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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding tot de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
 
De deputatie van de provincie Limburg heeft de beslissing genomen om over te gaan tot de 
opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de oprichting van een riool-
waterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Jesseren, een deelgemeente van de stad Borgloon.  
De huidige bestemming van de site op het gewestplan is landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. Het opzet van voorliggend PRUP is de opheffing van deze bestemming en het be-
stemmen van de site als gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut in functie van 
infrastructuur voor afvalwaterzuivering.  
 
De provincie Limburg is in toepassing van artikel 44 van het decreet houdende de ruimtelijke 
ordening van 18 mei 1999 bevoegd voor het opmaken van eigen provinciale ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen (PRUP), en dit ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie 
Limburg (RSPL). 
 
Conform het schrijven van ANB is de opmaak van een passende beoordeling voor dit PRUP 
niet nodig aangezien er een milieueffectenrapport is opgemaakt dat op 6 april 2004 conform is 
verklaard. Wel is, mede op vraag van ANB, in bijlage een milieunota toegevoegd. 
 
Er wordt op provinciaal niveau een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt voor deze RWZI omdat 
het zuiveringsgebied van Jesseren gemeenteoverschrijdend is. Het zuiveringsgebied omvat met 
name niet enkel deelgemeenten van Borgloon, maar ook deelgemeenten van Tongeren.  
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1.2 Situering van het plangebied 
 
De site is gelegen in het oosten van de stad Borgloon, die in het zuiden van de provincie Lim-
burg is gelegen. 
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Het plangebied ligt ten noordoosten van de kern Jesseren (Borgloon) en net ten westen van de 
gemeentegrens met Kortessem. De gemeentegrens valt hier samen met het tracé van de wa-
terloop Mombeek.  
De RWZI wordt ontsloten via buurtweg nr. 6 naar de Broekstraat. 
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2 RUIMTELIJKE CONTEXT 

Het plangebied grenst aan de kern van Jesseren en is gelegen op de rand van een uitgestrekt 
open ruimte gebied. Het landschap wordt gekenmerkt door een golvend reliëf met open land-
bouwgronden en verspreid gelegen populierenbosjes. Meer oostwaarts zijn de valleigronden 
van de Mombeek kenmerkend.  
 
Vanuit de kern van Jesseren ligt de site achter de Broekstraat. De site wordt ontsloten via een 
niet-verharde landbouwweg die aansluit op de Broekstraat.  
 
Momenteel worden de terreinen van het plangebied gebruikt als weiland. Enkele grote eiken en 
populieren staan aan de randen van het plangebied. Kleine landschapselementen zoals mei-
doornhagen begrenzen de buurtweg en de weilanden. 
 
Het plangebied wordt in het oosten en het zuiden begrensd door tuinen en voetbalvelden van 
FC Kolmont. Ten westen en ten noorden wordt het plangebied omgeven door weilanden en po-
pulierenbosjes. 
 
Het fietsknooppuntennetwerk Limburg –Haspengouw, loopt door Jesseren over de oude spoor-
wegberm ten westen van het plangebied en langs de Bissemstraat ten oosten van het plange-
bied. 
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Onderstaande nummering van foto’s verwijst naar het plan bestaande toestand, waarop even-
eens de richting van foto-opname is aangeduid. Het plan bestaande toestand is toegevoegd 
aan de bundel met stedenbouwkundige voorschriften. 
 

   
1. Mombeek 2. Broekstraat 3. Toegang site vanuit de Broekstraat 

   
4. Weide en populierenbosje ten 
westen 

5. Plangebied 6. Tuinen ten zuiden 

   
7.  8. Plangebied 9. Tuinen ten zuiden 
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10. Voetbalveld ten oosten 11. 12. Plangebied 

   
13. 14. weide ten noorden 15. 
 
 
Volgens de landschapsatlas is het plangebied gelegen in de relictzone ‘Bovenlopen van de 
Mombeek’. De relictzone betreft een aantrekkelijk golvend halfopen landschap waarbij de beek-
valleien en kasteelparken ruimtebegrenzend zijn. 
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3 OVERZICHT ZUIVERINGSGEBIED - LOCA-
TIEKEUZE 

 
Oorspronkelijk was voorzien om de vuilvracht van de deelgemeenten Jesseren, Groot-Loon, 
Bommershoven, Haren (Borgloon) en Kolmont, Piringen, Widooie, Mulken (Tongeren) via een 
pompstation en persleiding aan te sluiten via het afwaartse collectorenstelsel op de RWZI Wim-
mertingen.  
In het kader van de opmaak van het milieueffectenrapport is besloten om deze circa 1,7km lan-
ge persleiding niet uit te voeren, gezien de ligging ervan in een belangrijke ecologische zone 
tussen Jesseren en Gors-Opleeuw. Als alternatief dient een nieuwe RWZI te worden gebouwd 
op de rand van het dorpscentrum van Jesseren. Op deze manier wordt het zuiveringsgebied 
van Wimmertingen opgesplitst in een zuiveringsgebied Jesseren en het overige gedeelte dat 
onder het zuiveringsgebied van Wimmertingen valt. Tot het zuiveringsgebied Jesseren behoren 
de deelgemeenten Jesseren, Groot-Loon, Bommershoven, Haren (Borgloon) en Kolmont, Pirin-
gen, Widooie en Mulken (Tongeren). Het zuiveringsgebied ligt binnen het bekken van de De-
mer. In het zuiveringsgebied zijn momenteel nagenoeg geen bestaande collectoren aanwezig. 
Het gebied is echter grotendeels berioleerd, zodat na aansluiting van de lozingspunten op het 
collectorennet een groot gedeelte van het zuiveringsgebied aangesloten kan worden op de 
RWZI. 
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De precieze locatiekeuze voor de RWZI is bepaald op basis van de biologische waardering die 
aan het gebied en omgeving is toegekend. Verder werden hierbij ecotoop 101 of 102 als het 
minst milieuhinderlijk beschouwd. Na overleg met ANB is ecotoop 101 weerhouden. 
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4 BESCHRIJVING INSTALLATIE 

De ontwerpcapaciteit van de RWZI bedraagt 6.400 Inwoner Equivalenten.  
Het processchema omvat: 
• Mechanische zuivering (influentgemaal, automatisch fijnrooster, manueel rooster, zandvan-

ger (op termijn))  
• Biologische zuivering (selectortank, chemische fosforverwijdering, beluchtingsbekken, nabe-

zinktank, slibrecirculatiepomp, spuislibpomp, effluentdebietmeting) 
• Slibverwerking (gravitaire indikker, slibbuffertank) 
 
De RWZI wordt toegankelijk gemaakt via een niet-verharde weg die aansluit op de Broekstraat. 
Aquafin plant een verharding van de toegangsweg.  
 
Onderstaande figuur geeft het preliminair inplantingsplan weer. 
 

 
 
INF = influentgemaal 
DG = dienstgebouw 
BEL = beluchting 
NBT = nabezinktank 
I = indikker 
BUF = slibbuffertank 
B = bergingsconstructie 
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De site is nog geen eigendom van Aquafin maar de verwerving hiervan wordt op korte termijn 
gepland.  
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5 JURIDISCHE CONTEXT 

5.1 Bestemmingsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
 
TYPE PLAN BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  

PLANGEBIED 

Gewestplannen  Gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (KB 5 april 1977): landschap-
pelijk waardevol agrarisch gebied 

Algemene plannen van 
aanleg  

Geen Geen 

Bijzondere plannen van 
aanleg  

Geen Geen 

Gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen Geen 

Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen Geen 

Gemeentelijke ruimtelij-
ke uitvoeringsplannen 

Geen Geen 
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5.2 Verkavelingen en ruilverkavelingen 
 
TYPE PLAN BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  

PLANGEBIED 

Goedgekeurde en niet-
vervallen verkavelingen 

Geen 64VA05-01 
68VA05-01 

Ruilverkavelingen Jesseren  
Aandachtspunten: behoud landschapsbepalende hoogstam-
boomgaarden, versterking kleine landschapselementen en hun 
structurerend kenmerk (o.a. bomenrijen, populierenrijen,…) en 
de aandacht voor het behoud van de historische percelering, 
kavelindeling en wegenstructuur 

 
 
5.3 Wegen en water 
 
TYPE BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  

PLANGEBIED 

Gewestwegen Geen Geen  

Provinciewegen Geen Geen  

Voet- en buurtwegen Geen Ten zuiden: buurtweg nr. 6 
Ten westen: buurtweg nr. 14 

Rooilijnplannen Geen  Geen 

Bevaarbare waterlopen Geen Geen 

Onbevaarbare geklasseer-
de waterlopen 

Geen Mombeek 50: waterloop 2° 
categorie 
Marmolbeek 142: waterloop 
2° categorie 

Polders en Wateringen Watering de Herk Watering de Herk 
 
Watering de Herk is beheerder van de waterlopen.  
 
 
5.4 Beschermings- en klasseringsbesluiten 
 
TYPE BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  

PLANGEBIED 

Monumenten Geen  Geen  

Landschappen Geen  Geen  

Dorpsgezichten Geen  Geen  
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5.5 Natuurbeschermingsgebieden en VEN-gebieden 
 
TYPE BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  

PLANGEBIED 

Habitatrichtlijngebieden Geen  Bossen en kalkgraslanden 
van Haspengouw 
(BE2200038) 

Vogelrichtlijngebieden Geen Geen 

VEN-gebieden Geen De Mombeek (426) - GEN 
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6 PLANNINGSCONTEXT 

6.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) – 1997 
 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Borgloon geselecteerd als buitengebiedgemeente, 
wat inhoudt dat de openruimtefuncties hier primeren.  
 
Inzake de ontwikkeling en uitbreiding van afvalwaterzuiveringinfrastructuur zijn strikte voor-
waarden opgenomen. De zuivering van huishoudelijk afvalwater is ruimtelijk gebonden aan de 
kernen. De overheidssector maakt een ruimtelijk afgewogen gebiedsgerichte visie op per hy-
drografisch bekken waarin de reële behoefte aan bijkomende rioolwaterzuiveringsinstallaties    
(RWZI’s) wordt aangetoond en waarin de locaties in overleg met alle betrokken overheidssecto-
ren worden gekaderd in het ruimtelijk beleid voor het gebied. 
Vanuit technisch oogpunt is de locatiekeuze voor een RWZI afhankelijk van gravitatieprincipes 
en van de nabijheid van een waterloop voor de lozing van het effluent. Daarnaast kunnen een 
aantal ruimtelijke voorwaarden worden gesteld aan de locatiekeuze van nieuwe en de uitbrei-
ding van bestaande RWZI’s: 
• de locatie van een RWZI gaat uit van het principe van de gedeconcentreerde bundeling 

waarbij de verenigbaarheid qua reuk-, lawaai- en visuele hinder met de woonfunctie maxi-
maal is; 

• de schaal van het RWZI sluit aan bij de schaal van het landschap; 
• de omvang van het RWZI tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies 

van het buitengebied niet aan. 
Voor de aanleg van nieuwe rioleringen en collectoren geldt zoveel mogelijk het principe van 
bundeling met lijninfrastructuren.  
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In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt de Vlaamse overheid een 
ruimtelijke visie op voor landbouw, natuur en bos voor de regio Haspengouw - Voeren. Deze 
visie zal de basis vormen voor het opmaken van concrete afbakeningsplannen voor landbouw-, 
natuur- en bosgebieden. 
Binnen deze regio behoort het plangebied tot de deelruimte Vochtig Haspengouw. De deelruim-
te Vochtig Haspengouw omvat het golvend, versnipperd lintenlandschap met voornamelijk 
grondgebonden landbouw en fruitteelt tussen de valleien van Gete, Herk, Mombeek en Demer. 
Volgende concepten zijn van toepassing voor het plangebied van het PRUP en omgeving: 
• Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw tussen 

valleien van Gete, Demer, Herk en Mombeek (land- en tuinbouwgebied van Kuttekoven, 
Kerniel en Jesseren) 
° De landbouwstructuur is door zijn gemengd karakter en het belangrijk aandeel aan fruit-

teelt ruimtelijk structuurbepalend voor Vochtig Haspengouw. De door ruilverkavelingen 
goed gestructureerde agrarische gebieden wordt maximaal voorbehouden voor de be-
roepslandbouw. 

• Behoud van landschapsbepalende lijnvormige erfgoedelementen 
° Het tracé van de voormalige spoorlijn Sint-Truiden-Tongeren is als markant lijnvormig erf-

goedelement nog aanwezig. Behoud, herstel en inschakeling in toeristisch-recreatieve 
netwerken of cultuurhistorische routes moet mogelijk gemaakt worden. De ecologische 
corridorfunctie van deze structuur moet daarbij verzekerd blijven. 

• Ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling in de riviersystemen van Gete, Demer, 
Herk en Mombeek 
° De valleisystemen van de Gete, Herk, Mombeek en Demer zijn structuurbepalend voor de 

natuurlijke structuur op bovenlokaal niveau. In belangrijke delen van deze rivier- en beek-
valleien staat behoud en ontwikkeling van de natuur- en waterbergingsfunctie voorop. Het 
gaat om de ecologisch meest waardevolle valleigebieden. Deze samenhangende natuur-
complexen worden opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. 

 
Het plangebied van voorliggend PRUP is niet gelegen in een herbevestigd agrarisch gebied.  
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Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw tussen vallei-
en van Gete, Demer, Herk en Mombeek 

 

 Behoud van landschapsbepalende lijnvormige erfgoedelementen 
 

Ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling in de riviersystemen van Gete, Demer, Herk en 
Mombeek 

 
 
Gewenste Ruimtelijke Structuur deelruimte Vochtig Haspengouw  
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6.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) – 2003 
 

 

 
1: Herk en Gete 
2: Droog Haspengouw 
3: Voerstreek 

Borgloon situeert zich in de hoofd-
ruimte ‘Haspengouw en Voeren’ en 
op de overgang tussen de deelruim-
ten ‘Droog Haspengouw’ en ‘Herk 
en Gete’.  
 
De deelruimte ‘Droog Haspengouw’ 
heeft in de provincie een te verster-
ken open ruimte rol. Landbouw, 
landschap, natuur en laagdyna-
misch toerisme en recreatie moeten 
worden ondersteund. De typerende 
heuvelruggen en beekvalleien met 
hoogstamboomgaarden zijn beeld-
bepalend.  
 
De deelruimte ‘Herk en Gete’ heeft 
in de provincie een rol inzake land-
bouw, natuurontwikkeling en water-
beheersing. Het netwerk van beek-
valleien en overstromingsgebieden 
dient hierbinnen te worden gevrij-
waard.  

 
 
De kern van Borgloon is geselecteerd als hoofddorp en Jesseren als woonkern.  
 
Binnen de gewenste natuurlijke structuur behoort het plangebied tot het agrarisch cultuurland-
schap met historische elementen en dit binnen het natuurlijk systeem van het haspengouws 
Demerbekken. 
 
Economisch gezien wordt de omgeving rond het plangebied aangeduid als een gebied voor 
grondgebonden landbouw in waardevol landschap.  
 
Droog Haspengouw wordt geselecteerd als complex gaaf landschap. Kenmerkend hier is het 
golvend leemplateau, de asymmetrische dalen, de kleine landelijke nederzettingen, het open 
landschap, de hoeven en de kastelen. 
 
 
6.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Borgloon (GRS) 
 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is op 15 februari 2006 goedgekeurd door de bestendi-
ge deputatie van de provincie Limburg.  
 
Volgende ruimtelijke concepten bundelen het gewenste ruimtelijk beleid voor de stad Borgloon: 
• Wonen en functies concentreren in het centrum 
• Groen omrande woonkernen 
• Borgloon als toeristisch kruispunt 
• Beekvalleien als drager van een toeristisch-recreatief raster 
• Kasteelparken en bossen deel van het raster 
• Een groen kader rond bedrijvigheid 
• De landbouw in het kleinschalig historisch landschap verbreden en diversificeren 
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Het plangebied grenst aan de kern van Jesseren en behoort bijgevolg tot de deelruimte ‘dorpen 
aan de Mombeekvallei’. De ontwikkelingsperspectieven voor deze deelruimte zijn: 
• Drie herkenbare dorpen behouden: Jesseren kan hierbij verder ontwikkelen als lineair woon-

raster 
• De functiecluster te Bommershoven structureren 
• De Marmelbeek heraanleggen 
• Mombeek als natuurlijke ruggengraat beklemtonen: de aanwezigheid kan versterkt worden 

door toename van natte weilanden en het aanplanten van kleine landschapselementen – 
landschapsopbouw, natuurversterking en recreatief medegebruik stimuleren 

• Bellevuebos verbinden, natuurwaarden verhogen: lineaire groenstructuren (houtkanten, ha-
gen en grachten) richting vallei van de Mombeek 

• Een kenmerkend kleinschalig valleienlandschap behouden 
• Landschapspark “Gorse kastelen” opbouwen 
• N79: lint gebroken door beekvalleien 
• Fruitspoor en Romeinse Kassei als verbindingssnoer 
 
Binnen de gewenste nederzettingsstructuur wordt als actie de uitwerking van een locatiestudie 
voor KWZI’s aan de bestaande kernen vooropgesteld. Kleinschalige waterzuivering dient hierbij 
als principe te worden vooropgesteld. Belangrijk is dat alle betrokken partners voor overleg 
worden samengebracht. Een bevoorrechte partner is de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).  
 
Het terrein van FC Kolmont wordt aangeduid als gedeeltelijk zonevreemd.  
 
Bij de acties van de gewenste toeristisch-recreatieve structuur wordt bij het versterken van het 
toeristisch-recreatief netwerk speciale aandacht gevraagd voor passieve ontsluiting van KWZI’s 
en wachtbekkens; overleg met Aquafin en de VLM is noodzakelijk.  
 
In de gewenste natuurlijke structuur wordt het voorzien van ruimte voor water als belangrijk 
aandachtspunt aanzien. Specifiek wordt ook het beschikbaar stellen van ruimte voor de aanleg 
van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties als een belangrijke taakstelling opgenomen. De 
KWZI’s kunnen immers een substantiële bijdrage leveren aan het kwantitatief en kwalitatief ver-
hogen van de natte biotopen in de natuurlijke structuur. In de oostelijke deelruimte, waartoe 
Jesseren behoort, wordt vooral de verweving van landbouw en natuur vooropgesteld. Er is in 
deze deelruimte ruimte voor het bovengronds enten van KWZI’s op en in de beekvalleien. Zo 
ontstaat eveneens een ecologische bijdrage aan de natte milieus in de gemeente.  
De inrichting van de KWZI’s heeft als doel de verbetering van de waterkwaliteit. Bij voorkeur 
worden deze natuurlijke KWZI’s geïntegreerd in de omgeving. De principes worden gereali-
seerd op het niveau van 4 functies: 
• KWZI’s hebben in eerste instantie een milieuhygiënische functie; 
• KWZI’s versterken ook de landschappelijke structuur van de gemeente; 
• ze versterken tevens de natuurlijke structuur door de versterking van de ecologische natte 

infrastructuur; 
• daarnaast kunnen ze als rustplaats en informatieplek ook een recreatieve functie vervullen. 
 
In de bindende bepalingen wordt de RWZI te Jesseren aangeduid als een educatief natuurele-
ment en als natuurversterkend nat gebied.  
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6.4 Deelbekkenbeheerplan Mombeek 
 
Het plangebied van voorliggend PRUP is gelegen in het deelbekkenbeheerplan van de Mom-
beek, als onderdeel van het Demerbekken.  
 
De doelstellingen van het bekkenbeheerplan zijn als volgt samengevat: 
• maximale retentie van hemelwater aan de bron 
• sanering afvalwaterlozingen 
• bewaking en verbetering van de kwaliteit van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur 
• voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging 
• voorkomen en beperken erosie en sedimenttransport naar de waterloop 
• kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer 
• duurzaam (drink)watergebruik 
 
Voorliggend planvoorstel kadert binnen de doelstellingen van het ontwerp-bekkenbeheerplan 
van de Demer. Na de splitsing van het zuiveringsgebied Wimmertingen in een zuiveringsgebied 
Wimmertingen en Jesseren is in het optimalisatieprogramma (2008 – 2011) de uitvoering van 
bovengemeentelijke saneringsprojecten in het zuiveringsgebied Wimmertingen opgenomen als 
actie.  
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7 GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

Landschappelijk situeert het plangebied zich in de vallei van de Mombeek en grenst het aan de 
kern van Jesseren. Het habitatrichtlijngebied ‘de bossen en graslanden van Haspengouw’ be-
vindt zich ten noordoosten van het plangebied en is beeldbepalend voor de ruime landschappe-
lijke omgeving van het plangebied. De Mombeek is de natuurlijke ruggengraat en moet beklem-
toond worden door toename van natte weilanden en het aanplanten van kleine landschapsele-
menten. In de vallei bevinden zich hoofdzakelijk graslanden, al dan niet ingeplant met populier 
of populierenbosjes die plaatselijk zorgen voor een gesloten landschap. Geregeld zorgen popu-
lierenrijen voor een verticale dimensie in het landschap. Als houtproducent en waterzuiger is hij 
hier erg geliefd. In het noordelijk gedeelte van het studiegebied bepalen populierenrijen het 
landschapsbeeld. De bomenrijen werden aangeplant op de scheiding van de akkerpercelen en 
in en langs weilanden. In de 2de helft van de 19 de eeuw evolueerde een relatief open land-
schap tot een meer gesloten landschapstype van hoofdzakelijk weiden omringd door meidoorn-
hagen. Ten noorden van het plangebied vormen zulke meidoornhagen de afscheiding tussen 
de weide en de aarde weg.  
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Rondom de waterzuiveringsinstallatie wordt geopteerd voor een randbeplanting die een buffe-
rende rol kan vervullen ten aanzien van de woonomgeving. Het bestaande patroon van populie-
renrijen en eiken dient hierbij maximaal behouden of hersteld te worden; en dit aangevuld met 
een struweel. Het struweel dient te bestaan uit streekeigen soorten: meidoornhaag, een hout-
kant met Vlier, Knotwilg, Sleedoorn,…). Door de randbeplanting kan de site landschappelijk op-
timaal ingepast worden in de omgeving. Er wordt met name een link gelegd met het typerende 
landschap. Om die reden wordt ook voorgesteld om de draadafsluiting aan de binnenzijde van 
de groenbuffer aan te leggen. Enkel indien dit niet kan om redenen van onderhoud, kan hierop 
een uitzondering worden gemaakt.  
Intern wordt geopteerd voor het bundelen van de bebouwing. Bovendien dient het dienstge-
bouw zo dicht mogelijk aan de straatzijde worden opgericht. Het betreft een kleinschalig ge-
bouw bestaande uit 1 bouwlaag.  
 

 

Bovenstaande visie is in eerste instantie gebaseerd op de principes van het RSPL waarvan 
voorliggend PRUP een uitvoering is. In het RSPL wordt aangegeven dat het plangebied gele-
gen is binnen een te versterken valleigebied waarbij fragmenten van hoogstammen kenmer-
kend zijn. In het PRUP wordt deze visie beantwoord door rondom de installatie een groenbuffer 
te voorzien met aanplantingen die afgestemd zijn op het valleigebied en met behoud van de 
bestaande hoogstammen.  
In het RSV wordt gesteld dat de zuivering van huishoudelijk afvalwater ruimtelijk gebonden is 
aan de kernen. Doordat Jesseren op provinciaal niveau geselecteerd is als woonkern, wordt 
ook aan dit principe voldaan in voorliggend PRUP. 
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8 WATERTOETS 

8.1 Algemeen kader 
 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 no-
vember 2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets 
worden genoemd.  
 
Artikel 8 van dat decreet luidt: 
"Art. 8. § 1. De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, 
draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan 
het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen 
aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt 
en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de 
vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersys-
teem, gecompenseerd. 
 
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat 
voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die 
wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de 
gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en 
bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water 
door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap 
en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen". 
 
In artikel 8§5 van het decreet integraal waterbeleid werden specifiek de ruimtelijke uitvoerings-
plannen onderworpen aan de watertoets bij wijziging van het decreet van 25 mei 2007. 
 
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit over de water-
toets definitief goed. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden richtlij-
nen voor de toepassing van de watertoets. Het besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
van 31 oktober 2006 (Nr. 350 - pag 58326), trad in werking op 1 november 2006. 
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8.2 Toepassing op het PRUP 
 

 

 
 
Conform bovenstaande figuur is het plangebied van voorliggend PRUP in een mogelijk over-
stromingsgevoelig gebied gelegen. Om naar de toekomst toe voldoende zekerheid in te bouwen 
is inzake waterhuishouding in de verordenende bepalingen opgenomen dat alle werken, hande-
lingen en wijzigingen in functie van het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor 
het behoud van de watersystemen en het voorkomen van wateroverlast bij de natuurlijke over-
stromingsgebieden toegelaten zijn. Ook worden in hoofdzaak waterdoorlatende verhardingen 
gebruikt en is rondom de installatie een groenbuffer voorzien die gevrijwaard dient te blijven van 
bebouwing en verharding (met uitzondering van de toegangsweg).  
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Het plan situeert zich in erosiegevoelig gebied. In zo’n gebied is het belangrijk om aan te geven 
of het plan of later het project aanleiding zou kunnen geven tot versnelde afstroming van opper-
vlaktewater van hellingen en tot afspoeling van bodemdeeltjes. De bouw van de RWZI zal hier-
op geen impact hebben, zeker aangezien het over een vlak terrein van beperkte oppervlakte 
gaat. 
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Het plangebied situeert zich in een zone die zeer gevoelig is voor grondwaterstroming. Met 
grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van het grondwater doorheen de onder-
grond bedoeld en de toestroming door kwel. Dit wil zeggen dat bij de uitvoering van het project 
de nodige aandacht zal moeten besteed worden aan de impact op de grondwaterstroming en 
grondwaterstand. Afhankelijk van de diepte van de constructies en de aard van de bemaling zal 
er een impact zijn op het grondwater. 
Bemaling heeft eerder een tijdelijke impact nl. tijdens de duur van de werken en de invloed op 
het grondwater is afhankelijk van de grondwaterstand en de uitvoeringstechniek. Tijdens het 
ontwerp zal hiermee rekening moeten gehouden worden.  
Permanente constructies kunnen de grondwaterstroming doorsnijden. De meeste constructies 
zijn deels bovengronds en deels ondergronds voorzien. De impact van de aanwezigheid van de 
constructies op de grondwaterlagen zal nagegaan worden tijdens het ontwerp, wanneer ook de 
diepteligging van de constructies gekend is. Indien noodzakelijk kunnen er maatregelen naar 
bijkomende berging getroffen worden. Aangezien de RWZI en het grondwaterstromingsgevoeli-
ge gebied zich situeert in de alluviale vallei van de Molenbeek zijn de grondwaterstromingen 
waarschijnlijk gericht naar de Molenbeek. Het is van belang dat de aanwezigheid van de con-
structies de richting van de grondwaterstroming niet zal beïnvloeden. 
 
 
Om bovenstaande redenen kan geconcludeerd worden dat voorliggende planoptie nauwelijks 
een gewijzigde invloed heeft op de waterhuishouding van het gebied en de omgeving. Verdere 
mogelijke impact zal uit onderzoek tijdens ontwerpfase moeten blijken. Hieraan zullen dan 
eventuele maatregelen gekoppeld worden. 
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9 RUIMTEBALANS 

Onderstaande tabel geeft de ruimtebalans weer. 
 

Bestemming gewestplan (m²) 

Landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied 

14.500

 

Bestemming PRUP (m²) 

Gebied voor zuiveringsinfrastructuur 
voor afvalwater 

14.500

      Groenbuffer (in overdruk) 6.621

 
 
Bepalingen in verband met de bestemmingen 
 
Aard van de zones 
Volgende bestemmingszones zijn opgenomen in het plangebied: gebied voor zuiveringsinfra-
structuur voor afvalwater en groenbuffer. 
 
Lijst met op te heffen voorschriften binnen de grenzen van het PRUP 
KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting van de ontwerp-gewestplannen en gewest-
plannen: Gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (KB 5 april 1977): landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied. 
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10 BIJLAGE 1: brief van ANB d.d. januari 
2007 
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11 BIJLAGE 2: milieunota 
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12 BIJLAGE 3: technisch plan van de RWZI 


