vergunningverlener en/of VMM kunnen altijd bijkomende voorwaarden opleggen.

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 183 van 311

11

Fauna en flora: bestaande toestand, effectbeoordeling en
maatregelen

11.1 Studiegebied
Het studiegebied voor de discipline fauna en flora valt samen met het algemeen studiegebied: het
plangebied zelf en een zone van ca. 200 m daarrond. Een verruiming van het studiegebied is mogelijk
in functie van mogelijke ecologische relaties of barrières van het plangebied met andere gebieden
(linken in stedelijk groen in Diest), rustverstoring (valt binnen de 200m), wijzigingen in
oppervlaktewaterkwaliteit en –kwantiteit (Open Gracht).

11.2 Juridische en beleidsmatige context
Situering van het plangebied ten aanzien van de aanwezigheid of nabijheid van VEN- of IVONgebieden, Vogel- of Habitatrichtlijngebieden, Ramsargebieden, bosreservaten, akker- en
weidevogelgebieden en natuurreservaten.
-

Het plangebied situeert zich op ca. 450 m van het VEN-gebied Demervallei.

-

Het plangebied situeert zich op ca. 450 m van het vogelrichtlijngebied ‘De Demervallei’.

Binnen het plangebied zijn bosgebieden gelegen, het bosdecreet is bijgevolg van toepassing.
Het natuurbeleid sluit aan bij de beginselen van het milieubeleid zoals geformuleerd in het Decreet
algemene bepalingen milieubeleid (B.S. 05/04/1995), kortweg Natuurdecreet. In het kader van dit
MER zijn volgende artikels van belang:
-

art. 8, dat het stand-still-beginsel; invoert:

-

art. 14, dat de zorgplicht invoert t.o.v. de initiatiefnemer;

-

art. 16, dat een compensatie oplegt bij beschadigingen aan de natuur, en in se dus de
natuurtoets inhoudt van de overheid.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. soortenbescherming en
soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. Het is een allesomvattend besluit geworden dat de
bescherming van zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, ongewervelde dieren, planten, korstmossen en zwammen regelt.
Het besluit inzake wijziging van vegetaties en kleine landschapselementen verwijst naar art. 9 van
het Natuurbehoudsdecreet. Er wordt een onderverdeling gemaakt in een meldingsplicht,
vergunningsplicht en verbod voor het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen. De
verbodsbepalingen slaan hier op het wijzigen van types van kleine landschapselementen die niet
onmiddellijk worden aangetroffen of dus relevant zijn voor dit plangebied.

11.3 Methodologie
11.3.1 Methodiek beschrijving bestaande situatie
Voor de beschrijving van de huidige situatie zal beroep gedaan worden op bestaande gegevens. De
biologische waarderingskaart (BWK versie 2.2) wordt gehanteerd.
Met een terreinverkenning (augustus 2013) heeft de ecoloog wijzigingen in het biotisch milieu & de
waardering nagegaan. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de natuurwaarden van het bebost glacis
en de eventuele impact van het plan op deze natuurwaarden. Op basis van dit terreinbezoek werd
de BWK geactualiseerd.
Waar relevant wordt er vrij beschikbare informatie van natuurverenigingen opgevraagd.
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Natuurpunt heeft in het voorjaar 2013 een vleermuizenonderzoek uitgevoerd (met update
terreinbezoek in 2014). In dit MER is een deel van de informatie opgenomen onder de beschrijving
van de referentiesituatie.
Tevens volgt een beschrijving van relevante Speciale bescherminszones (zie verder).
De bestaande toestand op het vlak van rustverstoring, het voorkomen van barrières tussen
natuurelementen wordt besproken. Er worden eveneens interdisciplinaire links gelegd tussen de
beschrijving van de hydrologie, hydrografie, bodem, geluid en landschap. Relevante elementen uit
deze disciplines met betrekking tot de discipline fauna en flora worden toegelicht, waarbij er
verwezen wordt naar de betreffende hoofdstukken. Verder zal ook nagegaan worden in hoeverre de
te herbestemmen zones actueel of potentieel een functie (kunnen) vervullen in het ecologisch
netwerk (verbindingsgebied). Dit onderzoek gebeurt op basis van de biologische waarderingskaart
(BWK) en bestaande plannen en beleidsdocumenten.

11.3.2 Effectvoorspelling en –beoordeling
Daar ten gevolge het plan een beïnvloeding op het VEN-gebied Demervallei (afstand ca. 450m)
momenteel niet uit te sluiten is, worden in dit MER de elementen aangereikt die het de overheid
mogelijk maakt om een verscherpte Natuurtoets uit te voeren.
In de verscherpte natuurtoets wordt volgens de momenteel gangbare afwegingsprocedure
geoordeeld of er onvermijdelijke / onherstelbare schade optreedt ten aanzien van het VEN-gebied
ten gevolge van de geplande voorgenomen activiteit.
Volgende 4 essentiële vragen worden behandeld wanneer er een effect te verwachten valt:
-

Zijn er veranderingen aan de natuurwaarden ?

-

Zijn de veranderingen voor de natuur nadelig ?

-

Zijn deze veranderingen vermijdbaar ?

-

Zijn deze veranderingen herstelbaar ?

Gezien de ligging van het plangebied op ca. 450 m het vogelrichtlijngebied ‘De Demervallei’ wordt in
dit MER onderzocht of er een passende beoordeling vereist is. Dit onderzoek gebeurt voor de
habitats en soorten waarvoor de speciale beschermingszone is afgebakend en de soorten van bijlage
III van het decreet natuurbehoud die in het gebied voorkomen.
Bij het ‘onderzoek naar de noodzaak tot opmaken van een passende beoordeling’ zal een antwoord
geformuleerd worden op vijf hoofdvragen, zijnde:
1.

Heeft het plan of programma een potentiële impact op de habitats (natuurlijke habitats en
habitats van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit?

2.

Heeft het plan of programma een potentiële impact op het evenwicht tussen, de
verspreiding en densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel?

3.

Heeft het plan of programma een potentiële impact op de vitale factoren hoe het SBZ
functioneert als ecosysteem?

4.

Heeft het plan of programma een potentiële impact op de abiotische relaties die de
structuur en de functie van de SBZ bepalen?

5.

Heeft het plan of programma een potentiële impact op het bereiken van een gunstige staat
van instandhouding voor de betreffende SBZ?

Deze voortoets passende beoordeling is geïntegreerd in de effectbeoordeling.

Dit MER besteedt tevens aandacht aan het voorkomen van vleermuizen (op basis van reeds
beschikbare informatie) en de mogelijke potentiële impact bij herbestemming van de site.
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Enkele overige aandachtspunten binnen deze discipline zijn:
-

directe aantasting van waardevolle biotopen of soorten door terreininname;

-

verstoring van nabije waardevolle biotopen of soorten door geluid,… (afhankelijk van de
graad van verstoring en de gevoeligheid van de betreffende biotopen of soorten);

-

optreden van barrière-effecten en versnippering van biotopen.

-

In de effectenanalyse zal hoofdzakelijk met het aspect gevoeligheid van populaties en
ecotopen gewerkt worden. Door deze gevoeligheden met de biologische waardering van
het studiegebied te combineren, kan de kwetsbaarheid van het gebied worden nagegaan.

-

Bij de afweging van de effecten worden vijf criteria gebruikt:
o

1.

Biologische basiskwaliteit

o

2.

Biologische representativiteit

o

3.

Biologische potenties

o

4.

Biologische infrastructuur

o

5.

Biologische ruimtebeslag

-

De ecologische evaluatie zal vnl. gebaseerd zijn op floristische aspecten (bijv. invloed van
gewijzigde grondwaterstanden) en tevens in beperktere mate op faunistische aspecten (vnl.
avifauna).

-

Voortoets passende beoordeling en verscherpte natuurtoets (zie eerder).

-

Relevante aspecten rond boscompensatie in het kader van het Bosdecreet worden
aangehaald.

Tabel 11-1 beoordelingscriteria en significantiekader discipline fauna en flora
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantie*

Biotoopverlies/winst

Grootteorde aan
oppervlakte
waardevol gebied
(voor fauna en/of
flora) dat zal
verdwijnen of
gecreëerd worden
Verlies/winst
vegetatie door
inname

GIS-analyse,
oppervlakte waardevolle
biotooptypes die mogelijks
rechtstreeks dreigen
aangetast te worden
tengevolge van de invulling
van het plan of die hierdoor
worden beschermd
Op planniveau is het
hoofdzakelijk relevant om
kwetsbaarheden inzake
biotoopwijziging op te
merken en hierover indien
mogelijk RUP-verfijningen
voor op te stellen.

Effecten kunnen significant zijn wanneer
waardevolle biotopen verloren gaan of
gecreëerd worden. Volgens BWK:
• biologisch zeer waardevol, biologische
waardevol, complex van waardevolle en zeer
waardevolle elementen = zeer kwetsbaar
• Complex van minder waardevolle en
waardevolle elementen, complex van minder
waardevolle en zeer waardevolle elementen,
complex van minder waardevolle en
waardevolle tot zeer waardevolle elementen =
matig kwetsbaar
• biologisch minder waardevol = weinig
kwetsbaar
De significantie wordt dan verder
gespecificeerd a.d.h.v. de potentiële omvang
van het effect in relatie tot de omgeving, de
context en de plaats. Uiteindelijke beoordeling
gebeurt op basis van expert judgement.

Versnippering/
ontsnippering en

Lokalisatie zones die
gevoelig zijn voor

Bespreking o.b.v
kwetsbaarheidsbenadering

Effecten kunnen significant zijn wanneer de
versnippering/ ontsnippering de verspreiding

Rechtstreeks
effect
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Effecten

Criterium

Methodiek

Significantie*

barrière-effecten

versnippering en
barrière-effecten.

en expert judgement merdeskundige.

van soorten beïnvloed.

Rustverstoring

Kwetsbare soorten /
Oppervlakte
kwetsbaar gebied
die beïnvloed
kunnen worden
door rustverstoring

Globale inschatting (eerder
een kwalitatieve
kwetsbaarheidsbenadering)

Kwalitatieve bespreking, effecten kunnen
significant zijn wanneer de rustverstoring
ervoor zorgt dat de populatie achteruitgaat.

Vernatting/
verdroging

Lokalisatie zones
gevoelig voor
vernatting/
verdroging die
beïnvloed kunnen
worden

Bespreking o.b.v.
grondwaterstanden,
gevoeligheden, veranderde
infiltratie en expertjudgement

Effecten kunnen significant zijn wanneer
vernatting/verdroging leidt tot aantasting van
de vegetatie en/of de populatie van bepaalde
diersoorten beïnvloed.

Impact op de
aanwezige fauna

Impact inkrimping/
uitbreiding migratie, foerageer- en
broedgebieden

Kwalitatieve bespreking

Kwalitatieve bespreking o.b.v. expert
judgement

Verstorings
effect

*De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.d.h.v. de omvang van het effect (zie Figuur 5 1).
Uiteindelijke beoordeling gebeurt op basis van expert judgement. De effectbeoordeling zal op semi-kwalitatieve
wijze gebeuren d.m.v. expert judgement. Het richtlijnenboek fauna en flora bevat geen eenduidige
significantiekaders. Tevens gebeurt de beoordeling vanuit een kwetsbaarheidsbenadering op planniveau die als
voeding naar randvoorwaarden in het RUP kan dienen.

11.4 Bestaande situatie
Zie kaart 7 in bijlage 1

11.4.1 Algemene beschrijving van het plangebied en de omgeving
Het plangebied bevindt zich in aansluiting met de stadskern van Diest. De site is namelijk tegenaan
de binnenzijde van de ringweg gelegen. Hierdoor zijn er ten noorden, ten oosten en ten zuiden van
het plangebied nauwelijks biologisch waardevolle gebieden in de nabije omgeving van het
plangebied gelegen. Ten noordwesten van het plangebied komen een aantal bomenrijen langs
wegen en soortenrijke en verruigde waardevolle graslanden voor. Ten westen van de ringweg zijn
zowel akkerpercelen, graslandpercelen als bebouwde percelen gelegen met beperkte biologische
waarden. Heel lokaal komen ook enkele kleine bosjes voor.
Het plangebied is gelegen in de nabijheid van de Demervallei, de Demer stroomt op ca. 1,7 km ten
oosten van het plangebied in noordelijke richting. Ten noorden van de stadskern van Diest stroomt
de Demer tijdelijk westwaarts om vervolgens terug meer in noordwestelijke richting te stromen. De
Demervallei is in de omgeving van het plangebied grotendeels ecologisch zeer waardevol. Enkel het
deel ten noorden van de stadskern bevat minder waardevolle elementen.
Het plangebied vormt momenteel zeker geen barrière in het landschap voor migrerende fauna en
flora, in tegendeel, het kan aanzien worden als stapsteen voor migrerende fauna en flora tussen de
verschillende delen van de Demervallei.
Het zuidelijke en westelijke deel van het plangebied kent momenteel enige rustverstoring afkomstig
van de naastgelegen ringweg. Dit blijkt ook uit de discipline geluid waar op de grens met de ringweg
Lden waarden van 55 – 70 dB(A) werden genoteerd.
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11.4.2 Biologische waarderingskaart en voorkomende flora
Er wordt vertrokken van de BWK versie 2.2. In de zomer van 2013 werd door Antea Group een
terreinbezoek uitgevoerd waarbij deze BWK werd geactualiseerd. Aan de hand van dit terreinbezoek
werd navolgende gedetailleerde beschrijving en bijhorende kaart uitgewerkt.
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Figuur 11-1: update BWK-waardering en nummering beschreven BWK-zones
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Tabel 11-2: gegevens terreinbezoek en actualisatie BWK
Zone

Nr op kaart

BWK-code

waardering

Enkele
soorten

relevante

1

Ha* K (Hu)

z

Zuur struisgrasland
bloemrijk

Bemerkingen

ZONE
Bovenop Citadel/bastion

Veel guldenroede

+

Ha = Struisgrasvegetatie op zure bodem
K(Hu) = bermen, perceelsranden,.. met elementen van mesofiel hooiland
Structuurvariatie, reliëf is een belangrijk aspect, zeer variabel

St.-Janskruid,
havikskruid, Zeepkruid

Inrichting/beheer: structuren te behouden, geen aanplanten
Potentie voor planten en insecten
Geen humeuze grond aanreiken
Eutrofiëring tegengaan; minder stikstof, schralere vegetatie, minder
verruiging
Fasegewijs aanleggen; behouden van reliëf
Evt. werken met begrazing
Op steile helling = beheer moeilijker
Opslag van bomen vermijden, evt. randen heraanleggen i.f.v. eenvoudiger
beheer

Bovenop Citadel/bastion

2

n

m

Loofhoutaanplant (excl. Populier, inclusief jonge aanplant);
Aanplant siergewassen

Bovenop Citadel/bastion

3

z

eikvaren

Hier plaatselijk in de helling teruggevonden

Bovenop Citadel/bastion

4

z

rendiermos

Korstmos – rendiermos – Cladina sp.

Verharding

5a

Verhard

m

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

Loods met betonverharding

pagina 190 van 311

Zone

Nr op kaart

BWK-code

waardering

Enkele
soorten

relevante

Bemerkingen

5b

Binnenplein verhard

Bovenop Citadel/bastion

6

Wilgenroosje (verschijnt na kapwerken)

Bovenop Citadel/bastion

7

Ha*+K(Hu)

z

Struisgras,
guldenroede

veel

Hoofdzakelijk Ha = Struisgrasvegetatie op zure bodem
Bijmenging Hu = elementen van mesofiel hooiland

Voorjaarsbloeier
muur

Grote

Structuurvariatie: hoogteverschil pad: ca. 2,5m hoger dan de rand gelegen.
Potenties: voor paddenstoelen
Potenties beheer: op het pad: maaien maar niet laten liggen, wel maaisel
afvoeren

Soort typisch voor schralere milieus van heide

7b

Fijn schapengras

De voorkomende soort is niet zeldzaam maar vormt wel een milieu-indicator

roodzwenkgras
Dieper
delen/grachten

gelegen

Bovenop Citadel/bastion

8
9

Ha*

m

o.a. korstmossen, klimop

Schaduwrijke plaatsen, bodembegroeiing weinig interessant

z

Muizenoor
(Rodelijstsoort: achteruitgaand)

De kleinere hellingen (microreliëf) zorgen voor verschillende vegetaties en
potenties
Voorkomen van muizenoor op plaatsen met weinig bladval, veel voorkomend;
goede milieu-indicator

Bovenop Citadel/bastion

10

Ha*

z

Muizenoor

Ha met opslag

Langbaardgras

Voorkomen van muizenoor op plaatsen met weinig bladval, veel voorkomend;
goede milieu-indicator

Cactusmos (exoot)

In deze zone is te veel eik aanwezig, hetgeen de vertegenwoordiging van
muizenoor niet ten goede komt.
Plaatselijk:
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Zone

Nr op kaart

BWK-code

waardering

Enkele
soorten

relevante

Bemerkingen

muurhavikskruid
(rodelijst-soort:
zeldzaam(vrij zeldzaam)
Hellingen waarborgen een waardevol microbiotoop
De zone bovenop de bastions/Citadel heeft in zijn algemeenheid zeker nog
potenties tot verbetering / optimaliseren. Nu zijn de kansen beknopt door de
hogere begroeiing die er in voorkomt
Bovenop Citadel/bastion

11

Bovenop Citadel/bastion

12

Bovenop Citadel/bastion

13

Mr

z

Lisdodde, wilgenopslag,
vlotgras,
pitrus,
kattestaart

Mr = rietland
Natte gracht met ondermeer Lisdodde

Fijn schapengras op de
muren
Ha + Cg

z

Brem

Overgangszone van Ha naar Cg (droge struikheidevegetatie)

zandblauwtje

Inslag richting droge heide

Bovenop Citadel/bastion

14

Rapunzelklokje

Bovenop Citadel/bastion

15

Hazepootje
(Oranje Luzernevlinder)

Bovenop Citadel/bastion

16

Boshavikskruid

Bovenop Citadel/bastion

18

Gewone agrimonie

Dieper
delen/grachten

19 (zie 8)

lichenen

gelegen

Lichenen op de muren en elders, wellicht weinig waardevol
Beheer: stoomreinigen / heet water
Geen hoge druk gebruiken noch chemicaliën / bleekmiddelen

20

z
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Eikvaren-vegetatie

In de microhelling: mooi opstaande eikvarenvegetatie + mossen (zeer
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Zone

Nr op kaart

BWK-code

waardering

Enkele
soorten

relevante

Bemerkingen
waardevol) (zie foto)

21

Ha*

z

22

Adelaarsvaren,
koningskaars

23

Sz

w

24

Ha

w

25
26

Hp

27
28

Langsheen weg, bovenop de
bebouwing

Struisgras + zwenkgras

n

Struweelopslag allerlei aard
o.a.
jacobskruiskruid
(woekerplant)

De potenties op dit gedeelte van de Citadel zijn opvallend lager dan op het
buitenste gedeelte

Frans raaigras

Meer Frans raaigras aanwezig (minpunt)

m

Droge gracht

z

Kleine ratelaar (rodelijstsoort: kwetsbaar)

w

Linde, olm, ondergroei
klimop

Gevarieerde begroeiing

Es, olm, esdoorn

N: Loofhoutaanplant
voorjaarsaspecten)

Deze strook is eerder landschappelijk van belang evenals ten behoeve het
afschermen van de tuinen (verzekeren privacy)

29

n

w

30

Sz

mw

31

Hp* + n(F)

w

beuk

Tuin met beuk

32

n (Fagus)

mw

beuk

Parkachtig, jonge beukaanplant

33

Kh(ulmus)

wz

Olm, Meidoorn,
esdoorn
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met

natuurlijke

elementen

Struweelopslag allerlei aard

es,

Kh(ulmus): houtkant met dominantie van iep (olm).
Op beide hellingen
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(afhankelijk

van

Zone

Nr op kaart

BWK-code

waardering

Enkele
soorten

relevante

Bemerkingen
Beheer: te veel aan klimop verwijderen

34

Sz

w

35

n

w

36

Sz

w

37

Hp+

w

Verspreid kruiden

38

N + Qs

wz

N: loofhoutaanplant

bos
o.a; wilg

Sz: struweelopslag van allerlei aard

Qs: zuur eikenbos
Landschappelijk belang + recreatief belang
39

Hp

m

40

Fs

wz

Hp: soortenarm permanent cultuurgrasland
Beuk, eik

Fs: zuur beukenbos
Geluidsverstoring van de ring is hier aanwezig

Terrein rond de Citadel

41

zegge

Boszegge + Palmzegge ,
springzaadveldkers

42

Hu

z

43

Hu + Cgb

z

Hu: mesofiel hooiland

Voormalig sportterrein
Terrein rond de Citadel

Terrein rond de Citadel

44

Hrb + Ha

m
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Kleine
ratelaar,
Biezeknoppen,
struikheide,
sintJanskruid, muizenoor,

Kleverig kruiskruid

Hu: mesofiel hooiland +
Cgb: droge struikheidevegetatie met struik- of boomopslag
Beheer: Een hooilandbeheer is hier noodzakelijk om de potenties (flora +
insecten) te benutten (geen gazonbeheer)
Hrb: verruigd grasland met struik- of boomopslag met Ha struisvegetatie
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Zone

Nr op kaart

BWK-code

waardering

Enkele
soorten

relevante

Voormalig sportterrein

Bemerkingen
Beheer: verbossing tegengaan; asfaltverharding verwijderen
Invulling: eventueel als parking of kampeerweide

Toegangsweg Citadel

45

Kp

mw

Parkachtig; groene strook langsheen toegangsweg
(Net gemaaid tijdens terreinbezoek)

47

algemeen

Hp*

w

Gewone
agrimonie,
gewoon
biggekruid,
Gewone
ereprijs,
mannetjesereprijs

Hab of Sz

Op de hellingen

Wz = complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
Z = zeer waardevol
W = waardevol
m = biologisch minder waardevol
mw = complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
mwz = complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 195 van 311

Meest vermeldenswaardig is het goed ontwikkelde Ha* op de top van de citadel (o.a. op bastions),
met o.a. Boshavikskruid, Muurhavikskruid, Muizenoortje (achteruitgaand op de Rode Lijst) en Kleine
ratelaar (kwetsbaar op de Rode Lijst). Een enkele maal werd op dit erg reliëfrijk terrein ook Fragaria
sp. aangetroffen. Mogelijks gaat het hier om Fragaria viridis, Heuvelaardbei (onderzijde met grijze
beharing) maar dit dient bevestigd. In de nabijheid groeit Zeepkruid. De droge grachten hebben
globaal weinig te bieden. Het eertijds vermelde Geel vogelpootje (Ornithopus compressus), een
inburgerende soort, kon niet teruggevonden worden op de citadelsite. Zowel voor Fragaria als
Ornithopus zou het wel eens om unieke vondsten voor Vlaanderen kunnen gaan. Idem dito voor het
Langstengelig fonteinkruid (Potamogeton praelongus), dat in de jaren ’20 van vorige eeuw nog
voorkwam op of rond de site maar ondertussen in gans Vlaanderen verdwenen is. Wel werd heden
in het Citadelbos Palmzegge (Carex muskingumensis) aangetroffen, een exoot die slechts voor de
derde maal in Vlaanderen gevonden werd (eerste vindplaats: Leopoldsburg).

Door Natuurpunt werd een onderzoek uitgevoerd naar de biodiversiteit ter hoogte van het
23
plangebied . Volgens dit onderzoek moeten volgende vegetaties als zeer bijzonder worden vermeld:
-

Zuur borstelgrasland (Nardo -Galion) komt hier voor op een brede berm en bedieningsweg
tussen de diepe gracht en het voetbalveld. Op de periodiek zeer vochtige, kleiige en zeer
ijzerrijke Diestiaangrond komt hier als grote bijzonderheid de Gewone vleugeltjesbloem
(Polygala vulgaris) voor. Dit is één van de laatste bekende groeiplaatsen van zijn eerder vrij
goed ingevulde Hagelandse areaal. Deze soort wordt gerekend tot de ‘obligate’
fosfaatvlieders en is dus zeer gevoelig voor verzuring of vermestende invloeden.

-

Weinig zuur struisgrasland (Plantagini -Festucion) is te vinden aan de zuidzijde van het
domein nabij de westelijke ringweg. Als bijzonderste soort komt hier nog de Grote tijm
(Thymus pulegioides) voor. Deze in Vlaanderen zeer sterk achteruitgaande soort heeft hier
op grazige wegbermen tussen Diest, Kaggevinne en Bekkevoort een laatste min of meer
samenhangend areaal in het Hageland. Een goed beheer en het verbinden van populaties
heeft absolute prioriteit bij het bermbeheer in deze regio.

-

Naast een reeks soorten die eerder typisch zijn voor struisgrasvegetatie en zomen komen er
veel typische muurplanten voor zoals Muurhavikskruid (Hieracium murorum),
Steenbreekvaren (Asplenium trichomanes), Muurvaren (A. ruta - muraria) en Tongvaren ( A.
scolopen-drium).

Via www.waarnemingen.be wordt het voorkomen van volgende plantensoorten in het plangebied
vermeld:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus
Duizendblad - Achillea millefolium
Gewone agrimonie - Agrimonia eupatoria
Gewoon struisgras - Agrostis capillaris
Kruipend zenegroen - Ajuga reptans
Look-zonder-look - Alliaria petiolata
IJle dravik - Anisantha sterilis
Gewoon reukgras - Anthoxanthum odoratum
Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris
Glanshaver - Arrhenatherum elatius
Muurvaren - Asplenium ruta-muraria
Steenbreekvaren - Asplenium trichomanes

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Veldlathyrus - Lathyrus pratensis
Vertakte leeuwentand - Leontodon autumnalis
Kleine leeuwentand - Leontodon saxatilis
Vlasbekje - Linaria vulgaris
Wilde kamperfoelie - Lonicera periclymenum
Gewone rolklaver - Lotus corniculatus
Smalle rolklaver - Lotus glaber
Gewone veldbies - Luzula campestris
Veelbloemige veldbies - Luzula multiflora
Hopklaver - Medicago lupulina
Klein vogelpootje - Ornithopus perpusillus
Pastinaak en Brandpastinaak - Pastinaca sativa

23

Brakonajaarboek 2006-2007 – Defensieve natuur in Diest: onderzoek naar de biodiversiteit op een
militair domein met aanbevelingen naar beheer – Koen Berwaerts.
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Madeliefje - Bellis perennis
Ruwe berk - Betula pendula
Struikhei - Calluna vulgaris
Rapunzelklokje - Campanula rapunculus
Bosveldkers - Cardamine flexuosa
Kleine veldkers - Cardamine hirsuta
Pinksterbloem - Cardamine pratensis
Ruige zegge - Carex hirta
Hazenzegge - Carex ovalis
Hangende zegge - Carex pendula
Pilzegge - Carex pilulifera
Gewone bermzegge - Carex spicata
Boszegge - Carex sylvatica
Knoopkruid - Centaurea jacea s.l.
Zandhoornbloem - Cerastium semidecandrum
Wilgenroosje - Chamerion angustifolium
Stinkende gouwe - Chelidonium majus
Speerdistel - Cirsium vulgare
Akkerwinde - Convolvulus arvensis
Eenstijlige meidoorn - Crataegus monogyna
Klein streepzaad - Crepis capillaris
Kamgras - Cynosurus cristatus
Brem - Cytisus scoparius
Kropaar - Dactylis glomerata
Tandjesgras - Danthonia decumbens
Peen - Daucus carota
Mannetjesvaren - Dryopteris filix-mas
Beuk - Fagus sylvatica
Fijn schapengras - Festuca filiformis
Rood zwenkgras - Festuca rubra
Es - Fraxinus excelsior
Kleefkruid - Galium aparine
Glad walstro - Galium mollugo
Slipbladige ooievaarsbek - Geranium dissectum
Gewoon robertskruid - Geranium robertianum
Geel nagelkruid - Geum urbanum
Hondsdraf - Glechoma hederacea
Klimop - Hedera helix
Gewone berenklauw - Heracleum sphondylium
Stijf havikskruid - Hieracium laevigatum
Muurhavikskruid - Hieracium murorum
Muizenoor - Hieracium pilosella
Boshavikskruid - Hieracium sabaudum
Schermhavikskruid - Hieracium umbellatum
Dicht havikskruid - Hieracium vulgatum
Gestreepte witbol - Holcus lanatus
Sint-Janskruid - Hypericum perforatum

60
61
62
63

Gewoon biggenkruid - Hypochaeris radicata
Jakobskruiskruid s.l. - Jacobaea vulgaris
Zandblauwtje - Jasione montana
Greppelrus - Juncus bufonius

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Waterpeper - Persicaria hydropiper
Kleine bevernel - Pimpinella saxifraga
Smalle weegbree - Plantago lanceolata
Plat beemdgras - Poa compressa
Gewone vleugeltjesbloem - Polygala vulgaris
Brede eikvaren - Polypodium interjectum
Gewone eikvaren - Polypodium vulgare
Ratelpopulier - Populus tremula
Zilverschoon - Potentilla anserina
Vijfvingerkruid - Potentilla reptans
Gewone brunel - Prunella vulgaris
Zoete kers - Prunus avium
Sleedoorn - Prunus spinosa
Zomereik - Quercus robur
Scherpe boterbloem - Ranunculus acris
Knolboterbloem - Ranunculus bulbosus
Wouw - Reseda luteola
Grote ratelaar - Rhinanthus angustifolius
Hondsroos - Rosa canina
Beklierde heggenroos - Rosa tomentella
Schapenzuring - Rumex acetosella
Bloedzuring - Rumex sanguineus
Boswilg - Salix caprea
Tripmadam - Sedum rupestre
Kleverig kruiskruid - Senecio viscosus
Klein kruiskruid - Senecio vulgaris
Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi
Echte guldenroede - Solidago virgaurea
Gekroesde melkdistel - Sonchus asper
Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia
Grote muur - Stellaria holostea
Vogelmuur - Stellaria media
Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare
Grote tijm - Thymus pulegioides
Gele morgenster s.l. - Tragopogon pratensis
Hazenpootje - Trifolium arvense
Liggende klaver - Trifolium campestre
Rode klaver - Trifolium pratense
Witte klaver - Trifolium repens
Grote brandnetel - Urtica dioica
IJzerhard - Verbena officinalis
Veldereprijs - Veronica arvensis
Gewone ereprijs - Veronica chamaedrys
Klimopereprijs - Veronica hederifolia
Tijmereprijs - Veronica serpyllifolia
Gelderse roos - Viburnum opulus
Vogelwikke - Vicia cracca
Smalle wikke + Vergeten wikke + Voederwikke 123 Vicia sativa
124 Bleeksporig bosviooltje - Viola riviniana
125 Gewoon langbaardgras - Vulpia myuros
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Ter informatie wordt op onderstaande figuur de afbakening van het gebied “Diest Citadel”
weergegeven, zoals gehanteerd op de site www.waarnemingen.be. De afbakening stemt nagenoeg
overeen met de afbakening van het plangebied, waardoor kan gesteld worden dat alle soorten
vermeld op de site hoogst waarschijnlijk ook daadwerkelijk voorkomen binnen het plangebied.

Figuur: gebied aangeduid in www.waarnemingen.be

11.4.3 Voorkomende fauna
Avifauna
Via www.waarnemingen.be wordt het voorkomen van volgende vogelsoorten in het plangebied
vermeld:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Blauwe Reiger - Ardea cinerea
Grote Zilverreiger - Ardea alba
Sperwer - Accipiter nisus
Buizerd - Buteo buteo
Torenvalk - Falco tinnunculus
Waterhoen - Gallinula chloropus
Houtsnip - Scolopax rusticola
Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus
Holenduif - Columba oenas
Houtduif - Columba palumbus
Turkse Tortel - Streptopelia decaocto
Koekoek - Cuculus canorus
Kerkuil - Tyto alba
Bosuil - Strix aluco
Gierzwaluw - Apus apus
IJsvogel - Alcedo atthis
Grote Bonte Specht - Dendrocopos major
Groene Specht - Picus viridis
Gaai - Garrulus glandarius
Ekster - Pica pica
Zwarte Kraai - Corvus corone

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Veldleeuwerik - Alauda arvensis
Staartmees - Aegithalos caudatus
Tjiftjaf - Phylloscopus collybita
Bosrietzanger - Acrocephalus palustris
Zwartkop - Sylvia atricapilla
Tuinfluiter - Sylvia borin
Grasmus - Sylvia communis
Goudhaan - Regulus regulus
Winterkoning - Troglodytes troglodytes
Boomklever - Sitta europaea
Boomkruiper - Certhia brachydactyla
Merel - Turdus merula
Koperwiek - Turdus iliacus
Zanglijster - Turdus philomelos
Grote Lijster - Turdus viscivorus
Roodborst - Erithacus rubecula
Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros
Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata
Heggenmus - Prunella modularis
Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea
Vink - Fringilla coelebs
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22
23
24
25

Kauw - Coloeus monedula
Matkop - Poecile montanus
Koolmees - Parus major
Pimpelmees - Cyanistes caeruleus

47 Keep - Fringilla montifringilla
48 Sijs - Spinus spinus
49 Kruisbek - Loxia curvirostra

Hierbij valt vooral het grote aantal zangvogels op.
Vleermuizen
Via www.waarnemingen.be wordt het voorkomen van Laatvlieger, franjestaart en gewone
dwergvleermuis gemeld. Volgens de inventarisatiegegevens in het rapport ”Defensieve natuur in
Diest: onderzoek naar de biodiversiteit op een militair domein met aanbevelingen naar beheer”
werden volgende soorten waargenomen in het plangebied: Watervleermuis, Baard/brandts
vleermuis en Dwergvleermuis. Er zouden ook zomerwaarnemingen zijn van Rosse vleermuis volgens
dit rapport.
Door Natuurpunt werd in februari van 2013 een vleermuizenonderzoek uitgevoerd24. Onderstaand
wordt een samenvatting gegeven van de meest relevante zaken uit dit rapport.
Algemeen
Forten, citadels en andere versterkte militaire bouwwerken vervullen zeer vaak een
belangrijke rol voor vleermuizen. Deze aantrekkingskracht danken deze bouwwerken aan
hun specifieke microklimaat en hun ligging. Het specifieke microklimaat omvat een hoge
luchtvochtigheid en een hoge stabiele temperatuur. Deze worden gegarandeerd door
vochtige muren met doorsijpelend water, en door dikke muren die vaak nog onder een dikke
zandlaag liggen, bedoeld om bominslagen op te vangen.
Buiten overwintering zijn versterkte militaire bouwwerken ook anders van belang voor
vleermuizen: als foerageerplaats, zomerkolonieplaats, verbindingsplaats, paar- en
zwermlocatie.
Zwermen is het bezoeken van een groot aantal vleermuizen van winterverblijven vóór de
winterslaap. Dit zwermgedrag heeft twee functies. Ten eerste voortplanting: doordat bij het
zwermen veel dieren uit een wijde omgeving betrokken zijn, vindt er genetische uitwisseling
tussen (in de zomer gescheiden) populaties plaats. Ten tweede tonen de oudere dieren aan
andere vleermuizen waar de verschillende mogelijkheden voor overwinteringplaatsen zich
bevinden, en worden deze locaties dus verkend. Zwermen is een essentieel onderdeel in de
levenscyclus van vleermuizen, en zwermlocaties zijn dus van groot belang voor de
bescherming van deze zoogdieren.

Inventarisatie
De telling van overwinterende vleermuizen in de Citadel van Diest op 19 februari 2013 werd
uitgevoerd op de standaard telmethode die reeds meer dan 10 jaar gangbaar is in onder
meer de Antwerpse fortengordels. De citadel werd kamer per kamer onderworpen aan een
grondig onderzoek, waarbij alle mogelijke overwinteringslocaties (inclusief scheuren en
andere holtes) nauwgezet werden bekeken. Hierbij werd gebruikt gemaakt van telescopische
spiegels om ook moeilijk bereikbare holten of pijpen te kunnen inspecteren.
Niet alle gebouwen binnen het plangebied konden worden onderzocht, gezien bepaalde
delen afgesloten waren. Er werden in totaal 55 overwinterende vleermuizen gevonden,
behorend tot (minimum) 6 verschillende soorten:
24

Vleermuizen in de Citadel van Diest – Rapport wintertelling 2013 met aanbevelingen naar herbestemming en
beheer.
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Naam

Aantal

Baardvleermuis

32

Baard/brandts vleermuis

9

Franjestaart

1

Ingekorven vleermuis

1

Myotis specimen

1

Gewone grootoorvleermuis

1

Grijze grootoorvleermuis

1

Gewone dwergvleermuis

7

Vleermuis specimen

2

De gevonden aantallen vleermuizen zijn zeer hoog. De citadel behoort daarmee tot de
belangrijke top drie van overwinteringsobjecten voor vleermuizen in Vlaams-Brabant. Het
soortenspectrum van de citadel – 6 soorten - is eveneens hoog. Op de Gewone
dwergvleermuis na staan alle aangetroffen soorten op de Rode Lijst van zoogdieren in
Vlaanderen (Criel, 1994). Van de Grijze grootoorvleermuis worden over heel Vlaanderen
tijdens de jaarlijkse wintertellingen slechts een tweetal dieren gevonden, op een totaal van
(in 2012) 11.823 getelde vleermuizen (Boers, 2012).
De aanwezigheid van een Ingekorven vleermuis* is zeer belangrijk. Deze Europees
beschermde soort stelt immers zeer strenge eisen aan haar overwinteringsplaats. Deze
klimatologische eisen zijn dermate hoog, dat in Vlaanderen slechts een zeer beperkt aantal
locaties hiervoor in aanmerking komen: een ruime invliegopening, een ver uitstrekkend
ondergronds gedeelte, met een natuurlijk stabiel, warm (zwaar gebufferd) en vochtig
microklimaat. Ingekorven vleermuizen worden ’s winters enkel aangetroffen in een select
aantal forten en mergelgroeven. In 2012 werd een kleine zomerkolonie Ingekorven vleermuis
gevonden ten noorden van Diest (Abdij van Averbode). Deze dieren foerageren onder meer
op het grondgebied van Diest (natuurgebieden Dassenaarde en Groot Asdonk; omgeving
Schaffen). Dit gegeven duidt er op dat er zich van de soort momenteel een kleine maar
kwetsbare populatie in de omgeving bevindt.
*: de Ingekorven vleermuis is tijdens het terreinbezoek van 2014 niet meer vastgesteld.
Uit de bestaande gegevens en onderzoeken kan besloten worden dat er binnen het plangebied zeker
geschikte locaties aanwezig zijn voor overwinterende vleermuizen. Echter, er zijn tot nu toe enkel
momentopnames gebeurd en niet alle locaties zijn onderzocht geweest.

Overige
Via www.waarnemingen.be wordt het voorkomen van volgende soorten in het gebied vermeld:
-

Overige zoogdieren: steenmarter, bunzing, eekhoorn, rosse woelmuis en mol;

-

Amfibieën en reptielen: gewone pad en alpenwatersalamander;

-

Dagvlinders: groot dikkopje, koninginnenpage, oranjetipje, groot koolwitje, klein koolwitje,
oranje luzernevlinder, citroenvlinder, kleine vuurvlinder, boomblauwtje, bruin blauwtje,
icarusblauwtje, atalanta, dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia, landkaartje, bont
zandoogje, hooibeestje, oranje zandoogje, koevinkje en bruin zandoogje;

-

Nachtvlinders en micro’s: sint-jansvlinder, vijfvlek-sint-jansvlinder, sergeant-majoortje,
glasvlegelpijlstaart, kleine voorjaarsspanner, gewone bandspanner, rood weeskind, bruine
daguil, hopsnuituil, kleine huismoeder, dwerghuismoeder en roesje;

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 200 van 311

-

Libellen: bloedrode heidelibel;

-

Sprinkhanen en
sabelsprinkhaan;

-

Bijen, wespen en mieren: eikenstuitergalwesp, satijnen knoopjesgal, honingbij, tuinhommel,
steenhommel,
akkerhommel,
weidehommel,
aardhommel,
grote
klokjesbij,
breedbandgroefbij, tronkenbij, bloedrode roofmier, duidse wesp, wermkruidbij;

-

Vliegen en muggen: beukengalmug, tipula vernalis, oostelijke sapzweefvlieg, korte
bladloper, gewoon weidegitje, kruiskruidgitje, vroeg hoefbladgitje, kervelgitje, dofbuikgitje,
vetplantgitje,
lichtklauwzandgitje,
kustgitje,
hommelwoudzwever,
gewone
wimperzweefvlieg,
enkel-bandzweefvlieg,
zwartbek-bandzweefvlieg,
zwarthaarbandzweefvlieg, stippelelfje, snorzweefvlieg, bosbijvlieg, kegelbijvlieg, blinde bij, grote
kommazweefvlieg, gewone pendelvlieg, citroenpendelvlieg, gespoorde platbek, spits elfje,
weidedoflijfje, slanke driehoekzweefvlieg, variabel elfje, grote narcisvlieg,
doodskopzweefvlieg, gewone korsetzweefvlieg, zomerse glimmer, gevlekt roetneusje,
gewone langsprietplatbek, micaplatvoetje, gewone snuitvlieg, grote Limburgse glimmer,
bessenbandzweefvlieg, kleine bandzweefvlieg en gewone rode bladloper.

-

Kevers: xestobium plumbeum, tweestippelig lieveheersbeestje, tweeëntwintigstippelig
lieveheersbeestje, klein vliegend hert, glischrochilus hortensis, fraaie schijnbok,
zwartkopvuurkever en nalassus laevioctostriatus;

-

Wantsen en cicaden: vuurwants, hawthorn, koolwants en roodpootschildwants;

-

Overige geleedpotigen: brembolletjesmijt, kruisspin en kelderpissebed;

-

Weekdieren en overige ongewervelden: gewone tuinslak en grote aardslak;

krekels:

ratelaar,

boskrekel,

sikkelsprinkhaan,

grote

groene

11.4.4 Speciale beschermingszones
Het plangebied is niet gelegen in speciale beschermingszone (vogel- of habitatrichtlijngebied). Het
meest nabijgelegen Habitatrichtlijngebied ligt op ca. 2,4 km ten zuidoosten van het plangebied nl.
“SBZ-H Demervallei”. Ten westen ligt het Vogelrichtlijngebied Demervallei op een afstand van ca.
450m. Dit Vogelrichtlijngebied ligt eveneens ten noorden/oosten van het plangebied op een afstand
van ca. 800m.
Een potentiële invloed van het plan op de Speciale Beschermingszones zijn momenteel niet uit te
sluiten. Het uitvoeren van een voortoets passende beoordeling komt dan ook in het
milieueffectenonderzoek aan bod.

11.4.5 VEN/IVON
Het gebiedsgericht beleid van het natuurdecreet houdt de ontwikkeling van het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) in. Het
natuurdecreet legt de voorschriften en geboden in VEN en IVON vast.
Er zijn geen VEN/IVON gebieden gelegen binnen het plangebied.
Het meest nabijgelegen VEN/IVON-gebied ligt op ca. 450m ten afstand (Demervallei ten oosten van
Aarschot), waardoor effecten (bijvoorbeeld onrechtstreeks) op dit gebied in deze fase niet uit te
sluiten zijn. Het milieueffectenonderzoek voorziet dan ook de elementen aan te reiken opdat de
overheid een verscherpte natuurtoets kan uitvoeren.
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11.5 Geplande toestand en effecten
11.5.1 Biotoopverlies en/of winst
Door uitvoering van het PRUP wordt de centrale en noordoostelijke zone aangeduid als “stedelijk
ontwikkelingsgebied met cultuurhistorische waarde”. In deze zone zijn bijkomende ontwikkelingen
mogelijk, wat betekent dat de huidige vegetatie hier kan verdwijnen. De omringende zone wordt
aangeduid als “parkgebied met cultuurhistorische waarde”, waarbij de instandhouding, het herstel
en de ontwikkeling van een parkzone wordt nagestreefd. In deze zone worden in principe geen
bijkomende ontwikkelingen voorzien. Aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur is echter
wel mogelijk.

Deelzone 1 (paradeplein en omliggende historische gebouwen) bestaat hoofdzakelijk uit biologisch
minder waardevolle zones, enkel het grasland bovenop de citadel wordt als waardevol aangeduid.
Deelzone 1 valt volledig binnen het stedelijk gebied. In de voorschriften dient opgenomen te worden
dat het waardevol grasland bovenop de citadel maximaal dient behouden te blijven/hersteld te
worden na renovatie. Hiervoor zal een geschikt beheer noodzakelijk zijn.
Deelzone 2 (stadsbastion) omvat momenteel geen biologisch waardevolle zones. Door uitvoering
van het PRUP worden dan ook geen negatieve effecten verwacht in deze deelzone inzake
biotoopverlies. In deze zone is zelfs ruimte om bijkomend groen te creëren, wat positief beoordeeld
wordt.
Deelzone 3 (daklandschap en droge gracht) omvat bijna hoofdzakelijk biologisch zeer waardevolle
zones. Binnen deze deelzone zijn geen nieuwe bebouwde volumes en nieuwe invullingen voorzien.
Ingrepen en invullingen kunnen hier enkel met het oog op het behoud van het erfgoed. Echter
deelzone 3 behoort volgens het concept grafisch plan ook gedeeltelijk tot de zone “stedelijk
ontwikkelingsgebied”. Er dient duidelijk in de voorschriften opgenomen te worden dat de gebouwen
wel een nieuwe invulling kunnen krijgen, maar dat de biologische waarden van het bestaande
daklandschap en droge gracht dienen behouden te blijven. Ook bij eventuele werken aan de
gebouwen dient verzekerd te worden dat de ecologische waarde wordt hersteld: indien tijdens
renovatie delen van het daklandschap tijdelijk moeten worden aangepakt, dan dient de waarde van
de vegetatie, de structuurvariatie, microreliëf, vocht- en nutriëntgehalte (de huidige vegetatie is
gebonden aan een nutriëntenarme en droge bodem) en de zaadbank hier na de werken terug wordt
hersteld. Verder dient in de voorschriften te worden gerefereerd naar het belang van beheer van dit
daklandschap. In Tabel 11-2 worden een aantal voorstellen inzake het (optimale) beheer voor de
verschillende voorkomende BWK-zones gedaan. Algemeen kan gesteld worden dat het microreliëf
en nutriëntarme bodem van dit daklandschap grotendeels bepalend is voor de voorkomende
biologische waarden. Dit dient dan ook behouden te blijven. Via een geschikt beheer kunnen de
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bestaande biologische waarden van een aantal bwk-zones nog verder ontwikkeld en versterkt
worden, wat dan positief beoordeeld wordt.
Deelzone 4 (stedelijk front) bestaat uit een aantal beboste en verruigde zones die als biologisch
waardevol tot zeer waardevol worden gekarteerd. Deelzone 4 is volledig binnen het stedelijk gebied
gelegen volgens het PRUP waardoor bijkomende ontwikkelingen mogelijk zijn en de biologische
waarden kunnen verdwijnen. In totaal kan bijna 1ha met biologisch waardevolle elementen
verdwijnen. Het verwijderen van alle vegetatie in deze zone wordt matig negatief beoordeeld. Er
wordt voorgesteld om de biologisch waardevolle tot zeer waardevolle zone bestaande uit een
houtkant van oa. olm, meidoorn, es en esdoorn (bwk-zone 33) zo veel mogelijk te sparen, waardoor
het effect kan verminderd worden naar een beperkt negatief effect.
Agentschap voor Natuur en Bos merkt over deelgebied 4 en 5 nog op dat de landschapselementen
en het aanwezige poortgebouw bijzonder belangrijk zijn voor de aanwezige vleermuizen. In deze
zone wordt in belangrijke mate zwermgedrag vastgesteld, waarbij de omliggende
vegetatiestructuren in belangrijke mate bepalend zijn als geleidingselement naar de momenteel
geschikte overwinteringsgebieden. Het volledig verdwijnen van deze elementen zorgt voor een
belangrijke verslechtering van de kwaliteit van het vleermuizenhabitat, wat indruist tegen de
gestelde natuurdoelen. Hetzelfde geldt voor deelzone 5.
Deelzone 5 (intra muros) bevat voor een groot deel de huidige bezoekersparking en een aantal
biologisch waardevolle of minder waardevolle zones er rond die bestaan uit loofhoutaanplanten en
verruigde zones. Ook deze deelzone is in het PRUP opgenomen in het stedelijk gebied wat betekent
dat deze kan ontwikkeld worden door uitvoering van het PRUP. In totaal kan ca. 1,25 ha met
biologisch waardevolle elementen verdwijnen. Het verwijderen van alle biologisch waardevolle
elementen in deze zone wordt beperkt negatief beoordeeld. Er wordt aangeraden om de
waardevolle loofhoutaanplanten waar mogelijk te sparen.
Deelzone 6 (stadswal en toegangsdreef) omvat de bestaande hoofdtoegang. De begeleidende
dreven worden als complex van biologisch waardevol en minder waardevol aangeduid. Deelzone 6
valt binnen het PRUP binnen het stedelijk gebied, waardoor deze zone kan ontwikkeld worden. Het
verwijderen van de biologisch waardevolle elementen in deze zone wordt beperkt negatief
beoordeeld.
Deelzone 7 (bebost glacis) is grotendeels biologisch waardevol tot zeer waardevol, met uitzondering
van de zone net ten zuidoosten van de bestaande bebouwing (benoemd als zone 44 in §11.4.2). Het
glacis valt binnen het PRUP binnen het parklandschap. Er zijn geen bebouwde volumes en nieuwe
invullingen voorzien binnen dit deelgebied. Het voormalig sportterrein (bwk-zone 42 volgens
§11.4.2) is doorheen de jaren geëvolueerd naar een mesofiel hooiland (hu), met grote biologische
waarden, waardoor dit behouden dient te blijven. Wanneer ervoor wordt geopteerd om in deze
zone met voormalig sportterrein het reliëf te herstellen in een meer historische toestand (nu zou een
deel zijn afgegraven of opgehoogd) dient de vegetatie in zijn oorspronkelijke waarde te worden
hersteld. Een eventueel aanwezige zaadbank kan door afgraven worden verwijderd, waardoor de
oorspronkelijke vegetatie minder goed hersteld. Daarom is het belangrijk dat bij afgraven/ophogen
de huidige toplaag (waarin zich de huidige zaadbank bevindt) terug wordt aangebracht. Mogelijks
kan achteraf ook het maaisel van de oorspronkelijke vegetatie worden aangebracht om een snelle
ontwikkeling van de oorspronkelijke vegetatie te bevorderen. Specifiek bij ophoging dient er op gelet
te worden dat de opgehoogde grond nutriëntenarm is om de ontwikkeling van de huidige vegetatie
terug mogelijk te maken.
Er is een geschikt beheer nodig in de toekomst en betreding dient beperkt te worden tot de paden.
Het Agentschap Natuur en Bos is eigenaar van het bebost glacis en kan daarbij de toegankelijkheid
voor zachte recreatie optimaliseren. Betreding en aanleg van paden binnen de beboste zone wordt
(slechts) beperkt negatief beoordeeld inzake biotoopverlies op voorwaarde dat de densiteit van de
paden beperkt blijft.
De secundaire / alternatieve toegangsweg loopt dwars door biologisch zeer waardevol gebied. Er
wordt daarom aangeraden deze toegangsweg in breedte te beperken om de oppervlakte-inname tot

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 203 van 311

een minimum te herleiden. Dit betekent dan ook dat de voorkeur uitgaat om de huidige
toegangsweg langs de Leuvensestraat als hoofdtoegang te behouden.
Een groot deel van de site (circa 20 ha) komt volgens de visie niet voor ontwikkeling in aanmerking.
Ten opzichte van de huidige situatie op het terrein betekent dit dat er geen significante effecten te
verwachten zijn inzake biotoopwinst of –verlies in deze deelzones. Door de inkleuring als
“Parkgebied met cultuurhistorische waarde” wordt er wel meer juridische zekerheid geboden aan
het behoud van deze waardevolle elementen (ten opzichte van de huidige bestemming als militair
domein), wat positief beoordeeld wordt. Binnen het parkgebied is de aanleg van kleinschalige
infrastructuur wel mogelijk, vb. in functie van speelbossen en speelweiden,
kampeervoorzieningen,…. Er wordt aangeraden om deze kleinschalige infrastructuren,
kampeervoorzieningen en speelweiden zoveel mogelijk aan te leggen op de minst waardevolle delen
van deze parkzone, oa. bwk-zone 44 en 45.

11.5.2 Versnippering / ontsnippering / barrière-effect
Het RUP creëert door de bestemmingswijziging geen ecologische barrière. Het plangebied vormt
immers geen directe corridor tussen grote aaneengesloten natuurgebieden, gezien de ligging tegen
de stadskern van Diest. Het plangebied kan echter wel dienen als stapsteen in het landschap voor
migrerende soorten o.a. tussen de verschillende delen van de Demervallei. Door uitvoering van het
RUP zal dit nog steeds mogelijk zijn, waardoor op grote schaal geen aanzienlijk negatieve effecten
verwacht worden.
Binnen het stedelijk ontwikkelingsgebied in het plangebied zijn bijkomende ontwikkelingen mogelijk.
De hele centrale en noordoostelijke zone wordt binnen het PRUP aangeduid als stedelijk
ontwikkelingsgebied, waardoor de huidige (waardevolle) vegetatie er volledig kan verdwijnen.
Migratie tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het plangebied is dan enkel mogelijk via het
westelijk gelegen bebost glacis, wat matig tot beperkt negatief wordt beoordeeld. Daarom wordt
aangeraden om ook binnen de oostelijk te ontwikkelen zone een voldoende brede strook met
(opgaande) waardevolle elementen te behouden of heraanplant (met inheemse soorten) te
voorzien, zodat migratie langs de westzijde ook mogelijk blijft. Hierdoor kan het effect gemilderd
worden naar een verwaarloosbaar tot beperkt negatief effect.
Binnen het plangebied kan bijkomende wegenis eveneens voor versnippering van de waardevolle
elementen zorgen. Het bebost glacis en het vroegere voetbalveld (nu mesofiel hooiland) zullen in de
toekomst in beheer zijn door ANB die de toegankelijkheid voor zachte recreatie wenst te
optimaliseren. Om negatieve effecten inzake versnippering te beperken, wordt aangeraden de
densiteit van de padenstructuur te beperken en de paden zoveel mogelijk aan te leggen in
natuurlijke materialen.
In het westen wordt een secundaire / alternatieve toegangsweg voorzien. Deze kruist het
(noord)westelijk deel van het bebost glacis. Om de versnippering en het barrière-effect zoveel
mogelijk te beperken, dient de breedte van deze weg tot een minimum herleid te worden. Dit
betekent dan ook dat deze weg minder geschikt is als alternatieve hoofdtoegang. De voorkeur gaat
naar het behoud van de huidige hoofdtoegang, gezien deze gelegen is binnen het stedelijk
ontwikkelingsgebied en er bijgevolg geen extra barrière-effect of versnippering van bestaande
habitats optreedt.

11.5.3 Verstoring
Het toekomstig programma is nog niet in detail gekend, waardoor nog geen specifieke uitspraken
kunnen gedaan worden. Echter, het is wel duidelijk dat het gebied meer aan recreatie zal onderhevig
zijn dan momenteel het geval is.
Volgens het rapport “verstoringsgevoeligheid van vogels – update literatuurstudie naar de reacties
van vogels op recreatie” worden de volgende waargenomen soorten (volgens
www.waarnemingen.be) als matig tot gemiddeld gevoelig voor verstoring aangeduid: grauwe
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vliegenvanger, groene specht, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote zilverreiger, kerkuil en
matkop25.
In een langlopend onderzoek naar de effecten van menselijke verstoring op grondbroedende vogels
in het Planken Wambuis werd voor negen zangvogels vastgesteld vanaf welke afstand deze opvlogen
of terugkeerden naar het nest na een verstoring door wandelaars (Bijlsma 2006). Eveneens werd de
snelheid van terugkeer vastgesteld. Roodborsttapuit, geelgors en boompieper bleken het minst
verstoringsgevoelig (70-80 m terugkeerafstand) en duinpieper het meest verstoringsgevoelig (150 m
terugkeerafstand). Tussen deze groepen in zaten in oplopende volgorde van verstoringsgevoeligheid
boomleeuwerik, klapekster, draaihals, tapuit en veldleeuwerik.
De huidige bosgordel van het bebost glacis heeft een breedte van 95 tot 190 m. In het noorden
bedraagt de bosgordel echter slechts 70 m of minder. Dit betekent dat er, volgens bovenstaand
onderzoek, voor de minst verstoringsgevoelige grondbroedende vogels slechts 1 pad zou mogen
aanwezig zijn ter hoogte van de breedste bosgordel om nog onverstoorde zones te behouden.
Echter, in de huidige toestand is in het bebost glacis reeds een dichter padenstructuur aanwezig.
Hierdoor wordt verwacht dat de meest verstoringsgevoelige soorten momenteel al niet broeden in
het plangebied. Het RUP doet geen uitspraken over het aantal en de ligging van de toekomstige
paden. Wel is het zo dat de parkzone na uitvoering van het RUP in beheer zal zijn door ANB. Er wordt
aangeraden een visie te formuleren over de densiteit van de padenstructuur.

Na uitvoering van het RUP zullen wellicht af en toe evenementen doorgaan op het paradeplein.
Hierdoor is verstoring ter hoogte van de achterliggende bosgordel niet uit te sluiten. Er dient
opgemerkt te worden dat er ook nu al evenementen georganiseerd worden op het paradeplein.
Echter, gezien de aanwezige bebouwing tussen het paradeplein en de beboste zones, wordt de
geluidsoverlast in het achterliggende bosgebied afgezwakt. Om broedende avifauna zo weinig
mogelijk te storen worden herhaaldelijke sterk geluidsproducerende evenementen tijdens het
broedseizoen afgeraden.
Tijdens evenementen is ook lichtverstoring (voor vleermuizen) mogelijk. De meest gevoelige
periodes voor lichtverstoring bij vleermuizen zijn het begin van de zomer (broedgedrag waarbij de
mannetjes uitzwermen op zoek naar eten) en het einde van de zomer (augustus-september waarbij
vleermuizen uitvliegen om op zoek te gaan naar partners voor de voortplanting). Lichtverstoring in
een specifieke periode op een bepaalde regelmaat en bij bepaalde kleuren kan bijgevolg (sterke)
hinder veroorzaken bij vleermuizen. Een aantal generieke en ook specifieke maatregelen zullen
bijgevolg noodzakelijk zijn om te vermijden dat hinder een significante invloed kan hebben op het
voorkomen van vleermuizen, vb. het beperken van evenementen in een bepaalde periode, het
beperken van opeenvolgende evenementen met weinig tussenpauzes, beperken in bepaalde uren en
het gebruik van bepaald ‘vleermuisvriendelijke’ verlichting(zie hierna).
Er kan echter niet enkel lichtverstoring verwacht worden tijdens evenementen, ook naar aanleiding
van de geplande ontwikkelingen op de site (woonontwikkelingen, ziekenhuis,…) kan de aanwezige
verlichting voor verstoring bij vleermuizen zorgen. Bijgevolg dient grootschalige verlichting
vermeden / afgewend te worden ter hoogte van de te behouden vindplaatsen van vleermuizen. Ook
in de zone voor parkgebied dient omzichtig te worden omgesprongen met bijkomende verlichting
(vb. langs paden). (Bijkomende) Verlichting ter hoogte van het glacis is enkel mogelijk indien deze
een minimale impact op de voorkomende vleermuizen veroorzaakt. Daarom dient deze zoveel
mogelijk beperkt te worden, dient de hoogte van de lichtmasten beperkt te zijn, dient de verlichting
naar beneden gericht te zijn en dient strooilicht vermeden te worden. De aandacht ligt hierbij zeker
op de verlichtingsmaatregelen nabij zwermlocaties of invlieglocaties.

25

Een groot aantal waargenomen soorten is echter niet opgenomen in dit rapport, waardoor er ook niet
meteen een uitspraak over kan gedaan worden.
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Het soort licht dat wordt gebruikt is eveneens van belang.

-

o

Uit onderzoek in Nederland (Rijkswaterstaat) kwam naar voren dat ogen van
vleermuizen vooral gevoelig zijn voor blauw en ultraviolet licht. Veel minder voor
oranje en rood. De lichthinder voor vleermuizen kan aanzienlijk worden beperkt
door de toepassing van amberkleurig UV-vrije ledlampen (de bat-lamp), lagere
lichtmasten en een scherpe afsnede van de lichtinval. meer informatie over dit
onderzoek: http://www.zoogdiervereniging.nl/node/1145

o

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/natuur_en_milieu/verbinden_natuurgebiede
n/vleermuisvriendelijke_verlichting/

Agentschap voor Natuur en Bos merkt rond verlichting nog op dat er naast amberkleurige
verlichting ook systemen bestaan met aangepaste golflengtes in het roodspectrum in
combinatie met wit licht. Deze zouden nog minder verstoringseffecten veroorzaken naar
alle onderzochte soortengroepen (vleermuizen, insecten).

In de stedenbouwkundige voorschriften wordt reeds gesteld dat buitenverlichting zo dient afgesteld
te worden dat er geen lichthinder optreedt (oa. strooilicht vermijden, verlichtingsniveau beperken,
enkel gebouw(delen) en / of verharde ruimtes aanlichten die effectief belicht moeten worden). Er
wordt voorgesteld om de voorschriften nog aan te vullen met het gebruik van vleermuisvriendelijke
verlichting op de relevante plaatsen.

Er zullen bijgevolg concrete afspraken moeten gemaakt worden rond het gebruik van de site en
lichtverstoring voor vleermuizen, rekening houdende met bovenstaande bemerkingen. In het PRUP
wordt hier een algemeen voorschrift voor opgenomen. De details echter zullen nadien moeten
worden uitgeklaard. Er zijn parallelle gesprekken lopende met ANB en Natuurpunt om acties uit te
werken om verstoring voor vleermuizen zoveel mogelijk te beperken.

Door de bijkomende ontwikkelingen op de site zal er ook een verkeerstoename in en in de directe
omgeving van het plangebied zijn. De toename zal het sterkst zijn ter hoogte van de
hoofdtoegangsweg, met name de Leuvensestraat of de Kanonsbaan. Omwille van de topografie
wordt, bij eenzelfde verkeerstoename, toch meer geluidstoename verwacht in de zone rond de
Kanonsbaan (is op een heuvel gelegen) in vergelijking met de zone rond de Leuvensestraat. Verder
sluit de toegangsweg langs de Leuvensestraat meer aan bij het bestaande centrum van Diest en bij
de toekomstige zone voor stedelijke ontwikkelingen. In deze zone kan door de bijkomende
ontwikkelingen, sowieso al een groter geluidsklimaat verwacht worden. Bijkomende geluidstoename
door een hoofdingang t.h.v. de Leuvensestraat zal hier bijgevolg een kleinere impact hebben in
vergelijking met een hoofdtoegang t.h.v. de Kanonsbaan. De omgeving van de Kanonsbaan
ondervindt momenteel enkel geluidsverstoring afkomstig van de Citadellaan. Er wordt in deze zone
ook geen toename van het geluidsklimaat verwacht door uitvoering van het RUP, tenzij de
hoofdtoegang aldaar wordt aangelegd. Er kan bijgevolg besloten worden dat de toegangsweg ter
hoogte van de Kanonsbaan meer verstorende effecten met zich mee zou brengen dan de
toegangsweg ter hoogte van de Leuvensestraat.
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11.5.4 Vernatting / verdroging
Het grondwater op de Citadelsite is relatief diep gelegen, waardoor er geen significante effecten op
de aanwezige habitats en soorten verwacht wordt omwille van verdroging / vernatting.

11.5.5 Impact fauna
Avifauna
In de meest waardevolle zones voor avifauna (met name het bebost glacis) binnen het plangebied,
worden geen grootschalige ontwikkelingen gepland. Er worden bijgevolg geen significante effecten
verwacht ten opzichte van de mogelijke migratie-, foerageer- en broedgebieden van de
voorkomende avifauna. Voor de mogelijke inkrimping van deze zones naar aanleiding van
rustverstoring wordt verwezen naar §11.5.3.
Vleermuizen
Volgens het Soortenbesluit (besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 inzake
soortenbescherming en soortenbeheer geldt er inzake vleermuizen een strenge bescherming,
waarbij zelfs het onopzettelijk vernielen of beschadigen van de voortplantingsplaatsen of de
rustplaatsen verboden is.
Tussen ANB, Natuurpunt en de provincie (initiatiefnemer van het PRUP) zijn gesprekken lopende om
acties uit te werken om de effecten op vleermuizen zoveel mogelijk te beperken. Door de gebouwen
van het glacis een nieuwe bestemming te geven is het mogelijk dat bepaalde van de huidige
vindplaatsen van vleermuizen niet meer geschikt zullen zijn in de toekomst, vb. door een wijziging
van het microklimaat.
-

Er zijn oa. voorstellen om bepaalde vleermuizen reeds te verhuizen vooraleer de site wordt
ontwikkeld, vb. naar Ford Leopold.
o

-

Agentschap voor Natuur en Bos merkt op dat op de site Ford Leopold enkel een
koel en relatief droog microklimaat geldt, waardoor deze site enkel voor de minder
eisende soorten een mogelijk alternatief kunnen vormen. Voor meer veeleisendere
soorten die een meer gebufferd (warmer en vochtiger) klimaat eisen, biedt het fort
Leopold geen geschikt alternatief. Bovendien is er geen mogelijkheid tot actieve
verplaatsing van de vleermuizen waardoor deze gedeeltelijke oplossing enige
nuancering nodig heeft. Wel kunnen de andere locaties zo goed mogelijk ingericht
worden, waardoor de kans groter wordt dat de vleermuizen hier preferentieel een
onderkomen zullen zoeken.

Agentschap voor Natuur en Bos merkt over deelgebied 4 en 5 nog op dat de
landschapselementen en het aanwezige poortgebouw bijzonder belangrijk zijn voor de
aanwezige vleermuizen. In deze zone wordt in belangrijke mate zwermgedrag vastgesteld,
waarbij de omliggende vegetatiestructuren in belangrijke mate bepalend zijn als
geleidingselement naar de momenteel geschikte overwinteringsgebieden. Het volledig
verdwijnen van deze elementen zou voor een belangrijke verslechtering van de kwaliteit
van het vleermuizenhabitat zorgen. Hetzelfde geldt voor deelzone 5. Het zal dan ook hier
van belang zijn om samen met de verschillende betrokken actoren duidelijke visie over de
ontwikkeling af te stemmen.

Voor de mogelijke inkrimping van deze zones naar aanleiding van verstoring wordt verwezen naar
§11.5.3.

Overige
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Indien de waardevolle (gras)vegetaties binnen het plangebied zo veel mogelijk gespaard blijven, en
middels een goed beheer van deze waardevolle zones, worden geen significante effecten verwacht
op de overige voorkomende fauna in het gebied. Wat betreft de voorkomende zoogdieren geldt dat
er geen (bijkomende) afsluitingen mogen geplaatst worden die de migratie binnen het plangebied
maar ook van en naar het plangebied belemmeren.
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11.5.6 Voortoets passende beoordeling
Inleiding
Voor de plannen en programma’s waarvoor onderzocht dient te worden of er, gelet op de mogelijke
betekenisvolle effecten op de natuurlijke kenmerken van speciale beschermingszones, een passende
beoordeling vereist is, dient dit onderzoek te gebeuren voor de habitats en soorten waarvoor de
speciale beschermingszones zijn afgebakend en de soorten van bijlage III van het decreet
natuurbehoud die in het gebied voorkomen.
Het onderzoek om te bepalen of er gelet op de mogelijk betekenisvolle aantasting van de natuurlijke
kenmerken van speciale beschermingszones een passende beoordeling vereist is, loopt volgens
onderstaand schema en omvat in principe vijf hoofdvragen:
1.

Heeft het plan of programma een potentiële impact op de habitats (natuurlijke habitats en
habitats van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit?

2.

Heeft het plan of programma een potentiële impact op het evenwicht tussen, de
verspreiding en densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel?

3.

Heeft het plan of programma een potentiële impact op de vitale factoren hoe het SBZ
functioneert als ecosysteem?

4.

Heeft het plan of programma een potentiële impact op de abiotische relaties die de
structuur en de functie van de SBZ bepalen?

5.

Heeft het plan of programma een potentiële impact op het bereiken van een gunstige staat
van instandhouding voor de betreffende SBZ?

Deze vragen zullen hierna behandeld worden.
De begrippen ‘instandhouding’, ‘staat van instandhouding van een soort’ en ‘staat van
instandhouding van een habitat’ zijn gedefinieerd in art. 2 van het Decreet Natuurbehoud:
Instandhouding: het geheel van maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel van habitats
en populaties van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding. De staat
van instandhouding van een habitat wordt als gunstig beschouwd wanneer:
- het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat
binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen;
- de nodige specifieke structuur en functies voor behoud op lange termijn bestaan en in de
afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan;
- de staat van instandhouding van de voor die habitat gunstige typische soorten gunstig is.
De staat van instandhouding van een soort wordt als gunstig beschouwd wanneer:
- uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog altijd een
levensvatbare component is van de habitat waarin de soort voorkomt en dat vermoedelijk op
lange termijn zal blijven;
- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare
tijd lijkt te zullen worden;
- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de
populaties van die soort op lange termijn in stand te houden;
Staat van instandhouding van een habitat: de som van de invloeden die op de betrokken
habitat en de daar voorkomende typische soorten inwerken en op lange termijn een
verandering kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de structuur en de
functies van die habitat of die van invloed kunnen zijn op het voortbestaan op lange termijn
van de betrokken typische soorten in het Vlaamse Gewest;
Staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden die op de
betrokken soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de
verspreiding en de grootte van de populaties van die soort in het Vlaamse Gewest;
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Omschrijving van het vogelrichtlijngebied “De Demervallei”
-

Habitats:

De relevante (vogel)habitats die voorkomen zijn: aanplantingen, akker, alluviaal en zeer nat bos,
artificiële landschappen, grasland, loofbos, moerasgebieden, oevervegetatie, overblijvende teelten,
boomgaarden, stadsparken en tuinen, stilstaand zoetwater, vochtige graslanden, wouden en bossen.
-

Soorten:

Voor het gebied zijn volgende vogelsoorten aangewezen:
Populatie-grootte
Min

Max

Seizoen

Aalscholver

Niet broedend Annex I

Blauwborst

Broedvogel Annex I

Blauwe Kiekendief

Niet broedend Annex I

Boomleeuwerik

Niet broedend Annex I

Bosruiter

Niet broedend Annex I

Bruine Kiekendief

Broedvogel Annex I

Grauwe Klauwier

Broedvogel Annex I

Ijsvogel

Broedvogel Annex I

Kleine Zwaan

Niet broedend Annex I

Kraanvogel

Niet broedend Annex I

Kwartelkoning

Broedvogel Annex I

Nachtzwaluw

Niet broedend Annex I

Ooievaar

Niet broedend Annex I

Parelduiker

Niet broedend Annex I

Porseleinhoen

Broedvogel Annex I

Rode Wouw

Niet broedend Annex I

Roerdomp

Broedvogel Annex I

Roodkeelduiker

5

Niet broedend Annex I

Slechtvalk

Niet broedend Annex I

Smelleken

Niet broedend Annex I

Visarend

Niet broedend Annex I

Wespendief

Broedvogel Annex I

Wilde Zwaan

Niet broedend Annex I

Woudaap

Broedvogel Annex I

Zwarte Ooievaar

Niet broedend Annex I

Zwarte Specht

Broedvogel Annex I

Zwarte Stern

Niet broedend Annex I

Zwarte Wouw

Niet broedend Annex I

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 210 van 311

Van de aangemelde soorten werd enkel het voorkomen van Ijsvogel gemeld volgens
www.waarnemingen.be.

Instandhoudingsdoelstellingen
Algemene Natura 2000-doelstellingen
Reeds een aantal studies werden uitgevoerd en beleidsdocumenten werden opgesteld waarin staat
aangegeven wat de doelstellingen zijn en wat in de verschillende Natura 2000-gebieden de gunstige
staat van instandhouding van habitats en soorten is (bv. Van Vessem & Kuijken (1985)). Onder
andere op basis van deze studie werden de te beschermen habitats en soorten aangemeld bij Europa.
De doelstellingen zijn overwegend geformuleerd in termen van behoud leefgebied in functie van
behoud van de populatie.
Gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen
De gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen zijn voor ieder Natura 2000-gebied nog in
opmaak.

Effectenbespreking
Om op de vragen die eerder in deze paragraaf gesteld worden te antwoorden, zal er een analyse
gebeuren van de relevante effectgroepen per vraag. In onderstaande tabel kan men een overzicht
vinden van deze effectgroepen en voorbeelden van mogelijke verstoringsfactoren.
Tabel 11-3

Mogelijke effectgroepen

Effectgroep

Mogelijke verstoringsfactoren

1. Oppervlaktegebonden effecten
1a. Fysisch ruimtebeslag (oppervlaktegebonden
wijzigingen)
 wijziging van de oppervlakte van een habitat

· Infrastructuurwerken (alle bouwwerken)
· Uitbreiding industriegebieden,…
Herverkaveling (landbouw)

 wijziging van het voorkomen van de soort of
verlies aan leefgebied van een soort
1b. Verandering in de kwaliteit van een habitat door
fysische processen
 verstoring/vernietiging van habitat ten gevolge
van mechanische effecten, vergraving,
bodemverstoring,…
 wijziging substraten (door aanbrengen nieuwe
substraten)

· Aanleg van pijpleidingen en/of collectoren
Zandsuppletie
· Ontgrondingen
Storten/deponies
· Berijding met zware machines (in werfstroken)

 wijziging van dynamiek (verstuiving,
zandafzetting, erosie)
 wijziging leefgebied van de soorten ten gevolge
van de fysische processen
1c. Verandering in de kwaliteit van een habitat of
het leefgebied van een soort door wijziging in het
landgebruik, het beheer of de functie

· multifunctionele invulling van een gebied (vb.
ontwikkeling van recreatie)
Wijzigingen door intensivering maatschappelijk
gebruik
terreinen die een functiewijziging ondergaan zoals
een bufferfunctie binnen bv. industriegebied
· bestendiging niet aangepast landgebruik binnen
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Effectgroep

Mogelijke verstoringsfactoren
SBZ

2. Verandering in kwaliteit van een habitat: grondwaterrelaties
2a. Verdroging/vernatting via grondwaterrelaties,
inclusief wijziging kwelgebieden en impact op
grondwaterkwaliteit door wijziging hoeveelheden
grondwater/oppervlaktewater
2b. verandering van het leefgebied van de soort
tengevolge van wijziging leefgebied door
verdroging/vernatting

· Tengevolge van ontgrondingen
· Bemalingen bij infrastructuurwerken
· Tengevolge van verminderde infiltratie door
bijkomende verharding
Verdieping van grachten, waterlopen,…
Wijziging stuwbeheer

3. Verandering in kwaliteit van een habitat: oppervlaktewaterrelaties
3a. Verandering in oppervlaktewaterpeilen

· Inrichting van overstromingsgebieden
Herprofilering van waterlopen, vaargeulverdieping
Debietswijzigingen ten gevolge van exploitaties
bedrijventerreinen, …

3b. Verandering in overstromingsfrequentie,
dynamiek, stroomsnelheden

· Inrichting overstromingsgebieden
Ontgrondingen in riviergebieden, verdieping van
vaargeulen, baggeren, vaargeulonderhoud
Industriële lozingen
· Lozingen van waterzuivering
Ingrepen in havens (dammen, uitbreidingen,…) of
kustverdedigingen

3c. Verandering van de structuur van waterlopen,
wijzigingen in morfologische processen van erosie
en sedimentatie,…

· Ontgrondingen
Inrichting van overstromingsgebieden,
dijkverplaatsingen, (impact op sedimentatie,
energiehuishouding van rivierecosysteem)

3d. verandering leefgebied van een soort
tengevolge van de processen in 3a-3c
4. Veranderingen in ruimtelijke relaties, netwerken en processen
4a. verandering in de barrièrewerking
(infrastructuur op wegen, waterlopen, toename
bebouwde oppervlakte, …)

· Door infrastructuurwerken

4b. versnippering (uiteenvallen van een leefgebied
in kleinere gescheiden leefgebieden)

· Door infrastructuurwerken

· Door wijziging landgebruik

· Door wijziging landgebruik

5. Verstoring
5a. Verstoring van soorten (door geluid, licht,
trillingen, geur) – kwaliteitsverlies

· Geluid van wegen
· Werffasen
· Industriële activiteiten/overslag
· Snelheid van vaartuigen, machines

5b. Verandering in de mortaliteit (luchtwervelingen,
verkeersslachtoffers, slachtoffers van
waterturbines,….)

· Aanpassing van sluizen
Verkeersslachtoffers door toename van
verkeersintensiteiten
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Effectgroep

Mogelijke verstoringsfactoren

6. Verandering in kwaliteit van een habitat: chemische processen
6a. toevoer van voedingsstoffen/toxische stoffen via
luchtrelaties, stof en depositie (atmosferische
depositie)

· Industriële emissies
· Emissies vanuit gebruik infrastructuur

7. Verandering in kwaliteit van een habitat door fysico-chemische wijzigingen in waterrelaties
7a. toevoer van nutriënten etc. via emissies in
oppervlaktewater/grondwater

· Door run-off (wegen, bufferbekken, verharde
oppervlakten)
Door overstromingen tgv kwaliteit
oppervlaktewater
Door overstroming impact op kwelzones
· Exploitatie bedrijventerreinen

7b. toevoer van toxische stoffen (zware metalen, ….)

Problematiek zware metalen
· Afzetting van vervuild slib

7c. ecotoxicologische effectensoorten

· Calamiteiten van industriële lozingen of bij
niet/slechte werking van
waterzuiveringsinfrastructuur
· Gevolgen van industriële lozingen (chloriden,
zware metalen…)
Opwoelen onderwaterbodem

1. Oppervlaktegebondenheid
Het plangebied overlapt niet met het Vogelrichtlijngebied. Er is bijgevolg geen fysieke ruimteinname van percelen binnen het SBZ-V. Er wordt evenmin een verandering in de kwaliteit van
een habitat door fysische processen (geen verstoring of vernietiging van habitats of wijziging van
dynamiek ervan) verwacht binnen het Vogelrichtlijngebied. Binnen het Vogelrichtlijngebied is er
geen wijziging van leefgebied van de soorten ten gevolge van de fysische processen.
Het voorgenomen plan legt evenmin hypotheek op bepaalde oppervlaktes binnen de speciale
beschermingszone waardoor deze zich niet meer zouden kunnen ontwikkelen tot een geschikt
habitattype voor de aangemelde vogelsoorten.
Algemeen kan besloten worden dat er geen significante effecten verwacht worden op de
voorkomende leefgebieden binnen het Vogelrichtlijngebied.
2. Verandering in kwaliteit van een habitat: grondwaterrelaties
Er wordt rekening houdend met de diepe grondwaterstand niet verwacht dat bemaling
noodzakelijk zal zijn bij de aanlegfase. Indien tijdens de uitvoering van projecten toch bemaling
noodzakelijk blijkt te zijn, zal de bemalingstraalnooit reiken tot aan het Vogelrichtlijngebied,
waardoor er geen verandering in kwaliteit van een habitat van het Vogelrichtlijngebied verwacht
wordt door een wijziging van grondwaterrelaties.
Er zullen evenmin leefgebieden voor de aangemelde soorten verdwijnen binnen het
Vogelrichtlijngebied. Ook buiten het Vogelrichtlijngebied worden geen significante effecten
verwacht op leef-, broed- of migratiegebieden van de aangemelde soorten.
3. Verandering in de kwaliteit van een habitat: oppervlaktewaterrelaties
Binnen het plangebied zijn bijkomende (stedelijke) ontwikkelingen mogelijk. De zone voor
stedelijke ontwikkelingen is volledig binnen het centraal gebied gelegen op het zoneringsplan.
Dit betekent dat er kan aangesloten worden op de (bestaande) riolering. Hierdoor worden geen
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significante effecten inzake afvalwaterlozing verwacht, waardoor er ook geen wijziging in de
kwaliteit van de waardevolle habitats voor avifauna verwacht wordt.
Het plangebied is stroomopwaarts gelegen van één van de deelgebieden van het SBZ-V. Er
wordt echter niet verwacht dat stedelijke ontwikkelingen binnen het plangebied een extra risico
op overstromingen zal betekenen, gezien er aangenomen wordt dat er minstens dient voldaan
te worden aan de stedenbouwkundige verordening inzake hemelwateropvang en er geen ruimte
voor water wordt ingenomen.
Er kan besloten worden dat er geen verandering in de kwaliteit van een habitat binnen het SBZV verwacht wordt omwille van een wijziging in oppervlaktewaterrelaties.
4. Veranderingen in ruimtelijke relaties, netwerken en processen
Het plangebied is niet op een waardevolle migratiecorridor gelegen tussen de verschillende
deelgebieden van het Vogelrichtlijngebied, gezien de ligging van het plangebied tegen de
stadskern van Diest. Er bestaat dus geen duidelijke ecologische verbinding tussen de
verschillende deelgebieden van het Vogelrichtlijngebied via het plangebied. Het is echter wel
mogelijk dat het plangebied als stapsteen wordt gebruikt tussen de verschillende delen van het
plangebied.
Binnen het stedelijk ontwikkelingsgebied kunnen na uitvoering van het RUP ontwikkelingen
plaatsvinden waarbij vegetatie dient verwijderd te worden. Het betreft een aantal bosstructuren
of –fragmenten in het (noord)oosten van het plangebied. De meest waardevolle zone bevindt
zich ter hoogte van het bebost glacis, waar geen grootschalige ontwikkelingen zullen
plaatsvinden. Hierdoor kan besloten worden dat het plangebied, na uitvoering van het RUP, nog
zijn mogelijke stapsteenfunctie kan behouden tussen de verschillende delen van het
Vogelrichtlijngebied.
Er kan besloten worden dat er door uitvoering van het RUP geen significante veranderingen in
de ruimtelijke relaties, netwerken en processen ten opzichte van het Vogelrichtlijngebied
verwacht worden.
5. Verstoring
Door uitvoering van het RUP zijn verschillende ontwikkelingen mogelijk binnen het plangebied,
hoofdzakelijk binnen de zone voor stedelijke ontwikkelingen. Gezien de ruime ligging van de
verschillende delen van het Vogelrichtlijngebied ten opzichte van het plangebied, worden geen
significant negatieve effecten verwacht door verstoring (door geluid, licht, geur of trillingen) op
de aangemelde soorten binnen het Vogelrichtlijngebied. Er worden evenmin significante
bijkomende (verkeer)slachtoffers verwacht.
6. Verandering in kwaliteit van een habitat: chemische processen
Er wordt geen verandering in kwaliteit van de voorkomende leefgebieden binnen het
Vogelrichtlijngebied verwacht omwille van eventueel gewijzigde chemische processen.
7. Verandering in kwaliteit van een habitat door fysico-chemische wijzigingen in waterrelaties
Een toename van de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem en in het oppervlaktewater
dewelke een ontregeling van de ecologische processen tot gevolg hebben, is niet aan de orde.

Conclusie
Op basis van bovenstaande gegevens is het alvast mogelijk een antwoord te geven op de
vooropgestelde vragen:
-

Het planvoornemen heeft geen significante impact op de habitats (natuurlijke habitats en
habitats van een soort) wat betreft de oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en
kwaliteit van deze habitats.
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-

Het planvoornemen heeft geen significante impact op het evenwicht tussen, de
verspreiding en de densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel.

-

Het planvoornemen heeft geen significante impact op de vitale factoren hoe het SBZ
functioneren als ecosysteem.

-

Het planvoornemen heeft geen significante invloed op de abiotische relaties die de
structuur en de functie van het SBZ bepaalt.

-

Het planvoornemen heeft geen significante impact op het bereiken van een gunstige staat
van instandhouding voor het betreffende SBZ.

Dit betekent dat er niet of nauwelijks een invloed te verwachten is op de EU-natuurwaarden die zich
momenteel ter hoogte van het plangebied manifesteren en er ons inziens bijgevolg geen passende
beoordeling noodzakelijk is. Een PB zal geen bijkomende elementen aan het licht brengen die tot
een andere besluitvorming kunnen leiden.

11.5.7 Natuurtoets
In het Natuurdecreet verwijzen artikels 25 en 26bis naar een aantal voorschriften en geboden in
VENgebied. De procedure voor VEN-afweging (de zgn. Natuurtoets) wordt hierna schematisch
weergegeven.
In onderstaande uiteenzetting is volgens deze momenteel gangbare afwegingsprocedure geoordeeld
of er onvermijdelijke / onherstelbare schade optreedt op dit VEN-gebied ten gevolge van de
geplande voorgenomen activiteit. Het VEN-gebied “Demervallei ten oosten van Aarschot” is op ca.
450m van het plangebied gelegen en valt grotendeels samen het met Vogelrichtlijngebied.

Is er verandering?
Door uitvoering van het RUP is er geen rechtstreekse biotoopinname van het VEN-gebied. Er wordt
evenmin een significante wijziging aan de voorkomende habitats binnen het VEN-gebied verwacht
door de mogelijke ontwikkelingen binnen het RUP. Hierdoor worden ook geen aanzienlijke effecten
verwacht voor de voorkomende leefgebieden van fauna binnen het VEN-gebied.

Is de verandering nadelig?
Er wordt geen aanzienlijke verandering verwacht op de voorkomende habitats en soorten van het
VEN-gebied door uitvoering van het RUP.

Is deze schade vermijdbaar en/of herstelbaar (bv. qua uitvoering, locatie)?
Door uitvoering van het RUP zal er geen aanzienlijke schade optreden op de voorkomende habitats
en soorten van het VEN-gebied.

Zijn schadebeperkende maatregelen noodzakelijk?
Op planniveau zijn geen schadebeperkende maatregelen noodzakelijk om aanzienlijke effecten ten
opzichte van de habitats en soorten binnen het VEN-gebied te beperken.

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 215 van 311

11.5.8 Bosdecreet
In het kader van het bosdecreet zal het noodzakelijk zijn om de oppervlakte aan bos, die door
toedoen van de uitvoering van het plan zal moeten verdwijnen, te compenseren.
Volgens de huidige regelgeving (stand van zaken juni 2014) kan de compensatie uitgevoerd worden
via verschillende methoden:
Compensatie in natura:
De compensatie in natura houdt in dat de ontbossing dient gecompenseerd te worden door nieuwe
terreinen te bebossen of door een derde te laten bebossen. De beboste oppervlakte moet gelijk zijn
aan de ontboste oppervlakte, vermenigvuldigd met een compensatiefactor. De compensatiefactor
hangt af van de ecologische waarde van het bos, waarbij de samenstelling van de boomsoorten als
criterium geldt. Het Bosbeheer kan mee de compensatiefactor helpen bepalen.
-

Compensatiefactor 1: niet-inheems loofbos of naaldbos, waarvan het grondvlak uit
minstens 80 % niet-inheems loofhout, naaldhout of een menging hiervan bestaat.

-

Compensatiefactor 1,5: gemengd bos (naaldhout en loofhout), waarvan het grondvlak
inheems loofhout tussen 20 en 80 % ligt.

-

Compensatiefactor 2: inheems loofbos, waarvan het grondvlak uit minstens 80 % inheems
loofhout bestaat.

Financiële compensatie:
Het is ook mogelijk om in plaats van een compensatie in natura uit te voeren, een
bosbehoudsbijdrage te betalen. De bijdrage wordt gestort in het Bossenfonds van de Vlaamse
Gemeenschap. De financiële compensatie wordt als volgt berekend: de oppervlakte van de
ontbossing in vierkante meter, vermenigvuldigd met de compensatiefactor en vermenigvuldigd met
1,98 euro per vierkante meter.
Combinatiecompensatie:
Ontbossing kan ook gecompenseerd worden via een combinatie van bebossing - al dan niet door een
derde - en betaling van een bosbehoudsbijdrage.
Zowel bossen en struwelen werden in rekening gebracht en er wordt een onderscheid gemaakt
tussen inheems loofbos en naaldbos om berekening aan de hand van de compensatiefactoren
mogelijk te maken.

Er zit thans een wijziging van het bosdecreet aan te komen.
Een belangrijke wijziging hierin is dat van zodra er meer dan 3ha ontbost wordt, er een compensatie
in natura verplicht wordt. Dit betekent geen financiële boscompensatie meer, maar effectieve
herbebossing van een terrein cfr. factor 1 / 2 of meer. Bijvoorbeeld 5 ha inheems loofhout ontbossen
= terrein van 10 ha herbebossen.
De officiële publicatie zal er wellicht snel aankomen

Gelet op de mogelijkheid tot ontbossing van delen van het plangebied, is het huidige + wellicht op
korte termijn nieuwe bosdecreet zeker relevant.
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11.6 Conclusies en milderende maatregelen
Conclusie
Door uitvoering van het PRUP wordt de centrale en noordoostelijke zone aangeduid als “stedelijk
ontwikkelingsgebied met cultuurhistorische waarde”. In deze zone zijn bijkomende ontwikkelingen
mogelijk, wat betekent dat de huidige vegetatie hier kan verdwijnen en anderzijds er plaatselijk
potenties zijn naar ecologische opwaardering. De omringende zone wordt aangeduid als “parkgebied
met cultuurhistorische waarde”, waarbij de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een
parkzone wordt nagestreefd. De juridische bescherming door de herbestemming van het
park/bosgebied wordt positief beoordeeld.
In het milieueffectenonderzoek is voornamelijk gefocust op de kwetsbaarheden / waardering van
het plangebied om daaruit maatregelen voor te stellen (zie tevens hierna).
De ontwikkelingszone en het park wordt kenmerkt door biologisch zeer waardevolle delen, met in
het bijzonder de vegetatie op het daklandschap & bastion dat wordt gekenmerkt door Ha:
Struisgrasvegetatie op zure bodem. De structuurvariatie, het (micro)reliëf en de schrale bodems
maken dat hier eveneens veel rode lijst soorten gedijen. Ook het mesofiel hooiland en het bos zijn
ecologisch waardevol. Het verlies ervan door werkzaamheden, slecht beheer of overbetreding zou
sterk negatief worden beoordeeld. Een visie zal hier dan ook rekening dienen te houden met
toegankelijkheid (zeker mogelijk maar met de nodige zorg), aangepast beheer en vrijwaren van de
huidige vegetatie. In andere zones met waardevolle (vaak opgaande) vegetatie waar een
ontwikkeling plaatsvindt, wordt er voorgesteld om waar mogelijk gedeelten van de opgaande
vegetatie te behouden / in het project te betrekken om negatieve effecten te milderen.
In het bosgebied/parkgebied ligt de nadruk eerder op de gevoeligheid voor rustverstoring en
toegankelijkheid, de stapsteen/verbindingsfunctie met de omgeving en tevens de kwetsbaarheid
inzake een eventueel te realiseren nieuwe toegangsweg. In het kader van dit laatste aspect wordt er
de voorkeur aan gegeven om de hoofdtoegang niet doorheen het bos te voorzien en om het
ruimtebeslag zo minimaal mogelijk te houden. Eveneens is het zinvol om kleinschalige infrastructuur
en activiteiten zoals kamperen, parkeren edm te reserveren in de minder waardevolle zones van het
bebost glacis, zoals het gebied waar de vroegere sporttoestellen opgesteld stonden (bwk-zone 44 en
45).
In de huidige toestand is in het bebost glacis reeds een dichte padenstructuur aanwezig en tevens
staat het glacis deels onder invloed van wegverkeerslawaai Citadel. Hierdoor wordt verwacht dat de
meest verstoringsgevoelige vogelsoorten momenteel al niet broeden in het plangebied. Er wordt
aangeraden een visie te formuleren over de densiteit van de padenstructuur.
Op de Citadelsite (met name de gebouwen, kelders) ligt het aangetroffen aantal vleermuizen zeer
hoog, evenals het soortenspectrum. De citadel behoort daarmee tot een belangrijke plaats voor
overwintering binnen de provincie Vlaams-Brabant. Door de gebouwen van het glacis een nieuwe
bestemming te geven is het mogelijk dat bepaalde van de huidige vindplaatsen van vleermuizen niet
meer geschikt zullen zijn in de toekomst, vb. door een wijziging van het microklimaat. Ook
evenementen op het paradeplein met geluids- en meer in het bijzonder lichtverstoring kunnen
worden verwacht. Ook de permanente verlichting is hierbij relevant. Om een significante invloed op
de vleermuizen te vermijden zullen er bijgevolg concrete afspraken moeten worden gemaakt rond
het gebruik van de site. Bijkomend wordt voorgesteld om het voorschrift rond verlichting nog aan te
vullen met ‘vleermuisvriendelijke’ verlichtingsvormen. In latere fase bij de ontwikkeling van het
gebied zal tevens een visie over het gebruik, de plaatsing en de soort verlichting van belang zijn.
Er zijn parallelle gesprekken en terreinbezoeken lopende met ANB en Natuurpunt om acties uit te
werken om bepaalde minder veeleisende vleermuizen te verhuizen (geen actieve verplaatsing van
de vleermuizen wel het zo goed mogelijk inrichten van alternatieve locaties, waardoor de kans groter
wordt dat de vleermuizen hier preferentieel een onderkomen zullen zoeken) en om verstoring voor
vleermuizen door de activiteiten zoveel mogelijk te beperken.
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Vanuit een juridische/beleidsmatige invalshoek wordt nog vermeld dat het plangebied is gelegen op
ca. 450 m van het VEN-gebied Demervallei en op ca. 450 m van het vogelrichtlijngebied ‘De
Demervallei’. De voortoets passende beoordeling en de natuurtoets hebben aangetoond dat er niet
of nauwelijks een invloed te verwachten is op de EU-natuurwaarden die zich momenteel ter hoogte
van het plangebied manifesteren (bijgevolg geen passende beoordeling noodzakelijk) en er geen
aanzienlijke schade optreedt op de voorkomende habitats en soorten van het VEN-gebied.
Binnen het plangebied zijn bosgebieden gelegen, het bosdecreet is bijgevolg van toepassing bij het
gedeeltelijk rooien/ontbossen van bepaalde deelzones.

Onderstaande milderende maatregelen / aanbevelingen worden voorgesteld vanuit de discipline
Fauna en Flora.
Maatregelen niveau PRUP
-

Er dient duidelijk in de voorschriften opgenomen te worden dat de gebouwen wel een
nieuwe invulling kunnen krijgen, maar dat de biologische waarden van het bestaande
daklandschap en droge gracht dienen behouden te blijven. Ook bij eventuele werken aan de
gebouwen dient verzekerd te worden dat de ecologische waarde wordt hersteld: indien
tijdens renovatie delen van het daklandschap tijdelijk moeten worden aangepakt, dan dient
de waarde van de vegetatie, de structuurvariatie, microreliëf, vocht- en nutriëntgehalte (de
huidige vegetatie is gebonden aan een nutriëntenarme en droge bodem) en de zaadbank
hier na de werken terug wordt hersteld. .

-

Verwijzen naar het belang van een geschikt beheer voor het behouden en versterken /
herstellen na renovatie van het waardevol daklandschap bovenop de citadel .

-

De biologisch waardevolle tot zeer waardevolle zone (bwk-zone 33) dient zo veel mogelijk
in de ontwikkeling te worden betrokken.

-

De waardevolle loofhoutaanplanten in het intra muros dienen waar mogelijk deels
gespaard te blijven.

-

Het voormalig sportterrein (bwk-zone 42) dient behouden te blijven als mesofiel hooiland.
Wanneer ervoor wordt geopteerd om in deze zone met voormalig sportterrein het reliëf te
herstellen in een meer historische toestand (nu zou een deel zijn afgegraven of opgehoogd)
dient de vegetatie in zijn oorspronkelijke waarde te worden hersteld. Een eventueel
aanwezige zaadbank kan door afgraven worden verwijderd, waardoor de oorspronkelijke
vegetatie minder goed hersteld. Daarom is het belangrijk dat bij afgraven/ophogen de
huidige toplaag (waarin zich de huidige zaadbank bevindt) terug wordt aangebracht.
Mogelijks kan achteraf ook het maaisel van de oorspronkelijke vegetatie worden
aangebracht om een snelle ontwikkeling van de oorspronkelijke vegetatie te bevorderen.
Specifiek bij ophoging dient er op gelet te worden dat de opgehoogde grond nutriëntenarm
is om de ontwikkeling van de huidige vegetatie terug mogelijk te maken Er is een geschikt
beheer nodig en betreding dient beperkt te worden tot de paden.

-

De secundaire toegangsweg dient in breedte beperkt te worden (niet breder dan strik
noodzakelijk voor een veilig en technisch haalbaar ontwerp).

-

De voorkeur gaat uit om de huidige toegangsweg Leuvensestraat als hoofdtoegang te
behouden en de alternatieve weg via Kanonsbaan enkel te gebruiken als secundaire
toegangsweg.

-

De kleinschalige infrastructuren, kampeervoorzieningen en speelweiden dienen binnen de
parkzone zoveel mogelijk aangelegd te worden op de minst waardevolle delen van deze
parkzone, o.a. bwk-zone 44 en 45.

-

Binnen de oostelijk te ontwikkelen zone dient een voldoende brede strook met (opgaande)
waardevolle elementen behouden te blijven.
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-

Algemeen de aandacht vestigen op het voorkomen van kwetsbare beschermde soorten
zoals vleermuizen.

-

Er wordt voorgesteld om de voorschriften nog aan te vullen met het gebruik van
vleermuisvriendelijke verlichting op de relevante plaatsen.

Aanbevelingen/Maatregelen niveau project en vergunning
-

Om broedende avifauna zo weinig mogelijk te storen worden herhaaldelijk sterk
geluidsproducerende evenementen tijdens het broedseizoen afgeraden.

-

Het voormalig sportterrein (bwk-zone 42) dient behouden te blijven als mesofiel hooiland.
Wanneer ervoor wordt geopteerd om in deze zone met voormalig sportterrein het reliëf te
herstellen in een meer historische toestand (nu zou een deel zijn afgegraven of opgehoogd)
dient de vegetatie in zijn oorspronkelijke waarde te worden hersteld. Een eventueel
aanwezige zaadbank kan door afgraven worden verwijderd, waardoor de oorspronkelijke
vegetatie minder goed hersteld. Daarom is het belangrijk dat bij afgraven/ophogen de
huidige toplaag (waarin zich de huidige zaadbank bevindt) terug wordt aangebracht.
Mogelijks kan achteraf ook het maaisel van de oorspronkelijke vegetatie worden
aangebracht om een snelle ontwikkeling van de oorspronkelijke vegetatie te bevorderen.
Specifiek bij ophoging dient er op gelet te worden dat de opgehoogde grond nutriëntenarm
is om de ontwikkeling van de huidige vegetatie terug mogelijk te maken Er is een geschikt
beheer nodig en betreding dient beperkt te worden tot de paden.

-

Bij eventuele werken aan de gebouwen dient verzekerd te worden dat de ecologische
waarde wordt hersteld: indien tijdens renovatie delen van het daklandschap tijdelijk
moeten worden aangepakt, dan dient de waarde van de vegetatie, de structuurvariatie,
microreliëf, vocht- en nutriëntgehalte (de huidige vegetatie is gebonden aan een
nutriëntenarme en droge bodem) en de zaadbank hier na de werken terug wordt hersteld. .

-

Bijkomende paden dienen zoveel mogelijk in natuurlijke materialen aangelegd te worden.

Flankerend beleid
-

Er wordt aangeraden een visie uit te werken over de densiteit van de padenstructuur.

-

Een aantal generieke en ook specifieke maatregelen zal noodzakelijk zijn om te vermijden
dat de uitvoering van het RUP een significante invloed kan hebben op het voorkomen van
vleermuizen. De nodige acties dienen uitgewerkt (en uitgevoerd) te worden.

-

Ondermeer rond verlichting en de invloed op vleermuizen wordt extra aandacht gevraagd.
Zo zal een globale visie op de verlichting van de site nodig zijn, waarin duidelijk wordt waar
en wanneer er wordt verlicht en welke soorten licht er wordt ingezet (lees ook bemerkingen
in §11.5.3).

-

Agentschap voor Natuur en Bos merkt over deelgebied 4 en 5 nog op dat de
landschapselementen en het aanwezige poortgebouw bijzonder belangrijk zijn voor de
aanwezige vleermuizen. In deze zone wordt in belangrijke mate zwermgedrag vastgesteld,
waarbij de omliggende vegetatiestructuren in belangrijke mate bepalend zijn als
geleidingselement naar de momenteel geschikte overwinteringsgebieden. Het zal dan ook
hier van belang zijn om samen met de verschillende betrokken actoren duidelijke visie over
de ontwikkeling af te stemmen.

-

Een geschikt beheer is nodig voor het daklandschap en het glacis.
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12

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie: bestaande
toestand, effectbeoordeling en maatregelen

12.1 Studiegebied
Het studiegebied omvat minimaal het plangebied. De gebieden waar landschappelijke structuren,
elementen en componenten gewijzigd worden, maken deel uit van het studiegebied, evenals de
gebieden waar er invloed is op de landschappelijke en/of archeologische erfgoedwaarde. De omvang
van het studiegebied kan verruimd worden in functie van de visuele impact van de geplande
ontwikkelingen (perceptieve kenmerken). Aangezien het plangebied vanuit het omringende
stedelijke landschap zichtbaar is, zal de visuele relatie zich tot hier uitbreiden. Het studiegebied zal
alleszins op het grondgebied Diest liggen: het plangebied uitgebreid met de stedelijke omgeving van
waaruit de citadel zichtbaar is.

12.2 Juridische en beleidsmatige context
Van belang zijn het Landschapsdecreet en het decreet tot bescherming van monumenten, stads- en
dorpsgezichten.
-

Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg (en wijzigingen) en decreet tot
bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten.

Rechtsgevolgen voor de gebouwen en erfgoedelementen die op de vastgestelde lijst staan van het
bouwkundig erfgoed.
Gezien de invulling van bepaalde programma-onderdelen gepaard zal gaan met vergraving zijn ook
het decreet op het archeologisch patrimonium en de Europese Conventie van Malta relevant.
-

Het decreet op het archeologisch patrimonium regelt de bescherming, het behoud en de
instandhouding, het herstel en het beheer van het archeologisch patrimonium en
organiseert en reglementeert de archeologische opgravingen.

-

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni
1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium (en wijzigingen)
o

-

Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch
Patrimonium (30.06.1993 en wijzigingen) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe
gehouden de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te
bewaren en te beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.

Europese Conventie van Malta (La Valetta, 1992)
o

De vertaling naar Vlaamse regelgeving is nog niet gebeurd. Vanuit de Vlaamse
Overheid wordt er wel naar gestreefd te handelen ‘in de geest van Malta’. Er wordt
hierbij in de eerste plaats gestreefd naar het behoud van de sites in situ, wat een
inschakeling van archeologie in de vroegste fasen van de ruimtelijke planning
vereist. Daar waar behoud in situ niet mogelijk is, is het enige mogelijke alternatief
een preventief archeologisch onderzoek.

o

In het verdrag zijn tevens bepalingen opgenomen m.b.t. de financiering van
archeologisch onderzoek. In art. 5 van het verdrag wordt verplicht te waarborgen
dat milieueffectrapportage en de daaruit voortvloeiende beslissingen ten volle
rekening houden met archeologische vindplaatsen en hun context

Bovendien is de Citadelsite grotendeels opgenomen binnen een definitief aangeduide ankerplaats.
De ‘erfgoedlandschappen’ vormen een onderdeel van het Decreet inzake de landschapszorg. Vanaf
de opname in ruimtelijke uitvoeringsplannen worden de ‘ankerplaatsen’ erfgoedlandschappen
genoemd.
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12.3 Methodologie
12.3.1 Methodiek beschrijving bestaande situatie
Voor het beschrijven van de referentiesituatie baseert de deskundige zich in eerste instantie op
volgende bronnen:
-

Landschapsatlas, met aanduiding/afbakening van traditionele landschappen, ankerplaatsen,
relictzones, lijn- en puntrelicten;

-

Historische kaarten, i.f.v. de beschrijving van de cultuurhistorische ontwikkeling van het
gebied;

-

Databank van beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten;

-

Inventaris Bouwkundig Erfgoed (VIOE);

-

Geoportaal onroerend erfgoed (bron: https://geo.onroerenderfgoed.be)

-

Bevindingen en informatie Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant;

-

Studie erfgoedwaarde gebouwen (lopende);

-

Informatie bekend bij de stad Diest, masterplan Citadel Diest;

-

Centrale Archeologische Inventaris (CAI).

Deze desktopstudie wordt aangevuld met een beknopte terreinverkenning, vooral i.f.v. het aspect
“perceptieve kenmerken”.

12.3.2 Effectvoorspelling en –beoordeling
De ingrepen die de landschappelijke situatie veranderen bestaan in essentie uit het toevoegen van
nieuwe elementen en het wijzigen of verwijderen van bestaande elementen. Het wijzigen van
elementen wordt onderverdeeld in wijzigingen met betrekking tot de toestand en functie enerzijds
en het voorkomen of uitzicht anderzijds.
De verschillende mogelijke effecten worden gegroepeerd volgens de verschillende invalshoeken van
de discipline: erfgoedaspecten, landschapsstructuur en perceptieve aspecten (landschapsbeeld).
Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
kunnen nooit volledig uit kwantitatieve grootheden bestaan door de complexiteit en het holistisch
karakter van het studieobject. De beoordeling in de verschillende effectengroepen zal daarom
enerzijds steunen op objectieve criteriawaarden en anderzijds steunen op onderzoek met betrekking
tot invloed op omgevingsfactoren, perceptie en gedrag.
Een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de site is uiteraard het respect voor de
Citadel als beschermd monument - als onderdeel van de resterende gedeelten van de 19de eeuwse
verdedigingsgordel. De beschermde gebouwen zullen een nieuwe invulling krijgen met waardering
voor het cultuurhistorisch karakter ervan. De nieuw in te planten bouwvolumes dienen geïntegreerd
te worden in de bestaande site. In de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie zal
de aandacht dan ook voornamelijk uitgaan naar de impact op dit beschermd monument. De Citadel
bevindt zich binnen de stadsring van Diest waardoor ook de (visuele) relatie met de stad en dus de
impact op het stedelijke landschap een aandachtspunt zal zijn. De eventuele
wijzigingen/beschermingen in vegetatie, de verstoring van het bodemprofiel gelinkt aan
archeologische potenties dienen ook aan bod te komen.
Bij de start van het m.e.r.-proces was het nog niet duidelijk of de provincie al dan niet zones voor
parkeren zou afbakenen in het PRUP. In de loop van het PRUP-proces heeft de provincie gekozen om
geen parkingzones aan te duiden. Er worden vanuit landschap dan ook geen locaties afgewogen.
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Tabel 12-1 beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline Landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Landschap (structuur- en
relaties)

Invloed op geografische
structuren

Mate van impact op
waterlopen,
vegetatiewijzigingen,
wijzigingen in gradiënten
of openheid van het
landschap,
reliëfwijzigingen enz.

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement.
Een effect is significant wanneer
een waardevolle
landschapsstructuur positief of
negatief wordt beïnvloedt.

Erfgoedwaarde Invloed
op landschap

Wijziging van de
geomorfologische
elementen
Wijziging
cultuurhistorische
waarden en afbakeningen
Invloed kleine
landschapselementen,…

Vergelijking van de
huidige geomorfologische
en historischgeografische elementen
en eenheden met deze
na uitvoering van het
plan
Kwalitatieve bespreking
o.b.v. beschikbaar
historisch materiaal en,
advies erfgoed
inventarisatie KLE’s, …

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement
Voorstellen als
randvoorwaarden voor het RUP

Erfgoedwaarde invloed
op bouwkundig erfgoed

Invloed op beschermde
monumenten, stads- en
dorpsgezichten
Rechtstreekse of
onrechtstreekse
aantasting bouwkundig
erfgoed

voorkomen en directe
beïnvloeding of afstand
tot (bijv. indirecte
effecten zettingen ifv
bemalen: op
projectniveau
Beïnvloeding context:
kwalitatief (inpassing
erfgoed in nieuwe
infrastructuur)

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement
Voorstellen als
randvoorwaarden voor het RUP

Erfgoedwaarde Invloed
op archeologie

Potentieel verlies
archeologisch erfgoed
t.g.v. graven
Aandeel in
bodemverstoring en
archeologische
kwetsbaarheid

Mate van kwetsbaarheid
van de bodemverstoring

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement
Effecten kunnen significant zijn
wanneer archeologisch erfgoed
verloren gaat (indien gekend).
Voorzorgsprincipe: Milderende
maatregelen kunnen worden
geformuleerd.

Perceptieve kenmerken

Visuele
impact/belevingswaarde
(wijziging in
landschapsbeleving)
visuele barrièrevorming

toename/afname van de
interne ruimtelijke
kwaliteit. Beschrijvend,
zonder diepgang in
architecturale kwaliteit
en omgevingsaanleg.
Wijziging
transparantiegraad en
kijkafstand. Terreinfoto’s,
relatie met omgeving

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
expert judgement
Een effect is significant wanneer
omwonenden, recreanten
nadrukkelijke wijzigingen
kunnen ondervinden wanneer
waardevolle zichten veranderen
in minder waardevolle zichten
of wanneer niet waardevolle
zichten wijzigen in waardevolle
zichten.
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Aan de hand van voornoemde criteria kan volgend significantiekader worden gehanteerd:
Kwetsbaarheid

Schaal

Milieueffect

Kwetsbaar
Matig Kwetsbaar
Gering of matig kwetsbaar

Grote of middelmatige verandering
Middelmatige verandering
Geringe verandering

Sterk significant (3)
Matig Significant (2)
Beperkt significant (1)

Om duidelijk te maken wat bedoeld wordt met een grote, middelmatige en geringe verandering
kunnen volgende criteria voor de graad van verandering inzake landschapsaantasting aangewend
worden (naar: Richtlijnenboek landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie – augustus 2006):
Schaal van verandering

Criteria

Groot

-

Verlies van landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, beïnvloeding
van de integriteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een
dergelijke schaal dat het potentieel voor het behoud/onderhoud van de
karakteristieke landschaps- en/of cultuurhistorische elementen verloren
gaat.

-

Opmerkelijke wijzigingen in de landschaps- en/of cultuurhistorische
kenmerken of –elementen over een grote oppervlakte of zeer sterke
wijzigingen over een beperkte oppervlakte.

-

Verstoring van archeologische vindplaatsen met noodzaak tot opgraving

-

Effecten op landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, beïnvloeding
van de integriteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een
dergelijke schaal dat het potentieel voor het behoud/onderhoud van de
karakteristieke landschaps- en/of cultuurhistorische elementen aangetast of
ondermijnd wordt.

-

Matige of lokale wijzigingen

-

Verstoring van archeologische vindplaatsen zonder noodzaak tot opgraving

-

Effecten op landschaps- en/of cultuurhistorische elementen, beïnvloeding
van de integriteit op het vlak van samenhang, structuur en functie op een
dergelijke schaal dat het potentieel voor het behoud/onderhoud van de
karakteristieke landschaps- en/of cultuurhistorische elementen verminderd
wordt.

-

Quasi niet waarneembare wijzigingen

-

Wijzigingen binnen
draagkracht”

Matig

Gering

de

opvangcapaciteit
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12.4 Bestaande situatie
12.4.1 Landschappelijke structuur en erfgoedwaarde
Het plangebied behoort tot het traditioneel landschap ‘Zandig Hageland’.

12.4.1.1 Korte historiek
De Ferrariskaart
De oudste gegevens, waarop de analyse van de historiek van het studiegebied is gebaseerd, zijn
afkomstig van de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsdom Luik van Graaf de
Ferraris, kortweg Ferrariskaart. Deze kaarten zijn opgesteld tussen 1770 en 1778 en geven de
toestand weer aan het einde van het pre-industriële tijdperk

Figuur 12-1 Ferrariskaart, Bron: Agiv
Ten tijden van de Ferrariskaart is het plangebied gelegen ter hoogte van de overgang van het
stadsgebied Diest naar een landbouwgebied ten zuiden van de stad Diest. In het noordoosten en
zuiden van het plangebied zijn de gronden ingenomen door moestuinen. Ook is duidelijk het talud
dwars door het plangebied waarneembaar. Deze vormt een duidelijke grens tussen het
stadsgedeelte en het landbouwgebied. De overige gronden binnen het plangebied worden
ingenomen als landbouwgrond.
De zone ten noordoosten van de huidige toegangsdreef viel binnen de oorspronkelijke
stadsomwalling viel en behoort dus tot het ‘intra muros’ gedeelte van de stad. Het gebied ‘extra
muros’ was in gebruik als akkers en tuincomplexen.

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 224 van 311

Kaart van Vandermaelen
De twee kaarten van Vandermaelen dateren van 1854, hierop is de percelering niet aangegeven. Op
de kaart is duidelijk de vestiging Diest waarneembaar, ook de aanduiding van de Citadel.

Figuur 12-2 Kaart Vandermaelen, 1854, Bron: Agiv
(bron: toelichtingsnota PRUP)
Een citadel is per definitie een bomvrij, meestal vijfhoekig, zelfstandig onderdeel van een vesting,
met als belangrijkste doel de laatste weerstand te bieden na de val van de kernvesting. Zou de stad
in vijandelijke handen vallen dan kan ze vanuit de citadel, met aangevoerde versterkingen, opnieuw
heroverd worden. Intussen kon de citadel door haar kanonvuur alle uitgangen uit de stad ten zuiden
van de Demer (Leuvense- en Zichemsepoort) onder vuur houden om aldus de vijand te beletten de
stad te verlaten en op te rukken naar het centrum van het land. In vredestijd wordt ze meestal benut
als kazerne en wapendepot.
De citadel heeft de vorm van een gebastioneerde vijfhoek waarvan de vijf fronten tussen de
bastionpunten elk 190 tot 195 m bedragen.
Strategisch gezien kunnen de vijf fronten worden opgedeeld in twee tamelijk eenvoudige
stadsfronten (1-2 en 5-1), twee aanvalbare fronten (2-3 en 4-5) en één aanvalsfront (3-4). Het
aanvalsfront ligt aan de meest blootgestelde, en daarom sterkst verdedigde, zijde1.
De citadel sluit op twee plaatsen aan op de dubbele aarden omwalling met grachten van de
stadsomwalling. Op die plaatsen wijkt de structuur af van een klassieke vijfhoekige vesting. In het
zuidwesten (d.i. zone 1 ter hoogte van de Leuvensepoort) gebeurt de aanhechting door middel van
een droge gracht die afgesloten wordt door een lage batterij. Deze droge gracht vormt vandaag de
toegangsdreef tot de citadel. In het noordenoosten (d.i. zone 2 ter hoogte van de Zichemsepoort)
gebeurt de aanhechting door middel van een gekazematteerde toren die met een onderaardse gang
in verbinding stond met het stadsbastion.
De eerste grote stadsomwalling rond Diest dateert van de 14de eeuw. Rond de bloeiende
handelsstad werden hoge muren opgetrokken in de plaatselijke ijzerzandsteen. Deze 14de-eeuwse
gordel bezat vier grote poorten: de Leuvense-, de Hasseltse-, de Antwerpse- en de Schaffensepoort,
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vier kleine poorten, een paar versterkte sluizen en werd geflankeerd door een 30-tal
verdedigingstorens. De hoogste was de Toeterstoren op de Allerheiligenberg.
In het begin van de 16de eeuw werd een tweede versterking rond de stad opgetrokken die praktisch
identiek was aan de eerste omwalling. Het verloop van de 19e-eeuwse verdedigingsgordel verschilt
niet veel van de 14e-eeuwse versterkte gordel en volgt vrijwel het volledige verloop van de
middeleeuwse omwalling. De Antwerpse, de Schaffense en de Leuvense poort werden niet op
dezelfde plaats opgetrokken, wel in de naaste omgeving van hun voorgangers.
Als we kijken naar de site van de citadel dan valt op dat de zone ten noordoosten van de huidige
toegangsdreef binnen de oorspronkelijke stadsomwalling viel en dus tot het ‘intra muros’ gedeelte
van de stad behoorde.

De citadel maakt deel uit van de “Vesting Diest”. Deze vesting was een grootschalig bouwwerk en
opgebouwd was uit drie afzonderlijke delen: de kernvesting, het fort Leopold op de Lazarijberg en de
citadel op de Allerheiligenberg. Tussen de citadel en het Fort Leopold bestond een visueel contact,
nodig om de operaties te coördineren. De kernvesting kreeg de vorm van een onregelmatige
veelhoek met twaalf zijden of fronten bijna volledig opgetrokken uit dubbele aarden omwalling met
grachten. De Vesting Diest bestond in totaal uit een 3805 meter lange vesting met een diameter van
ongeveer 1325 meter en volgt vrijwel volledig het tracé van de middeleeuwse omwalling. Twee
monumentale, versterkte poorten, de Schaffense- en de Antwerpsepoort, en drie kleinere poorten,
de Hasseltse-, de Leuvense- en de Zichemsepoort, verleenden toegang tot de binnenstad. Een
tweede verdedigingslinie met vooruitgeschoven werken en een overstromingsgebied moesten
ervoor zorgen dat de wallen en de kwetsbare stadspoorten rechtstreeks onder vuur werden
genomen. De Demer, de Zwartebeek en de Koeibeek werden als natuurlijke gordel aangewend en
vormden, gebruik makend van het heuvelachtige landschap, drie overstromingsgebieden. Waar de
Demer de stad binnenstroomt, bevindt zich de Sluispoort met inundatiesluis. Deze kon de beemden
van het Webbekomsbroek aan de oostzijde binnen 48 uur onder water zetten. De Demer verliet de
stad opnieuw via een waterpoort ter hoogte van de Zichemsepoort in het westen. De stadswallen
waren voorzien van natte grachten. Enkel aan de verbinding van de Leuvense- en de Zichemsepoort
met de citadel waren de grachten droog.
De bouw van de Diestse vesting werd begonnen in 1837 maar was nog niet volledig voltooid toen de
politieke gebeurtenissen de noodzaak ervan inhaalde. Zowel op strategisch als op defensietechnisch
vlak voldeed de vesting in Diest niet meer aan de militaire eisen en was moderniseren niet meer
verantwoord in het kader van de onbeduidende rol in het Belgische leger. Reeds in 1895 werd de
citadel gedeclasseerd. Het militaire keurslijf dat de stad aangemeten kreeg door de Vesting bleek
een traumatisch effect te hebben op de ontwikkeling van Diest. Het belemmerde de uitbouw van de
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industrie die zich niet buiten de wallen mocht ontwikkelen. De smalle stadspoorten belemmerden
het verkeer. Dit zorgde in de 20ste eeuw voor gedeeltelijke afbraak van de fortificaties. Uiteindelijk
zou slechts een derde van het verloop van de omwalling, samen met de citadel en het fort Leopold
bewaard blijven. Van de kernvesting bleven de polygonale fronten en hun gekazematteerde
bebouwing vrijwel volledig bewaard.

12.4.1.2 Beschermingen en bouwkundig erfgoed
Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten
Waardevol erfgoed kan op basis van het decreet tot bescherming van monumenten, stads- en
dorpsgezichten of het landschapsdecreet beschermd worden.
Diest heeft een rijk historisch verleden en tal van beschermingen zijn aangeduid.

Figuur 12-3 aanduiding beschermingen in de ruime omgeving van de Citadel (bron: geoportaal
erfgoed)

De Citadel is sinds 1996 beschermd als monument omwille van zijn historische en
wetenschappelijke waarde als onderdeel van de resterende gedeelten van de 19de eeuwse
verdedigingsgordel (Ministerieel Besluit houdende bescherming als Monument, De 19e eeuwse
omwallingsgordel, 25 mei 1996).
Onroerend Erfgoed merkt op dat bij het bouwkundig erfgoed het beschermingsbesluit zowel het
interieur als het exterieur van de gebouwen behelst.
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Figuur 12-4 Beschermde monumenten in het plangebied en nabije omgeving (bron: PRUP)
De historische waarde wordt als volgt omschreven:
-

Uniek en goed bewaard gedeelte van een artillerie-omwalling naar ontwerp van majoor
Laurillard-Fallot (1787-1842), de eerste en tevens laatste uit de periode van het gladde
geschut die door de jonge Belgische staat in 1837-1856 werd gerealiseerd ter beveiliging
van de noordgrens tegen een mogelijke Hollandse agressie.

-

Door het feit dat naast de citadel en fort Leopold ook diverse kunstwerken en militaire
gebouwen bewaard bleven waaronder de Schaffensepoort en de wachthuizen van de
Zichemse- en Leuvensepoort is Diest in zijn totaliteit bijzonder illustratief voor de militaire
architectuur uit het tweede kwart van de 19de eeuw en dit zowel qua typologie, constructie
en detailafwerking.

De wetenschappelijke waarde wordt als volgt omschreven:
-

De citadel (1846-1856) naar ontwerp van luitenant-kolonel E. De Lannoy (1799-1889) vormt
het enige bewaarde exemplaar in Vlaanderen en bleef, op bastion 1 na, opvallend intact.
Karakteristiek en tevens uniek voor deze imposante volledig in baksteen opgetrokken
gebastioneerde vijfhoek, verdedigd door droge grachten, is de uitrusting van de drie
aanvalsfronten met een tenaillesysteem volgens de methode van Chasseloup-Laubat (17541833), waarbij de kanonnen in de flanken van de bastions door een voorliggend masker
worden beschermd.

-

De begroeiing speelt niet alleen een belangrijke rol met betrekking tot het picturale en de
esthetische waarde. Zij heeft ook een intrinsieke waarde. Het oude en verbrokkelde
metselwerk vormt een habitat voor een gevarieerde, uit minder courante soorten
opgebouwde, flora.

-

Van de oorspronkelijke beplanting is slechts een relict aanwezig, nl. de beukenrijen nabij de
Schaffense poort. De meeste van deze beuken verkeren echter in een vergevorderde staat
van aftakeling.
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Figuur 12-5 Luchtfoto met de aanduiding van de overblijvende delen van de 19e eeuwse vesting,
die beschermd zijn als monument (bron: toelichtingsnota RUP)
Een belangrijke randvoorwaarde voor de provincie Vlaams-Brabant en de stad Diest in de
ontwikkeling van de site is dan ook het respecteren van dit monument. De beschermde gebouwen
zullen een nieuwe invulling krijgen met respect voor het cultuurhistorisch karakter ervan.

Er liggen geen beschermde landschappen, stads- of dorpsgezichten in het plangebied. In het
centrum van Diest zelf liggen verschillende beschermde stadsgezichten, zoals ondermeer ’Grote
markt en onmiddellijk omgeving’ (zie Figuur 12-4).
Het Begijnhof van Diest is opgenomen als UNESCO werelderfgoed (zie Figuur 12-4). Het Begijnhof ligt
echter niet in de invloedssfeer van het voorgenomen plan.
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Inventaris Onroerend erfgoed
De vaststelling van de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed zorgt ervoor dat er een éénduidige en
overzichtelijke lijst van het gebouwd patrimonium in Vlaanderen is bepaald. Opname in de
"Vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed" betekent voor elk van de erfgoedobjecten dat
zij een vorm van vrijwaring voor de toekomst genieten. Er gelden immers binnen het onroerend
erfgoedbeleid,
stedenbouwkundig,
woonen
energieprestatiebeleid
een
aantal
uitzonderingsmaatregelen ten gunste van gebouwen uit de vastgestelde inventaris.
Kort komt het erop neer dat voor alle gebouwen en erfgoedelementen die op de vastgestelde lijst
staan 4 rechtsgevolgen gelden:
-

1.Bij de toekenning van een sloopvergunning wordt de erfgoedwaarde van het gebouw mee
in rekening gebracht. Om een gebouw uit de vastgestelde lijst af te breken is altijd een
stedenbouwkundige vergunning nodig.

-

2. Zonevreemde gebouwen uit de lijst kunnen vlotter een nieuwe functie krijgen.

-

3. Gebouwen uit de lijst mogen afwijken van de normen op het gebied van energieprestatie
en binnenklimaat voor zover die afwijking nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in
stand te houden.

-

4. In de sociale woningbouw geldt de 80% regel niet. Dat is de regel dat kosten voor
renovatie maximum 80% mogen bedragen van de prijs voor een nieuwbouw van dezelfde
omvang, anders moet het gebouw worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

(bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/)

Figuur 12-6 Aanduiding bouwkundig erfgoed in de ruime omgeving van de Citadel (bron:
geoportaal erfgoed)
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Binnen het plangebied is de Citadel opgenomen als erfgoed. De Citadel is tevens gelinkt aan andere
de
erfgoedelementen van de 19 eeuwse verdedigingsgordel van Diest.

Figuur 12-7 Bouwkundig erfgoed De Citadel als onderdeel van de 19de eeuwse verdedigingsgordel
van Diest (bron: Inventaris van bouwkundig erfgoed)

Figuur 12-8 Bouwkundig erfgoed – foto’s van de 19de eeuwse verdedigingsgordel van Diest (bron:
Inventaris van bouwkundig erfgoed)
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12.4.1.3 Landschapsatlas en relicten
Binnen de landschapsatlas worden ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten en puntrelicten aangeduid.
Relevante aanduidingen uit de landschapsatlas zijn:
-

Relictzone ‘negentiende-eeuwse verdedigingsgordel van Diest’ (R20105)
o

Reeds van in de middeleeuwen had Diest een uitgebreide verdedigingsgordel die
tot begin deze eeuw operationeel was. Bepaalde delen zijn nog militair domein.
Citadel: reeds ten tijd van Ferraris stond hier een fort dat begin 19de eeuw (cf.
VanderMaelen) vernieuwd werd en aangepast aan de toenmalige
verdedigingstechnieken. De 5-puntige verdedigingsvorm is nog duidelijk in het
landschap te herkennen. Nadien werd de onmiddellijke omgeving van de citadel
bebost. Een deel van de omwalling van de stad vormt nog steeds de rand van de
stad.

-

Lijnrelicten ‘Demer’ (ligt buiten het studiegebied).

-

Langsheen de Citadellaan ligt puntrelict ‘O.L.V. van Bijstandkapel ten zuiden van de Citadelsite.

-

In de landschapsatlas (opgesteld jaren geleden) werd de Citadel niet opgenomen als
ankerplaats. Intussen is er wel een definitieve aanduiding van ankerplaats: zie volgende
paragraaf.

Figuur 12-9 Aanduiding relicten uit de Landschapsatlas
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12.4.1.4 Ankerplaats
Op Geoportaal onroerend erfgoed (bron: https://geo.onroerenderfgoed.be) staat de Citadelsite
opgenomen in aangeduide ankerplaats ‘Demervallei tussen Aarschot en Diest’. Besluit van 4
februari 2014, publicatie in het Belgisch Staatblad op 1 april 2014.

Figuur 12-10 Aanduiding Citadel binnen ankerplaats (bron: geoportaal erfgoed)
In het besluit staat het volgende geformuleerd over de Citadel:
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12.4.1.5 Landschapskenmerken
In de binnenstad van Diest zijn er twee getuigenheuvels, het Warandepark en de Citadel. Beide zijn
historisch belangrijke plekken die het stadslandschap van Diest domineren. Zij vormen onderdeel
van het stedelijk (groen)gebied.
Naast het historische aspect in de landschapszorg, zoals vermeld in de atlas van de relicten, zijn
tevens de structurerende landschapselementen zonder relictwaarde van belang (bijvoorbeeld
beekdalen, boscomplexen,…). De landschapskenmerkenkaart (aanvullende inventaris van de
ruimtelijke landschapskenmerken van bovenlokaal en Vlaams belang, Agentschap Onroerend
Erfgoed, 2002) wordt hiervoor geraadpleegd. In het studiegebied worden de volgende
landschapskenmerken teruggevonden.
botanische aard:
-

alluviale broekbossen ten noordwesten van de Citadel (momenteel over grote delen
bebouwd aansluitend bij het centrum

-

loofbos op de Citadelsite

nederzettingsgeografie:
-

wegen

-

hoogspanningslijnen

-

woonkernen met erfgoedwaarde

fysisch systeem:
-

waterlopen

-

de Hagelandse Heuvels (positief reliëf) – geologische structuur

Figuur 12-11 Landschapskenmerkenkaart
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12.4.1.6 Archeologie
Het archeologisch patrimonium bevindt zich onder het maaiveld (of water) en is daardoor niet
bepalend voor de zichtbare ruimtelijke structuur van het landschap. Toch is het belangrijk om dit
cultureel erfgoed te bewaren. Daarom wordt het in de ruimtelijke planning betrokken waardoor het
wel een structurerende betekenis kan hebben. Het belang van dit niet zichtbaar patrimonium is
daarom niet enkel historisch maar ook actueel en toekomstgericht.
Centraal Archeologische Inventaris
Om een overzicht te krijgen van de reeds gekende archeologische sites kan de Centrale
Archeologische Inventaris (CAI)26 geraadpleegd worden. Het spreekt voor zich dat deze databank
enkel de reeds gekende erfgoedwaarden omvat, die slechts een zeer kleine fractie van ons
bodemarchief vertegenwoordigen. Op basis van deze inventaris kan geen uitspraak gedaan worden
over aan- of afwezigheid van andere archeologische vindplaatsen. De aan- of afwezigheid van
archeologische sporen kan enkel met verder onderzoek vastgesteld te worden.
In de onderstaande figuur kan de situering van het plangebied ten opzichte van de gekende
archeologische sites binnen de CAI waargenomen worden.

Figuur 12-12 Situering plangebied binnen de CAI (toestand april 2014), Bron: Agiv

26

De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. Vanwege het
specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis
van de Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen.
Zekerheid omtrent aan- of afwezigheid van archeologische sporen kan alleen met verder onderzoek vastgesteld te worden.
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Binnen het plangebied zijn geen archeologische vindplaatsen gekend binnen de CAI. In de directe
omgeving en grenzend aan het plangebied zijn wel een groot aantal archeologische sites. In de
onderstaande tabel kan een korte opsomming met beschrijving van deze archeologische sites
waargenomen worden.

Tabel 12-2 Beschrijving archeologische sites directe omgeving plangebied, bron: Agiv
Locatienummer

Naam

Beschrijving

Datering

3142

Warandekasteel

Versterkt kasteel. Het 2de kasteel
van de heren van Diest, Zuidwest
sector van het heuvelplateau..

Late
Middeleeuwen

3141

Tafelrondemotte

Grondvesten van een rechthoekige
donjon met een muurdikte van
2,5m, daarrond een motte,
omsloten door een cirkelvormige
gracht.

Volle
Middeleeuwen

2321

Sint-Janskerk

Voormalige collegiale kerk op een
oud kerkhof nu een ruïne

Late
Middeleeuwen

3868

Oude Halle/Lakenhallen

Vondstenconcentratie van
aardewerk

Late
Middeleeuwen

2322

OLVKerk

Kerk

Late
Middeleeuwen

3843

Sint-Elisabethgasthuis

Gasthuis

Late
Middeleeuwen

3139

De Bleek

Grondsporen pottenbakkerij, weg,
vondstenconcentratie. Vanaf de
Zichemse Poort tot de kaai
langsheen de Visserstraat in een
oude bedding van de Demer.

Late
Middeleeuwen

1799

KP

Vondstenconcentratie Litisch
materiaal

Mesolithicum

1801

KQ

Vindplaats Archeologische
objecten, Losse vondsten

Steentijd – Late
Middeleeuwen –
16de eeuw

1803

KR

Losse vondst Litisch materiaal:
Afslagen

Steentijd

150115

KPX

Losse vondst munten

17de eeuw

150143

Feliw Moonsstraat 7

Grondsporen alleenstaand huis

Late
Middeleeuwen

2323

Begijnhof

Begijnhof met kerk

Late
Middeleeuwen

2330

Klooster der Grauwzusters

Klooster

Late
Middeleeuwen

2331

Klooster van Mariëndaal

Klooster

Late
Middeleeuwen

2338

Ezeldijkmolen

Meerdere watermolens

Late
Middeleeuwen

3143

Sint-Sulpitiuskerk

Kerk + vondstenconcentratie

Late
Middeleeuwen

3910

Stadhuis

Stadhuis + Losse vondst kanonbal

Late
Middeleeuwen
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Locatienummer

Naam

Beschrijving

Datering

2333

Minderbroedersklooster

Grondsporen klooster. De site van
het Minderbroedersklooster is
gelegen in het zg. ‘Park Cerckel’
tussen de M. Theysstraat en de
oude Demerbedding. Sinds 1997
beschermd als minument.

Late
Middeleeuwen

2329

Voormalige Vogaardenklooster

Grondsporen klooster

Late
Middeleeuwen

157186

Veemarkt

Vondstenconcentratie van
aardewerk en bouwmateriaal

Late
Middeleeuwen

157190

Hasseltsestraat

Grondsporen klooster. De
aangetroffen muren behoren héél
misschien tot het voormalige
klooster.

17de eeuw

160335

Binnenmolen Grachtmolen

Watermolen

Late
Middeleeuwen

160336

Volmolen

Molen

16de eeuw

162601

Zichemseweg-Citadellaan

Losse vondst. Munten en een
haarnaald.

Romeinse Tijd

165058

Hoek Sint-JanBerchmansstraat/Leuvensestraat

Grondsporen stad

Onbepaald

Beschrijving potentieel archeologisch erfgoed op basis van historische informatie
Onderstaande beschrijving werd in het kader van dit MER aangeleverd door de erfgoedconsulent
archeologie Vlaams-Brabant.
Enkele archeologische aandachtspunten:
-

In Van Der Eycken, M. 1980. Geschiedenis van Diest, p. 13 is er sprake van de vondst van
een Frankische urne bij de aanleg van de Citadel.

-

Op de 18de eeuwse kaart van Ferraris zien we het verloop van de middeleeuwse
stadsomwalling over een 400tal meter doorheen het plangebied van de Citadel.
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Figuur 12-13 Ferrariskaart en situering historische stadsomwalling op de Citadelsite
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Dit deel van de stadsmuur werd ontmanteld voor de bouw van de 19de eeuwse Citadel. Van Der
Eycken, M. 1980. Geschiedenis van Diest, p. 287 schrijft … daar waar de fundamenten van de oude
torens en stadspoorten de werken niet belemmerden werden ze gewoonweg onder het zand
bedolven. In die zin is het mogelijk dat restanten van de middeleeuwse vestingen bewaard bleven
onder de opgeworpen aarde van de citadel.

In Van Der Eycken, M. 1980. Geschiedenis van Diest, p. 42 en 96:
Vanuit de Putterstraat liep een smalle voetweg met een trap naar de top van de Kluisberg. Op deze
berg stond de Toeterstoren, de hoogste toeren van de vestingen. Eveneens op de Kluisberg lag de
Allerheiligenkapel. De oudste vermelding dateert uit 1307.
Via de Allerheiligenkapel kon men naar de markt afdalen via het gelijknamige straatje.
Deze Allerheiligenkapel werd verplaatst naar zijn huidige locatie bij de bouw van de Citadel.

Figuur 12-14 Allerheiligenkapel in 1734
Het plangebied bevindt zich op een sterk uitgesproken reliëf. Vanuit deze positie domineert de
Allerheiligen- of Kluisberg de lager gelegen vruchtbare Demervallei.
Rekening houdend met dit landschappelijk kenmerk maar ook gezien de bodemkundige kwaliteiten
(droog zand) oefenden dit soort locaties een hoge aantrekkingskracht uit op de mens.
Enerzijds als nederzettingsplaats maar anderzijds mogelijks ook als cultusplaats. De theorie van een
vroege rituele functie wordt enigszins gestaafd door de naam: Kluisberg, alsook door de oprichting
de
van een middeleeuwse kapel (de 14 eeuwse kapel werd opgericht op de locatie van een oudere
reeds bestaande kapel) gewijd aan alle heiligen. Dergelijke vroeg christelijke geïsoleerde
cultusplaatsen kenden in veel gevallen een oudere Romeinse of nog oudere voorganger waarbij het
gebruik bestond om het reeds aanwezige rituele gebruik van de locatie te vervangen door de
oprichting van een nieuwe constructie gewijd aan de eigen godsdienst.
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Ook de geschiedenis van de citadel en zijn “bewoners” zal een belangrijk aandachtspunt zijn binnen
het archeologisch onderzoek.

12.4.2 Perceptieve kenmerken en belevingswaarde
Visuele beleving wordt verder besproken onder mens in §13.4.2.
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12.5 Geplande toestand en effecten
12.5.1 Landschappelijke structuur en erfgoedwaarde
Door uitvoering van het PRUP wordt de centrale en noordoostelijke zone aangeduid als “stedelijk
ontwikkelingsgebied met cultuurhistorische waarde”. In deze zone zijn bijkomende ontwikkelingen
mogelijk, wat betekent dat de huidige vegetatie hier deels kan verdwijnen. De omringende zone
wordt aangeduid als “parkgebied met cultuurhistorische waarde”, waarbij de instandhouding, het
herstel en de ontwikkeling van een parkzone wordt nagestreefd. In deze zone worden in principe
geen bijkomende ontwikkelingen voorzien (uitgezonderd eventuele toegangsweg). Aanleg en
onderhoud van kleinschalige infrastructuur is echter wel mogelijk.

Algemeen
Het plangebied vormt een belangrijke groene zone & waardevol landschap binnen de stadskern van
Diest en is landschappelijk gekoppeld met andere getuigenheuvels in de regio en tevens met de 19de
eeuwse fortengordel die nog belangrijke locaties heeft buiten het plangebied.
Het staat vast dat deze structuren behouden dienen te blijven en dit kan door het realiseren van een
project binnen het RUP.
Door de site grotendeels te herbestemmen naar een parkgebied met cultuurhistorische waarde,
wordt er juridische zekerheid geboden aan het blijvend historisch en groen karakter van de
belangrijke Citadelsite. Dit wordt positief beoordeeld.
De Citadel wordt ook aangeduid als een belangrijk monument. Om dit monument in stand te kunnen
houden, dringt een herbestemming zich op waarbij een gepaste invulling voor de beschermde
gebouwen gezocht kan worden. Zie verder.
Momenteel is de site in handen van de stad en het Agentschap voor Natuur en Bos. Er kan
redelijkerwijze worden verwacht dat deze publieke eigendomsstructuur bijdraagt aan een
kwalitatieve ontwikkeling. Het betrekken van Erfgoed bij de verdere ontwikkeling is daarbij
essentieel. Zoals in hoofdstuk 3 in dit MER staat vermeld, wordt het voorbereidend studiewerk en de
verdere stappen in de ontwikkeling van de Citadel opgevolgd door een stuurgroep. In deze
stuurgroep is Onroerend Erfgoed tevens betrokken partij.
De stad Diest heeft in 2014 een opdracht gegund voor de opmaak van een Masterplan en
procesbegeleiding voor de herbestemming van de Citadel. In grote lijnen omvat deze opdracht
ondermeer: Visie en opmaak van een marterplan/stadsontwerp waarbij dieper wordt ingegaan op
de mogelijkheden van elke in de haalbaarheidsstudie aangegeven deelzones en dit zowel op het vlak
van ruimtelijk/stedenbouwkundige/architecturale randvoorwaarden als naar een financiële
haalbaarheid/realiseerbaarheid. Deze visie gaat uit van de 4 pijlers - te weten een toeristisch-
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recreatieve ontsluiting, gemeenschapsvoorzieningen, zorg en desgevallend aangevuld met private
initiatieven De visie en het daaruit volgend project dient in de praktijk realiseerbaar te zijn. De studie
dient dan ook concepten, processen/actieplannen, middelen (financiële haalbaarheid) en partners te
bevatten die het project realiseerbaar maken. Tevens dient een dossier stadsvernieuwingsproject te
worden opgemaakt. Deze studie is lopende. Er wordt voor dit MER van uit gegaan dat veel aspecten
die te maken hebben met erfgoed en landschappelijke inpassing hier in detail verder worden
onderzocht. Het PRUP hoeft deze details niet allemaal vast te leggen; er zijn immers voldoende
initiatieven (zoals dit masterplan en tevens de historische studie van de gebouwen) waar de
ontwikkeling verder in vorm wordt gegoten.
Enkele foto’s die een beeld geven van de verschillende zones zijn opgenomen onder §13.4.2 en in
§2.3.
Deelzone 1 (paradeplein en omliggende gebouwen) Het dak van de constructies bestaat uit een dik
zandpakket dat de mogelijke bominslag moest dempen. In de oorspronkelijke historische toestand
stonden er geen bomen op deze constructies. De bomen werden recent (einde voorjaar 2014)
gerooid. Het grasland bovenop de historische gebouwen is structuurbepalend. Deelzone 1 valt
volledig binnen het stedelijk gebied. Voor landschap wordt de maatregel zoals voorgesteld onder
fauna en flora bijgetreden, nl. in de voorschriften dient opgenomen te worden dat het waardevol
grasland bovenop de omliggende historische gebouwen van het paradeplein maximaal dient
behouden te blijven. Hiervoor zal een geschikt beheer noodzakelijk zijn opdat dit kan evolueren naar
een schraler graslandtype.

Deelzone 2 (stadsbastion) een grotendeels verharde en bebouwde zone.
Dit deelgebied werd sterk aangetast door het creëren van nieuwe gebouwen in functie van het
gebruik van de citadel voor Defensie. Het oorspronkelijke stadsbastion werd afgebroken. De droge
gracht werd opgevuld en omgevormd tot parkeerzone. In de jaren ’50 en ’70 werden verschillende
accommodaties toegevoegd: sporthal, slaapzalen, loodsen, een officiersgebouw. Deze constructies
hebben weinig architecturale en cultuurhistorische waarde. Het verdwenen stadsbastion wordt
beschouwd als een belangrijke projectzone omwille van de strategische ligging tussen het talud aan
de stadszijde enerzijds en het paradeplein anderzijds (bron: haalbaarheidsstudie Citadel).

Landschappelijke effecten door vegetatiewijziging zijn hier niet relevant. Effecten op de
landschapsstructuur tengevolge het realiseren van nieuwe gebouwen op het bebouwde/verharde
deel van het stadsbastion worden niet verwacht. Deze nieuwbouw vindt plaats op een momenteel
verharde locatie met niet-waardevolle (weinig architecturale en cultuurhistorische waarde)
gebouwen. De droge gracht wordt opnieuw uitgegraven en de bebouwing wordt hierin opgetrokken.
Het PRUP voorschrift voor stedelijk ontwikkelingsgebied zegt momenteel het volgende:
De niet historische onderdelen van de site kunnen worden afgebroken. Er kan extra nieuwbouw
plaatsvinden op de site, op voorwaarde dat deze zich inpast in de site. Nieuwbouwontwikkelingen
dienen te gebeuren met respect voor het monument. De bouwhoogtes en bouwlijnen dienen te
worden afgestemd op historische referentie-elementen. Afwijkingen zijn hierin mogelijk ifv de
stedenbouwkundige visie op het gebied en de specifieke relatie van de stad en de citadel.
Voor vergunningsaanvragen voor een project dat bepalend is voor de globale ontwikkeling van het
gebied of vanaf 0.5 ha en/of 10 woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie toegevoegd.
Met dit PRUP-voorschrift en met de lopende studies zoals het Masterplan voor de Citadelsite kan er
redelijkerwijze van uit worden gegaan dat effecten op landschappelijke structuren tot een minimum
worden herleid en zijn doorgesproken met Onroerend Erfgoed.

Deelzone 3 (daklandschap en droge gracht) omvat bijna hoofdzakelijk biologisch zeer waardevolle
zones. Meest vermeldenswaardig is het voorkomen van het vegetatietype ‘struisgrasland op zure
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bodem’. Vanuit landschappelijk oogpunt is voornamelijk het type grasland en de structuurvariatie,
kleinere reliëfverschillen hier van belang. Evenals uiteraard het overzicht op de historische
gebouwen (eerder perceptief). Binnen deze deelzone zijn geen nieuwe bebouwde volumes en
nieuwe invullingen voorzien. Vanuit landschappelijk oogpunt wordt de maatregel vanuit fauna en
flora bijgetreden namelijk dat er duidelijk in de voorschriften opgenomen dient te worden dat de
gebouwen wel een nieuwe invulling kunnen krijgen, maar dat de landschapsecologische/biologische
waarden en variaties in (micro)relëf van het bestaande daklandschap en droge gracht dienen
behouden te blijven. Ook bij eventuele werken aan de gebouwen dient verzekerd te worden dat
deze geen impact hebben op het bestaande daklandschap. Via een geschikt beheer kunnen de
bestaande biologische&landschappelijke waarden nog verder ontwikkelen.

Deelzone 4 (stedelijk front) Hierin is vanuit landschap het reliëfverschil erg bepalend. De zone heeft
een toegangsweg (kassei) en dit is nog de oorspronkelijke (enige) toegang en heeft daarin dus een
cultuurhistorische waarde. De link met de stad dient hier behouden te blijven met refereren naar
deze historische toestand. Langs de weg zijn er beboste en verruigde zones. Deelzone 4 is volledig
binnen het stedelijk ontwikkelingsgebied gelegen waardoor ontwikkelingen niet zijn uit te sluiten.
Deze kaderen in de toegankelijkheid van de site en het leggen van (visuele)relaties met het centrum
van Diest. De gekazematteerde toren en wachtlokaal (gelegen aan de voet van de heuvel) worden
gerestaureerd en krijgen een kleinschalige functie). Indien de vegetatie langs de toegang deels
bespaard blijft is er geen invloed op de landschapsstructuur te verwachten. Het plangebied ligt op
een getuigenheuvel. Er wordt niet dusdanig ingegrepen op het reliëf of m.a.w. de heuvel blijft intact.
Onroerend erfgoed benadrukt voor deelzone 4 nog dat het behoud van de heuvelwand van belang is
omwille van het oorspronkelijk reliëf met relicten van de bijhorende beplantingen en als visueelaantrekkelijke gordel.
Bij het plaatselijk verdwijnen van voornamelijk opgaand groen wordt gesteld dat vanuit
landschappelijk oogpunt een groene gordel visueel aantrekkelijk is maar deze begroeiing zal bij de
ontwikkeling dienente staan in relatie tot de zichtlocatie die de Citadelsite in zich heeft. Bij de
ontwikkeling zal het behoud van het reliëf en het evenwicht tussen plaatselijk behoud/verwijderen
van de vegetatie van belang zijn.
Bij het plaatselijk verwijderen van begroeiing (struiken-bomen) op hellingen dienen er alternatieven
te worden voorgesteld die de helling ‘op haar plaats’ houdt. Vaak krijgen deze een eerder
kunstmatige invulling hetgeen op deze site zeker dient te worden vermeden. Hier wordt ter
bescherming van het natuurlijk reliëf bij voorkeur een voorschrift geformuleerd.

Deelzone 5 (intra muros) bevat voor een groot deel de huidige bezoekersparking met daar rond
loofhoutaanplanten en verruigde zones. In deze zone is volgens het PRUP een ontwikkeling niet
uitgesloten. Het haalbaarheidsonderzoek gaat hier uit van een aantal concepten met wonen en/of
verblijfsfunctie. Deze zone is visueel grotendeels onttrokken aan de Citadel en is niet zichtbaar vanuit
het centrum, enkel vanuit de tuinen van de aangrenzende bewoners. Het gebied ligt dan ook redelijk
verscholen. Volgens de haalbaarheidsstudie maakt historisch dit gebied zowel morfologisch als
stedenbouwkundig eerder deel uit van de stad dan van de Citadel. De gebouwen zullen het rooien
van vegetatie noodzakelijk maken hetgeen onvermijdelijk een invloed heeft op de landschappelijke
structuur – door de aanwezigheid van de parking wordt die hier plaatselijk beperkter ingeschat.
Onroerend Erfgoed geeft mee dat er rond de parking en tevens in de overgang naar deelzone 6 nog
ongeschonden stukken van het glacis aanwezig zijn. De invloed van de eigenlijke bebouwing op de
landschapsstructuur is zeer afhankelijk van het project dat wordt gerealiseerd (nl. bebouwing met al
dan niet grootschalige ingrepen op het reliëf en de vegetatie).
Voor vergunningsaanvragen voor een project dat bepalend is voor de globale ontwikkeling van het
gebied of vanaf 0.5 ha en/of 10 woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie toegevoegd.
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Met dit PRUP-voorschrift en met de lopende studies zoals het Masterplan voor de Citadelsite kan er
redelijkerwijze van uit worden gegaan dat effecten op landschappelijke structuren tot een minimum
worden herleid en zijn doorgesproken met Onroerend Erfgoed.

Deelzone 6 (stadswal en toegangsdreef) omvat de bestaande hoofdtoegang. Dit is een voormalige
droge gracht van de Citadel. De stadswallen en de lunet vormen op zich een duidelijk geheel met de
citadel en het glacis. Ze creëren een mooie ingang tot de site. Vanuit landschapsstructuur is wellicht
eerder de bebouwing bepalend dan de dreefstructuur. Historisch waren in deze droge gracht geen
bomen aanwezig. Afhankelijk van de doelstelling voor de site en afhankelijk van de noodzakelijke
infrastructuurruimte kan het zijn dat de dreefstructuur behouden blijft of net niet.

Deelzone 7 (bebost glacis) is grotendeels bebost. Op het terrein is tevens een grote oppervlakte
mesofiel hooiland (bwk-zone 42 volgens §11.4.2) aanwezig (voormalig sportveld). Dit een biologisch
waardevolle zone. In de zone langs de toegangsdreef ligt nog een voormalig sportterrein (bwk-zone
44 volgens §11.4.2) dat landschappelijk afgesloten ligt en een beperktere waarde heeft rekening
houdend met de huidige invulling. Het glacis valt binnen het PRUP binnen het parklandschap. Er zijn
geen bebouwde volumes en nieuwe invullingen voorzien binnen dit deelgebied op uitzondering van
kleinschalige infrastructuur. Er zijn plannen om het park opnieuw (deels) te bebossen cf. de
historische toestand (De historische landschapsstructuur bestond uit bebossing volgens het
quinconce-systeem -een vijfhoekig bomengrid). Er worden dan ook geen effecten verwacht van de
bestemming op zich tot parkgebied op de landschapsstructuur.
In een advies van Onroerend Erfgoed op het Masterplan werd nog het volgende geformuleerd:
“Het herstel van het quinconce-systeem is aan te bevelen maar vraagt een specifiek en intensief
beheer dat zeer ingrijpend zou zijn voor het uitzicht van het glacis (kaalkap) en voor de natuurlijke
bosvegetatie. Daarom stelt Onroerend Erfgoed voor om een zone aan te duiden waarin het
quinconce-systeem vakkundig wordt hersteld en waarbij de aanplantingen (bijna) gelijktijdig
gebeuren. Volgens Erfgoed is de zone van het hindernissenparcours en het glacis bij de toegangsdreef
hiervoor de beste plaats.”
De zone die hier wordt voorgesteld (hindernissenparcours) geniet inderdaad de voorkeur (zeker ten
aanzien van het vroegere voetbalterrein waar nu een groot mesofiel hooiland zich heeft kunnen
ontwikkelen. Vanuit ecologie wordt deze zone met hindernissenparcours thans voorgesteld als
locatie voor eventuele kleinschalige infrastructuur (zoals kampeerweide bij evenementen). Binnen
de beheersvisie voor het bebost glacis zullen er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt om de
belangen vanuit erfgoed en ecologie op elkaar af te stemmen.
Door de inkleuring als “Parkgebied met cultuurhistorische waarde” wordt er meer juridische
zekerheid geboden aan het behoud van de waardevolle elementen (ten opzichte van de huidige
bestemming als militair domein), wat positief beoordeeld wordt.
De secundaire / alternatieve toegangsweg loopt dwars door biologisch zeer waardevol gebied. Er
wordt daarom aangeraden deze toegangsweg in breedte te beperken om de oppervlakte-inname tot
een minimum te herleiden. Dit betekent dan ook dat de voorkeur uitgaat om de huidige
toegangsweg langs de Leuvensestraat als hoofdtoegang te behouden.

De effecten op de structuurkwaliteit van waterlopen zijn besproken onder discipline water. Rekening
houdend met het reliëf is het niet onlogisch dat er geen waterlopen doorheen het plangebied lopen.
Aan de voet van de heuvel-noordzijde loopt een waterloop. Deze kruist aan de rand met het
plangebied binnen het bebost glacis, daar de grens is afgetekend op perceelsniveau. Er worden hier
geen rechtstreeks invloeden op gepland. Effecten via water zijn vanuit landschappelijk oogpunt hier
dan ook niet relevant. Voor de Demer zijn er door VMM parallelle acties lopende om water opnieuw
in de stad te gaan betrekken.
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Overdruk grafisch plan: toegang gemotoriseerd verkeer
Binnen het RUP dient de toegankelijkheid te worden verzekerd. Veschillende mogelijkheden voor de
toegangsweg zijn in dit MER bekeken, meer bepaald een toegang via de Leuvensestraat (huidige
hoofdtoegang) en een toegang via de Kanonsbaan doorheen het bosgebied. Van deze toegangen
geniet de huidige hoofdtoegang via de Leuvensestraat de voorkeur. Deze toegang kan verlopen in
bestaand wegprofiel (met beperkt uitbreiding) zonder een impact op landschappelijke structuren.
Meer nog: de monumentale dreefstructuur creëert onmiddellijk de specifieke sfeer van de
Citadelsite. Een toegang doorheen bosgebied via de Kanonsbaan heeft een grotere invloed op de
landschappelijke structuur. De harde infrastructuur zal de structuur van het bos versnipperen. Zeker
indien deze infrastructuur van enige omvang is (twee richtingsverkeer + fietsvoorziening) is de sterk
significant negatieve impact onvermijdelijk. Maatregelen bestaan er in om de toegang Kanonsbaan
te verlaten als mogelijke hoofdtoegang. Thans is de invloed van een secundaire toegang eveneens
aanwezig doch iets minder uitgesproken.

12.5.2 Erfgoedwaarden
12.5.2.1 Bouwkundig erfgoed
Historische waarde
De Citadel van Diest heeft een belangrijke historische en wetenschappelijke waarde. Het is de enige
citadel in Vlaanderen die nog bewaard is gebleven. Op enkele wijzigingen na, bleef de Citadel
grotendeels bewaard en is de opbouw van de constructie en kenmerkend voor de vestingbouw uit
het tweede kwart van de 19de eeuw. De combinatie met de overige vestingwerken (Fort Leopold,
Schaffensepoort, Saspoort) maakt de site nog waardevoller. Bovendien is het de enige Citadel in
Europa met een nog relatief intact Chasseloup-Labat verdedigingssysteem. Het behoud en herstel
van de Citadel als een coherent geheel is gezien haar uniciteit zeker een belangrijke peiler voor de
herbestemming van de site (bron: haalbaarheidsstudie). Daar het PRUP het behoud van de
historische waarde van de Citadel voor ogen heeft wordt dit wegens de juridische bescherming sterk
positief beoordeeld.
Huidige situatie (bron: haalbaarheidsstudie)
Afgelopen decennia zijn belangrijke delen van de Citadel gesloopt (stadsbastion) of in verval geraakt
(gekazematteerde toren) en zijn er gaandeweg nieuwe constructies toegevoegd (officiersgebouw,
turnzaal, slaapzalen, garagewerkplaats…). Deze constructies hebben weinig architecturale en
cultuurhistorische waarde en kunnen op termijn verdwijnen en worden vervangen door nieuwe
constructies t.h.v. het stadsbastion.
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De nieuwbouw die hiervoor in de plaats komt dient rekening te houden met de bescherming als
monument waarin de zone voor nieuwbouw is gelegen.
De citadel en omgeving is beschermd als monument. Deze aanduiding beschermt zowel de
individuele waardevolle panden alsook kwaliteitsvolle ensembles, die als totaliteit een
stedenbouwkundige /architecturale meerwaarde inhouden voor de site. Deze beschermende
bepalingen behelzen onder meer de gevelopbouw, architectuur en bouwstijl alsook het
kleurengebruik, de aard, kwaliteit en het materiaalgebruik van de kroonlijst en het schrijnwerk. Alle
wijzigingen aan gevels of gevelelementen dienen te worden beoordeeld volgens de bepalingen van
het beschermingsbesluit. De bepalingen van het beschermingsbesluit behelzen dus zowel het
interieur als het exterieur van de gebouwen.
Voor wat betreft nieuwe gebouwen binnen en nabij het beschermd erfgoed is het de bedoeling
erfgoedwaarde te benadrukken en vernieuwing bespreekbaar te houden. Nieuwe ingrepen moeten
evenwel de beeldwaarde van het ensemble of het gebouw minstens in stand houden. Indien behoud
niet vereist is, moet het nieuwe minstens de kwaliteit van de beeldwaarde in de nabije omgeving van
het beschermd geheel ondersteunen en waar mogelijk verbeteren. Nieuwe ontwerpen dienen
rekening te houden met de architectuur van de omgeving zonder deze te imiteren noch hiermee te
contrasteren.

Het PRUP voorschrift voor stedelijk ontwikkelingsgebied zegt momenteel het volgende:
De niet historische onderdelen van de site kunnen worden afgebroken. Er kan extra nieuwbouw
plaatsvinden op de site, op voorwaarde dat deze zich inpast in de site. Nieuwbouwontwikkelingen
dienen te gebeuren met respect voor het monument. De bouwhoogtes en bouwlijnen dienen te
worden afgestemd op historische referentie-elementen. Afwijkingen zijn hierin mogelijk ifv de
stedenbouwkundige visie op het gebied en de specifieke relatie van de stad en de citadel.
Voor vergunningsaanvragen voor een project dat bepalend is voor de globale ontwikkeling van het
gebied of vanaf 0.5 ha en/of 10 woongelegenheden, wordt een inrichtingsstudie toegevoegd.
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Vanuit het voorzorgsprincipe – om eventuele negatieve effecten op de context/ensemblewaarde van
nieuwbouw nog extra te voorkomen, lijkt het aangewezen om in de voorschriften hier nog
bijkomend op te focussen:
Aanvragen tot ruimtelijke ingrepen in waardevolle ensembles en gebouwen dienen te worden
beoordeeld op basis van de verenigbaarheid met de cultuurhistorische identiteit van het gebied, de
stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project en het omgaan met de ruimtelijke
draagkracht. Ruimtelijke afwegingskaders hierbij zijn:
-

de relatie tussen oude en nieuwe architectuur

-

de relatie met het bestaande weefsel

-

de wijze waarop de ingreep wordt uitgevoerd (kopiërend of vernieuwend, losstaand of
anticiperend).

-

de functie en historiek van het gebouw

Met dit PRUP-voorschrift en met de lopende studies zoals het Masterplan voor de Citadelsite en de
erfgoedstudie van de gebouwen kan er redelijkerwijze van uit worden gegaan dat effecten op het
bouwkundig & beschermd erfgoed tot een minimum worden herleid en zijn doorgesproken met
Onroerend Erfgoed. Op die manier kunnen effecten ook uitgesproken worden als positief in
vergelijking tot het uitblijven van onderhoud en het verloederen van de gebouwen.

12.5.2.2 Archeologisch erfgoed
Voornamelijk ter hoogte van het stedelijk ontwikkelingsgebied met cultuurhistorische waarde zal er
plaatselijk worden vergraven door toekomstige bouwwerken. De bodem kan daardoor in belangrijke
mate verstoord worden waardoor een impact op het archeologische erfgoed mogelijk is. In het kader
van archeologische relicten is het evident dat de kans op vondsten groter is in de archeologisch
waardevolle zones, zoals beschreven in de referentiesituatie. Dit wil echter niet zeggen dat in de
overige zones geen archeologisch potentieel aanwezig is. Een mogelijke verstoring van het
archeologisch erfgoed wordt rekening houdend met de kwetsbaarheid en rijke geschiedenis van de
site sterk negatief beoordeeld. Maatregelen zijn nodig. Minstens de geldende wetgeving inzake
vondsten dient hieromtrent gevolgd te worden. Archeologisch vooronderzoek (inclusief een
prospectie) is noodzakelijk en dient minstens op projectniveau ingevuld te worden. Zie verder
milderende maatregelen.

Op de Ferrariskaart is het verloop van de middeleeuwse stadsomwalling over een 400tal meter
doorheen het projectgebied van de Citadel te zien (zie ook Figuur 12-13). Daar er sterke
aanwijzingen zijn dat deze omwalling nog minstens gedeeltelijk op het terrein aanwezig is, en een
ontwikkeling in de zones ‘intra muros’ en ‘stedelijk front’ hier een invloed op kunnen uitoefenen
wordt dit eveneens sterk negatief beoordeeld. De maatregel bestaat er hier in om minstens tijdig te
starten met het archeologisch (voor)onderzoek, opdat het projectvoornemen (locatie bouwputten
en diepte ervan) hier terdege rekening kan mee houden. Met andere woorden de intekening van het
project kan hier vooraf op inspelen. Het in situ bewaren van archeologisch erfgoed heeft immers de
voorkeur op het uitgraven ervan.

12.5.3 Perceptieve kenmerken en belevingswaarde
Visuele beleving wordt verder besproken onder mens in §13.5.2.
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12.6 Conclusies en milderende maatregelen
Conclusie
Het plangebied vormt een belangrijke groene zone & waardevol landschap binnen de stadskern van
de
Diest en is landschappelijk gekoppeld met andere getuigenheuvels in de regio en tevens met de 19
eeuwse fortengordel die nog belangrijke locaties heeft buiten het plangebied. Door de site
grotendeels te herbestemmen naar een parkgebied met cultuurhistorische waarde, wordt er
juridische zekerheid geboden aan het blijvend historisch en groen karakter van de belangrijke
Citadelsite. Door de Citadel een bestemming te geven kunnen tevens de gebouwen in hun historisch
kader worden gerestaureerd. Dit wordt in zijn algemeenheid positief beoordeeld.
De invloed van de eigenlijke bebouwing op de landschapsstructuur en bouwkundig erfgoed is zeer
afhankelijk van het project dat wordt gerealiseerd (nl. bebouwing met al dan niet grootschalige
ingrepen op het reliëf en vegetatie en de (context)waarde van het bouwkundig erfgoed).
De effecten voor landschapsstructuur en –erfgoed zijn per aangeduide deelzone besproken. Er zijn
op basis hiervan een aantal maatregelen voorgesteld die aan de kwetsbaarheden van het gebied
tegemoetkomen. Ook is het hier belangrijk in rekening te brengen dat wegens de
eigendomsstructuur van de site (ANB + stad Diest) en de uitgevoerde en lopende/geplande studieinitiatieven (zoals Masterplan, historisch onderzoek gebouwen, haalbaarheidsstudie edm) er kan
redelijkerwijze worden verwacht dat deze aspecten bijdragen aan een kwalitatieve ontwikkeling. Het
betrekken van Onroerend Erfgoed bij de verdere ontwikkeling is daarbij essentieel.
Het concept voorontwerp PRUP heeft een voorschrift uitgewerkt waarin de aandacht uitgaat naar
nieuwe bebouwing en de link naar bouwkundig erfgoed Vanuit het voorzorgsprincipe – om
eventuele negatieve effecten op de context/ensemblewaarde van nieuwbouw nog extra te
voorkomen, lijkt het aangewezen om in de voorschriften nog bijkomend op het belang te focussen.
Een mogelijke verstoring van het archeologisch erfgoed (door ondermeer vergraving in het stedelijk
ontwikkelingsgebied) wordt rekening houdend met de kwetsbaarheid en rijke geschiedenis van de
site sterk negatief beoordeeld. Maatregelen zijn nodig. Minstens de geldende wetgeving inzake
vondsten dient hieromtrent gevolgd te worden (op projectniveau). In het RUP dient de
kwetsbaarheid en het risico te worden aangekaart. Soms komt archeologisch onderzoek te laat
wanneer het project reeds is ontworpen (bijvoorbeeld in de zones ‘intra muros’ en ‘stedelijk front’
die overlappen met de middeleeuwse stadsomwalling). Hier zou er minstens tijdig dienen te worden
gestart met het archeologisch (voor)onderzoek, opdat het projectvoornemen (locatie bouwputten
en diepte ervan) hier terdege rekening kan mee houden.

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

Milderende maatregelen / aanbevelingen
Maatregelen niveau PRUP
-

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

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

-

Hoofdtoegang voorzien via de Leuvensesteenweg en niet via de Kanonsbaan.

-

Bij verwijderen begroeiing van een helling dient te worden gewerkt met natuurlijke en
passende materialen om de bodem op de helling op haar plaats te houden.

-

Vanuit het voorzorgsprincipe – om eventuele negatieve effecten op de
context/ensemblewaarde van nieuwbouw nog extra te voorkomen, lijkt het aangewezen
om in de voorschriften hier nog bijkomend op te focussen:
o

Aanvragen tot ruimtelijke ingrepen in waardevolle ensembles en gebouwen dienen
te worden beoordeeld op basis van de verenigbaarheid met de cultuurhistorische
identiteit van het gebied, de stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde
project en het omgaan met de ruimtelijke draagkracht. Ruimtelijke
afwegingskaders hierbij zijn:


de relatie tussen oude en nieuwe architectuur



de relatie met het bestaande weefsel



de wijze waarop de ingreep wordt uitgevoerd (kopiërend of vernieuwend,
losstaand of anticiperend).



de functie en historiek van het gebouw

-

In het concept-voorontwerp PRUP wordt geen melding gemaakt van het archeologisch
potentieel van de Citadelsite. Dit dient te worden aangevuld. Er dient tevens te worden
aangegeven dat een bureauonderzoek en indien nodig archeologisch onderzoek dient te
worden gevoegd bij de vergunning (zie verder).

-

Daar er sterke aanwijzingen zijn dat een middeleeuwse stadsomwalling in de zones intra
muros en stedelijk front nog gedeeltelijk op het terrein aanwezig is, zou nog voorafgaand
aan het intekenen van een project in deze zones een prospectie dienen te gebeuren. Zo
kunnen de locatie en diepte van de bouwputten hier rekening mee houden. Wanneer het
project reeds is uitgetekend kan het mogelijk ‘te laat’ zijn om deze eventuele resten van de
omwalling in situ te bewaren. Dit onderzoek zou een onderdeel kunnen uitmaken van een
inrichtingsstudie.

Aanbevelingen/Maatregelen niveau project en vergunningen
Archeologisch onderzoek
-

Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem op de Citadelsite
moet er een bureauonderzoek gebeuren.

-

In het kader van het eigenlijke onderzoek met ingreep in de bodem is het van belang dat de
archeoloog meer informatie krijgt over de geplande bodemingrepen zowel in het kader van
de nieuwbouw alsook in het kader van de herinrichting van de site en de restauratie.

-

Voorafgaand aan de realisatie van het project dient het hele terrein door een
archeologische prospectie met ingreep in de bodem te worden onderzocht en dit in
opdracht van de bouwheer die de financiële lasten hiervoor draagt. Deze prospectie heeft
als doel het terrein te screenen op aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, om een
ongedocumenteerde vernieling van waardevol archeologisch erfgoed te vermijden.

-

Deze prospectie met ingreep in de bodem dient te worden uitgevoerd conform de
bepalingen van het archeologiedecreet. Dit betekent onder meer dat de prospectie,
inclusief de rapportage, wordt uitgevoerd door en onder leiding van een archeoloog. De

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

pagina 249 van 311

archeoloog vraagt hiertoe een prospectievergunning aan bij de bevoegde administratie
(Onroerend Erfgoed, Brussel, Back Office Beheer, Koning Albert II-laan 19, bus 5, 1210
Brussel). Aan deze vergunning worden bijzondere voorwaarden gehecht. De bouwheer
vraagt deze bijzondere voorwaarden op bij Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant.
-

De archeologische prospectie met ingreep in de bodem omvat eveneens de opmaak van
een rapport. Dit rapport moet, conform de bijzondere voorwaarden, binnen een bepaalde
termijn na het afronden van het onderzoek aan Onroerend Erfgoed worden toegezonden.

-

Indien relevante archeologische sporen aangetroffen worden, dient afgewogen te worden
of behoud in situ mogelijk is. Kan dit niet, dan moet de bouwheer de nodige tijd én
financiële middelen voorzien voor een volwaardige archeologische opgraving voorafgaand
aan de werken. Net als bij een prospectie wordt een opgraving uitgevoerd conform de
bepalingen van het archeologiedecreet en onder leiding van een archeoloog. Deze
archeoloog beschikt over een opgravingsvergunning waaraan bijzondere voorwaarden zijn
gehecht.

Flankerend beleid
-

-

Er wordt aangeraden om voor de beheersvisie die wordt uitgewerkt tevens Onroerend
Erfgoed te betrekken.
o

Enerzijds een visie over het beheer van de vegetatie op het dak van de historische
bebouwing

o

Anderzijds een visie over het beheer voor het glacis, waarin natuur en erfgoed
dienen af te stemmen welke zones in aanmerking komen voor kleinschalige
infrastructuur en/of bebossing volgens het quinconce-systeem. Ook het evenwicht
tussen het lokaal behoud/verwijderen van de vegetatie is belangrijk in de
afstemming met Onroerend Erfgoed.

Onroerend Erfgoed merkt op dat de ontwikkeling van nieuwbouw op de site gepaard dient
te gaan met de restauratie en invulling van de Courtine gebouwen.
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13

Mens-ruimtelijke
aspecten:
effectbeoordeling en maatregelen

bestaande

toestand,

13.1 Studiegebied
Inzake ruimtelijke en functionele aspecten beperkt het studiegebied zich tot het plangebied en de
directe omgeving. Wat betreft hinderaspecten wordt het studiegebied uitgebreid tot de nog
relevante zone waar zich effecten voor de mens kunnen voordoen (b.v. door geluidshinder,
significante invloed op luchtkwaliteit, visuele beïnvloeding, …). Deze uitbreiding van het studiegebied
zal dus deels het gevolg zijn van de resultaten van de effectbepalingen voor de andere disciplines.

13.2 Juridische en beleidsmatige context
Voor deze discipline is als beleidsmatige context en/of juridische bestemmingen vooral het volgende
van belang, zoals besproken in de tabel onder hoofdstuk 4 en gerelateerde paragrafen:
-

Aspecten van ruimtelijke planning (zie tevens geldende bestemmingen en situering in
hoofdstuk 2, de planbeschrijving in hoofdstuk 3 en juridische en beleidsmatige
randvoorwaarden in hoofdstuk 4)

-

De herbevestiging van de agrarische gebieden (HAG) is doorgaans een randvoorwaarde
maar binnen dit onderzoek niet relevant (geen HAG binnen het plangebied).

-

Aspecten van mobiliteit, geluid en lucht: zie desbetreffende disciplines

13.3 Methodologie
13.3.1 Methodiek beschrijving bestaande situatie
In deze discipline worden m.b.t. de bestaande toestand volgende aspecten beschouwd:
-

bestemming: compatibiliteit van de bestaande functies met de geldende juridische
bestemmingen en de beleidsvisie(s);

-

gebruikswaarde: aanwezige economische functies; het functioneren van de activiteiten in
en rond het plangebied;

-

leefbaarheid en woonkwaliteit: bewoning; tewerkstelling en voorzieningen; actuele
omgevingskwaliteit (geluidskwaliteit, luchtkwaliteit, visuele verblijfskwaliteit, veiligheid voor
overstromen), deels af te leiden uit de hoofdstukken geluid, lucht en water.

Alle aspecten die rechtstreeks met het verkeer te maken hebben (bereikbaarheid, verkeersveiligheid,
doorstroming) komen aan bod bij de discipline Mens-mobiliteit. Geluidshinder en luchthinder komt
aan bod in de respectievelijke disciplines. Onder mens worden de relevante hinderaspecten
samengevat en getoetst aan aantallen waar relevant/mogelijk.

13.3.2 Effectvoorspelling en –beoordeling
De discipline mens-ruimtelijke aspecten en hinder omvat de effecten van de aanwezigheid en de
werking van het plan op het wonen, het werken en de recreatie in de omgeving. Dikwijls hebben
dergelijke effecten een sociaal-economisch karakter. Voorts worden ook de effecten beschouwd van
geluidshinder en pollutie op de gezondheid van de mens.
Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline mens kunnen nooit volledig uit kwantitatieve
grootheden bestaan door de complexiteit en het holistisch karakter van het studieobject. De
beoordeling in de verschillende effectengroepen zal daarom enerzijds steunen op objectieve
criteriawaarden en anderzijds steunen op onderzoek met betrekking tot invloed op
omgevingsfactoren, perceptie en gedrag.
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Ook de functionele aspecten die betrekking hebben op de invloed van de gewijzigde infrastructuur
op het ruimtelijk functioneren, op de relaties tussen de verschillende functies en mate waarin
ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd of ontnomen worden komen aan bod.
Het aspect hinder vertoont een grote interacties met de disciplines geluid en lucht. In de discipline
mens ligt de focus op de effecten op de gezondheid van de mens, waarbij de bewoningsdichtheid
een belangrijke factor is. Visuele beleving wordt eveneens besproken.
Tabel 13-1 beoordelingscriteria en significantiekader discipline mens, ruimtelijke aspecten en
hinder
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Functiewijziging en
wijziging in
bodemgebruik

Wijziging maatschappelijk
functioneren

Inschatting bijkomende
woongelegenheid,
werkgelegenheid,
recreatie bij exploitatie
Onteigening komt aan
bod.

Het effect wordt als
significant beoordeeld als
het bodemgebruik wijzigt
en dit een invloed heeft
op het ruimtelijk en
maatschappelijk
functioneren (r.m.f)
r.m.f. verhinderd of
vernieuwd = sterk
significant
r.m.f. bemoeilijkt of
versterkt = beperkt tot
matig significant

Effecten t.g.v. gewijzigde
luchtkwaliteit en
geluidsklimaat

Hiervoor wordt deels
verwezen naar discipline
Lucht en geluid
Aantal ernstig
gehinderden/gehinderde
woningen in effectgebied

Kwantitatieve afweging
van immissieniveaus (aan
te leveren vanuit
disciplines geluid en
lucht)
Indien relevant:
berekening dosisrespons-relatie geluid

Indien relevant: % sterk
gehinderden en % slaapverstoorden o.b.v. dosisrespons-formules
Omvang van de
beïnvloede populatie en
ernst van het effect.

Effecten t.g.v. gewijzigde
visuele beleving

Hiervoor wordt deels
verwezen naar discipline
Landschap
Linken met de randen van
het plangebied en het
centrum

Kwalitatieve beschrijving
van de wijzigingen in de
omgeving die leiden tot
een visuele impact +
beschrijving hoe hierdoor
de belevingswaarden
kunnen wijzigen
Lichtpollutie kan onder
de esthetische kwaliteit
vallen

Mate van visuele impact,
mate waarin de
waarnemings- en
waarderingskenmerken
worden beïnvloed
Effectenbepaling o.b.v.
expert judgement

13.4 Bestaande situatie
13.4.1 Bestemmingen, gebruikswaarde en functies
Zie bijlage 1 voor een kaart van de juridische bestaande toestand binnen het plangebied. Een
beschrijving is weergegeven in §2.2.
De voorzieningen en functies binnen het plangebied zijn eerder in dit MER al aan bod gekomen. Het
militair terrein is in 2013 overgedragen aan de stad Diest en kent slechts een zeer beperkt actief
gebruik. De site is functioneel onderbenut. In afwachting van de ontwikkeling zijn er volgende
functies aanwezig/op korte termijn gepland:
-

Binnen het plangebied liggen private eigendommen: één woning aan de Kanonsbaan en aan
net buiten het plangebied liggen nog twee woningen op deze weg.
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-

Parkeerzone voor het centrum

-

De groene zones hebben een landschappelijke en natuurlijke functie evenals een
recreatieve functie (speelbos, wandelaars/joggers)

-

de historische gebouwen echter staan quasi leeg

-

De historische site zelf is afgesloten voor het publiek en niet vrij toegankelijk.

-

In de recentere gebouwen zijn er tijdelijke functies gehuisvest:
o

De sporthal is in gebruik genomen (turnclub)

o

Er komt een school voor kinderen die specifieke begeleiding behoeven

o

De academie wordt tijdelijk in de gebouwen gehuisvest tot het huidige gebouw is
gerenoveerd

o

Enkele evenementen zoals geleide bezoeken, herdenkingsdag oud para’s

In de onmiddellijke omgeving van het plangebied ligt enerzijds weginfrastructuur en anderzijds
woningen.
De Citadelsite ligt nog binnen de ring en kan deel uitmaken van het centrum van Diest. In dit
centrum zijn alle benodigde stedelijke voorzieningen aanwezig. De centrumfuncties zijn, zoals in de
meeste stedelijke gebieden, verspreid over de hele binnenstad. Wonen, Kleinhandel, ziekenhuis,
federale politiediensten, brandweer, stadsbibliotheek, overheidsadministraties, stadhuis en
gemeentelijke diensten, begijnhof en cultureel centrum, sportcomplex, vrijetijdsbesteding, heel wat
horecazaken, beperkt verblijfsmogelijkheden, nmbs-station, infrastructuur voor De Lijn,….
Er liggen geen agrarische functies in het plangebied of in de invloedssfeer ervan.

13.4.2 Belevingswaarde
Verschillende ruimtelijke en historische aspecten creëren een zeer unieke sfeer binnen het
plangebied.
Uiteraard is de ligging op de heuvel er één van, evenals de monumentale bebouwing en grachten, de
vegetatie op de gebouwen en het bos en grasland er rond. Globaal gezien heeft de site een hoge
belevingswaarde door haar uniek karakter. Thans zijn grote delen momenteel niet in gebruik en sterk
achteruitgaand dan wel opgebouwd met gebouwen die niet passen in deze historische context. De
stadsrandparking op de Citadel is zeker interessant wegens de nabijheid met het centrum maar heeft
een weinig interessante uitstraling. Op deze parking bovenaan de site is er bovendien een GSM-mast
aanwezig die helaas zichtbaar is tot ver in de binnenstad. De site op zich is wegens de dichte
begroeiing rondom quasi afgesloten van de stad door een ‘groene gordel’. Deze ‘groene gordel’
vormt wel een belangrijke blikvanger vanuit de binnenstad.
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Hierna volgen ter illustratie van de beeldkwaliteit enkele foto’s van het plangebied. Dit aanvullend
op het geïllustreerde fotomateriaal onder de beschrijving van het planvoornemen in hoofdstuk 3.

Tabel 13-2 Foto’s ter illustratie van de belevingswaarde
Deelzone 1

Deelzone 1

Paradeplein en omliggende gebouwen

Paradeplein en omliggende gebouwen

Deelzone 2

Deelzone 2

Te voorzien nieuwbouwproject op deze zone
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Deelzone 3

Deelzone 3

Ecologische en landschappelijk waardevol daklandschap

Ecologische en landschappelijk waardevol daklandschap

Deelzone 3

Deelzone 3

historische gebouwen

Historische gebouwen

Deelzone 4

Deelzone 4

Af te breken bebouwing in park

Zigzagweg stedelijk front
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Deelzone 5

Deelzone 5

Voetgangersdoorsteek parking-centrum

Huidige parking en gsm-mast

Deelzone 6

Deelzone 6

Huidige toegangsdreef Leuvensestraat

Huidige toegangsdreef Leuvensestraat

Deelzone 7

Deelzone 7

Kruispunt R26 x Kanonsbaan

Zicht op glacis vanaf stadhuis
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Deelzone 7

Deelzone 7

Glacis t.h.v. eventuele toegang Kanonsbaan

Glacis t.h.v. voormalig fitnessparcours

13.4.3 Leefbaarheid en veiligheid
Het voorgenomen plan vormt niet het kader voor de ontwikkeling van SEVESO-bedrijven.
De geplande ontwikkelingen op de site vallen wel onder de definitie van aandachtsgebied in de zin
van het RVR-besluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 houdende nadere regels
inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage):
Door het publiek bezochte gebouwen en gebieden, inclusief recreatiegebieden, waarbij de
gemiddelde aanwezigheid minstens 200 personen per dag is, of op piekmomenten minstens 1000
personen aanwezig zijn.

Binnen de 2km afstand tot het plangebied liggen geen hoge of lage drempel Seveso-bedrijven. In
Tessenderlo – op een afstand van ca. 10km – liggen de meest nabij gelegen SEVESO-bedrijven.
Indien onderstaand stroomschema wordt doorlopen en rekening houdend met de voorgenomen
activiteit (natuur/stedelijke ontwikkeling), is het opmaken van een RVR niet nodig. De dienst
veiligheidsrapportering (dienst VR) van de Vlaamse Overheid zal hierover adviseren via de m.e.r.- en
de RUP-procedure.
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Figuur 13-1 Stroomschema aftoetsing verplichtingen inzake veiligheidsrapportering

Het huidige geluidsklimaat is besproken in de discipline geluid:
-

Het omgevingsgeluid binnen centraal in het plangebied is als rustig te omschrijven.

-

Het omgevingsgeluid in delen van het bebost glacis en aan de randen van het plangebied
wordt momenteel bepaald door hoofdzakelijk wegverkeer (Citadellaan).

-

Bij de beoordeling van het huidige geluidsklimaat wordt een toetsing doorgevoerd van de
gemeten waarden van het geluid met de kwaliteitsdoelstellingen uit Vlarem II. De
milieukwaliteitsnorm voor wonen bedraagt (woongebied op minder dan 500 m van
industriegebied) 50 dB(A) voor de dagperiode en 45 dB(A) voor de avond – en nachtperiode
(LA9527).
o

Uit de geluidsmeetgegevens is de betreffende discipline geluid besloten dat de
gemiddelde geluidsdrukniveaus in het vaste meetpunt V1 ruim onder de
milieukwaliteitsnormen uit het Vlarem II voor woongebied op minder dan 500
meter van een industriegebied liggen voor alle perioden van de dag. Zelfs de
maximale gemeten waarde van gelijk welke periode ligt (ver) onder de
doelstellingen.

27

LA95,T: het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de observatieperiode T wordt
overschreden. Het is een maat voor het overwegend heersende achtergrondgeluidsniveau.
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o

-

Tevens wordt er besloten dat voor alle ambulante meetpunten voldaan wordt aan
de milieukwaliteitsnormen voor alle periodes van het etmaal (zijnde de dag, de
avond en de nacht), behalve in ambulant meetpunt A4 (langsheen de drukke
verkeersweg Citadellaan). Langsheen deze weg zijn woningen (beperkt aantal)
gesitueerd. Voor details zie §7.4.3 en §7.4.4.

Blootstelling aan omgevingsgeluid kan leiden tot hinderbeleving en slaapverstoring. Echte
gezondheidsrisico’s (hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk) treden normaliter pas op
bij etmaal-waarden van 65 dB(A) of meer. Deze waarden zijn evenwel niet opgemeten.
Weze het niet dat de metingen een pieksituatie illustreren en geen referentiekader voor
bijvoorbeeld de nachtperiode.

Met betrekking tot de potentiële gezondheidseffecten van luchtverontreiniging kan blootstelling
aan hoge dosissen NO2 en fijn stof (PM10 en PM2,5) leiden tot verlaagde longfunctie en een
toename van luchtwegklachten. Fijn stof kan tevens carcinogene stoffen bevatten. Er zijn geen
eenduidige drempelwaarden, maar bij een ernstige overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen (zie
hoofdstuk lucht) zijn gezondheidsrisico’s te verwachten.
-

Volgens de informatie beschreven in de discipline lucht is de luchtkwaliteit ter hoogte van
het plangebied vrij goed en worden de luchtkwaliteitsnormen voor PM10, PM2,5 en NO2
ruimschoots gehaald t.h.v. het plangebied.

-

Lokaal kan de luchtkwaliteit slechter zijn onder invloed van verkeer. De berekende
immissiewaarden voor NO2 en fijn stof in de wegen van het studiegebied liggen nog steeds
ruim onder de grenswaarden.

13.5 Geplande toestand en effecten
13.5.1 Bestemmingen, gebruikswaarde en functies
Door het verdwijnen van de huidige functie van de Citadel als militair domein ontstaat er een grote
ongeprogrammeerde en grotendeels onbebouwde ruimte op wandelafstand van de stadskern. Het is
wenselijk de Citadelsite op termijn integraal deel te laten uitmaken van het functioneren van de
stad.
Een overzicht van het programma dat mogelijk wordt gemaakt met dit RUP is geschetst in §3.4. Een
gedeelte van de functies betreffen een verhuis vanuit het centrum tot op de site. Thans kan er
worden verwacht dat dit RUP een bijkomende tewerkstelling kan teweegbrengen. Bovendien blijven
er doorsteken voor voetgangers- en fietsers behouden en worden deze geoptimaliseerd. Op die
manier worden de recreatiemogelijkheden verder uitgewerkt. Eén van de belangrijke aspecten is
uiteraard dat het erfgoed enorm wordt opgewaardeerd. Ook dit hangt samen met een toekomstige
culturele en recreatieve beleving.
Er dienen verder geen bestaande actieve functies plaats te ruimen voor nieuwe functies.
Tevens wordt er geen handelszone voorzien, een concurrerende positie met de stad is dan ook niet
aanwezig.
Zoals ook is gebleken uit doelstellingen en de planbeschrijving eerder in dit MER, is het te
verwachten programma van dit PRUP (45.500m²) ruim. Er wordt gewaakt over de diversiteit aan
programma’s die zich moeten verzoenen met de stedelijke noden en het historisch patrimonium op
de site.

Door de provincie Vlaams-Brabant en de stad Diest werd eerder al een haalbaarheidsstudie
opgemaakt waarin een mogelijke ontwikkeling van de Citadel in verschillende scenario’s besproken
is. De scenario’s spreken zich uit over een mogelijke volumetrische invulling van de site. Volgens de
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haalbaarheidsstudie voldoet het XL-scenario volumetrisch aan de draagkracht van de site. Het XLscenario is ook onderzocht in dit plan-MER. In het RUP worden geen m² opgenomen. De
randvoorwaarden vanuit de erfgoedwaarde zijn groot en maken het noodzakelijke om voldoende
flexibiliteit te behouden in de mogelijke invullingen.
De gebruikswaarde van het plangebied is momenteel laag maar krijgt in de toekomst enorme
potenties die een absolute meerwaarde voor de stad Diest kunnen betekenen vanuit verschillende
invalshoeken: sociaal-cultureel, recreatief, functioneel. Er gaan geen functies verloren. De globale
impact op ruimtegebruik en functies wordt sterk positief (+3) beoordeeld.

13.5.2 Belevingswaarde
De effecten op de belevingswaarde binnen het plangebied zullen voornamelijk relevant zijn daar
waar er wijzigingen worden verwacht. Er zal slechts een veranderingen zijn in specifieke delen
binnen plangebied. Vanuit het hoofdstuk met de beschrijving van de invloed op de
landschapsstructuur (zie §12.5.1) kan er verder geredeneerd worden naar de wijzigingen die kunnen
worden verwacht in de visuele beleving.

Het plangebied vormt een belangrijke groene zone & waardevol landschap binnen de stadskern van
Diest en is landschappelijk gekoppeld met andere getuigenheuvels in de regio en tevens met de 19de
eeuwse fortengordel die nog belangrijke locaties heeft buiten het plangebied.
Het behoud en herstel van deze structuren is zeker positief te waarderen. Door de site grotendeels
te herbestemmen naar een parkgebied met cultuurhistorische waarde, wordt er juridische zekerheid
geboden aan het blijvend historisch en groen karakter van de belangrijke Citadelsite. Dit wordt
positief beoordeeld.
Door de bestaande bebouwing een invulling / bestemming te geven worden deze bij het publiek
betrokken. De renovatie en publieke toegankelijkheid betekent een visuele meerwaarde.
De grootste visuele wijzigingen vinden plaats in deelzone 1 (paradeplein en renovatie omliggende
gebouwen), zone 2 (stadsbastion met afbraak niet-historische constructies en gebouwen en voorzien
in nieuwbouw) en zone 5 (nieuwbouw intra muros). Voor zones 5 (intra muros) en 4 (stedelijk front)
is het niet ondenkbaar dat er een visuele link met de stad wordt gelegd. In relatie tot erfgoed is het
niet uitgesloten dat de site hier zich meer openstelt naar de stad toe (wijziging vegetatie).
In deelzone 3 (daklandschap en droge gracht) zullen de te verwachten visuele wijzigingen beperkter
zijn (daklandschap blijft behouden) en hoofdzakelijk door de renovatie van de gebouwen
gerealiseerd worden.
Deelzone 6 (stadswal en toegangsdreef) omvat de bestaande hoofdtoegang. Dit is een voormalige
droge gracht van de Citadel. De stadswallen en de lunet vormen op zich een duidelijk geheel met de
citadel en het glacis. Ze creëren een mooie ingang tot de site. Deze toegang heeft een hoge visuele
belevingswaarde en refereert bij het toetreden onmiddellijk naar het specifieke karakter van de site.
Vanuit het visuele aspect geniet deze toegang alleszins de voorkeur op een eventuele toegang via de
Kanonsbaan (doorheen het bosgebied).
In deelzone 7 (bebost glacis) zijn geen grote veranderingen vooropgesteld – wel het beheer van het
bos, afstemmen van de toegankelijkheid en eventueel deels herstel van de historische bosstructuur
(quinconce-systeem -een vijfhoekig bomengrid).

Ten aanzien van individuele woningen in en aan de rand van het plangebied kan de beleving lokaal
anders worden opgevat.
Voor de woning in de kanonsbaan waarlangs een ontsluiting zou worden gerealiseerd (hoofd- of
secundair) is een visuele interferentie niet uit te sluiten. Er is opgaand groen aanwezig (rand van het
bos) maar ter hoogte van de toegang straatzijde is de breedte hier beperkt. Bij het aanleggen van de
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weg wordt er best rekening mee gehouden om een strook opgaand groen hier te kunnen behouden
opdat de privacy behouden blijft (indien technisch haalbaar). Daar het hier één potentieel getroffen
woning betreft (zonevreemd gelegen) wordt het mogelijk effect op visuele beleving hier beperkt
negatief beoordeeld (-1).

(foto: bron: googlemaps)
Ter hoogte van de zone intra muros liggen er tuinen bijna aansluitend aan het plangebied. Dit zijn de
tuinen van woningen gesitueerd in de Leuvensestraat en in de Egide Alenusstraat zoals hierna
weergegeven. De tuinen liggen nu volledig afgesloten en omringd in het groen.

Binnen het plangebied is het momenteel niet uitgesloten dat hier opgaand groen zou plaatsmaken
voor een ontwikkeling met minder opgaande vegetatie. Dit heeft wellicht een visuele beïnvloeding
(afhankelijk van het ontwerp) maar kan nu niet concreet worden ingeschat. De rand van het
plangebied is zo gesitueerd dat het militair domein en de perceelsgrens daar wordt gevolgd. Dit
betekent dat een beboste strook aan de buitenrand behouden blijft. Het effect op planniveau wordt
beperkt negatief beoordeeld (-1).
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Globaal kan er inzake belevingskwaliteit worden geconcludeerd dat er voor de gebieden binnen het
plangebied waar er relevante veranderingen te verwachten zijn aan de bestaande historische
gebouwen, een positieve (+3) invloed hebben op de lokale belevingswaarde.
De nieuwbouwprojecten kunnen plaatsvinden op terreinen met een lage belevingswaarde. Er kan
redelijkerwijze worden verwacht dat er een positief beeld kan worden verwacht vanuit de perceptie
van de bezoeker. De veranderingen in beeld- en belevingswaarde zullen uiteraard sterk afhangen
van de concrete stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van de nieuwe gebouwen, de
relatie tot de bestaande historische context en de inrichting van openbare groene functies en het
openbaar domein.
Er staat nog heel wat studiewerk op stapel (ondermeer masterplan, inrichtingsstudies,
bouwhistorische studies edm) waarin mogelijke concepten verder worden bestudeerd. Mits een
goed stedenbouwkundig ontwerp en een hoogkwalitatieve vormgeving in de juiste context met de
bestaande historische gebouwen zal de belevingswaarde in principe positief zijn ten opzichte van de
huidige toestand. Deze aspecten worden afgewogen door de stedenbouwkundige ambtenaren en
tevens door en verschillende adviserende instellingen en administraties.

13.5.3 Leefbaarheid en veiligheid
Door de geplande ontwikkelingen zal ter hoogte van het plangebied “meer” lokaal verkeer
gegenereerd worden. In de discipline geluid zijn de effecten die hiervan uit gaan beoordeeld (zie
§7.5.3). Vier scenario’s werden beoordeeld.
Scenario 1 :
Scenario 2 :

Verhuis ziekenhuis, ontsluiting site langs de Leuvensestraat
Verhuis ziekenhuis, ontsluiting site langs de Kanonsbaan
Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development,
Scenario 3 :
ontsluiting site langs de Leuvensestraat
Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development,
Scenario 4 :
ontsluiting site langs de Kanonsbaan
Uit de verkeersgegevens gerelateerd aan geluidseffecten blijkt dat er zich slechts in een tweetal
straten een effect kan voordoen. In de meeste straten blijft de stijging van het aantal voertuigen
beperkt tot niet significant inzake geluidseffecten.
Enkel in de straten waar de ontsluitingsweg zich zou kunnen situeren, is er een duidelijk stijging van
het aantal voertuigen en een te verwachten geluidseffect, namelijk in de Leuvensestraat in de
scenario’s 1 en 3 en in de Kanonsbaan in de scenario’s 2 en 4.
In de scenario’s waarin de ontsluiting via de
Leuvensestraat verloopt neemt ter hoogte van
het woonblok aan de hoek van de
Leuvensestraat en de Engelandstraat, het
specifiek geluidsdrukniveau veroorzaakt door
wegverkeer toe met maximaal 3 dB. Onder
geluid heeft dit een score van: -1. Onder mens
blijft deze score behouden. Het aantal
gehinderden van dit beperkt negatief effect blijft
relatief beperkt (enkel woonblok aansluitend
aan de toegang). Milderende maatregelen zijn
strikt gezien niet noodzakelijk.
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In de scenario’s waarin de ontsluiting via de
Kanonsbaan verloopt neemt ter hoogte van de
woningen aan de Kanonsbaan het specifiek
geluidsdrukniveau veroorzaakt door wegverkeer
sterk
toe:
met
8dB,
het
huidige
wegverkeerslawaai
van
de
Citadellaan
meegerekend. Onder geluid heeft dit een sterk
negatieve score van: -3. Onder mens wordt deze
score meer genuanceerder daar het aantal
gehinderde woningen (2 aan de toegang, 1
verderop in de kanonsbaan) zeer beperkt blijft.
Voor die aansluitende bewoning is het effect idd
sterk negatief. In die optiek is een ontsluiting via
de Leuvensestraat (beperkt negatief) meer
aangewezen. Milderende maatregelen zijn hier
alleszins noodzakelijk.

Indien het AZ Diest - Statiestraat en Hasseltsestraat - verhuist (scenario’s 1 en 2), zal er ter hoogte
van de huidige locaties en ontsluitingswegen, plaatselijk een wijziging van het verkeer optreden. Er
kan worden verwacht dat er in de Hasseltsestraat een verhoging van het geluidsdrukniveau zal zijn.
In de routes naar de Statiestraat zal er een belangrijk geluidsreducerend effect verwacht worden.
Het aantal woningen waarin het effect hier positief evolueert is veel hoger (minstens factor 10).
Vanuit de discipline lucht is aangetoond dat de huidige luchtkwaliteit in de omgeving van het
plangebied vrij goed is. Vanuit een gewijzigde verkeersgeneratie zijn er effecten mogelijk.
Er zijn binnen het studiegebied slechts op een viertal wegsegmenten aanzienlijke toenames aan
verkeer te verwachten ten gevolge de uitvoering van het PRUP.
Op de Fort Leopoldstraat en op de Delphine Alenuslaan zijn de bijdragen van het plan niet significant
(0) tot hoogstens beperkt (-1) op de geldende normen.
Op de gesimuleerde toegangswegen Kanonsbaan en Leuvensestraat is er ‘geen significant’ tot
‘beperkt’ effect te verwachten vanuit de bijdrage op de milieukwaliteitsnorm voor fijn stof. De
bijdrage ten aanzien van de milieukwaliteitsnorm voor NO2 is echter wel relevant (-2) ook al is er
nog voldoende milieugebruiksruimte aanwezig. De beide toegangswegen scoren hier gelijkwaardig
voor lucht.
Hierbij dient vermeld te worden dat er een wijziging van het verkeer optreedt in een aantal straten
in de scenario’s bij verhuis van het ziekenhuis naar de Citadelsite: het ziekenhuisverkeer trekt weg
uit de binnenstad en wordt vervangen door verkeer vanuit een nieuwe invulling van hoofdzakelijk
wonen. Dit zou een toename aan verkeer teweegbrengen in de Hasseltsestraat en een afname in de
routes naar de site Statiestraat. In totaliteit (beide sites) thans een daling van het verkeer en dan ook
een te verwachten verbetering van de luchtkwaliteit.
Het aantal gehinderde woningen in de Kanonsbaan (2 à 3) ligt lager dan het aantal gehinderde
woningen in de Leuvensestraat (10-tal). Al bij al blijft het aantal gehinderden relatief beperkt. Dit is
ook mede het gevolg van de goede bereikbaarheid van de site vanuit de ringweg. Het aantal
woningen waarin het effect positief evolueert ziekenhuis in de ontsluitende straten van Diest
centrum ligt veel hoger (minstens factor 10).

Er zijn geen effecten inzake veiligheid (Seveso, hoogspanning, aardgas, enz;) te verwachten. Het
plangebied is aan de voet van de heuvel gevoelig voor overstromen; effecten vanuit risico op
overstromen worden thans niet verwacht (0)
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13.6 Conclusies en milderende maatregelen
Conclusie
Door het verdwijnen van de huidige functie van de Citadel als militair domein ontstaat er een grote
ongeprogrammeerde en grotendeels onbebouwde ruimte op wandelafstand van de stadskern. De
gebruikswaarde van het plangebied is momenteel laag maar krijgt in de toekomst enorme potenties
die een absolute meerwaarde voor de stad Diest kunnen betekenen vanuit verschillende
invalshoeken: sociaal-cultureel, recreatief, functioneel. Er gaan geen functies verloren. De globale
impact op ruimtegebruik en functies wordt sterk positief (+3) beoordeeld.

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

Door de geplande ontwikkelingen zal ter hoogte van het plangebied “meer” lokaal verkeer
gegenereerd worden. In de discipline geluid en lucht zijn de effecten hiervan ingeschat.
In de meeste straten blijft de stijging van het aantal voertuigen beperkt hetgeen lijdt tot niet
significante geluidseffecten en niet significante tot hoogstens beperkt negatieve effecten ten aanzien
van de bijdrage van de milieukwaliteitsnormen lucht. Enkel in de straten waar de ontsluitingsweg
zich zou kunnen situeren, is er een duidelijk stijging van het aantal voertuigen en een te verwachten
geluids- en luchteffect, namelijk:
-

Op de gesimuleerde toegangswegen Kanonsbaan en Leuvensestraat is er ‘geen significant’
tot ‘beperkt’ effect te verwachten vanuit de bijdrage op de milieukwaliteitsnorm voor fijn
stof. De bijdrage ten aanzien van de milieukwaliteitsnorm voor NO2 is echter wel relevant
(-2) ook al is er nog voldoende milieugebruiksruimte aanwezig. De beide toegangswegen
scoren hier gelijkwaardig voor lucht.

-

In de Leuvensestraat in de scenario’s 1 en 3;
o

ter hoogte van het woonblok aan de hoek van de Leuvensestraat en de
Engelandstraat: toename met maximaal 3 dB (-1). Het aantal gehinderden blijft
beperkt (enkel woonblok aansluitend aan de toegang: 10 al wooneenheden
gehinderd).
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o

-

in de Kanonsbaan in de scenario’s 2 en 4; ter hoogte van de twee/drie woningen
aan de Kanonsbaan: toename met 8dB, het huidige wegverkeerslawaai van de
Citadellaan meegerekend. Onder geluid heeft dit een sterk negatieve score van: -3.
Onder mens wordt deze score meer genuanceerder daar het aantal gehinderde
woningen (2 aan de toegang, 1 verderop in de kanonsbaan) zeer beperkt blijft.
Voor die aansluitende bewoning is het effect idd sterk negatief. In die optiek is een
ontsluiting via de Leuvensestraat (beperkt negatief) meer aangewezen. Milderende
maatregelen zijn hier alleszins noodzakelijk.

Bij verhuis AZ Diest - Statiestraat en Hasseltsestraat (scenario’s 1 en 2), zal ter hoogte van
de huidige locaties en ontsluitingswegen het verkeer wijzigen: in de Hasseltsestraat zal er
een toename aan verkeer en geluids/luchtemissies zijn en in de Statiestraat zal er een
belangrijk geluidsreducerend effect verwacht worden evenals een fijn stof / NO2
reducerend effect. Het aantal woningen waarin het effect hier positief evolueert is veel
hoger (minstens factor 10).

Er zijn geen effecten inzake veiligheid te verwachten.

Maatregelen / aanbevelingen

Maatregelen niveau PRUP
Maatregelen zoals aan bod gekomen onder de disciplines geluid en lucht zijn ook hier relevant.

Aanbevelingen/Maatregelen niveau project en vergunningen
Maatregelen zoals aan bod gekomen onder de disciplines geluid en lucht zijn ook hier relevant.
Bij het aanleggen van de weg in de Kanonsbaan wordt er best rekening mee gehouden om een
strook opgaand groen hier te kunnen behouden opdat de privacy behouden blijft (indien technisch
haalbaar).
Er staat nog heel wat studiewerk op stapel (ondermeer masterplan, inrichtingsstudies,
bouwhistorische studies edm) voor de nieuwbouwprojecten en renovatie van de gebouwen, waarin
mogelijke concepten verder worden bestudeerd. Mits een goed stedenbouwkundig ontwerp en een
hoogkwalitatieve vormgeving in de juiste context met de bestaande historische gebouwen zal de
belevingswaarde in principe positief zijn ten opzichte van de huidige toestand. Deze aspecten
worden afgewogen door de stedenbouwkundige ambtenaren en tevens door en verschillende
adviserende instellingen en administraties.

Flankerend beleid
Maatregelen zoals aan bod gekomen onder de disciplines geluid en lucht zijn ook hier relevant.
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14

Elementen voor de watertoets
Samenvatting van effecten t.g.v. wijziging van het watersysteem als bijdrage van het
oordeelkundig uitvoeren van de watertoets
Het decreet Integraal Waterbeheer IWB voorziet dat alle genoodzaakte elementen en informatie ten
behoeve van het uitvoeren van de watertoets in geval van MER-plichtige plannen/projecten in het
MER dienen gesynthetiseerd te zijn.
De watertoets op zich is een beoordeling die gebeurt door de vergunningverlenende overheid en
niet door de MER-deskundige water of in het kader van de m.e.r.-procedure. In het MER zal een
hoofdstuk worden gewijd die de “elementen ter beoordeling van effecten op het watersysteem ten
behoeve van de watertoets” integreert en bestaat uit een synthese van de belangrijkste effecten die
in het kader van het MER op het watersysteem naar voren komen.
Het uitvoeringsbesluit watertoets (1.03.2012) geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden,
die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. De bijlagen
bij het besluit bevatten inhoudelijke richtlijnen voor vergunningverleners en bijhorende
'watertoetskaarten'.
In dit MER zijn de effecten op het watersysteem onderzocht en zijn herstel- en
compensatiemaatregelen aangereikt waar nodig en waar het detailniveau dit toelaat. De effecten
waarnaar globaal wordt gerefereerd in het kader van de watertoets hebben betrekking op:
-

Grondwater (waterhuishouding, stroming, kwaliteit); Oppervlaktewater (huishouding,
kwaliteit, structuur, waterberging- en buffering); Drinkwater

-

Vegetatie en fauna – waterhuishouding

-

Mens (veiligheid)

In de tabel in navolgend synthesehoofdstuk zijn alle effecten en maatregelen m.b.t. water en de
impact op verschillende disciplines opgenomen. In de kolom ‘aard van de effecten’ wordt waar
relevant als watertoetsaspect de benaming (watertoets) toegevoegd. In de kolom ‘maatregelen’
staan indien nodig de milderende maatregelen die hiermee verband houden.
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15

Synthese, conclusies en aanbevelingen

15.1 Synthese van milieueffecten en milderende maatregelen
In Tabel 15-1 worden de verschillende effecten en voorgestelde maatregelen tabelmatig
samengevat.
De beoordeling van de effecten en van de resterende effecten voor elk van de aspecten gebeurt
a.d.h.v. volgende indeling:
-3 :

sterk significant negatief

+3 :

sterk significant positief

-2 :

matig significant negatief

+2 :

matig significant positief

-1 :

beperkt significant negatief

+1 :

beperkt significant positief

0:

geen significant effect/verwaarloosbaar effect

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

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

-

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

-

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

De effecten en maatregelen in de tabel dienen voor details steeds samen te worden gelezen met de
effecten en maatregelen zoals geschreven in de betreffende disciplines. Dit hoofdstuk betreft immers
een samenvatting waarin niet alles letterlijk kan worden overgenomen.
In de discipline mobiliteit en tevens in de disciplines geluid&lucht en minder uitgesproken in de
overige disciplines, werden vier scenario’s beoordeeld.
Scenario 1 :
Scenario 2 :

Verhuis ziekenhuis, ontsluiting site langs de Leuvensestraat
Verhuis ziekenhuis, ontsluiting site langs de Kanonsbaan
Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development,
Scenario 3 :
ontsluiting site langs de Leuvensestraat
Invulling met kantoren, kantoorachtigen en Research en Development,
Scenario 4 :
ontsluiting site langs de Kanonsbaan
Indien nodig wordt in de samenvattende tabel hierin een onderscheid gemaakt.
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Tabel 15-1 Beoordeling van de effecten van het plan + beoordeling van de resterende effecten na implementatie van maatregelen (zie ook discipline-hoofdstukken)
Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Doorwerking

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

-1/0?

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

Mens-mobiliteit
Verkeersafwikkeling en
-doorstroming

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

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

SCEN 3: -1

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

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

Flankerend beleid: AWV+stad

Aard van de effecten

Aspect

Effect RUP

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

Maatregelen en aandachtspunten

Doorwerking

-1

Flankerend beleid: AWV+stad

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

Verkeersveiligheid en
langzame netwerken

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

0

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

Langzame netwerken
en openbaar vervoer

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

+2

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

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

0

Gezien de toename van de verzadigingsgraad op sommige bewegingen

0/-1
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Resteffect

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

Beheerder toegangsweg

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

Aard van de effecten

Aspect

Effect RUP

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

Parkeren

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Doorwerking

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

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

0

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

-1
-1

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

0

Geluid
Planologische impact

Geluidsimpact
verkeersgeneratie

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

Het stedelijk ontwikkelingsgebied ‘rood’ inkleuren’

0/-1

-1
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0

Niveau PRUP

Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

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

-3

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

-2?

-1

Doorwerking

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

Stille banden, stille wegdekken

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

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

0/-1
-2

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

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

Aard van de effecten

Aspect

Effect RUP

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Doorwerking

Milieuvriendelijker wagenpark.

-2

Wagenpark: hogere overheid

-1/0

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

0/-1

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

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

0/-1

Verdichting en
Stabiliteit (effecten
relevant voor
watertoets)

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

0

Kwaliteit (effecten
relevant voor
watertoets)

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

0

Bodemprofiel (effecten
relevant voor
watertoets)
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-1
-1

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

-1

-1

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

Aspect

Effect RUP

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Doorwerking

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

0

Projectontwerp /
Vergunningsaanvraag

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

Oppervlaktewaterbeïnvloeding
(effecten relevant voor
watertoets)

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

0

0/-1

-1
-2?

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

Projectfase /
vergunningsaanvraag

Aard van de effecten

Aspect

Effect RUP

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

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Doorwerking

steeds bijkomende voorschriften opleggen

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

0

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

Bij verlies: 3

Fauna en Flora
Ecotoopbiotoopverlies/-winst
en barrièrewerking
(effecten relevant voor
watertoets)
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Bij verlies:1/-2

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

0/-1

Ook: Projectniveau en
aanlegfase

Aspect

Aard van de effecten

Effect RUP

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

Rustverstoring

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

Resteffect

Doorwerking

-1

Aanvullen PRUP-voorschriften

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

-2/-3

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

Projectniveau en aanlegfase
-1

Aard van de effecten

Aspect

Effect RUP

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

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

Resteffect

Doorwerking
Flankeren beleid

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

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

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

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

Landschap en erfgoed
Landschapsstructuur en Het plangebied vormt een belangrijke groene zone & waardevol
landschap binnen de stadskern van Diest en is landschappelijk gekoppeld
-erfgoed
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+1/+3

Maatregelen niveau PRUP
-Vanuit landschappelijk oogpunt wordt de maatregel vanuit fauna en
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Aanvullen PRUP-voorschriften

Aard van de effecten

Aspect

Effect RUP

Maatregelen en aandachtspunten

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

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

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

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

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

Resteffect

Doorwerking

0

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

0
Flankerend beleid

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

Het concept voorontwerp PRUP heeft een voorschrift uitgewerkt waarin
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-1

Vanuit het voorzorgsprincipe – om eventuele negatieve effecten op
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Aanvullen PRUP-voorschriften

Aard van de effecten

Aspect

Effect RUP

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

Archeologisch erfgoed

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

-3

Maatregelen en aandachtspunten

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

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

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

2255523018/nve - definitief-plan-MER RUP herbestemming Citadel te Diest

Doorwerking
en doorwerking op
vergunningenniveau

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

Gebruikswaarde en
functies

Resteffect

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

+3
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Aard van de effecten

Aspect

Effect RUP

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Doorwerking

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

Gezondheid (lucht en
geluid)

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

+3

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

0 geluid
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+3

-1

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

Ontwerper, architect en de
stad, adviserende instanties

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

PRUP (provincie)

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

Cf lucht/geluid

Maatregelen zoals voorgesteld onder geluid en lucht

0/-1 lucht

0/-1 lucht

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

-2 lucht
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Wegenisontwerp /
projectniveau

Aard van de effecten

Aspect

Effect RUP

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

Maatregelen en aandachtspunten

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

Doorwerking

Cf geluid

/

Er zijn geen effecten inzake veiligheid (Seveso, hoogspanning, aardgas,
0
enz;) te verwachten. Het plangebied is aan de voet van de heuvel gevoelig
voor overstromen; effecten vanuit risico op overstromen worden thans
niet verwacht (0)
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15.2 Leemten in de kennis en monitoring
Leemten
Aangezien het hier een plan-MER-niveau betreft, heeft dit tot gevolg dat het niet mogelijk is (ook
niet opportuun binnen een plan-MER) om alle milieueffecten in detail te kunnen beoordelen. Het
ontbreekt immers aan specifieke kwantitatieve en exacte locatiegegevens en er dient te worden
uitgegaan van ‘aannames’, o.m. rond bebouwing, vegetatieverwijdering, exacte informatie omtrent
bijkomende functies voor verkeer, programma met gelinkte afvalwaterproductie enz.
Van het terrein is niet exact gekend welke zones reeds zijn vergraven/opgehoogd/uitgegraven en
hoe de ondergrond exact is opgebouwd.
De verkeersgegevens zijn gebeurd vanuit een aantal aannames. De berekening van de impact van
het wegverkeer is maar zo nauwkeurig, als de nauwkeurigheid van deze verkeersgegevens.
Voor het studiegebied zijn geen meetgegevens van de actuele luchtkwaliteit beschikbaar. Op basis
van modelberekeningen en literatuurgegevens kan evenwel voldoende invulling gegeven worden
zodat dit geen impact heeft op de effectvoorspelling.
Indien de ontsluiting via de Kanonsbaan zou gebeuren dient deze weg heraangelegd te worden,
omwille van het feit dat deze weg in zijn huidige toestand niet geschikt is voor ontsluiting van de
volledige site. Hoe dit zal gebeuren, is op dit moment niet concreet uitgewerkt en bijgevolg een
leemte in de kennis..

Op projectniveau zullen er nog veel zaken verder uitgeklaard moeten worden, zoals ondermeer het
voorkomen van archeologische erfgoedwaarden, de gedetailleerde samenstelling van de ondergrond
en de invloed op de geologie/grondwater, het ontwerp van de weg. Al die zaken dienen sowieso te
zijn uitgeklaard op vergunningenniveau.

Monitoring
Er is geen volledig overzicht van de aanwezigheid van archeologische relicten en resten van het
militair erfgoed het plangebied. Verder onderzoek hiervoor wordt voorgesteld in de milderende
maatregelen. Deze maatregelen zijn relevant op vergunningenniveau.
Monitoring ten behoeve van de effectbeoordeling van het plan wordt niet noodzakelijk geacht
binnen de verschillende disciplines en effectgroepen. Dit is dan ook niet in de tabel opgenomen.
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15.3 Globale conclusie
In het kader van de transformatie van Defensie heeft het kernkabinet van de Federale Regering in
2009 beslist dat de Citadelsite (het Kwartier Luitenant Freddy Limbosch van Diest) zou worden
verlaten als militair domein. De Citadel, werd midden juni 2011 ontruimd. Meer dan 150 jaar vormde
het gebied van de Citadel een afgeschermd militair gebied en vormt het hierbij een witte vlek binnen
de strategische visie voor en van de stad. Door het verdwijnen van de huidige functie van de Citadel
als militair domein ontstaat er een grote ongeprogrammeerde en grotendeels onbebouwde ruimte
op wandelafstand van de stadskern. De Citadel maakt immers deel uit van de kernstad van Diest; de
site is tegenaan de binnenzijde van de ringweg gelegen. Het is dan ook wenselijk de Citadelsite op
termijn integraal deel te laten uitmaken van het functioneren van de stad.
Om een totaalvisie te kunnen implementeren en uit te voeren is een planinitiatief noodzakelijk, want
de bestemming van het gewestplan is niet meer van toepassing De provincie Vlaams-Brabant werd
bevoegd voor het herbestemmingsplan (RUP) voor de Citadel.
De provincie en de stad Diest hebben een haalbaarheidstudie (volumetrisch) laten opmaken voor de
nabestemming van de Citadel (scenario’s voor volumetrische invulling van de site). Deze studie toont
aan dat er een groot ontwikkelingspotentieel aanwezig is op de site. Voor de Citadelsite is een
multifunctionele stedelijke ontwikkeling mogelijk en wenselijk.

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

De tenaille, de bastions en het bebost glacis vormen de eigendom van het Agentschap Natuur en
Bos. De overige gedeelten van de site vormen de eigendom van de stad Diest.
Er worden twee belangrijke bestemmingszones voorzien binnen het PRUP:
Stedelijk ontwikkelingsgebied met cultuurhistorische waarde
-

Parkgebied met cultuurhistorische waarde

En een indicatieve aanduiding voor de ontsluiting.
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Het gebied voor stedelijke ontwikkeling stelt een menging van functies voorop. In dit plan-MER werd
een realistische/wenselijke invulling als basis voor de effectbeoordeling genomen.
-

Gemengde combinatie van stedelijke diensten en voorzieningen / wonen met aanverwante
voorzieningen (maximale winkelvloeroppervlakte 5.000m²) / hoogwaardige verweefbare
bedrijvigheid (kantoren, kantoorachtigen, Research&Development).

-

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

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

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

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

Ziekenhuis AZ Diest: 29.569 m² (stadsbastion)

-

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

-

Verblijfsaccommodatie: 4.390 m² (Gebouwen paradeplein)

-

Wonen: 4.394 m² (intra muros)

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

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

-

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

-

Verblijfsaccommodatie: 4.390 m² (Gebouwen paradeplein)

-

Wonen: 4.394 m² (intra muros)

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

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

-

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

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

Onder de disciplines fauna en flora, landschap en erfgoed en mens worden naast negatieve
effecten eveneens een positieve impact gecreëerd. De invulling van het programma met of zonder
verhuis ziekenhuis heeft hier geen belang (evenmin binnen disciplines bodem en water).
Vanuit deze receptordisciplines wordt de duidelijke voorkeur uitgesproken voor een oostelijke
hoofdtoegang van de site via de Leuvensestraat.
Verder heeft in deze disciplines de effectbeoordeling er voornamelijk toe geleid dat er
aandachtspunten naar voor zijn gebracht voor verder studiewerk en de vergunningenfase maar
eveneens dat er verschillende suggesties (de één al dwingender dan de andere) zijn gedaan om het
PRUP verder aan te vullen – vnl. relevant in de stedenbouwkundige voorschriften.
Zo komen voornamelijk beschermings- en beheermaatregelen voor de waardevolle
vegetatie(structuur) op het daklandschap naar voor, evenals de aandacht die dient uit te gaan naar
het vermijden/oplossen van verstoring van vleermuizen. Het hoeft verder niet te verbazen dat de
erfgoedwaarde (structuur, gebouwen, archeologisch) op de site zeer beduidend aanwezig is en er
hiervoor de nodige aandacht in het PRUP en op projectniveau / flankerend niveau wordt gevraagd.

Algemeen concluderend wordt gesteld dat het PRUP zeker haalbaar is voor het milieu wanneer
maatregelen die zijn voorgesteld onder de verschillende milieuthema’s in rekening worden gebracht
(op het gepaste niveau waartoe ze behoren en rekening houdend met de dwingendheid ervan). De
ontwikkeling kan bovendien een meerwaarde bieden vanuit de invalshoeken erfgoed, functioneren
en beleving. Ook de juridische zekerheid in de bescherming van het ecologisch waardevol glacis valt
hieronder.
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16

Verklarende woordenlijst en afkortingen
Alternatief

Een andere keuzemogelijkheid, beantwoordend aan de doelstelling van het
plan, omvattende: realisatie-, lokatie- en uitvoeringsalternatief

Bemaling

Afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen
zodat werken in droge grond kunnen uitgevoerd worden

Bodemprofiel

Verticale bodemdoorsnede waarin de opbouw en de ontwikkeling van de
bodem waarneembaar is

BPA

Bijzonder Plan van Aanleg

BS

Belgisch Staatsblad

B/T - Bebouwingsindex

De verhouding van het geheel van bebouwde en/of overdekte
terreinoppervlakte van alle gelijkvloerse ruimtes van een gebouw tot de
totale terreinoppervlakte van een perceel waar op gebouwd wordt, of
desgevallend op alle percelen die deel uit maken van een totaalproject.

Discipline

Milieu-aspect dat in het kader van milieu-effectrapportage onderzocht
wordt, door de regelgeving vastgelegd als de disciplines 'mens', 'fauna en
flora', 'bodem', 'water', 'lucht', 'licht, warmte en straling', 'geluid en
trillingen', 'klimaat', monumenten en landschappen en materiële
goederen'

Emissie

Uitstoot van stoffen in de omgevingslucht

Geplande situatie

Toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het plan

Grondwaterkwetsbaarheid

De grondwaterkwetsbaarheid van een gebied is een code die het risico op
verontreiniging van het grondwater in de bovenste watervoerende laag
aangeeft (bron: dov)

G/T - Groen/terreinindex

De verhouding van de oppervlakte aan groen ten opzichte van de
oppervlakte van het volledige terrein

Immissie

De wijziging van de aanwezigheid van verontreinigingsfactoren in
atmosfeer, bodem of water rond één of meer bronnen van verontreiniging
ten gevolge van emissie uit deze bron(nen)

Ingreep-effectenschema

Schema of netwerk dat de relatie tussen de milieu

Integraal waterbeleid

Het beleid gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen,
beheren en herstellen van watersystemen met het oog op het bereiken
van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van dit
watersysteem als zodanig, en met het oog op het multifunctionele gebruik,
waarbij de behoeften van de huidige en komende generaties in rekening
wordt gebracht

MB

Ministerieel besluit

MER

Milieueffectrapport (het rapport): milieueffectrapport over een plan of
programma : een openbaar document waarin, van een voorgenomen plan
of programma en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen
alternatieven, de te verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun
onderlinge samenhang op een systematische en wetenschappelijk
verantwoorde wijze worden geanalyseerd en geëvalueerd, en aangegeven
wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten vermeden, beperkt,
verholpen of gecompenseerd kunnen worden (bron: mer-decreet van
18/12/2002)

m.e.r.

Milieueffectrapportage (het proces): de procedure die al dan niet leidt tot
het opstellen en goedkeuren van een milieueffectrapport over een
voorgenomen actie en in voorkomend geval tot het gebruik ervan als
hulpmiddel bij de besluitvorming omtrent deze actie (bron: mer-decreet
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van 18/12/2002)
MER-deskundige

Natuurlijke of rechtspersonen door de Vlaamse minister bevoegd voor het
leefmilieu als deskundige voor het opstellen van een milieu-effectrapport
in een of meerdere disciplines 'mens', 'fauna en flora', 'bodem', 'water',
'lucht', 'licht, warmte en straling', 'geluid en trillingen', 'klimaat' en
’landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’

m-mv

Meter onder het maaiveld

MOBER

Mobiliteitseffectenrapport

Ontwikkelingsscenario

Beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening
houdend met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie
onder invloed van plannen en beleidsopties

NOx

Stikstofoxiden

PAE/U

PersonenAutoEquivalenten per uur = eenheid voor verkeersintensiteiten
waarbij PW + 2,5 x VW = aantal PAE/u, met PW = aantal personenwagens
per uur en VW = aantal vrachtwagens per uur.

PM2,5

Uiterst fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 2,5 µm

PM10

Fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 10 µm

Referentiesituatie

De toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in functie
van de effectvoorspelling, omvattende : de huidige, gewijzigde en de
wenselijke situatie

Relict

Een relict is een overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de
toestand die toenmaals was. Met betrekking tot landschappen kunnen
relicten zeer divers in aard zijn en getuigen in vele gevallen van een
wordingsgeschiedenis. In wezen zijn dit punt-, lijn- en vlakvormige relicten

Remediërende maatregel

Maatregelen die voorgesteld worden om nadelige milieueffecten van het
plan te vermijden, te beperken en zoveel mogelijk te verhelpen

RSV

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

RUP

Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Sondering

Een sondering is een proef waarbij een reeks sondeerbuizen, onderaan
voorzien van een sondeerpunt, langzaam en gelijkmatig in de grond wordt
gedrukt en waarbij met bepaalde diepte- of tijdsintervallen, de
conusweerstand, de plaatselijke wrijvingsweerstand en/of de totale
indringingsweerstand worden gemeten. Met de elektrische conus kan ook
de waterspanning in de grond rond de conus worden vastgesteld. (bron:
dov)

Studiegebied

Het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de
milieu-effecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten

TAW

Tweede
Algemene
hoogtebepaling)

V/T - Vloer/terreinindex

De verhouding van de totale vloeroppervlakte tot de totale
terreinoppervlakte van een perceel waarop gebouwd wordt of
desgevallend van alle percelen die deel uitmaken van een totaalproject.
Dakverdiepingen, ondergrondse constructies of kelderverdiepingen
worden niet meegerekend in de totale vloeroppervlakte

Watertoets

Met de “watertoets” gaat de overheid na of een ingreep schade kan
veroorzaken aan het watersysteem. Het watersysteem is het geheel van
alle oppervlaktewater (gaande van water dat een helling afstroomt tot de
rivieren), het grondwater en de natuur die daarbij hoort

Waterpassing
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