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lrule¡o¡nc

Het betreft in deze een bestaande installatie die zich situeert in natuurgebied. De RWZI zuivert huishoudelijk en industrieel afualwater dat aangevoerd wordt

door twee graviterende collectoren. Het afualwater is afkomstig van de gemeenten Tongeren, Herstappe en Riemst.

Gelet op het feit dat het zuiveringsgebied gemeentegrensoverschrijdend is, werd in overleg met de hogere overheid overeengekomen dat het aangewezen is om

een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen.

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 5 63-35824
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BeSTanNDE FEITELIJKE EN JURIDISCHE TOESTAND

Bestaa nd e ru i mtel ij ke stru ctu u r
De RWZI is gelegen ten oosten van Tongeren en sluit onmiddellijk aan bij het erkend natuurgebied de Kevie. Het betrokken terrein is de kadastraal gekende

sectie B, nr. 20". ln westelijke en noordelijke richting sluit de installatie aan bij beboste percelen, aan oostelijke en zuidelijke zijde bevinden zich weilanden met

populieraanplantingen. Door deze aanwezige beplantingen op de aanpalende percelen is de installatie visueel optimaal geïntegreerd in zijn omgeving.

De bestaande installatie werd gebouwd in 1987 met een capaciteitvan 18.000 IE.

Plangebied in beeld
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Juridische toestand

Gewestplan

Het terrein is op het gewestplan grotendeels gelegen in natuurgebied, een klein strookje langs de weg is

als parkgebied ingetekend.

Stedenbouwkundige vergunningen

Bouwvergunning dd 1987

Milieuvergunningen

7 50.O I 1987 .1 28, dd 221 09 I 1 988 en gel d i g tot 21 I 09 I 2008

BMV/00012701/600, dd 5/03/1993 en geldig rot22lO9l20O8

AMV/000127011604, dd 1611211997 en geldig tof 2210912008

AMV/000 1 27 O 1 I 1 OOO, dd 28106/1 999 en gel di g tot 221 09 I 2OO8

750.711N01.199, dd 30/08/2001 en geldig lol2110912908
Kaart 3: Gewestplan

Beschermd landschap 'Het park van de Oostelijke Jeker'

De installatie is gelegen in het beschermd landschap 'Het park van de oostelijke Jeker'. Het gebied werd in de landschapsatlas eveneens aangeduid als anker-

plaats. Het gebied wordt beschermd omwille van de wetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal-culturele en ruimtelijk-structurerende waarde

- Wetenschappel ij ke waarde:

Het gebied heeft een opmerkelijke waarde op hydrografisch vlak. ln tegenstelling tot de Herk en de Demer, waar de dalen verder eroderen, hoogt de Jeker haar

dal aan. Dat opvulstadium is hier duidelijk waarneembaar. Tussen Jeker en Oude Jeker strekt zich een ca. 1 km breed alluvium uit. Venige depressies ken-

merken de oude Jekermeanders.

ITechnum NV Aldeling Ruimtelijke Planning bJ-J5ð24



Provinciaal RUP'RWZI Tongeren'' Deel lll. Toelichting

- Historische waarde:

Het gehucht Blaar is één van de stedelijke buitingen die in de 12de eeuw met de stad Tongeren in een stadsvrijheid werden verenigd. De Blaarmolen was de

meest stroomafwaarts gelegen molen van alle Tongerse watermolens op de Jeker. De ontwateringsgrachten in de Jekervallei getuigen van de voormalige land-

bouwpraktijk, waarbij de beemden voornamelijk als hooiweiden fungeerden. De historische percelering is er grotendeels herkenbaar. Het kasteel Scherpenberg

was een belangrijk leengoed, afhankelijk van het leenhof van Hamal en Rutten. Het restant van een dreef gaat richting Nerem.

- Esthetische waarde:

Het gebied wordt gekenmerkt door een grote landschappelijke variatie: hooilanden, drassige terreinen, moerassen en rietkragen, dit alles omzoomd door hoog-
stamboomgaarden, struwelen van els of wilg en populieren. Noordelijk heeft de Blaarmolen met kolkvijver een schilderachtig effect. Verder zijn het kasteelpark

van Scherpenberg, de oude spoorlijn naar Aken, die het gebied richting Tongeren doorkruist, en de beemden langs de Ezelsbeek landschapsbepalend en van

esthetisch belang.

- Sociaal-culturele waarde:

Het gebied heeft een educatief en recreatief belang. Het fungeert als een groene long voor de in de onmiddellijke nabijheid gelegen stedelijke agglomeratie.

Fiets- en wandelroutes zijn er uitgestippeld.

- Ruimtel'rjk-structurerende waarde:

De vallei van de Jeker was hier bepalend voor de opbouw en organisatie van het landschap.

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Plannrng 10 63-35824
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Planningscontext

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Tongeren is in het RSV geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelük gebied, de afbakening gebeurt op provinciaal niveau. Het betrokken terrein valt

echter niet binnen de ontwerpafbakening van het stedel'rjk gebied, bijgevolg zal er een buitengebiedbeleid gevoerd worden. Het buitengebied is op het niveau

van Vlaanderen bekeken, het gebied waarin de open (onbebouwde) ruimte overweegt. Elementen van bebouwing en infrastructuur die in functionele samen-

hang zijn met de niet-bebouwde ruimte maken er onderdeel van uit en kunnen plaatselijk overwegen. Buitengebied is aldus een beleidsmatig begrip.

De aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen worden geconcentreerd in de kernen van het buitengebied. Het niveau en de reikwijdte

van de voorzieningen wordt in overeenstemming gebracht met het belang van de kern. Er wordt gestreefd naar de verweving van de verschillende activiteiten

wordt door een lokalisatie- en mobiliteitsbeleid gegarandeerd en versterkt.

De niet aan het wonen gekoppelde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen moeten voldoen aan de volgende ruimtelijke voorwaarden:

- de schaal van de voorziening sluit aan bij de schaal van het landschap;

- de omvang van de voorziening tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aan.

Met betrekking tot de afualproblematiek wordt preventie (voorkomen en beperken) als de meest duurzame oplossing onderschreven. Technologische verbete-

ringen kunnen slechts worden waargemaakt door een geleidelijke en voortdurende aanpassing van het consumptiegedrag en van de productiemethoden. Op de

tweede plaats wordt gekozen voor hergebruik en op de derde plaats voor recyclage van afualstoffen.

Afualstoffen die niet kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd zullen, indien mogelijk, moeten worden verbrand. Verbrandingsassen en afualstoffen die niet

kunnen worden verbrand zullen moeten worden gestort.

Nieuwe infrastructuur voor de zuivering van industrieel afualwater moet worden gelokaliseerd op het bedrijventerrein, gekoppeld aan het bedrijf of gegroepeerd.

De zuivering van huishoudelijk afualwater is ruimtel'rjk gebonden aan de kernen. De overheidssector maakt een ruimtelijk afgewogen gebiedsgerichte visie op

per hydrografisch bekken, waarin de reële behoefte aan bijkomende rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) wordt aangetoond en waarin de locaties in overleg

met alle betrokken overheidssectoren 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

Technum NV Aldeling Ruimtelijke Planning 11 63-35824
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effluent. Daarnaast kunnen een aantal ruimtelijke voorwaarden worden gesteld aan de locatiekeuze van nieuwe en de uitbreiding 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 maximaal 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.

Provi nciaal Ru i mtel'lj k Stru ctu u rp lan Li mburg

Volgens het provinciaal ruimtelijk structuurplan maakt Tongeren deel uit van de hoofdruimte Haspengouw en Voeren en de deelruimte droog Haspengouw.

Tongeren wordt aangeduid als een structuurondersteunend kleinstedelijk gebied.

Droog Haspengouw heeft een te versterken open ru¡mte rol voor de provincie. Landbouw, landschap, natuur en laagdynamisch toerisme en recreatie moeten

worden ondersteund. De agrarische activiteit is de belangrijkste economische drager en ook het meest bepalend voor het ruimtelijk beeld. De ruimtelijke struc-
tuur van deze deelruimte is vergelijkbaar met die van het zuidoosten van de provincie Vlaams-Brabant (Hageland). Visie en concept worden bij voorkeur grens-

overschrij dend u itgewerkt.

Tot deze deelruimte behoren (delen van) de gemeenten Sint-Truiden, Borgloon, Halen, Hoeselt, Gingelom, Heers, Tongeren en Riemst.

Vol gende ruimtel ij ke pri nci pes worde n voorgestel d :

- bovenlopen van beekvalleien van het Demer- en Herkbekken als groene linten in het landschap

- Tongeren en Sint-Truiden als regionale centra met een breed uitrustingsniveau en draagvlak

- een evenwichtig hiërarchisch patroon van kernen

- herkenbare en afzonderlijke kernen van elkaar gescheiden door beekvalleien en natuurlijke buffers

- heuvelruggen en beekvalleien als dragers van een waardevol landschap

- open landbouwgebieden scherp gescheiden van stedelijke gebieden en kernen.

Grondgebonden landbouw is een voor die deelruimte zeer belangrijke ruimtegebruiker. Het vrijwaren van de bestaande open ruimten is daarvoor essentieel.
Daartoe kunnen bouwvrije agrarische zones worden afgebakend. Bij de afbakening van deze zones wordt rekening gehouden met de uitbreiding van bestaande
exploitaties.

De landschappelijke kwaliteiten kunnen worden uitgebouwd uitgaande van het reliëf, met plateaus en beekvalleien, de kastelen als bakens, het Gallo-Romeins
verleden, motten en mergelgroeven, hoogstamboomgaarden enz. Versterking van een verspreide bosstructuur is mogelijk.

Technum NV Afdel¡ng Ruimtelijke Planning 12 63-35824
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Gemeentel ijk Ruimtelijk Structuurplan

Het voorontwerp van GRS wordt momenteel afgerond en zal voor structureel over¡eg worden voorgelegd voorjaar 2006.

De RWZI is gelegen in de deelruimte "Ruimtelijk concept valleicomplex Jekerbekken"

Visie

De Jekervallei kan opgesplitst worden in een onbebouwd en bebouwd valleiqebied.

Binnen deze deelruimte vormen de natuurlijke en ecologische elementen van de Jekervalleien de blauw-groene aders (doorheen bebouwd gebied) dé structure-

rende draqers. Hier is de natuur de hoofdfunctie.

ln het onbebouwde valleiqebied moet de natuurfunctie primeren op alle andere harde en zachte functies, teneinde de continuïteit van het ecologisch netwerk en

de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten te vrijwaren.

Het natuuneservaat'de Kevie'vormt binnen deze deelruimte, als groene long, een beeldbepalend natuurqebied.

Ontwi kkeli nqsoersoectieven

De volgende ontwikkelingsperspectieven worden binnen deze deelruimte opgesomd:

. De dualiteit van de Jekervallei doorheen Tongeren als uitgangspunt hanteren bij het uitwerken van de ontwikkelingsperspectieven.

De Jekervallei doorsnijdt zowel het open landbouwgebied als het meer versteende gegeven van Tongeren, Lauw en Mal-Nerem-Sluizen. Hierdoor heeft de

Jekervallei enerzijds een sterke natuurlijke beeldwaarde en anderzijds een meer versteend gezicht.

De ontwikkelingsperspectieven van de natuurlijke Jeker zijn gericht op het behouden en versterken van de KlE-structuur (bosjes, bomenrijen, holle wegen,

...) als visuele verankering in het open landschap en het versterken van de continuiteitvan deze natuurlijke drager. De Jekervallei moet in 'De beemden'en

het natuurreservaat 'de Kevie' een belangrijke natuurlijke en landschappelijke meenryaarde creëren en fungeren als structurerend element binnen deze

groene long van Tongeren.

De versteende Jekervallei dient visueel zichtbaar aanwezig te zijn in het bebouwde weefsel en dient zodanig als een groenblauwe ader een positieve bijdra-

ge te leveren aan de woon- en leefkwaliteit in het stedelijk weefsel (wonen aan het water, koppeling water - toeristisch-recreatief netwerk, ...). Groene stap-

stenen bewerkstelligen de ecologische verbinding voor fauna en flora.

. Het behoud en versterken van de KlE-structuur als eigenheid van het Jekerlandschap.

. Het vrijwaren van de continuiÏeit van de valleigebieden Jeker-Ezelsbeek.

. Het tegengaan van de barrièrewerking van aanwezige infrastructuren (wegen, spoorwegen, ...).

. Het natuurgebied 'de Kevie'als groene long van Tongeren en van de Jekervallei vrijwaren en versterken.

Technum NV Afdelìng Ruimtelijke Plann¡ng 63-35824
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' De Jekervallei doorheen het natuurgebied 'de Kevie' moet fungeren als structurerend element. Het is daarom essentieel dat het totaalconcept van 'de Kevie'

max¡maal rekening houdt met en tegemoet komt aan de potenties en kwaliteiten van de Jeker.

Buitengebied wil zeggen dat de open ruimte in deze gebieden overheerst. De aanwezige bebouwing en de infrastructuur zijn in samenhang met de niet-

bebouwde ruimte. Het doel is de eigenheid van het buitengebied te bewaren.

De bestaande woonkernen kunnen versterkt worden. De locatie van watezuiveringsinstallaties is afhankelijk van de ligging van de collectoren en de nabijheid

van een waterloop.

De ruimtelijke principes voor waterzuiveringsinstallaties zijn de volgende:

- de schaal van de RWZI sluit aan bij het landschap;

- de structuren en functies van de structuurbepalende functies van het buitengebied worden niet aangetast;

- men gaat uit van gedeconcentreerde bundeling waar er een maximale verenigbaarheid met woningen en reuk-, lawaai-, en visuele hinder bestaat.
De installatie is gelegen in de nabijheid van de Jeker die geselecteerd is als structurerend hydrografisch element. Structurerende hydrografische elementen spe-

len als landschappelijke elementen en als netwerk een structuurbepalende rol. Bebouwing op of nabij de oevers wordt tegengegaan. Behoud en herkenbaar-

heid van het element staan centraal bij ruimtelijke ingrepen. Voor de structurerende hydrografische elementen is een samenhangende ontwikkeling van vallei en

omgeving door gedifferentieerde typologieën en concepten nodig.

Toetsing van de locatie aan de planologische context

Het RSV stelt dat de schaal van de voozieningen moet aansluiten bij de schaal van het landschap. De ruimtebehoefte van de installatie is van die aard dat de

schaal van het omliggende landschap niet wordt geschaad. De perceelsgrootte is van hetzelfde schaalniveau als de omgeving. De omvang van de voorziening
tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functie van het buitengebied niet structureel aan.

Ook het PRSL gaat ervan uit dat de open ruimte optimaal dient bewaard te worden en dat de structuurondersteunende functies van het buitengebied dienen ge-

respecteerd te worden. Gelet op het feit dat het hier een bestaande installatie betreft waarbij geen verdere uitbreidingen worden voorzien, kan worden gesteld

dat de open ruimte niet verder wordt aangetast.

Het studiegebied ligt in de deelruimte "Ruimtelijk concept valleicomplex Jekerbekken", zoals deze in het GRS wordt voorgesteld. De goedkeuring van het pRUp

doet hier structureel geen afbreuk aan, aangezien het een bestaande installatie betreft. De inplanting van de verschillende onderdelen van de installatie werd
bepaald met het oog op een zuinig ruimtegebruik. Bestaande beplantingen worden zoveel mogelijk gerespecteerd en geïntegreerd in de aanleg van het perceel.

Dit past in de visie van de gemeente tot het bewaren en herstellen van kleine landschapselementen.

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 14 63-35824
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Milieu

Speciale beschermingszones (SBZ(H) en SBZ(V))

Kaart: Habitatrichtlijngebied - 700m-zone

VEN-gebied

Kaart: VEN-gebied

Deel lll:Toelic

Het project situeert zich gedeeltelijk in het habitatrichtlijngebied (SBZ(H)) B,E2200041 Jekervallei en bovenloop van de

Demervallei. Het habitatrichtl'rjngebied valt samen met het geb¡ed 'de Kevie'. Het natuurgebied 'de Kevie' bestaat uit

moerassen, rietkragen, beemdweiden en houtkanten.

Uit de passende beoordeling blijkt dat de installatie geen s¡gnificant negatieve effecten heeft op het richtlijngebied. Om

mogelijke effecten bij de renovatie te vermijden, worden in de passende beoordeling een aantal mitigerende of milderen-

de maatregelen voorgesteld.

De integrale versie van de 'Passende beoordeling' is als bijlage bij deze nota gevoegd.

Het studiegebied is niet in of in de nabijheid van vogelrichtlijngebied (SBZ(V)) gelegen.

Het terrein wordt volledig omsloten door VEN-gebied. Bij de afbakening is duidelijk rekening gehouden met de ligging

van de installatie.

Aangezien er geen significant negatieve effecten te verwachten zijn op het habitatrichtlijngebied, kan men er redelijker-

wijs van uitgaan dat dit ook zo is voor het VEN-gebied.

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 15 63-35824



Watertoets

ln art.8 van het decreet lntegraal Waterbeheer wordt gesteld: "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 voonruaarden of aan-
passingen 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 watersysteem, gecompenseerd".

Aangezien het hier om een bestaande installatie gaat en het in feite enkel een juridische bestendiging behelst van die bestaande installatie en er geen uitbrei-
ding wordt voorzien, kan men er redelijkerurøijs van uitgaan dat er geen schadelijke effecten zullen ontstaan door de goedkeuring van dit plan.

Het plangebied is gedeeltelijk gelegen in door de waterloop overstroombaar gebied

(NOG)en recent overstroomd gebied (ROG).

Provinciaai RU P'RWZI Tongeren

- De invloed van verharde oppervlakte door versnelde afstroming zal voor-

komen worden op het terrein zelf:

o door het maximaal gebruik van doorlatende materialen;

o buffering van het oppervlaktewater conform de machtigingsvoorwaarden

van de Bestendige Deputatie;

o opvang van dakwater conform de stedenbouwkundige verordening.

- Aangezien het hier een bestaande installatie betreft, zal de goedkeuring van

dit plan geen bijkomend verlies aan komberging betekenen. De installatie is

reeds volledig gerealiseerd en er wordt geen uitbreiding voozien.

2. Oppervlaktewater

Deel ill. Toeliclrtìnq

I

NOG-gebjed - Orerstroombaar wnu¡t de waterloop

ebieden

t./

)

Kaart4: NOG -

Op de RWZI zelf wordt geen overstort voorzien. Het eigen afualwater wordt bij het influent gevoegd en mee gezuiverd op de installatie.

3. Grondwater

Er ziin geen blijvende effecten te venruachten. Tijdens de renovatie van de installatie kan er tijdelijk een wijziging ontstaan. ln het kader van de passende

beoordeling (zie in bijlage) werd een inschatting gemaakt van de mogelijk invloed van bemaling tijdens de werkzaamheden. Hieruit blijkt dat de invloed zal

beperkt blijven tot een straal van 10 m buiten de bouwput, wat betekent dat de invloed beperkt blijft tot het terrein zelf .

Technum NV Afdehng Ruimtelijke Planning 16
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4.

Een zone van 5m langs de waterloop zal vrrtj gehouden worden om te voorkomen dat licht passieve meandering direct tot vaste oeverbescherming moet

aanle¡ding geven. Een vr'rje doorgang van 5 m, zonder beplantingen en zonder afsluitingen zal gegarandeerd blijven. Ondergrondse parallelleidingen wor-

den enkel aangelegd in de buitenste meter van de zone aansluitend bij de zone voor openbaar nut.

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 17 63-35824
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Provinciaal RUP "RWZI Tongeren" Deel lll. Toelichting

TOexOvISTIGE INRICHTING EN ONTWIKKELING VAN HET TERREIN
De RWZI Tongeren werd in 1987 gebouwd voor een ontwerpcapaciteit van 18.000 IE (basiskwaliteit). De afbakening van de zuiveringsgebieden is een recht-

streeks gevolg van de gemeentelijke TRP's die in het verleden werden opgemaakt. Alle rioleringen en collectoren werden aangelegd op basis van deze plan-

nen. Met andere woorden, ook de inplanting van de RWZI's is een gevolg van deze TRP's.

lnmiddels wordt op deze RWZI nutriëntverwijdering toegepast. De capaciteit voor nutriëntvenruijdering bedraagt 15.480 lE.

De installatie is bemand met één persoon.

Beschriiving van de installatie

Waterlijn:

. Het afualwater (DWA+RWA) wordt met behulp van 3 vijzels opgepompt.

. Het deel van het regenwater dat niet door de influentv'rjzels kan worden venryerkt, wordt met 4 stormvijzels naar de Jeker gepompt.

. Vanaf de vijzels stroomt het afualwater gravitair naar 3 langszandvangers. Er is geen rakelbrug: het zand wordt periodiek afgezogen door een externe ruim-

firma.

. Na de zandvangers stroomt de DWA door een staprooster vooraleer in het beluchtingsbekken terecht te komen. ln het beluchtingsbekken wordt er intermit-

terend gestuurd op zuurstof.

. Het RWA-debiet loopt naar een regenbezinktank.

. Er is 1 nabezinktank.

. Het effluent stroomt gravitair naar de Jeker.

. De slibrecirculatie gebeud door middel van een vijzel en een pomp.

. Er wordt ter hoogte van de zandvangers gedoseerd met FeCls voor de chemische defosfatatie.

Sliblijn:

. Na indikking in een gravitaire indikker wordt het slib gepompt naar de lagune en dan vervoerd naar de RWZI Hasselt voor ontwatering.

De geplande renovatiewerken behelzen de bouw van een nutriëntverwijderaar.

Techr¡um NV Afdel¡ng Ruìmtelijke Planning 19 63-35824
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BesreuM I NcspLAN EN srED EN BouwKU N Dtc E vooRsc H RTFTEN

De installatie dient volledig ingeplant te worden binnen de zone voor openbaar nut. Verhardingen worden tot een minimum beperkt en zcn¡eel als mogelijk uitgevoerd in

waterdoorlatende materialen. Ui2ondering hierop kan gemaakt worden voor verhardingen die in functie van de exploitatie van de installatie gebruikt worden door a¡¡are

voertuigen.

Rondom de zone wordt, daar waar mogelijk, een zone voor buffer voorzien. Het uitbreiden van het PRUP, om rondom te komen tot volwaardige zones voor buf-
fer met een breedte van 10 m, is niet mogelijk aangezien het terrein volledig omgeven wordt door VEN-gebied.

ln principe wordt dus een buffer van 10 m voozien, waar dit niet mogelijk is omwille van de bestaande toestand, wordt een maximale buffer voorzien afhankelijk
van de plek. De volledige zone voor buffer dient beplant te worden. Vanaf de weg van Blaar naar Mal zal een toegang tot de zone aangelegd worden. Maxi-
maal twee toegangen zijn toegelaten. Deze hebben een maximale breedte van 7 m. De toegangen zijn slechts indicatief weergegeven, de exacte ligging wordt

bepaald door de concrete inrichting van de zone.

ln de bufferzone zijn grachten, afwateringskanalen en overstromingsgebieden toegelaten in die mate dalze de functie van de zone niet hypothekeren. Onder-
grondse constructies zijn onder dezelfde voonruaarde eveneens toegelaten.

Aan westelijke en zuidelijke ljde, aansluitend bij het meer bebost natuurgebied vormt de buffezone een overgangszone. De inrichting, en dan vooral de plantenkeuze, van

dezezone gebeurt in overeenstemming met het aanpalende natuurgebied.

Voor alle beplantingen dienen streekeigen soorten gebruikt te worden, ongeacht de zone waarin zezich bevinden.

Het PRUP heeft een totale oppervlakte van 17.451m', als volgt over de verschillende bestemmingen verdeeld:

-Zone voor openbaar nut 12.849 m2

-Zone voor buffer 3.713 m2

-Zone none aedificandi 557 m2

-Zone voor gracht 332m,

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 20 63-35824
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Op Te HEFFEN VOORSCHRIFTEN
De voorschriften van het van toepassing zijnde gewestplan worden opgeheven.

Concreet worden de voorschriften van volgende gebieden opgeheven en vervangen door de voorschriften van onderhavig PRUP:

- Natuurgebied

- Parkgebied

RuhnreeoEKHoUDING

De totale oppervlakte van het PRUP bedraagt 17.451 m2

Deel lll: T oelichting
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3.634
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m'Bestemming PRUP

Zone voor openbaar nut
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Bestemming Gewestplan

Natuurgebied

Parkgebied
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Datum:

Bevoegde nationale instantie: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdel¡ng Natuur

Adres: Koning Albert ll laan 20, bus 8
1000 - Brussel

Contactpersoon - a gemeen

Telefoon:
Telefax:
e-mail

Titel en locat¡e betreffend
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan-RWZI Tongerenplan / project:

Documentatie overgemaakt: I ter informatie (art. 6, lid 4, 1" alinea)

of

! voor opinieverstrekking (art. 6, lid 4,2" alinea\

¡nd¡en negatieve ¡mpactop pr¡oilla¡t habitattype en plan/proiect n¡et van publ¡ek

be lang is ¡nzake ve ¡l¡ghe¡d, volksgezondhe¡d, milieumaatregelen

Lidstaat: België - Vlaams gewest

lnformatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000
vogelr¡chtlüngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H)

in navolging van art¡ke¡ 6 van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92l43lEÊGl

Naam en code betrokken
! een SBZ-V aangeduid onder de Vogetrichtlijn:

I een SBZ-H aangemeld onder de Habitatrichtlijn: BE220004'|(6)
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei

! een gebied wear een prioritair habitat voorkomt

Natura 2000gebied:

Ovet te nemen uitwetenschappelijk
Êppot7 van de aanw¡jz¡ng van de
geb¡eden

STAP L Passende beoordeling van de gevolgen \ran het Plan of project op de
sBz

1. Beschrijving van SBZ en planlprcject

1.1. Beschrijving SBZ (referentiesituatie en huidige situatie)

Brcn:
. CD-ROM Habitat- en Vogelr'rchttijngeb¡eden in Vlaanderen (Afdeling Natuut - OC-GIS Vlaanderen, 2001) - met de digitale

kaaftbestanden, wetenschappeliik rappoñvan de aanw¡iz¡ng van de geb¡eden);
. Geoloket Natura 2000: www gßvlaande ren b e/geo-v laandere n/natura2000
. Habitat- & Sootlenf¡ches (lN -IBW- Afdel¡ng Natuur, 2002)
. GNOP Tongeren (VUB, 1996)
. Landschapsallas (OCG|S-vlaandercn, 2001)
. BWK 34
. Zoogdieren in Vlaanderen (Verkern et al , 2003)
. Verspre¡d¡ng van amf¡b¡eén en rept¡elen in vlaandercn (Bauwens,D & K.Claus, 1 996)
. Allas van de Vlaamse Beekcn Riv¡eru¡ssen (Vandelannoote et aL,1998) )
. Ecosysleemkwestbaarhe¡dskaañ voot verdrcg¡ng/ecot@pverlies/eutrofiëring (lN, 2001 )
. Bodemkaaftkaaftblad 34/5 (NGI)
. Natuurpuntvzw,RogerNissen
. Oriënlerend bodemondezoekRwZl Tongeren (Rimeco, 2004)
. EcohgÈche ¡nvenlar¡sat¡e en v¡s¡evorm¡ng ¡n het kadervan het ¡ntegrcal wateñeheea Stroomgeb¡ed van de Jeker (Aeolus

bvba, oktober 2002)
. Beheereplan De Kevie (2001)
. Relevanle w ebs¡tes omtre nt h et slud iege b¡ed en zün ecolog¡e

EelgrÊil¡eâIuaie:
De RWZ| bevindt zich gedeeltelijk ¡n het Habitatrichtltngebied BE2200041Jekervallei en bovenloop
van de Demervallei, meerbepaald deelgebied 6 van het Hebitatrichtlüngebied. Onderstaande ltjst geeft
de beschermde soorten en habitats weer die in deelgebied 6 kunnen voorkomen

lHabitat!
6210

6410

6430

6510

91 60

91 E0 (+)

Ãnìfibieën en reptieleñl
1 166 Triturus

Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia)

Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-
Molinion)

Voedselrijke ruigten

Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pretensis, Sanguisorba
officinalis)

Eikenbossen van het type Stellarìo-Carpinetum

Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion ¡ncanae, Salicion albae)

cristatus Kamsalamander

Voor een overzicht van de toesland van het Hab¡tatrichtlijngebied bi.j het van kracht worden van de
betreffende Richtlijn, zie Bijlage 1

Een situering van het project tov de Speciale Beschermingszone, Biologische Waarderingskaart en
stratenplan wordt gegeven in Bijlage 3.

Hu¡d¡aè s¡luat¡e: (zie B¡jlage 3)
Het Habitatrichtlijngebied valt samen met het gebied 'de Kevie'. De recht van voorkoopperimeter voor
natuurreservaten valt grotendeels samen met de afbakening van het SBZ(H). Reeds 117ha is in

eigendom van Natuurpunt v^r'r (+ 2 ha wordt gehuurd). l09ha werd door de Vlaamse Gemeenschap
erkend als natuureseruâat Het omvat het deelgeb¡ed 'de Kevie' samen met de rietmoerassen van het
'Groot Meers' en het 'Hardel' drie venige depress¡es in het 'Park van de OostelÜke Jeker'. De
zuiveringsinstallatie situeert zich ten zuiden van het'Groot Meers'.



Het natuurgebied Kevie bestaat uit moerassen, rietkragen, beemdweiden en houtkanten. Omwille van het

De Jeker had volgens meetpunten van de VMM in 2004 een matige fysico-chemische kwaliteit, in
2003 was zÜ verontreinigd tot matig van kwaliteit stroomopwaarts van de RWZI, stroomafwaarts was
de waterloop van een matige tot aanvaardbare fysico-chemische kwaliteit. De biologische kwaliteit ¡n
de buurt van de zuiveringsinstallatie wordt als matig bestempeld (2003).
Volgens een sludie van Aminal, afdeling Water (oktober 2002) blijkt de Jeker niet te voldoen aan een
aantal normen van de basisk!\raliteit

- electrische geleidbaarheid, zwevende stoffen,BZ\t, CZV, ammonium en mangaan liggen
globaal boven de norm voor de maximum toegelaten meetwaarden.

- voor totaal fosfaat werd de maximaal toegestane gemiddelde meetwaarde eveneens globaal
overschreden.

De st positieve invloed heeft op de waterkwaliteit van de Jeker,maar de aensluit¡ng van de vuilvracht van de Dorpsbeek op dezuive ngsinstallaties (bv Waremme).

In mei 2004 werd er op de percelen van de RWZI een oriënterend bodemondezoek uitgevoerd. De
bodem bestaat er voornamelijk uit leem met een zwakke aanwezigheid van veen en zand. Er werden
geen verontreiniging in de bodem of het grondwater gevonden die verder dienen ondezocht te
worden.

1.1.1. Criteria van de aanwljzing van de gebieden

Voor hel Habitatrichtlijngebied werden een aantal soorten en habilats als criteria aangeduid (zie
hoger). Volgende habitats komen voor in de buurt van de RWZI (straal van 100m):

Voedselrijke ruigten, code 6130.
- Verspreiding: Voedselrijke zomen en ruigten komen over heel vlaanderen voor. Goed

ontwikkelde vormen zijn echter zeldzaam. De oppervlakteschatting voor natte ruigten
bedraagt circa 1.400 à 3.000 ha. De oppervlakte van mantel- en zoomvegetaties is;iet
bekend maar zal veel lager zijn.

1) De klasse der natte strooiselrulgten (Convolvulo- F ia sepium) met
o.a. het verbond van het Senecion fluviatilis en het Fil n en zomen op
stikstofrijke en natte standplaatsen die (in mindere of loed staan van

ie tussen enezûds de
ruigten van de Galio-
Phragmitetea, terwijl

, Barbarakruidsoorten,

2) De tweede klasse van subtype 6431 omvat de Glechometalia met o.a. het Aegopodium
podagraria (synoniem Urico- Aogopodium, met de klasse van de calio-Urticetea). Het zijn
nitrofiele zomen met als kensoorten Brandnetel, Kleefkruid, Hondsdraf, Look-zonderJook en

aanwezige vegetaties van de kapvlaKegemeenschappen. Deze laatste behoren niet tot het
habitat.

n

i
Voor de aanduiding rinOel. 

"lg"r"n"kensoorten prioritair. it, Moeraslãthyrus
Bosbies, Groot wa atsen, waaronder
bosranden, kan men look, Hemelsleutel

zoomgemeenschappen die grenzen aan kalkgraslanden (Origanetalia vulgaris) opnffien, maar
deze vegelaties horen strikt gezien niet tot dit habitat.
Milieukarakteristieken: Boszomen op voedselrijke, humeuze en vochtige grond, in de
overgangszone tussen loofbos en lage grazige begroeiingen met een combinatie van

Kwetsbaarheid: . Stortplaats voor tuinafual, ruimingsmateriaal van beken en waterlopen;. terugdringen van natuurlijke dynamiek van waterlopen door dijkversterkingen en
waterbeh eersi n gswerken I

. verbossing door achteMege blijven van het maai- of graasbeheer;

. zeer scherpe overgangen tussen bos en open gebied;
' overgang van een hakhoutcultuur naar gesloten hooghoutbestanden zorgde voor een sterke
achteruitgang van de soorten van bosranden.
lnstandhoudingsdoelstellingen:om deze ruigten in stand te houden ís een cyclisch beheer
noodzakelûk waarbij de opslag om de 5 à 10 jaar verwijderd wordt. Voor soortenrijke ruigten
langs rivieren is een goede waterkwaliteit belangrijk. Het aangewezen beheer van'boszoñren
bestaat uit een mantel-zoombeheer. Hierbij maait men jaarlijks of tweejaarl¡jks de zoom
(grenzend aan de open ruimte). ln de manlel kan men ruigten en struwelen lãten ontstaan
onder een cyclisch beheer met een periode van 5 à 10 jaar of door begrazing met een lage
veed¡chtheid.



Mantel-zoomvegetaties kunnen optimaal ontwikkelen onder een extensief begrazingsbeheer
van grote, ongeperceleerde begrazingsblokken. Bij optimale veedichtheden le¡dt spontane
struweelvorming tol het ontstaan van een mozaïeklandschap met een afwisseling van open en
gesloten ruimten.
Herstel van ruigten langs waterlopen ¡s mogelük door een verbetering van de waterkwaliteit en
het opnieuw toelaten van een natuurlijke rivierdynamiek met erosie- en
sedi mentatieprocessen.
Door de invoering van een mantel-zoombeheer in bossen kan men opnieuw geleidelijke
overgangen creëren tussen het bos en open ruimte of mantel-zoomstructuren in open plekken
in het bos

- Aspecten inzakewaterhuishouding:
ln de omgev¡ng van het project komt het tot het habitattype behorende hf, natte ruigiten met
Moerasspirea, voor Volgens De Baere (1990) is hf kwelafhankelijk en gevoelig voor
waterstandsdaling.

- Beschermingsstatus ¡n Vlaanderen: Vegetatiebesluit (BVR van 23 juli 1998 , B.S. 10

september 1998: Algemeen verbod op vegetatiewijz¡ging voor moerassen (hf)
Decreet van 23 januari l99l ¡nzake de bescherming van het leefmilieu tegen de
verontreiniging door meststoffen (8.S. 28 februari l99l):
. De opbrenging van dierlijke mest op andere grond dan cultuurgrond is verboden. Het is
ve¡boden d¡erlijke mest, andere meststoffen en chemische meststoffen te lozen of te storten in

openbare rioleringen, in oppervlaKewaleren alsmede op openbare wegen, bermen en alle
plaatsen andere dan cultuurgronden (zie art.16 voor nadere bepalingen).
. Halfnatuurlijke graslanden (hf) op cultuurgronden komen in aanmerking voor
mestbeperkingen van het MAP indien ze liggen in valleigebieden, agrarische gebieden met
bijzondere waarde en ecologisch waardevolle agrarische gebieden, in integrale
Vogelrichtlijngebieden of indien ze aangeduid zijn als habitals in niet-integrale
Vogelrichtlijngebieden (art.1 5).

Ten noordoosten van de RWZI bevinden zich een aantal percelen, die momenteel ingeplant zijn met
populieren (lhb k(hc)). Deze percelen zullen in de toekomst omgevormd worden tot broekbossen
(vavn) (vernatting, rooien). De broekbossen zullen behoren tot het beschermde, prioritaire habitattype:
Alluviale bossen rneú Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae);91 E0 (+)

Volgende door de habitatrichtlijn beschermde soort komt in de wÜde omgeving van de RWZI voor:
Kamsalamander Tr¡tu rus cri statu s,code 1 1 66

- Verspreid¡ng: Wordt in alle Vlaamse provincies aangetroffen. De verspreiding is wel duidelijk
d¡scontinu en gefragmenteerd, waarbij er toch enkele belângrÜke concentraties van
vindplaatsen zijn. De soort komt voor in de Jekervallei. Het netwerk van poelen wordt meer en

- Ecolog¡e:De voortplantingsplaatsen zijn veedrinkpoelen, bomputten, afgesneden rivierarmen,
kleine vijvers en andere plassen met stilstaand, bij voorkeur vrij voedselrijk water. Geschikte
waterpartijen worden weinig of niet beschaduwd, zijn relatief diep en/of bevatten permanent
water. Kamsalamanders worden vaak aangetroffen in groepen van dicht b¡j elkaar gelegen
poelen Ze prefereren ook poelen gelegen in kleinschalige landschappen met een hoge
diversiteit aan biotoop-typen. Bossen, struwelen, boomgaarden, houtwallen, hagen en
heideterreinen worden vaak vernoemd als gunstige landbiotopen

- Kwetsbaarheid: Detâilstud¡es tonen aan dat deze soort achteruitgaat, net als in de ons
omringende landen. De belangrijkste oorzeken zijn het verdwijnen of tijdelijk droogvallen van
de voortplantingspoelen en/of het verdwijnen van geschikte landbiotopen. Posilief is wel dat
deze soort zeer snel nieuw aangelegde weterpart¡jen kan koloniseren, althans wanneer nog
populaties in de nabije omgeving aanwezig zijn.

- lnstandhoudingsdoelstelling: Beheer van de bestaande voortplantingsplaalsen en behoud van
de omliggende landbiotopen, aanleg of heraanleg van nieuwe voorplantingswaters

- Beschermingsstatus¡nVlaanderen:
- Conventie van Bern
- Bülage llvan de Habitatrichtlijn
- Beschermde soort in Vlaanderen

1.1.2. Strikt te beschermen soorten over hele grcndgebied: sooÉen in Bijlage lll Decreet
Natuurbehoud

o Soorten van Bijlage lll van Decreet Natuurbehoud (= soorten Bijlage lV van Habitetrichtlin in

Vlaanderen) die in het betreffende SBZ (kunnen) voorkomen:

Baerdvleermu¡s (Mptis mystecinus) & Brandt's vlærmuis (Mptis brandtií)
- Verspreiding : Be¡de soorten worden over vrijwel gans Europa aangetroffen Tijdens de winter

wordt de Gewone baardvleermuis op meerdere plaatsen in Vlaenderen aangetroffen. ln de
zomer wordt ze wein¡g frequent opgemerkt. Een aanta¡ kolonies zijn bekend van zolders en uit
holle bomen. Van de Brandts vleermuis zijn slechts schaarse gegevens beschikbaar van
dieren die tijdens de wintertellingen met zekerheid konden gedetermineerd worden. De
verhouding tussen de aantallen exemplaren vanbeide soonen wordt in Vlaanderen geschat op
85% Gewone baardvleermuis en 15% Brandts vleermuis.

- Ecologie : Beide soorten ovenvinteren in ijskelders, forten, mergelgroeven en andere
ondergrondse kelders, waarbij ze een voorkeur vertonen voor koelere plaatsen. Tijdens de
zomer vertoeven ze in bosrijke gebieden. Ze rusten in spleten en holtes in bomen en
foerageren op relatief lage hoogten op bospaden, kapvlakten en langs bosranden.

- Kwetsbaarheid: Bescherming van de overwinteringsplaatsen. Een meer natuurgericht
bosbeheer zou deze soorten vermoedelijk ten goede komen.

- Wettelijkebescherming
- Conventie van Bern
- Conventie van Bonn
- Bijlage lV van de Habitatrichtlijn

- Beschermde soort in Vlaanderen

Watervleermuis (Myotis dau benton ii)
- Verspreiding: De Wetervleermuis komt voor over vrijwel gans Europa. ln Vlaanderen is het

een van de algemeenste soorten vleermuizen,die men foeragerend kan aantreffen boven
bijna elke vijver of plas.

- Ecologie: Deze soort oveMintert in kelders, forten, groeven en andere koele, vochtige
ondergrondse ruimten met een relatief constante temperatuur. Tijdens de zomer verblijven ze
vooral in holle bomen maar ook in zolders, spleten onder bruggen, bunkers en forten. Deze
dieren foerageren op geringe hoogte (tot ca 30 cm) boven het oppervlak van allerlei
waterpart¡jen (vijvers, kanalen,rivieren en kleine beekjes).

- Kwetsbaarheid: momenleel niet bedreigd.
- Wettelijkebeschermìng

- Conventie van Bern, Bijlage ll
- Convent¡e van Bonn, Bijlage ll
- Habitatrichtlijn, Bijlage lV
- Beschermde soort in Vlaanderen

F rcnjesþaft (M yoti s n attereri)
- Verspreiding:De Franjestaart komt voor over vrijwel gans Europa. Ze wordt over vrÜwel het

gehele verspreidingsgebied beschouwd als zeldzaam en bedreigd, al is dit vermoedelijk deels
te wijten aan de gebrekkige kennis van deze moeilijk waarneembare soort. Op meerdere
plaatsen ¡n Vlaanderen is het aantal overwinlerende dieren recent zeer sterk toegenomen. Het
aantal waamemingen van deze soort tijdens de zomerperiode neemt de laatste jaren toe en
recent werd één kraamkolonie vastgesteld.

- Ecologie: Deze vleermuis overwintert in kelders, forten, ijskelders, groeven en grotten, waar
ze meestal wegkruipen in spleten en holtes. ln de zomer verblijven ze in grotten, kelders en
zolders, maar frequent ook in boomholtes. Sommige buitenlendse onderzoekers beschouwen
deze soort als een typische bewoner van oude loofbossen. Franjestaarten zouden vooral
foerageren boven kleine beekjes, dreven en vijvers gelegen in oude bossen.

- Kwetsbaarheid: Neemt stelselmat¡g in aantal toe ¡n de winterverblijfplaatsen loe. Toch blijft dit
een bedreigde soort vermits er ook zo goed als geen gegevens zijn van zomerverblijfplaatsen,
niettegenstaande intensief onderzoek

- Wettelijkebescherming
- Conventie van Bern, Bijlage ll



Conventie van Bonn, Bijlage ll
Habitatrichtlijn, Bijlage lV
Beschermde soort in Vlaanderen

Gewone en Gñjze grcotoo¡lleermuis (Plecotus auritus& austriacus)
- Verspreiding ln Europa komt de Gewone grootoorvleemu¡s overal verspreid voor, met

uizondering van Noord-Scandinavië.ln Vlaanderen koml de soort overal verspreid voor.
De Gn'jze grootoorvleermuis heeft binnen Europa een overwegend Zuid- en Middeneuropese
verspreiding. De noordgrens loopt van Zuid-Engeland over Noord-Duitsland naar het oosten.
ln Vlaanderen is de soort weinig verspreid.

- Ecologie De Gewone grootoorvleermuis overwintert in kelders, forten, groeven ijskelders en
andere koele ruimten. Ze kiezen veelal dicht bij de ingang gelegen plaatsen waar ze
onderhevig zÛn aan sterke wisselingen ¡n temperatuur, luchtvochtigheid en ¡ichtintens¡teit.
Tijdens de zomer verblijven ze voorâl in holle bomen, nestkasten en zolders. Ze foerageren
meestal in parklandschappen waarbij ze in diverse soorten bossen jagen. Grootoren behoren
met hun brede vleugels en zachte fluistersonar tot soorten die hun prooien eerder van de
vegetatie 'plukken' (gleaners) dan in de lucht. Gezjen beide soorten in de vlucht niet van
elkaar te onderscheiden zijn, is over de spec¡fieke biotoopkeuze nog weinig bekend. ln de
zomer verblijft de soort in zolders en waarschijnlijk ook in boomholtes. 's Winters vindt men de
Grijze grootoorvleermuis in bunkers, forten, mergelgroeven, andere ondergrondse ruimten en
(kerk)zolders.

- Kwetsbaarheid: Beschadiging en verstor¡ng van verblijfplaatsen en kwal¡teitsvermindering
jachtgebieden.

- Wettelijkebescherming
- Conventie van Bern, Bijlage ll
- Conventie van Bonn, Bijlage ll
- Habitatrichtlün, Bijlage lV
- Beschermde soort ¡n Vlaanderen

Gewone dwergvlæmu is (Pipistrell us pi pistrellu s)
- Verspreiding : De soort komt vrijwel overal in Europa voor met u¡Eondering van het noorden

van Scandinavië en Rusland. ln Vlaanderen is het de meest algemeen voorkomende
vleermuissoort.

- Ecologie : Verblijfplaatsen van de Gewone dwergvleermuis bevinden zich voornamelijk in
gebouwen (spouwen, zolders, onder dakpannen, achterdakschilden en zelfs geregeld a¿hter
recfamepanelen die we aantreffen legen gevels. De soort jaagt in zeer diverse milieu's zoals
tuinen, bossen, boven vijvers en langsheen wegen. Ook in grote steden komt de Gewone
dwergvleermuis voor De kolonies kunnen lch ¡n de loop van de zomer soms verplaatsen.

- Kwetsbaarheid: lnstandhouding van de verblijfsplaatsen. Educatie naar eigenaars met
kolonies van deze soort in hun woning is noodzakelijk.

- Wettelijke bescherming
- Conventie van Bern, Bijlage ll
- Conventie van Bonn, B¡jlage ll
- Habitatrichtlijn, Bijlage lV
- Beschermde soort in Vlaanderen

La aãl ¡eger ( Eptes i cu s seroti n u s)
- Verspreiding: De Laatvlieger is een soort die algemeen voorkomt in een groot deel van

Europa, westelijk tot zu¡d-Engeland. Ze is afwezig in Scandinavië. ln Vlaanderen komt de
Laatvlieger overal verspreid, doch weinig algemeen voor.

gezren.
- Kwetsbaarheid: lnstandhouding van de verblûfsplaatsen Beschermingsmaatregelen dringen

zich op bij het restaureren van (kerk)zolders.

Wettelijke bescherming
- Conventie van Bern,
- Conventie van Bonn,

Hab¡tatrichtlün, Bijlage lV
Beschermde soort in Vlaanderen

H am ster (Cri cetu s cr¡ cetu s)
- Verspreiding: ln Europa komen twee ondersoorten voor, C.c. nehringi in Belgie, Nederland en

Duitsland en C.c.cricetus in Tchechië,Slowak|e, Polen, Hongarije en Bulgarije ln Vlaanderen
werd de soort grondig geinventariseerd in Vlaams Brabant vanaf 1998 ín het kader van een

l"(nu Natuurpunt), in 1999 verder
urg werden nog dríe populaties
van de Hamster z¡jn aangetroffen
. Enkele verkeersslachtoffers zùn

gemeld uit de gemeenten þ¡gg¡g¡, Tienen en Linter
- Ecologie: De Hamster prefereert als habitat akkers en uitgestrekte landbouwgebieden met

substraatloze, goed gedraineerde leembodems met textuur, veruerings of structuur B-
horizont. Het zijn solitair levende dieren en ieder dier bouwt een eigen burcht.
Een burcht bestaat u¡t een nestkamer en een voor¡aadkamer verbonden door talrijke
hor¡zontale gangen. Het is voomamelijk een planten- en graaneter die vooral voedsel zoekt
s'avonds en s'morgens vroeg. Graan vormt een belangrijke component van de
wintervoorraad. ln het koude seizoen doet de Hamster een winterslaap.

- Kwetsbaarheid: de soort is emstig bedreigd in Vlaanderen (Criel et al. 1994).
- Wettelijkebescherming

- Conventie van Bern, Bijlage ll
- Habitatrichtlün, Bijlage lV

Beschermde soort in Vlaanderen

Hazel m u i s (M u scerdinus avelleneñ u s)
- Verspreiding De Hazelmuis komt in Europa vooral voor in het centraal en zuidoostelijk deel,

met als westgrens ZW-Frankrijk en als noordgrens Zuid-Zweden. ln Vlaanderen is het
voorkomen van de soort beperkt tot de prov¡ncies Vlaams-Brabant en Limburg, o.a in de
buurt van Hasselt, op de Sint-Pietersberg, in de Kev¡e te Tonoeren en nabij Glabbeek De
verspreiding is waarschijnlijk nog onvoldoende gekend.

- Ecologie De Hazelmuis wordt voornamelük gevonden in stuctuurrüke, gemengde bossen en
struweelrijke bosranden. De soort maakt een broednest bij voorkeur in stekelige struiken zoals
bramen en sleedoorn. ln het koude seizoen houdt de Hazelmuis een winterslaap in een
speciaal daarvoor op de grond gemaaK winternest.

- Kwetsbaarheid: De populatiedichtheden zijn meestal zeet laag zodat uitsterven van de
populaties gemakkelijk kan voorkomen indien er binnen het habitat barrières optreden. De
Hazelmuis is bovendien zeer gevoelig voor het klimaat zowel direkt (koud weer beperkt de
foerageeractiviteit en het dier gaat in gedeeltelijk torpor) als indirekt door de invloed van zon
en temperatuur op het rÜpen van haar voedsel dat voor het hoofdaandeel bestaat uit vruchten,
zaden en noten. De soort is bedreigd in Vlaanderen (Criel et al. 1994).

- Wettelijkebescherming
- Conventie van Bern, Bijlage lll
- Bijlage lV van de Habitatrichtlijn
- Beschermde soort in Vlaanderen

Kamsalemender Tr¡tu ru s crisþtu s,code 1 1 66
(zie hoger)

1.1.2. Beschrijving ¡ntegriteit van het gebied

. Structurele relaties: de samenhang van abiotische kenmerken zoals een goede waterkwaliteit,
reliëf en goed ontwikkelde habitats zorgllzal zorgen voor een duurzaam behoud van de
karakteristieke fauna en florEl

Functionele relaties: de beekstructuur samen met het omliggend bodemgebruik bepalen het
voorbestaan van watergebonden habitattypen zoals de alluviale bossen

Bijlage
Bülage

I

I



. Knelpunten instandhouding: uit de'Ecologische inventarisatie en visievorming-Jeker'
-streefdoel waterhuishouding-afslemming van waterhuishouding op gewenste natuurtypes
valleigebied (zonder disproportionele gevolgen voor omliggende gebieden). Het effluent wordt
geloosd in een afuoersloot die in de Jeker uitmondt. Ten noorden van de RWZI is het
vooropgestelde natuurdoeltype broekbossen. Een eventuele wijziging aan de sloot thv deze
percelen om de waterhuishouding (verhogen waterpeil) aan te passen vormt vermoedelijk geen
probleem, ook niet voor de zuiveringsinsfallatie (enige voozichtigheid omtrent wateroverlast thv
de RWZI is evenwel geboden).
-De verontre¡niging met afvalwater van het Groot Meers. Het afualwater dient via een
rioleringstelsel te worden afgevoerd en via de bestaande collectoren naar het RWZI te worden
gebracht. Er dient gecontroleerd te worden of de werken hun doel hebben bereikt.

1.1.3. Andere gebiedsgegevens (zie Bijlage 3)

. Aanwezige natuur- of bosreservaten: de RWZI is gelegen in de recht van voorkoopperimeter van
het natuurreseruaat de Kevie (zie hoger).

. Natuurrichtplan, natuur- of bosbeheerplan: de natuurvergening maaK gebruik van een
beheersplan voor de inrichting van het natuurreservaat.

. lnrichtingsproject: geen natuurinrichtingsproject ¡n de buurt van de instellatie

. Beschermd landschap, relicten of ankerplaats: De zuiveringsinstallatie is gelegen ¡n het
beschermd landschap'Het park van de oostelijke Jeker'(BS 16/01/1986). Het projectgebied ligt in

de relictzone R70074'Tongeren'en In de ankerplaats 470009'De Jekervallei'lussen Tongeren
en Mal.

Elementen met mogel¡ke impact:
Exploitatie:

-Aanwezigheid infrastructuur
-Geluidsemissies van de ¡nstallatie
-Verspreiding van Aerosolen en risico op geuremissies
-Slibproductie, verwerking en afzet
-Reductie van geëmitteerde zuurstofbindende stoffen en eutrofiëring naar de -
ontvangende waterloop toe.
-Calamiteiten

Bouw uitbreiding RWZI
-bemaling (grondwalerverontrei niging, verdroging)
-geluidshinder (werfu erkeer, bouw)
-verkeerde stockage gronden
{ijdelijk minder werking RWZI (verstoring van het zuiveringsproces)
-calamiteiten

MER-plichtig: E

Vereiste vergunningen: bouwvergunning, milieuvergunning, lozingsvergunning

Andere projecten/plannen met mogelijk cumulatief effect: nihil

1.2.2 Relat¡e tussen het plan/project en de SBZ ¡nzake:

overlapp¡ng van plan/prciec¡ met sgz naar ligg¡ng, u¡tvoer¡ngsmethoden,. .

o Locatie, afstand: zie hoger

vermoedelijk in 2008 wordt gestart met de renovatie van de RWZI (bijbouwen
zie verder

Opgenomen als overstromi
maar ligt gedeeltelijk in een

ngsgeb¡ed: de installaiie is n¡et gelegen in een overstromingsgebied
risicozone voor overstroming.

VEN: Bij de afbakening van het VEN werd rekening gehouden met de RWZI. Rondom de
zuiveringsinstallatie bevindt zich het VENgebied (GEN): De Kevie en Kleinmeers met code 423.

bron:
n atuu p e b ¡e de nd atab a nk I N
reseNatendatabank AN, ABG
databank ¡nr¡cht¡ngsprcjecten AN, VLM
CD beschermde landschappen, geoloket beschermde landschappen bij gßvlaanderen.be
cD ove ßtro m in gsgeb ¡ede n Aw
lan d scha ps atlas g ¡sv la a nde re n
lM.gisvlaanderen,be/g eevlaanderen

1.2.1. Samenvatting van het project of plan dat een effect heeft op het gebied:

. Specifieke locatie: De zuiveringsinstallatie is gelegen ten oosten van de stad Tongeren. Het
betrokken terrein is kadastraal gekend sectie B, nr 20", thv de Weg van Blaar naar Mal. Volgens
het gewestplan situeert de RWZI zich momenteel in natuurgebied en een klein strookje langs de
weg ¡s parkgebied.

. Aard van het plan/project: bestaande RWZI Tongeren (bouw 1987), ontwerpcapaciteit 18.000 lE
(60g/d). Type zuiveringsproces: Actief slib - Stikstof- & chemische fosforverwijdering - laag belast
- Omloopreaclor met centrale nabezinktank. Een renovatie met bouw van bijkomende
nutriëntverwüdering is gepland.

. Tijdsplanning: voorlopig wordt de start der renovatie vooz¡en in april 2008. De werken zullen 495
werkdagen in beslag nemen.

1.2. Beschrijving plan of project



2.1. ldentif¡cat¡e elemenbn/fasen van plan/project met mogd¡jke impac,tl:

Negatieve effæten
Geen of positieye úecten

¡
T

2 Efrecten

een
2003 was zij verontreinigd tot matig van kwaliteit stroomopwaarts van de RWZI, stroomefwaarts
was de waterloop van een matige tot aanvaardbare kwaliteit. De biologische kwaliteit wordt als
matig bestempeld (2003).

voor en na

ser).
t omzicht¡g

van de RWZI: bouwen van een nutriëntverwijdering (nabezinktank) bevindt zich nog
in een ontwerpfase. Voorlopige datum start der werken: april 2008.

meetpunten van n

ExPLõrrarEl
-Aanwezioheid van de infrastructuur:

-GClgldSe¡¡¡SStCS van de installatie:
de geluidsnormen (Vlarem ll). Er
installatie gemeld. De bestaande
pact op de voorkomende soorten
Habitatrichtlijn.

-Sliboroduct¡e. verwe :

Het slib wordt na indikk Het
station wordt een paar Het
vrachlvervoer kan langs lijke
geluidshinder met zich uurt
voorkomende diersoorten

hab¡tats en ecosystemen. van de omliggende waterlopen. Het effluent wordt geloosd in de Jeker
stroomañrraarts van het Habitatrichtlijngebied. (Bijlage 2 en 3).

I 
Beschrijf, ingeval van pæit¡eve effæten, welke büdrage het plan/pþject leved aan het behoud of herstel van een gunst¡gê

staat van ¡nstandhouding- van de betrokken hab¡tat of soorten

-þema[¡s:
voor de bouw van een nieuwe nabezinktank dient de bouwput gedroogzuigd te worden. Hierbij
kunnen volgende effecten optreden:

Grondwaterverontreinig¡ng: tijdens een oriënterend ondezoek in mei 2004 werden geen
bodem-of grondwaterverontreinigingen gemeld die extra aandacht verdienen of verder
ondezoek noodzakelijk maken. De ontvangende waterloop, de Jeker, dient een basiskwaliteit
te bezitten. De bemaling zorgt voor een verdunning, waardoor de normen niet bijkomend (zie
hoger) zullen overschreden worden.
Verdroging: een inschatling van de bemalingsinvloed voor de bouw van de nabezinktank werd
gemaakt. De bodem bestaat voomamelijk uit leem met zand- en veenfragmenten (zwak). De
bouwput werd ingeschat als ljnde 4o op 44m. De grondwaterstand bleek uit het ondezoek
(staalname maart 2004) zich te bevinden op een diepte van2,23m onder het maaiveld. Voor

bouw van de construct¡es (zie hoger) geluidshinder optreden. Het geluid van
is niet continu, maar kan voor een tüdelijke verstoring van de eanwezige

-ygrkggrde sþCkegg_æ¡de¡:
Gronden die tijdelijk of permanent gestockeerd worden in valleigebieden kunnen wateroverlast
veroorzaken, thv waardevolle habitats zal de waarde verminderen. Milderende maatregelen
dienen genomen.
-tijdelijk minder werkino RWZI:
Door de bouw, omschakeling, ... kan een tijdelüke verstoring van het zuiveringsproces optreden
waardoor de normen (Vlarem ll) tijdelijk niet meer gehaald worden. Er wordt echter naar
gestreefd om de normen te halen ook tijdens de werken
{eþ[.i!CitC!: niet te voorspellen, enkel te vermüden.

gens lacunes in wetenschappelijke informatie:voor de speciale
natuurrichtplan beschikbaar. Over de verspreiding en het

de beschermde soorten is meer gedetailleerde info wenselijk.

Mogelüke cumulatieve effecten van andere plannen/projecten op het sBZ(H): voor zove¡ geweten
niet aanwezig.

Re¡¡ov¡fle RWZI



2.2. Beoordeling van de significantie2 van de impact

Mitigerende of m¡lderende maatregelen3 die meegenomen worden in plan/projeduitvoering:

RENoVATTE EN ExPLorrATrE RWzl

- Verkeerde stockage van gronden in hetvelleigebied of waardevolle gebieden (zie BWK) in de
buurt van de RWZI kan schade veroorzaken. Daarom zullen bij de werken de gronden zoveel
mogelijk terplaatse, binnen de terreinen van de RWZI, gestapeld en ven¡verkt worden.

- Er kunnen geen werken u¡tgevoerd worden die een daling van het grondwater tot gevolg
hebben. Dit om effecten op de waterhuishouding van het Habitatrichtlijngebied te vermìjden.
Plaatsen van peilbuizen is aangewezen.

- De aanwezige vegetatle (bomengroepen, solitaire bomen en houtkanten) moet behouden
blijven. De bomen en struiken die afsterven in de houtkanten zullen ingeval ze afsterven of
omwaaien vervangen worden door streeke¡gen boomsoorten (bv. Knotwilg, Kraakwilg,
Boswilg, meidoom).

- Het gebruik van herbiciden is niet toegelaten langs de uitbatingswegen en ¡n de houtkanten
- De projectzone moet omgeven worden door een massief groenscherm waar de bestaande

houtkanten worden in opgenomen. Voor de versterking van de bestaande buffezone dient
men streekeigen loofhoutsoorten te gebruiken (zie hoger).
*Aan de noord-en zuidoostelijke zijde wordt de projectsite omgeven door een buffezone van
5m breed. Deze buffezone vormt een overgang tussen het terrein en de aanpalende
percelen. Om te zorgen voor de nodige buffering tussen projectgebied en de aangrenzende
percelen moet de beplanting een dichte en gelaagde structuur hebben. De bestaande
beplanting zal maximaal behouden blijven.
*Aan de zuidwestelijke zijde wordt een zone voorzien als voorgebied. Deze zone zorgt voor
een landschappelijk goede integratie van de RWZI in de omgeving. Met uiEonder¡ng van de
toegangsweg zal heel deze zone aangeplant worden met streeke¡gen loofhoutsoorten.
*Aan de zuid-en noordwestelijke zijde wordt een zone voozien als gele¡del¡jke overgang naar
de nabijgelegen bos-en natuurgebieden. Deze zonezal een breedte van 10m hebben.
Omtrent de preciese inplanting dienen afspraken gemaakt met afdeling Natuur.

- Voor de renovât¡e van de RWZI dient gebruik gemaaK van geluidsarme machines.
- De specifieke geluidsproductie veroorzaakt door de gerenoveerde FIWZI dient conform de

bepalingen van Vlarem ll voor natuurgebieden te zûn. De richtwaarden voor naluurgebieden
bedragen 45dB(A) overdag, 40dB(A) s'avonds en 35dB (A) 'snachts

Zoals hierboven vermeld, is (zal) er geen s¡gnif¡cant negatieve impact uitgeoefend (worden) op
het SBZ(H). Er wordt geen betekenisvolle aantasting van de natuurl¡jke kenmerken van de
betrokken Speciale Beschermingszone verwacht.

Randvoorwaarden d¡e aan plan/project kunnen opgelegd worden in stedenbouwkundige
voorschriften (plan) of in vergunning (project) : zie PRUP

Redenen waarom beoordeeld wordt dat met uitvoering van de milderende maatregelen en
randvoorwaarden de mogelijke negatieve effecten niet significant zullen z¡jn:

Ovezicht ovedeg inzake bespreking plan/project en mogelijke negatieve impact, milderende
maatregelen:
- dienst(en)/personen die geconsulteerdwerden
- referentie advies van afdeling Natuur
- waar kunnen volledige rapporten opgevraagd of geraadpleegd worden:
Aouafin nv. Diikstraat 8. 2630 Aartselaar

Enkel bü aanwøzigheid van betekenisolle aantastíng van de natuuryaarden van de SBZen toch verder
zelten van de procedure væt mogetüke afwijking op de beschørmingsbepating van aft. 36ter, S 1

3. Beoordeling altemat¡even

STAP 2- Ondezoek naar alþmatieve oploss¡ngen

1 van de onderzochte altematieve oÞlossingen:

Ovez¡cht van ondezochte alternatieven - andere locat¡e, schaa4 methode, u¡tvoerín,,. , inbegrepen 'nul4ptie', -
en de mogelijke effecten eNan op Sgzsoorlen
Referenties van de onderbouwende Êppoíen

2. Redenen waarom de bevoegde nat¡onalê autor¡te¡t beoordeeld heeft dat de alternatieve
moqeliikheden geen oploss¡ng b¡eden:

Aangeven waarom andere alternat¡even met m¡nder of geen s¡gnif¡cante negatieve impact op SBZsooften níet in
aanmer*ing komen

2 
lndien de impact niet kan worden ingeschat, dient deze beoordeeld te worden als "mogelüke significante impæt'(in

achtneming "voorzorgsbeginsel").
"Maatregelenomnegatieveeffectentereduceren,tevoorkomenoftehectellen Ditkanhetvolgendeomvatten:wijziging¡n
inplanting, uitvoering, wüziging ¡n t¡jdsplanning van de uitvoer¡ng, maatregelen tegen audiov¡suele hinder t¡jdens de
projætuitvoering,



Referentie van Nota Besliss¡ng Vlaamse reger¡ng - kopie toevoegen ¡n b¡jlage

3. Eeoordeling dwingende redenen openbaar belang

van

! dwingende redenen van openbaar belang, met inbegr¡p van redenen van sociale of economische
aard (indien in het gebied geen pioritaire habitats of soorten voorkomen):

Bij aanwezigheid van een prioritaire hab¡tat enlof soorT:

gunstige effecten:
n van openbaar belang: ¡n dit geval d¡ent eerst een advies aan EC gevÊagd

l. Overzichtvan deze redenen:

SIAP 3. Dwingende redenen van openbaar belang:
Redenen om ondanks de negatievê eff€cten het plan of project toch uit te voeren:

Overzicht overleg inzake bespreking compenserende maatregelen:

- dienst(en)/personen die geconsulteerd werden: data overleg + samenvatting standpunt:

- referentie advies van afdeling Natuur:

- waar kunnen volledige rapporten opgevraagd/geraadpleegd worden:

2. Beoordeling van de compenserende maatregelen

ldentificatie mogelüke compenserende maatregelen

Relatie met instandhoudingsdoelstellingen van SBZ

Verhouding van compensaties tgo:

- negatieve impact op habitats/soorten die door plan/project worden veroozaakt

- coherent¡e van Natura 2000 netwerk

lndien compensatie buiten betreffend SBZ:

aanwijzing van nieuw SBZ:
aankoop van gebied?
wijziging gewestplanbestemming van dit gebied?
Uitvoering van deze maatregelen: tijdsplan, verantwoordelijke, procedure

Uitvoeringsplan van de compenserende maatregelen
- tijdsplan
- verantwoordelijk(en)
- vereiste vergunningen voor de uitvoering ervan

Monitoringsplan van genomen maatregelen

1. Voorgestelde compenserende maatregelen en plan van uitvoering

STAP 4. Compenserende maatregelen



Biilaee 1

Refef entieSituatie Geævlaanderen - NArr,'RA 2000

Hab¡tatrichtlijn

Naam: Jekervallei en bovenloop van de Demervallei

Gebiedscode: BE22OOO41

Oppervlakte: 633 ha

Lengtegraad: 5'31'0" E

Breedtegraad: 50'51'0"N

Habitats

6210 Gebiedenwaarzeldzameorch¡deeëngroeien(Festuco-Brometal¡a)
Prioritair: nee / ja indien belangrijke orch¡deeënsiles

OppervlaKe: ca2%
Rel. oppervlakte: 100% >= p> 15%o

Behoud: goed

Representativiteit: goed

Algemeen: goed

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Illlolinion)

Prioritair: nee

Oppervlakte: ca 1o/o

Rel. oppervlakte: 100% >= p> 15lo
Behoud: goed

Representativ¡te¡t: zeer goed

Algemeen: goed

6430 Voedselrijke ruigten
Prioritair: nee

OppervlaKe: ca2ÙYo

Rel. oppervlakte: 15o¡o>= p> 2Yo

Behoud: goed

Representativiteit: zeer goed

Algemeen: goed

6510
Laaggelegen,
officinalis)

schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sangu¡sorba

Prioritair: nee

Oppervlakte: ca 2o/o

Rel. oppervlakte: 2o¡o >= p > Oo/o

Behoud: goed

Representativiteit: goed

Algemeen: goed

9160 Eikenbossen van het type Stellar¡o4erpinetum
Prioritair: nee

OppervlaKe: ca5lo
Rel. oppervlakte: 2Yo >= p > OTo

Behoud: goed

Representativiteit: goed

Algemeen: goed

9lE0 Overbl¡jvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinosoìncanae)

Prioritair: ja

Oppervlalde: ca2o/o

Rel. oppervlakle: 2Yo>= p> 0o/o

Behoud: goed

Representativiteit: zeer goed

Algemeen: goed

Amfibieën en Reot¡elen

1166 Triturus cristatus - Kamsalamander

Populatie: u 15Yo>= p> 2Yo

Behoud: goed

lsolaf¡e: populatie niet geTsoleerd

Algemeen: goed



Biilaee 2

Fysisch-Chemische en biologische kwaliteit van de Jeker meetpunrenvrvrM(vmm.be)

Biotische Índex voor de rivier: Jeker-Geer (zie ook bijlage 3)

lMeetpunt lisss lrsso li-ssr þte2 l¡eeã liee4 l¡ess lier6l¡rr? FseB Feee |tooorlf,gool^'nn"'optBroek,opw l.r l.r Irr Irr l.r l.r
[ [[[

l*l lrl l*I l*l l-l l"t

sI

zl ¡I +l
sI

sI
I +l +l sl sI

2 2

3

3

7.78
a

4.48
a

6.93
o

6.27
a

2l1t lsooo¡t-auw, Brugstraat, opw brug 2 2 5 5

4

3 4

Legende

Het zoekresultaat ¡evert telkens een tabel met ¡ntervalwaarden en een beoordeling van de kwaliteit in kleur:

BI Kleur Beoordeling
0 o .eer goede kwaliteit

I ¡oede kwaliteit

a Tat¡ge kwalite¡t

a kwal¡teit

7-2 I slechte kwaliteit

0
I I luiterst slechte kwal¡tê¡t

PratÍ îndex volgens zuurstof voor de rivier: Jeker-Geer (zie ook bijlage 3)

l(t¿¿ooo)xanne, op t Broek,
lopw brug

f; f; tr, F; |;; F;; f,* f,* ['"- F; F,* r; r; r;
1.28 3.13
a I

ll.roI
4.36
a

4.67t 4.04
a

3.98 3.98 3.r7 2.60
a I O a

4.85 5.80 3.75 4.7L 5,85
a a a a a

Ir[ a
5.91 5.r4 4.58
a a a

4.72
a

462

[qtleooo¡t-auw,
lbrug

Brugstraat, opw 5.47
a

76
a

5 3.95
a

nognog

Legende

Het zoekresultaat levert telkens een tabel met ¡ntervalwaarden en een beoordeling van de kwalite¡t ¡n kleur:

Kleur
verontreinigd

vêrontrein¡9d

a1-1

lrt-z t
a
a

2002

ql

sl

2 5 4 4

L.57
a

Beoordeling

mat¡9 verontrein¡9d

verontre¡n¡gd

lr 16

PI

I zwaar verontreinigd



Basiskwaliteit meetpunt 145500, meetpunt voor de zuiveringsinstallatie
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Biilaee 3
Figuren

Hebitatrichtlüngebied
Stratenplan
BWK (geactual¡seerd adhv het beheersplan De Kevie)
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Provinciaal RU P'RWZI Tonoeren" Deel lll:Toelichting

BI¿IRce 2 Vens¡.AG vAN DE PLENAIRE VERGADERING EN BUNDELING VAN DE ADVIEZEN

Enkel de adviezen die het PRUP "RWZI Tongeren" behandelen zijn opgenomen in deze bijlage.

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 25 63-35824
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3de Direciie lnf rostrucluur, Ruimteliike Ordeninq, Milieu en Notuur

sccric 3 2 2 Ruimleliike Ordeninq - Plonnìnq en Beleid

VERSLAG

onderwerp: Verslog pleno¡re vergodering bîj de voorontwerpen provinciole ru¡mtel¡jke
u¡tvoer¡n gspionn e n' Ri ooo I w ot enuiverin gs¡nsto/lof ies'

Datum:
2004-11-23

Aanwezig:
lvo Polmeß, Afdeling ROHM-Limburg von het Minislerie von de Vloomse Gemeenschop
Bertien Bunlinx, Afdeling ROHM-L|mburg von het Minislerie von de Vloomse Gemeenschop
Willy Vonnerem, diensT wolerlopen von de provincie Limburg
Donielle Stonen, diensl ruimtel¡jke ordening en huisvesting slod Tongeren
Hubert Bols, Afdeling Monumenten en Londschoppen von het Minislerie von de Vloomse
Gemeenschop
Rog Houben, lechnische dienst gemeenle Moosmechelen
Donny Deneuker, schepen slod Borgloon
Tony Deboy. lechn¡sche diensl stod Borgloon
Antoine Froidmonl. Afdeling Wegen en Verkeer von hel Minislerie von de Vloomse
Gemeenschop
Jef Aerts, technische diensl gemeenle Heusden-Zolder
Kolio Nogels. Afdeling Notuur von hel Minislerie von de Vloomse Gemeenschop
Veerle Stroobonl, Aquofin
Christione De Decker. Aquof¡n
Kotrin Durinckx, Aquofin
Vero Peeters, Technum
Sigrid Jonssen, d¡enst ru¡mtelÌjke ordening von de prov¡ncie Limburg

Verontschuldigd meE kennisgeving:
Afdel¡ng Lond von hel Ministerie von de Vloomse Gemeenschop
Afdeling Bos en Groen von hel Minislerie von de Vloomse Gemeenschop
Toerisme Vlodnderen

Niet aanwezig:
Gemeenle Houtholen-HelchTeren
Afdeling Woler von hel Minislerie von de Vloomse Gemeenschop
Afdeling Milieuvergunningen von het Minislerie von de Vloomse Gemeenschop

Procoro:
De voorontwerpen PRUP's RWZI werden loegel¡chl op de Procoro-vergodering d.d.2004/10/06.

vers].ag van de velgadering

Sigrid Jonssen, provincie Limburg diensl ruimlelijke ordening, lt de vergodering voor en
verwelkoml de leden. De vergodering betrefl de bespreking von de voorontwerpen von
PRUP's vier besloonde RWZI's, zijnde Tongeren, Zolder. Eisden en Houtholen-Oosl en een nieuw
in le plonlen RWZI in Hoeperl¡ngen.

Er is een posilief odvies ontvongen von de Afdeling Lond von het Ministerie von de Vloomse
Gemeenschop omtrenT de voorontwerp PRUP's RWZI Hoeperlingen, Zolderen Eisden. ïoerisme
Vloonderen heefl geen opmerkingen op hel PRUP RWZI Houtholen-Oosl. De Aldeling Bos en
Groen heeft lch verontschuldigd.

Vero Peelers. sludiebureou Technum, geell een inhoudelijke toelichting von voorliggende
PRUP's oon de hond von een powerpointpresenlolie. De voorontwerpen worden besproken
in de volgorde zools oongegeven op de uitnodiging von de plenoke vergodering.

l. VoorontwerÞ PRUP RWZI HoeÞerlinqen

lnzoke de eìgendomsslrucluur von de inplonf¡ngsplools ¡n Hoepert¡ngen meldl Aquofin dot er het
perceel eigendom is von de VLM. Er zijn reeds overeenkomsten geslolen met de londbouwer die het
perceel pocht. Aquoiin is momenleel reeds bezig met het opmetingsplon. H¡erdoorvervolt het
onleigeningsplon ¡n hel PRUP Hoeperlìngen.

AWV stel dot de in te plonten RWZI gelegen ¡s longs de N79 (secundoire weg type 2) helgeen
impliceerl dol de ontworpen rooilijn zich silueert op I I meler uil de wegos. Noor evenluele
bebouwing toe dienl ochler de onnlworpen rooilijn een zone von ochteruitbouw le worden
gerespecteerd von 8 meter. De bouwlijn is oldus gelegen op 19 meter vonuil de wegos. De
'loegongsweg lol het RWZI moel beperkl worden lol een breedie von 5 meler

De gemeenlerood von de stod Borgloon zol opnieuw een principiele beslissing nemen in dii dossier
Borgloon v¡ndt hel vreemd dot deze gronden eigendom zijn von VLM en pe¡ll noor de bedoelingen
von de VLM hiervon.

De voorkeur von RHOM-Limburg voor de inplonting von deze RWZI ging uil noor een olternotieve
¡nplontingsplools vonuil ruimtelüke overweg¡ngen, moor bleek niet hoolboor wegens
u¡lvoertechnische redenen. Toch heefl ROHM-Limburg z¡ch principieel okkoord verkloord mei
voorliggende inplonting in hoor schrijven von 2003{9-2ó. Er wordl gevroogd om een scenorioonolyse
foe le voegen ler molivering von de gekozen inplontingsploots. ROHM-Limburg vindl dot er le wein¡g
insponning is gedoon om de ¡nstollolies ruimlelijk in hel londschop te integreren. De opdeling in
veßchilìende beslemmingsvoorschriften von de Types buffer biedt weinig meewoorde. Men kon
beter een qlgemeen vooßchrifi opnemen oongevuld mel gebiedsgerichle bepolingen. Er wordt
gevroogd om in de vooßchrifien een bepoling op 1e nemen die hel loevoegen von een
londschopsplon bij elke stedenbouwkundige vergunningsoonvroog verplichl. Uil het londschopsplon
moel don blijken op welke wijze de oplimole ¡nlegrot¡e von de instollolie ¡n hel londschop zol
worden bereikl. (voor olle RWZI's londschopsplonnen op Te moken.) Uit hel preliminoir
¡nplonlingsplon blijkl le weinig welke insponning zullen geleverd worden om le komen lol een
goede Iondschoppelijke inkleding. De ruimleboekhouding dienT opnieuw te worden nogegoon.
Verder wordt er verwezen noor hel schriflelijk odvies.

De stod Borgloon sluil zich oon bij de vroog om de RWZI londschoppelijk beler le inlegreren.

Afdeling Noluursluil zich oon bij het odvies von ROHM-Limburg betreffende de veßchillende
voonchriften en pleil voor tevens voor de opmook von londschopsplonnen. De zones longs de beken
moefen hun notuurverlc¡ndende functie behouden. lnzoke ru¡mingen oon de beken is de code

2
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Bijlogen: /

Provìncie Lìmburg, Univers¡lejlsloon l, 8-3500 Hosselt

rc croon 0l I 23 83 47 ¡* 0l ì 23 83 l0

ro@lìmburg be www limburg be

Corcrpondcn icodrês



goede noluurproKijk von loepossing Zone voor buffer: ondergrondse leidingen..????? Er wordt
gesleld dol het loeloten von ondergrondse leidingen de reolisolie von een kwolitolieve buffer
ondergroofl.

De provinciole dienst wolerlopen slelt dol de zone von 5 meler die moel vrijgelolen worden voor
buffer longs een zde colegorie wolerloop geen ofbreuk moel vormen voor de noluurverbindende
funcTie ervon. N¡euwe ondergronds leidingen moelen minsTens op 4 meler von de loludinsleek
worden oongebrochl. Andere ondergrondse leidingen d¡e in de wolerloop uitmonden moken
voorwerp uiI von een mochliging von de bestendige depulolie Wil men oonplonlingen voozien,
don moei er hiertussen een doorgong voozien Zjn von 3 meler. De mocht¡ging voor de
lolngsconstructie is nooit (erwerd gesteld dot deze nog dient oongevroogd le worden olvorens
men tot de reolisolie kon overgoon. en dol dil doorgoons geen probleem is indien oon een oontol
voorwoqrden wordt vo¡doon) oongevroogd bij de beslendige depulot¡e. Hiermee moel rekening
gehouden worden. Op het ¡nplonlingsplon l¡kt het olsof de ringweg rond de
rioolwotezu¡veringsinslollotie ¡n de vijfmetezone ligÌ. De ¡nplonting zou zo oongepost moeten
worden dot er geen verhording in de zone non-oedificondi oongebrochl wordt

Aquof¡n stelf dol boven ondergrondse construclies meeslol slruÌken oongeplonl worden en
doi hel loeloten von ondergrondse conslructies de reolisolie von een kwolilolieve bufferdus
niel ondermijnt. Het londschopsplon zol toegevoegd worden bij hel bouwdossier.

De ofdeling Monumenten en Londschoppen vroogl rekening le houden bij olle PRUP's voor
RWZI of deze gelegen zijn ¡n onkerplootsen om le onlic¡peren op evenlueel ioekomstige
wefgev¡ngen.

2. VooroniwerÞ PRUP RWZI Tonaeren

De provinc¡ole diensl wolerlopen meldt dol longs de 3de cotegorie wolerioop, de olvoeßlool
een zone non-oedificondi von minstens 5 meter breed voozien moel worden. ln deze zone
wensf men geen verhordingen loe le loten. Afdeling Monumenlen en Londschoppen freedl
dit odvies b¡j en geeft oon doi men wel gebruik kon moken von een steenslogfundering.
lndien men Ioch een verhording wensl oon te leggen is hiervoor een mochliging von de BD
vereist. Verder stell de provinciole dienst wolerlopen dol er geen droodofsluiling mog Z.¡n tot
oon de wolerloop (ook lerhoogie von ofsluiling dienl een vr¡je breedte von minimool 3m
gerespecleerd le worden zodof ook ochterliggende percelen mochinool bereikboor zi.jn).

ROHM-L¡mburg vroogt opnieuw heI herbekijken von de londschoppelijke inbuffering, met
nome von de zone longs de woterloop. Evenlueel moet de besloonde weg verlegd worden.
ROHM-Limburg vroogl om ook ¡n de ondere dossieß een richtcijfer von I0 meler buffezone le
honleren. D¡l heeft toI gevolg dol er bijkomende onleigeningen zullen moeten gebeuren
(buffering op e¡gen tene¡n). Afdeling Noluur lreedt deze slelling b¡j.

Afdeling Notuur v¡ndt de possende beoordel¡ngen le beperkt; ook de hu¡dige effecten
moelen de effecten von reeds vollooide plonnen en projeclen ook ondez ochl worden. I n
Tongeren bûvoorbeeld z¡jn er sporen von verdroging op het terrein woomeemboor. Er wordl in
eersle inslontie ongunslig odvies gegeven gelen de onvolled¡ge possende beoordelingen
gevoegd bij voodiggende vooronfwerpen. Erwordf oongedrongen op een n¡euwe plenoire
vergodering, woorb¡j de dossiers met een volledige possende beoordeling. mel de nodige
engogemenlen om de possende beoordeling volledig 1e moken, opnieuw worden
voorgelegd. ROHM-Limburg is geen voorsfonder von een nieuwe plenoire vergodering en
vroogl om vio bilolerole overlegmomenten mel Afdeling Noluurte komen tot de vereisle
documenlen. Hel PRUP von Hoepertingen zol geen vertroging opleveren vermils hiervoor
geen possende beoordeling nodig is.

De diensl ruìmtelijke ordening von de provinc¡e Limburg meldl dol de ruimlelijke
compensoties voor hel verlies von noluurgebied op Vlooms niveou gebeuren binnen de
oiboken¡ng von de noluurlijke sTrucluur (ARP).

De ofdel¡ng Monumenlen en Londschoppen vroogt rekening le houden bij de besloonde
feilelijke en jurid¡sche toeslond le vermelden dot de ìnslollolie zich bevindl ¡n een beschermd
londschop en dot dil gebied oongeduid is ols onkerploots. Er wordt veruezen noor heÌ
schr¡flelijk odvies.

3 Vooronlwero PRUP RWZI Zolder

De gemeenfe ZoldervroogT om het perceel dof ìn eìgendom is von Aquofin longs de
Kerkslrool loch op le nemen ìn dit PRUP en om 1e vormen loI een groene zone (buffer)
Aquofin goot hiermee okkoord.

De provinciole dienst wolerlopen heefl geen opmerkingen. Er wordt wei gevroogd geen
bijkomende beplonling in de zone non-oedificondi te voozien.

Noor onolog¡e von hel vooronlwerp PRUP Tongeren vroogl Afdeling Noiuur de heziening von
de possende beoordeling.

4 Voorontwero PRUP RWZI Eisden

ROHM-Limburg vroogl ook hier de opmook von een londschopsplon. Er wordt gevroogd
h¡erb¡j reken¡ng le houden met hel fielspod op de w¡nterdijk woordoor het wenselijk is oon
deze zijde een bijkomende groenoonplonting te voozien om olzo een v¡sueel scherm Îe
reoliseren voor fielsers. Erwordl gesuggereerd conlocf op Ie nemen mel de Afdeling Moos en
Albertkonool om de opnome von (een deel von) de winlerdijk in hef PRUP, die kon fungeren
ols buffer, le bek¡jken. Men moet emoorslreven doI olle buffers een minimole breedle von
l0m hebben, ind¡en nodig dienen bijkomende gronden verworven le worden.

De gemeente Moosmechelen wensl de blouwe zone zoveel ols mogel¡ik |e behouden voor
de uilbreiding op longe lermijn von de RWZI. Aquofin lreedl dit bij moor kon geen inschofling
moken von evenluele uilbre¡dingsplonnen op longe lerm¡jn. Moosmechelen is niet von
oordeel doi de RWZI volledig 'verslopl' moel worden voor f¡elsers.

Afdeling Monumenten en Londschoppen vroogl om in het londschopsplon rekening le
houden met de verloten moosmeondeß.

5. Vooroniwero PRUP RWZI Houtholen

ROHM-Limburg slelt dot de tene¡nbezetl¡ng ook hier enorm groot is en pleil opnieuw voor een
oonposs¡ng von de perimetervon het PRUP om le voozien in voldoende buffer. Verderwordt
er geen meìding gemookl von hel besloonde BPA "Toeristische weg Bokrijk-Hengelhoef-
Kelchlerhoel" goedgekeurd bij KB von 1974-O7-Ol.

De provinciole dienst woterlopen vroogl een zone non-oedificond¡ von minstens 5 meter
breed op hel plon le voozien, ook ol ¡s er vondoog een betonconslrucfie op 3 mefer von de
beek voozien. Zowel ROHM-Limburg ols Afdeling Noluur z¡jn nief von oordeel doI de seclorole
welgevinggeïnlegreerdmoeîwordenin RUP's.Verdervrooglprovincioledienslwoterjopen
de zone non-oedificondi niet volled¡g of te sluilen moor een oisluilboor hek le voozien in
funclie hel bereiken von ochterliggende percelen longs de woledoop. De leìd¡ng von de
besloonde loz¡ng moel dieper oongelegd worden.

ROHM-Lìmburg vroogt de ruimtelijke somenhong mei de resl von hel recreotiepork opn¡euw
le bekijken.
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De provincie Limburg mooki het venlog en neemt schriftelijke odv¡ezen op in bijloge. Ten
loolsîe no l4 dogen wordt het veßlog oon olle genodigden bezorgd.

De genodigden die oonwezig woren op de vergodering kunnen binnen I 4 dogen no
ontvongst von het venlog opmettingen formuleren bij hel verslog.

SchrÍftelrlke odviezen in bijloge

Volgende schriftelijke odviezen werden voor of tijdens de plenoire vergodering bezorgd:
- Afdel¡ng Lond von het M¡nister¡e von de Vloomse Gemeenschop
- Afdeling Notuurvon hel MinisTerie von de Vloomse Gemeenschop
- Afdeling ROHM-Limburg von het MinisTerie von de Vloomse Gemeenschop
- MonumenTen en Londschoppen von hel M¡n¡sierie von de Vloomse Gemeenschop
- Provinciole dienst woledopen
- Toerisme Vloonderen
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Minise¡iem de \¡lææ Goøscbap
AfdetingROHM ünbuq

Ruinteliþ Otdøing

ltu¡ingin f,sridl-¡¡ 5{) bw 1, 3500 HÂSSELT

TeJ. (011)74 21 00 - Fuptl)7427 99

effectief a:awezþ wâren op de plenaite vetgadeting; en moeæn binnen 14 dzgen oa ontvâogst
.rr"o ¡"¡ r¡s$l¿g. bezotgd worden aan de bestendige depuatie.

De procedue voor de "Rrù(/ZI Hoepettingeû" itr Botgþoo, 'RVZI Toogeten-'in Toogeren,
"RI0ZI Zolded'in lleusden-Zolde¡,'RVZI Eisdeo" i¡ Maasmechelen en "RVZI Houthalen-
Oost" in Houthalen-Helchtereo wotden qeliiktiidþ gevoerd.

Aangezien deze RUP's alle op dezelfde manier áin opgebouwd, wotden em aanøl algemeoe
bemerkingen çbunde1d. Co¡.cteet wordt ingegaan op de vorrnvereisteû waá.taan het RUP
Í¡oet voldoen, op de decretaal vereiste inhoudelijke toetsing door de planologìsche embteoâar
en op de ovetþ inhoudeliike opmeúingeo- Indien rclevant worden ook een aantal speciEe.ke

opme*irgÊn gefo¡muleetò

Atikel 38 van het decteet van 18 mei 1999 bepaalt de inhoud va¡ een RUP

Het RUP moet de volg€ûde elementen bevatte¡:

- een gta6sch plan dat aançeft voor welk gebied het plan va.o toepassing is;

- de erbil horende stedeobouwkundige voorschdftea inzake de bestemming, ds inrichting

en/of het beheer;

- eeD weergave van de feitelijke en iuddische toestaûd;

- de rel¿tie rnet het ruihteliik structuuqrlafl of de ruimtetijke stnrctuu4llanneo waaÌvan het
RUP de uitvoetiag is;

- in voorkomend geva! een zo mogeliik limitatieve oPgave vm de vootsch.dfteo die strijdþ
zijn met het tuimtelijk uitvoeringsplan eu die opgehevea rtoldef,;

- in vootkomend geval het nrimteliik veilþheidsappott, het planmilieueffectenrappon
eo/of de passerde beootdeling.

Aan de Bestendige Deputetie
Sectie 3.2,2, RO - plaüing er betreid
Univerciteitslaan 1
3500 Hasselt

PRUP'RT7ZI'

dLæ¡ls

273/'l3W/t0t2
2-73/73æ3/tït2
zt3/7ttlo/1072
zt3/73077/7Q32
2.73/72ßa9/1072

bi]¡g@

Yngm o¡r / co¡l

Bqtic¡ Bmtiu/ I¡c Mom

TdGfo@É Drúû
o|t/742100

7 3 IÅw.aAA+

Bet¡eft: Voorontweçen Ptovinciaal Ruimteliike Uiwoedngeplannen

'Rioolwatezuirreringei¡¡'¡Il¡tiest, Boryloon, Tongeten, Heuedeo-Zolder,
Maasmechelen en Houthalen-flelchteten,
Plênaire ve¡gadedng 23 novembet 20(M

Aaa de Besæodþ Depuatie,

,\a.ogezien het provinciaal tuihteliik sttuctuutplan va¡ de ptovincie Limbu¡g wetd
goedgekeutd bii M.B. øn 73/2/2004|r¡n de Bestendige Depuatie in uitroaing vt¡ 44 vzn
het deceet van 18 mei 1Ð9 houdende de organisatie vao de tuimteliike otdening gewiizigd bii
letere de decreteo, provinciale tuimteliþ uiwoetingsplaooeo (PRIJP) opmakeo.

De bestendige depuøtie stuut het voo¡ortwetp vao ptovinciaal ruimteliìk uivoetingsplan
nzzt de planologisdre e¡þtm""t, de colleges van bugemeester en schçenert van de

betokken gemeeateo en de advisetende instellingm en adninistrzties,

Ten woegste de eenentwiotþte dag na het versturen ve-û het vooÌontwerp door de bestendþ
deputatie, houdt de bæteodþ depuøtie eeû plemiæ met bovenvecu¡elde

ÍtstaûEes.

A.lleszios dient vold¿an aan de bepalinþ van het besluit vao de Vla¡mse regedng van 11 mei
2001 tot 

^Aowiiílr,g 
vaa de instellinça eo administ¡aties die adviseten over vootortwelpe¡r

van ruimtelijke uitvoeringsplaraen.

Van de plenaire vergadedng wo¡dt een scbrifteliik ve$lag opgemaak¿ Dit vetslag wotdt
binnen 14 dagea bezor,gd æn de i¡st¡nties die op de plenaite vetgadedng aanwezþ dieoden te

zijn. Eventuele reacties op het vetslag kuinet wotden ingediead doo¡ de insanties die

-ñ
-aa -..

Aþemeea kan çsteld v¿orden d¿t de verschillende bundels
eenzelfde strâmien doc-h niet elle vereiste elementeo bevatten
artikel.

opçbouwd werden voþns
zoals aangeçven i¡ verrneld

Voo¡ het PRUP va.n de.*RWZI Houthalen-Oosd' ontbteekt de telatie met het nog besøande

BPA "Toetistische weg Bokdik-Hengelhoef-Kelchte¡IoeP' goedgekewd bii KB van 1/7 /1974.

Voor w¡t de rel¿tie met het ruimteliik struct¡urplaû of de ruirotetiike structuu4rlannen
vatrvaí het eetl ¡i¡sqering is, wotdt e¡kel een oPsoññing Segwetr. vari de devatte
bepalingea; op geoedei wijze woidt het bestemminçplao, de locatie, de activiteit çtoetst aaa

deze bepaliagen- Eeo mimtelijke afweging op b¿sis va¡ de rcIevente beEalingen uit de

structuuqilâ¡netr ontbæekt d€r¡âlve.

In tweede otde is de weergave van de bestâande feitelijke en iuddische toestând aiet stæds

duideliik. De ìn deel 1 weetçgeven plaa besta".de toestâf,d is in {e meeste çvallen biizondet
ovedaden u'aerdoor een duideliik inzicht in de juidische toestend onmogeliik is (relatie

bestemmingen çwestplan). De schaal bii de vetordeoeflde pl'nne¡¡ oatbreekt ovedgens.
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In deel 3 v¡ordt ook de reletie aaogeçveo het de afbakeoing VEN-çbieden en

Habiøtrichdiingebieden. In deze plaooeo worden twee kleuren gtoen çbnrikt waar¡'¿a het
verscbjl in betekenis ons onSmt.

Daamaast stelleo we ook vast dat de stedeobouwhmdþ voo¡sch.dfuo eq su¡ltnier áin Vaak
ontbreekt een duiddiþ inzicLt va¡ de imichting die door de orrtureqrer wo¡dt beoogd- Hietop
q¡o¡dt vetder in het advies diepet inçgaao-

Om het geheel oveøichtelijker te makeu stell€û wii voor oE, cotfoû eerder opgesælde

ruimteliþ uiwoetingsplamen, voot de voorscbriftec e€û úÂEisroorstelling op te makeo warrhif
in tabeùvorm eeo overziùtwordtgegeveovan de voþende elementec
- inhoudeliik element
- eisen gesteld aan inhoudeliike elÊmeût€û

- verordeneode stedenbowlundþvoorscbdften
- op te heffen voorsch.d-fteo

A¡tikel 44 v¿n het decræt beE::lt dat de plønologische ¡mhteneet oøar aanleiding van de

plenaite vergadeting advies uitbreogt over de vetenigbaarheid met het ruimteliik stÌuchruPLân
Vl¿anderer\ de çwesteliike ruimtelijke uiteoetiûgspla.únen, of, in voor:komesd geval, de

overeenstemûiftg ûret een ontwe{r van nrimteliik stnrctuurplan Vlaandetes en een onturerp of
ootweq)en van gewesteliik tuimtelijk uitvoetiapplao.

2.7. vetenþbaatheid met het RSV

De opmaak van de PRUP's *RIü7ZI, is o.a. eeo gevoþ wn afsptalen ohtrent subsidiariten

tussen AROHM en het provinciebesturx.

Inzake subsidiariteit ziin io de respectieveliike bundels evenwel weinþ elemeûten oPgeûomen

wamit blilkt dat het hier hendelt over een nrimteliik pobleem dat het gemeentelijk aiveau

overstr)gt-

2,2. veræþbaarheid øet (ontwetp)gewesteliik RUPs

Et worden geen strildþheden vasgesteld Er wordt gerefeteetd ¡eq¡ de bepalingen

opgenohen ìn het RSV met beüekkif,g tot 'de ootwil<kelinçpeæpectieven voor

çmeenschaps- en nutsvoorzieniogeo in het buitengebied' eo de'stdlçte voorq'aa¡den voor de

ontrvikkeling eo uitbteiding van afralwaterzuiveriagsinft¿sttuctuur'.

J.1. toeæing aen PRS

De rclatie Ðet het ruimteliik structuüplen of de ruimteliike stuctuurpla.onen wa¿raan het RUP

uiwoering 's voldoen welisvum aan de afspraken

die vanuit m44r eell iohoudeliike onderbouwing

venuit het PRS ontbreek¿ Dit deel dient in de toelichtingsnoa duideliiker aan bod te komen

en hietuit moet blijkeo dat het RUP er helem¿¡l mee ov€f,eeûsteûrt en uitvoetiog çeft'". de

opues ervefl

3.2. besptekÍng plzaÍahoad ea de sædeaþouwkuadige voonchrifrea

A¿GEIIENE BEDEI.TKINGEN:

- In een zanøI gevallen oûtgzt¿t or$ het out vaa de opmaek veû een PRUP, de

bestemmingsbeves¡ging (regularisatie) aiet te ne gesp¡okeo. Zo wotden nauweliiks
impanningen çdaau om de i¡sall¡ties ruimteliik h het landschap te integreren (boffoti"
van 5m); meesøl bliift het bii wegstoppec achter een sm¡lle buffer die weinþ of çeo
meer:qrâzrde biedt voor de natuudijte omgeviog. In het geval vaa Houtlaleo wordt zelfs de

helft van het teuei¡ oiet of oauwelijks iogqrast vrnwqe 'þr ninlc tør & ontwikkdiz¿ aan

een massicf gwnrcbetm". "Ot, bùr øclt ectr gude loilrbappcþ\ke inngrøie in dc omgain¿ þ beleomen

øodt moryxøld oa lzn¿s fu onbdringn bagn m awntueel Hitaop aan k Phrrøn". Vtaag is welke
¡atr¡udiike meerwaa¡de dit Lr. hebbeo vool de oægevitg.
Aangezieo insøllaties dikwills zijn inçplant op locaties die hedeo niet meet in aamerking
komen voo¡ inplenting dier¡t eeo RUP er in eerste iostantie vm uit te gaa-n om de

insøll¿ties zo goed mogeliik landschappeliik in te passeo eo ook een &tuudiike
meemaarde te biedeo naar de omgeving.

- De voorschdften z\t nogÃ vzag ¡a^t bepalingeo- Ofuel geeft men ¡'n v¡at mogelijk is in
ñrnctie vaa de insøIlatie met eveutuele ééûduidige bçed<ingen næt bor¡whoogten,
verhatde oppewlakæ, bepaling van zone voor çbouwea ofoel gaat men etv:tfl uit dat de

iosøll¿tie æt plekke moet kuû.ûer bliiven fuoctioneren zonde¡ bepetkioço. Hoe moetet
voþnde bepalinçn wotden geihte4rteteerd in het kedet van de bouwvuguaainç
'þborwcr (?) 7o kot ah øogc$k b!'ú ue¿", "vcúadirgtl tot een ddntø Eþeøhha bEcrlun"'
'þbruikte øatcriahn (,..) ethtiscb nraalnnotd ø qþ n in batmoile øct dc omgwing"

- De opdeling in vetscbillende besemmingsvoo¡srhrifren van de types buffet biedt weinig

meerwea¡de. Itnme¡s de voo¡schdften vã1 de ve$cbillende groenzones liiken heel ery op

elkaa¡. Bete¡ is uit te gear- vxr e€û ¿lgeneeû voorsch¡ift (intenties van de ruimteliike en

natuudiike meerwaatde voot insallatie en omgeving) eventr¡eel aaogevuld met

gebiedsgerichte bepalingen, Io dezelfde optiek onqaat oos de oprame vân een biizonder
voorscb.dft'Zoûe voor vootçbied' ¿¡ ãan i¡ eelste if,sr^îde in gebieden v,¡ea¡ dit vanuit
ruimtelilk oogpuat s¡einìg ¡uimteliike meem,¡aerde biedt voot de landschappeliike inpassing

van de best¿ande of te bouq¡en installaties.
Io de toelichtinçnot¿ wotdt zeer ved aand¿cht geschonkeo aan de planniogscontexL De
¡elevantie van deze uiwoeriç omsehtiiving vaa bepâlingeû otrBâ¿t ons als de locatie en het

bestemmingsplan hiera¿o oiet wotdeo geto€tsL
- Ne¿st deze ve¡eiste ¡e61si¡g aan de relevante smrcnruçlaaoer¡ komt het functioneren van

de insullstie itr het globaal kader van de afralwatezuivering oauwelijks am bod; de kaar$es

. met het zuivetingsçbied biedeo -ig soelaas. Eeq duideliik inzicht in de koppeling van
' q'elke afralstomen (van waat aftomstig hoe ze wordeo geleid oaar de insøllatie) is e¡ niet.

Een i¡zicht in de sceo¡¡io-analyse voorafgaand aan de afbakeoing vaa het zuivetingsçbied
kau hier v'otdea ingebrachr

BEDET.IKI.¡GEN PER RUIMTELIJK UTTVOERINGSPLAN

1. RWZI Hoepettingen te Botgloon

Voodigend tuimteliik uitvoeringsplan wotdt opçsteld om de bouw van een nieuw

rioolwaterzuivetiopinstalletie mogeliik te baken. Zoa.ls bliikt uit de bilçvoegde
toelichtingooø werden er inzake voodigeod dossier divetse altemaúeven oode¡zocht voor

de inplanting va.o de RWZI. Vaouit ruimtelijke ovewregingen ging o¡ze voorketr uit oø een
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zltemadeve inplantingplaats, doch dit bleek omwille veû ultvoertechdsche redenea niet
hazl,l;,za¡..

In ons scbriiven vaa 26.09.2003 hebbeo wii o¡s dan ook principieel alùootd vetkla¿rd met de
thaos voorliggende inplanting. Hiebij wed echter çsteld dag gezien de liqging vas het
projætgebied - ah o¿&r&el ør ætt @m nintc coñhr lailSsbür, d¿ il'dêrtooP, h* Eccfuka nlifurhop
mn & omgøhg n dr ùtphiling bintæn een Rcc¿nl Oßnlrroñd gtbied (ROG) r e¡ in het ontrveq) exta

""rd¿cht gescho¡keû dieode çschonken te wo¡den aan de lendschappelijke integratie van het
RWZI.
We stellen %st d¿t er in het besteominçplaa eo de sædeobouwkuadþ vootscbdften
tekening wetd çhouden met deze ñ¡ihteliike vootwaa¡deo, doch het toqlÊvoegd preliúinÀit
inplantinpl,an þandaørdoatweq) doet vetmoeden det er geeo extra inspa¡ni¡gen zullen
geleverd worden om hier een architectr¡tacl en lendschappelijk çintegteerd of,tweq) op te
stellen. Dit plan is ovetigens stildig met de inteoties vaa het besteromiogsplan en komt et qua
plangebied aiet mee overæû.

Voor de motivering van de gekozeo inphntiagpleats, steller wii voor eeo scmarioaaalyse toe

te voegeû. Io het voodiggend docr:ment wordt eokd een omsduijving çgwen van de divese
onderzochte locaties, gwoþd door een srunmiete condusie.

Tot slot ve¡wiizeo v¡e naâr de ruimteboekhouding (zie p"gln, 8) waarbij çsteld wordt dat de

totale oppewlakte van het PRUP 11.854 n2 bedtazgc Dit in tegenstelliag tot het
onteigeninçplan (zie p'g,.a 5) dat vootziet in een onteigening vaû æn oppewlakte van Zha
46z5Oe.

Opmerki¡gm stedenbouwln:¡dige vootscbriften

Ons inziens dieoeo de stedenbouwkundþ vootschdften meer in detail omschte¡'en te wotden
zod:t de beoogde tuimteliike kwaliteitwotdt bekomeû.
Ook díent et duideliiker omsch¡even tã worden hoe de'zone voot vootgebied' hiet ingevuld

dient te worden þoe integeten in het steatbeeld?).

2. RWZI Tongeren te Tongeten

Dit Ptoviaciaal Ruimteliik Uitvoeri¡gsplaû þseft þ6¡eH.ing op eea best¡ande irstallatie die

voþeas het vigeteade gewestplen gtoændeds gelegen is binoen oanrurgebied, een kleine

stook le-ngs de weg is ingetekend ats pafuebied. Op kotte tetrniin wotdt eea renovade vm
het RIØZI çpland.
In westeliike en noordeliþ richting stuit de inst¡ll¡tie ",n bij beboste petceleo, aaa oosteliike
en zuidelijke ziide bevindeo zich veIllenden met populiecaaaplaotingea-

Gezie¡r de petceelsconfguratie en ærteinbezetting is e¡ slechts een bepetkte ruimte (5 meter)

voorzien voo¡ buffers m gtoenelementen.

Ter verrolledþing dient het st¿tuut vaû het Geaee¡teliik Ruimteliik Structuurplan vemeld te
wotden.

Opmed<ingen stedenbouwkundige voorscb¡ifteo

Het nut van het vootzien vaû een voottuinsftook (zooe voot voorgebied) temidden verl een

muurgebied ontgaat ons. Zo¿ls teeds hierboven werd gesteld biedt de opdeling in
verscbillende bestemmingwoomcbdften van de types buffet weinþ nrimteliike meerwaatde.

5. RWZI Zolilet te }leusden-Zoldet

Dit Ptovinciaal Ruimteliik Uiwoetingsplâû heeft beæelùiog op een besteande insøIl¿tie die
voþens het vigetende çwesþlan gtoteadeels gelegea is bioneo oatuurgebied, de toegangsweg
ligt gtotendeels io en deels in agarisch gebied.

De installatie is geleçn io de dedemeeÈte Vivelsel Het bet¡olùen tenein gtenst in
nootdeliike eo westeliike richtiag aao de Laarnbee\ in zuideliike richting aan natuurçbied en
in oosteliike richtbg aan de echterziide van de woningen gel€ger lângs de l(erkstr¿at.

Het bestemmingsplan is in oveteerstenming het de opmetLiagen die reeds bii de
voorbesprekinçn gegev€o vserdeo, Et wetdeû ruir¡e buffe¡sttoke¡ voo¡zieo roudom de
inst¡Il¿ties

4. RWZI Eisden te Maasmechele¡

Deze site is geleg$ in een overwegend open laodbouvdaodschap, net buiten de winterdijk die
het uiterq¡aa-tdenla¡dsch"F va¡. de Maas begrenst Met de uitbouv¡ van het toeristisch
Êetsrouteretwerk Kempen en Maasland is de wintetdiik in gebtuik çoomea als fietspad.
Doo¡ het nive¡uverschil va.a het fietspad bovenop de dilk teo opzichte van het mæiveld, heeft
de fietss een zicht over het RWZI. Momenteel wordt de site ¿ls sto¡end erva¡en in het
landschap. De tuimteliike kwaliteit van de huidþ inrichting is nihil þe6¡ het ontbreken ven
een groenschern ea visuele buffers zijn de i¡stallrties zichtbaat, Enkel aan de westelijke zijde
wordt het terein afçschetmd doot eeu tii Italiæose populietea. Het tetteio is volledþ
omsloten doot een draadafsluiting.
Bovendien stellen we vast dat er momeoteel een grote terei¡.i¡name is en dat een groot
gedeelte vao het tetein btaak ligr Deze niet-çbtuilte telreineo ziin iogezaaid met gras.

Uit het onrwerp blilkt dat et l"ûgs de Schietkuilstrat eú. zoîe woor vootgebied v¡ordt
voorzien met het oog oP een integtatie van de insøll¿tie in het str¿atbeeld. Naat het open
landschap toe, in westelijke en noordelijke ti.hu"C, wotdt een zotre voor hoogstammen
voorzien, met het doel de inst-ll-ti"s visueel af te schennen en optimaal te integreten in het
Iandschap.
De huidþe intichting van het teraeiû ñ^âLt het echtet niet mogelijk een volwaardþe buffer aan

te plaoteo aan de oosøiide, tegen de wintetdiik. Hiet wotdt enkel een visueel scherm ftaag of
draad met klimFlanten) vooráen.
Door het niveauverschil van de wintedijk eo de dr¿ad¿ßIuiting zal dit niet voldoende ziin om
de visuele hinds voot de fietsets tegen te gaaa. SØii stellen daarom voirr om ofwd op het
terein, tussen de dtaadafsluiting en de asfaltvethatding, een rij hooçumbomeo aan te planten,

ofwel om een aanplant van heestets en sÈuiket te voorziea aan de buitenzijde van de

winterdiik. Dit dient evenwel te gebeureo in samensptaak met de Âfdeling lvfaas en

ÂIbertkana¿l die instaan voor het behcet van de wintetdijk.

Conclusie De voorgestelde bestercmi¡gszotres bieden çeo garande voot een landschappelijke
integratie. Het is wenselijk dat er ook aan de oostzifde em biikomend goeoaanpl¡n¡ v6¡¿¡
vootzien oru. aÞo een visueel scherm æ tediseten voor de fi.etsers.

Opmerkingen stedmbouwkundige vooncb.tiften

ART]¡GL 1: zoNE \¡ooRoPENB.åÀRNUT

\X/ii sællen voor om bii de'Inrichting¡ vao deze zone op te Deheû dat er een landschapsplan moet

gem2r.kt wotden. Dit lradschapsplan dient oa, een oplossing te geven een aannrllend

groensdeern ægen de winætdilk (op de wiaærdiik of binnm het tertein);
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Anrncr 2 ZoNB vooRBUFFE¡.
Dit stedenbor¡whrndþ vootschrift dient æ worden çschrept aangùa het hiet niet van
toepas$r¡g rs.

ARTüGL 3: ZoNE vooR vooRGEBTED

Het liikt aangçwezen Mn zooc itrideliil¡et æ omscù¡iiveo. De huidþ iofi"hti".C is zeket çea
refe¡entiebeeld van heSeeo hia ysrwæh¡ wo¿¿

AnmcL 4: Zo¡¡e vooR Hoocsr.aMMEN
We sælleo voor deze omschdiviqg te verduideliikeo. Bfijft de besøeode bomendi behouden? Is
dit het tefr¡entiebeeld? Ons voo¡stel is dat de besta¿ode bomeorij ([ lia^nss po,puliereo) te
kappm m æn houtwd ^.r te pbnt¡û.

5. RWZI Houthalen-Oost te Houthalen-flelchte¡eo

De besø¿nde insøll¿tie is gelqlen langsheen de Dondetslagsta¡L Het ¡strcin grenst in het
zuiden aan de N726, if, het oosten aan de Roosterbeelq in westeliike en nootdeliike richting
aaa naaldbos. De tetreinbezetting is enor¡. groot zodet et biina çen tuimæ voorzien is om
bufferzones te creëre[. Aas de oost eo zuidziide wordt enkel een visueel sche¡m voorzien

ftaag of dmad me¡ klimpl¡nten). Doot de otDligeûde na¡ldbossen is de visuele hinder van de

installaties ten opzichte van het omlþend landsch"p bepedrt, Tegeu de Donderslagsttaat wetd
teeds een go".a'nFlanting vooøien.
.V,¡eliswasr 

wordt hier voot ee¡. gemâkkeliilùeidoplossing geopteerd die çen ef¿râtties biedt
voor de toekomst.

Oomrlcinsm stedenbouwkundioe vootsch.dftea

Anrncr. 1: ZoNÈ voon opn¡re¡AR Nur
In de vootsch¡iften wotdt veñvezefr r¡aar eefl 'visueel scherm'. Deze a:nduiding ontbreekt
echter op het bestemrningsplan.

De lantlschappeliike inægratic van de install¿ties wetd onvoldoende uigewerh We betrer¡ten het
feit dat op divetse plaaeen g¿malcteliikheidoplossingeo Daa¡ vofeû werdeo çschoven die
tuimtelijk geeo meerwaalde bie.lm
De stedeobouwhrodþ vootschifteo yoot de veæchilleode types briffets dienen vereeovoudþd
te worden (eeo algemeen voorscùuift oet gebiedsgedcåre bepdlinger).

Het voo¡gesælde vootontu¡efpen PRUP's zijn vanuit stedeobouwkuodþ oo&)ì.¡ût sl€chs
a¡nvaa¡dbaat mits er rekening gehouden wotdt met de hieóoveo geformuleerde bemerkiogeo.

de ambtefl¡¡i de gewesteliik planologisch ambtenaer

Ivo Palmæ
fnSenleü

Luc De Belie
adiunct vm de directeur

aftchrfi nr kcmirycvir¿ mx dc

AROHM -4d¿Ë,tgR*inal!Ìke Platíing GtuJ de Fmøir-¿ebow
KoniryAlbet II- Iøø 20, btts 7

lO00 Bm¡:el

4. besluit
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p r o v in c í eLimburg

¡d. DÌr..ti. tnfrasvuctuur, Ruimt€lÜke orden¡ng, M¡l¡eu en Notuù¡r

rrrt c r.r.r lnfrastructuw - Waterlopen en Doneinea

ÂDVIES SECTIE WATENLOPEN PRUP RWZI ÌO¡'IGERET¡I.

A. ÂÂIIPASSINGEN AAT{ HET PIåII
Op het plan moet lange dc onboysröarc wâlcdoop dc Àlyoeraloot nr. 764. d'catc@rlc"
æn zone noÞaedltlc{ndl aangoduld wordon van mlnstôm t melor Þreed

B. AAilPÂSSINGEI{ AAi¡ DE TEKST

Voorceatgld woldt olrl ondelslaândo lôl(Bl oD lå m|nen:

ln gevoþe artikel 17 van ds wet van 28 decrmber 1967 betrefbnde de onbevaabäre waterlop€n mosten aangelanden,

gebruikers en de e¡genærs van kunstr¡rerken op de waterbpen doorgang vorl€nen m de personeelsleden, aan de

werkl¡adsn of andôrê mÊt dê u¡tvoffing van de werken belæte p€rsonen. Op hun grondgn of eigendom mogen d€ uit de

bedding vm de waterloop opg*raalde voorwerpen en do voø de uitvwing vm de werken nodige matff¡alen,

gereedschappen en werktuigen geplaatstwonden- Deze bepal¡ngen hebbên tot gevolg dat de vifimetêrzonê langs de

waterloop een zone ls waar zonder schriftel¡jke machtlging geen obstakels voor de ruimingwyerken kunn€n wordsfi

opgericht Het betreft hier de AFVOERSLOOI 11R.764, onbevaarbars waterloop van 3d. cetcgode.
De op het phn aangeduide zone non-aedificandi wordt daarom als "ruimingszone bii do watefloop' gareserveerd. ln de

zone non-aedificandi mogen gæn constucl¡es, beplantingên of afsluitingen, verhadingen enz behouden of opger¡cht

wcd*r behalve:

- de bætaande onverhada weg

- de bestaarìde riibeplanting metwilgôn en houtopslag d¡e ais hakhout kunnen behâ€rd worden om ruiming

mogelijk ta makør

- bestaande ond*grondse leidingen diâ op mâer den 1 m van dê taludlnsteèk van de watedæp ¡iggen

- nieuwe ondergrondse leidingen parallel met da æ vm de watsloop moeton mlnstens op 4 m van de

taludinsteêk worden aangebrqcht. Andêre ondêrgrondss lêid¡ngen dle in dewatêrloop uitmonden of hem

ku¡sen maken voorwetp uitvan een at¿ondsrli¡ke machtiging vm da bostendÌga dsputâtis. Voor all€

ondergrondse leidingen geHt dat de ze aüoende moeten beschermd zl'n tsgen beschadiging door

ruimingsmachines van welke åard æk. lnspectieputten zi¡n ook allêên onder d¡e voorwaarde toegeht€n.

1ô 2004

E.a-

STÁDTOT{GEREII

Ulttreksel u¡t het notulenboek van het scñepencollege.
Vergaderlng van 30 november 2004-

Aanu€¿iq:
Willems C., Burgemeesterud.-Vootzitter, Legros, Vranc*erì, Box, Cluc¡(ers, Biels, Schepensn €n
H.Vliegen, Secr€taris.

Voorontrorp PRUP'RWZ - adv¡oa

Hêt college,

Gd€t op artikel ¡14$1 van het decreet van l8 mei 1999 houdende de organ¡satie ven de ru¡mtelüke ordening en
latere wijzigingen;

Ovsrweggnde dat de provincie op 21 oKober 2004 het voorontw€rp provinc¡aal ru¡mtelÌjk u¡tvoeringsplan 'RWZI
Tongererì' aan het ællege van burgmster en schepenen gezonden heeft

Overwegende dat er op 23 november 2004 6en glena¡re vergadering plaatsvond met betrckking tot voomoernd
provinciaal ruimtelíjk uitvoeringsplan;

G€let dat h6t onderwerp van hst provinc¡aal ruimtel¡jk uttvoeringsplan de bestaande
rioolwateringsariveringsinstallat¡e in de kerrie is;

Overuegøde dat d6 opmaak van dit provinciaal ruimt€lilk uitvo€ringsplan tot doel heeft de bestaande
rioolwateringsa:ivaingsinstallatie de juists bestêmming toe te kennen;

Gel€t dãt er in d€ tekst g€sproken wordt over de rsnovatle van d€ bæteande rioolwaterzJ¡verings¡nstallat¡e. Dat
ef echter ook eên uitbre¡d¡ng van de ¡nstallatie zal gebeuren;

G6let dat de Kwie ook s€n ùeschefmd landscháp ¡s;

Gelet dat er g€sproken wordt over een bouwvergunn¡ng afgeleverd in 1987. Dat er eclÍer ¡n 2(x)1 ook e€n
regularisãtig wsrd b€komen van een ûz€rchloridetank;

Gelet dat er bi de bespreking van de planningscontext, meer bepaald de ruimtel¡Jke stuctuurplannen, ook r,ìordt
gesproken over de concentratie van vooz¡en¡ng ¡n de kemen (in het bu¡tengebied). Dat de
rioolwaterlngshslallatle echter nlet aanslu¡t aan een kem. Dat dit dus nid relevant en vervvarrend is;

Gelet d.at er bû de bespreking van het ggmeentelilk ruimtdük strucluurplan gespmken worden over structurcrende
hydrograflsche elementen, beken, kanelen, weteringen en Maas. Det de Maas niet gdegen is in Tongeren;

BESLUIT:

Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen adviseert het voorontt/verp provinc¡aal ruimtelijk
uitvoeringsplan 'RWZI Tongeren' GUNSTIG, mits bovenvermelde tekstuele aanpassingen doorgevoerd worden.

Artikd 2. - Dit advies wordt conform ailikel 44$1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van
de ru¡mtelijke orden¡ng en latere wijz¡gingen o\rergemaaK ean de provincie Limbu¡g.

Namens het colleg€

De Secretaris
get. Rik Vliegen

De Secretar¡s,

De Burgemeester wnd-voozifrsr
get. Carmen Willems

Rik Vlíegen

Jm Thewis

Voor eensluidend afsèhriff
De

W¡llffis
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Afdeling Bos en Groen

Mnisie vm de VIaæe Geæemcùap
Afdeling Bos en Groen Limburg

Koningin Asuidlau 50
3500 ÉIæsek

Tel . 011-74 25 00

Biilagen
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Ministerie van de Vlsamse Gemeenschap
afdeling ROHM - Limburg

Monumenten eD L¡ndsch¡pper
Koningin Astridlem50 bus 1, 3500 Hasselt
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universiteitsfaan L

3500 Hasselt

Aan de Gouverneu¡ van de Pmvincie Limburg
Universiteilslaan I I

3500 Hasselt i
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Datum
l8lttÆ,004

ceachÈe,

Met betrekl<ing toÈ d.e pJ-enaire vergadering van bovenvermeld onderwerp
zijn er vanuit de afdeling Bos en groen volgende bemerkingen'

1. RWZI Iloepertlngea te BorglooE
Het beÈreft een nieuw Èe boúwen RwzI-ínstall-atie welke zich bevindt
ten zuidooslen van de deelkern van HoeperÈingen' HeÈ perceel is
gelegen te Borgloon (Hoepertíngen) secÈie C nr 200b' volgens het
úui¿ige gewestpla' volledig gelegen in agrarisclr gebied. IIet tserrein
ismomenteelgrotend.eelsingebruíkalsweiland,heÈwesÈelijkdeel
(3 090 m'z) is bebost met eik en populier.

Voor d.e aanleg van de RI{¡ZI d.ient nieÈ ontbost Ee worden' Ðe beboste
oppervlakte zal volledíg worden opgenomen in de bufferzone' De

béËtaande bepl-anting wordt ma+imaat behouden en daar waar nodig
aarrgewuJ-d om de functie als buffer optimaal te vervullen'

2. Frrflz,I Tor¡gerer¡ te Tongêren
Iliervoor verwijzen we naar het gecoördineerd advies van de AfdeLingen
Natuur en Bos en Groen (ons kenme¡kz AQ/'11-72 - 03'1440f ul't kerimerk:

cÐD/2r.32r/02/osro).

Hoogachtend., De Houvgster,

¡JIEES
rngenteur

Betreft : Tongeren: beschermd landschap PARK VAN DE OOSTELIJKE JEKER
Ministerieel besluit van 02 september 1985:
Voorontwerp PRUP Rioolw¡terzuiveringsinstallatie

Mewouw,

In antwoord op uw scbdjvetr van 21 oktober 2004 met refefte 023.02.22, aznLg;añe de n
rand vermelde aangelegenheid, heb ik de eerU het volgende mede te delen.

ln deel 3: toelichting, dient onder de hoofding "Bestaande feitelijke en juridische toestand"

vermeld te worden dat de installatie zich in het beschermd landscbap ger¡rmmd 'Het park vtin
de Oostelijke Jeker" bevindt en dat het gebied in de landscbapsatlas aangsduid werd als

ankeçlaats. Het is ook aangeïvezen de motivering voor beide aanduidingsn (bescherming en

ankerplaats) te vermelden.

Hoogachtend,

Hubert Bats,
Adjunct van de Directeur, erfgoedconsulent

f"



Jekwallei tu$n Tongqeo 6 N,fal

Jekervallei tussen Tonqeren en Mal

-@:
470009

- Naam:

Jekervallei tussen Tongeren en Mal

- Ir¿E:

Ankerplaatsen

- Fusleoêmeenten:

Tongêren

- Rel¡ctzonesasÊoc¡åt¡êB:

Tongeren (R70074)

- L¡inrel¡ctenassoc¡atles:

Romeinse wêg Tongeren - Lu¡k (L70O75)

- Puntrelictenassociaties:

Bloirmolen of Blaarmolen (P7O57O)

G EOMORF1OLOGIE/ HYDROG RAFIE:

- Mlcroreliëf:

mlcrorel¡ëf, talud

- Macrorellëf:

macroreliëf, holle weg

- Hvdroqraflsche elementen:

rivier, vallel, meander, oude rivierarm (Jekervallei)

- Ugerassise_@ndÐ:

moeras, veen, rietland (vochtlge beemden)

- Geomorfolooie/hvdroorafie - andere:

voorkomen van dassenburchten

file:///ClÆrogm Filedladschapsalæ/mpporfhtnl Jekervalloi tussÉn Toûgqqt m lvÍal Iibr'//CvPrcem Filc{å¿scbspsatlalBpporttt'

ELEIIENTEN VAN BOUWKUNDIG ERFGOED, NEDERZETTINGEI{ EN ARCHEOLOGIE

- Koeren en hovinqen:

tuln, park (kasteelpark)

- NedeJz ett¡naspatronen :

gehucht (Blaar)

- Kastelen. landooederen en aanhorioheden:

kasteel, landgoed (Scherpenberg)

-@:

hoeve, schuur, stãl

- Molens:

watermolen (Btaarmolen)

- Kerkel¡ik €úooed:

kapel

- Archeoloolsche elementen:

- preh¡storische en Gallo-Romelnse vondsten

- Bouwkundiq erfooed - andere:

typische smeedijzeren weidepoorten

ELEMENTEN VAN TRANSPORT EN II{FRASTRUCTUUR

- SDoorweo:

verlaten spoorweg (Tongeren-Aken)

-@:
grachtenstelsel

ELEMENTEN EN PATRONEN VAN LANDGEBRUIK

- &trlU9Else-clelleEtcn:

bomengroep, sol¡taire boom

- L¡invorm¡oe elementen:

dreef, bomenrij, houtkant, hagen, knotbomenrij, perceelsrandbegroe¡¡ng

- Kunstmat¡oe waters:

poel, vljver

A.

l8/l l/04 l5;55 lß/r t/04 r. '
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- I-ers@:
onregelmatlg, hlstorlsch stabiel

-@:
permanent gÉ¡sla nd, meersen

- Tvp¡sche landbouwteelten:

hoogstam (rondom de bewoning)

- Bos:

loof, broek, hooghout, struweel

- B¡izonder€ wateÉru¡shoud¡no:

ontwatering

B. LANDSCHAPSWAARDEN

- Wetenschappeläke waard€:

Het gebled heeft een opmerkelijke waarde op hydrografisch vlak. In tegenstelling tot
de Herk en de Demer, die hun dalen verder eroderen, hoogt de Jeker haar dal aan.
Dat opvullingsstadium is hier duidelijk waarneembaar. Tussen Jeker en Oude leker
strekt zlch een ca. 1 km breed alluvlum uit. Ven¡ge depressies kenmerken de oude
lekermeanders.

-.E!€þff@I!le:
Het gehucht Blaar is één van de stedelljke bu¡tingen d¡e in de 12de eeuw met de stad
Tohgeren ¡n een stadsvrljheld werden verenigd. De Blaarmolen was de meest
stroomaf$raarts gelegen molen van alle Tongerse watermolens op de Jeker. De
ont\ivateringsgrachten in de Jekervallei getuigen van de voormallge landbouwpraktuk,
waarbu de beemden voornamel¡jk als hooiweiden fungeerden. De historische
percelerlng ls er grotendeels herkenbaar, Het kasteel Scherpenberg was een belangruk
leengoed, afriankelijk van het leenhof van Hamal en Rutten. Het restant van een dreef
gaat richtlng Nerem.

- Esthet¡sche waarde:

Het gebied wordt gekenmerkt door een grote landschappelijke variatie: hooilanden,
drassige terreinen, moerassen en r¡etkragen, dit alles omzoomd door
hoogstamboomgaarden, struwelen van els of wllg en populleren. Noordelijk heeft de
Blaarmolen met kolkvflver een schllderacht¡g effiect, Verder z¡jn het kasteelpark van
Scherpenberg, de oude spoorlun naar Aken, d¡e het gebled richting Tongeren
doorkruist. en de beemden langs de Ezelsbeek landschapsbepalend en van esthetlsch
belang,

- Sociaal-cultr¡rele waarde:

Het gebled heeft een educatief en recreatief belang. Het fungeert als een groene long
voor de in de onmlddellijke nabijheld gelegen stedelijke agglomeratie. Flets- en
wandelroutes zUn er uitgestlPpeld.

- Rulmtel¡ik structur.erênd€ waade:

De vallel van de Jeker was hler bepalend voor de opbouw en organlsat¡e van het

landschap.

C:

- Omschriivlno:

Aan de ziJde van Tonger€n en ln het zulden $rordt het gebled begrensd door de
hu¡dige spoorweg naar Lulk, langs de oostz'rJde door het gehucht Kletn Mal en aan de
noordkant door de Blaarstraat in het gehucht Blaar. Dat laatste ls één van de
stedeluke bultlngen dle ln de 12de eeuw met de stad Tongercn ln een stadsvrijhe¡d
werden verenigd. Het is gelegen net ten zuiden van de Romeinse heirbaan
Bavai-Tongeren-Keulen. Verschlllende vondsten dulden op prehlstorlsche en Romeinse
bewonlng. Ten zulden van Blaar, tussen Tongeren en Mal, bevlndt zlch het Park van de
Oostelijke Jeker, een beschermd landschap met een oppervlakte van ca. 160 ha,
gelegen in de vallel van de leker met natte, alluviale gronden, In het gebled treffen
we ook twee waterlopen aan die niet behoren tot het natuurluke stroomstelsel van de
leker maar door de mens zun ultgegraven; met name de Overslag, d¡e ter hoogte van
de Zuurbeemden nabij de stadsrand in de leker ultmondt, en de zogenaamde Oude
leker d¡e de Jeker veruoegt nab¡j het kasteel van Scherpenberg' Op deze plaats mondt
ook de Ezelsbeek ult, dle de kasteelvlvers bevo9rraadt. Tussen leker en oude Jeker
strekt zich een ca, 1 km breed alluvium u¡t. De d¡kte van die laag neemt gelukmatig
toe van zu¡d naar noord en bedraagt plaatselÜk meer dan 10 m' Het alluvlum wordt
gedralneerd door dle op hun beurt ultmonden in
kleine kanaal$es ensloot en de Flotsbeek. Bulten het
alluv¡um komt he . In tegenstelling tot de Herk en de
Demer, dle hun dalen verder eroderen, hoogt de Jeker haar dal aan. Dat
opvullingsstadium is h¡er duidelijk waarneembaar. De rivler heeft er een zeer gering
verval en vormde oude meanders. Daarblnnen ontwlkkelden zich geisoleerde
depressies, waarvan de bodem ult yenig materiaa¡ bestaat. Die natuurlljke depressies
worden aangeòuld met toponymen die ondubbelzinnig r,yijzen op de gesteldheld van
het terreln. van west naar oost kunnen ondercchelden worden: het Hardel (del -
laagte), de Kevle (lat. Cavea - kelder) en het Groot Meers (meers - moeras).
zuldoostel¡jk llgt het Kleln Meers. In de'6o-erJaren werd de Jekertussen het Hardel
en de Kevle verbonden met de Oude Jeker waardoor een gedeelte van de
oorspronkelijke rivier kwam dmog te liggen en plaatsel¡Jk zelfs werd gedempt. D¡e

ingreep stelde de Blaarmolen, voormalfge watermolen op de Jeker, bulten bedrijf' Het
ls de meest stroomafr,vaarts gelegen molen van alle Tongerse watermolens op de
Jeker. De gebouwen z[n gegroepeerd rondom een rechthoeklg gekasseld erf'
beniik omde voorheen
erf, Hl aan het geheel
geeft. een rulme dwa
Ook de oude Jeker werd in die tüd ter hoogte van de Kevle verbreed en
rechtgetrokken, waardoor enkele oude meanders achterbleven. Deze zogenaamde
regulãdzering heeft vanzelfsprekend Invloed op het grondwaterpeil. Het landschap van
de Jekervallel wordt gekenmerkt door een afrv¡ssellng van hoollanden, drasslge
terre¡nen, moerassen en rietkragen, dit alles omzoomd door hoogstamboomgaarden,
struwelen van els of wllg en populleren. De hlstorlsche percelering is er grotendeels
herkenbaar. Het westelijke gedeelte van het lekerpark is een ultgestrekt beemdgebled
dat gedraineerd wordt door de Flotsbeek die talr'rjke dwarslopende lelgrachten
opvangt. Dle Zuurbeemden fungeerden tot even na de 2de wereldoorlog haast
uitsluitend als hoolwe¡den dle tot twee maal per jaar werden gemaaid. lâter werden
de weiden beplant met populieren, De verrulgde percelen zijn omgeven door hoog
uitgegroeide - veelal meldoorn - hagen. Hler en daar treffen we alleenstaande bomen
aan. Ten noordoosten dâarvan heeft zlch op de zompige bodem van het Hardel een
dicht elzenbroek van ca, 13 ha ontwikkeld; de aangeplante populieren zun er een
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oorspronkeluke loop van de Jeker zijn de afwaterlngssloten ln het Hardel en de Kevle

den
In

de nabljheld van de Jeker bestaan de lange perceelsgrenzen ult hoge hagen van
elzenhout of tronkelken, terwijl de bochtige oostflank ls afgeboord met knotwilgen.
Het Jekeralluvium wordt ten zuiden begrensd door het kasteelpark van Scherpenberg
en de zate van de oude spoorlijn naarAken, dle het gebied richUng Tongeren
doorkruist, Belde groenstroken zfn wellswaar nlet van natuurlijke oorpspnong maar
zijn n¡ettem¡n landschapsbepalend en hebben een groot esthetlsch belang. Het kasteel
Scherpenberg, ooit een belangriJk leengoed afhankelljk van het leenhof van Hamal en
Rutten, bevlndt zlch op het grondgebled van Nerem, Scherpenberg fungeerde als
schuilplaats voor de lnwoners van Nerem ln tuden van onrust en oorlog. In zun
huidige vorm is het een langgerekt complex met resten van de oorspronkeliJke donJon,
poortgebouw, woonhuis en dienstgebouw ten noordoosten. In het park erachter staan
twee ronde torentjes met ingesnoerde naaldsplts. Het restant van een dr€ef gaat
richtlng Nerem. Het smalle maar 800 m lange kasteelpark is van de Kevie gescheiden
door de geregulariseerde Oude leker. Dit vrlj vochtige parkbos bestaat voornameliJk
u¡t loofbomen, ten dele ook uit naaldbomen. M¡dden ln het park bevlndt z¡ch een haast
verlande v¡jver, omgeven door een smalle rletkraag, In zuidwestelijke rlcht¡ng
strekken zlch de beemden langs de Ezelsbeek uit, evenals de door bomenrljen
geflankeerde toegangsweg naar het kasteel, De spoorwegbermen van zowel de oude
route naar Aken als de huldlge lfn Tongeren-Luik worden lngenomen door houtigê
struwelen, In de omgevlng komen dassenburchten voor. Behalve de opmerkelljke
hydrografie heeft het gebled ook een educatief en recreatief belang. Het fungeert als
een groene long voor de ln de onmlddelluke nabUheld gelegen stedelijke agglomeratie.
Fiets- en wandelroutes zljn er ultgestlppeld, educôt¡eve vooÍzieningen worden
georgan¡seerd. Nlettemln wordt het gebled bedrelgd door verstoringen in de- waterhulshoudlng, verwfderen van landschapselementen, bouwwerken en
wegenaanleg,

- Oomerkinoen en knelounten:

Het gebled wordt bedrelgd door verstorlngen ln de waterhuishouding, verwijderen van
landschapselementen, bouwwe¡ken en wegenaanleg. De recente bebouìfling levert
geen bijdrage tot de landschapswaarden.

VLAAMSE GLMEENSCHAP

Mioisterieel besluit houdende raugsehikkíng als landschap.

'IDE 
- 
GN,IEENSCEAPSMINTSTER VAN CULTUUR,

Gelet op de wet van 7 augustus l93l op het behourl vaD Donumenten

en laudsehappen;

Gelet op de bijzondere uet van I augustus 1980 tot hervorming
der instellingen;

Gelet op heÈ besluit van de Vlaamse Executieve van l8 januari 1982

houdende bepal.ing van de bevoegdheden van de leden van de Vlaanse Executi-eve;

celet op heÈ besluit van de Vlaa.nse Executieve van 28 jauuarí 1982

houdende orgaoisaÈie van de-delegatie van de beslissingËbevoegilheden aan

de leden van de Vlamse Executieve;

Gelet op heÈ advies van de Koninklijke Coo¡issie voo! MoûuEeDÈen

en Landschappen van 18 oktober 1984;

BESLUIT
,t

Artikel l.- I,lordE als landschap gerangschikt overeeDkomstig de bepalingen
van de rùet van 7 augustus l93l on reden van de (natuur)wêteuschappelijke
en esthetieche vaarde, Het park van de Oost.elíjke Jeker, te Tongeren,
zoals afgebakend op bijgaand plan, bekend ten kadaster :

- longerea, I ste afdeling, sectie I, de perceelnunners 484 A, 483 A, 293 D,
283 F, 283 A, t93 C, 478, 28t D, 490 B, tg5l2 L, lgslz B, 490 A, t82 B, 185 Ar
2O9 B, 2tOD, 278 A, t86 B, lg4 D, 194 E, 197 A, 197 3, 200 B, 201 A, 2OO C,

zÍt B, 2e5 H, 285 N, 285 0r 295 x, 285 I, 48A 3, 190, 183 A, 196 A, t96 C,

2OA A, 214 D, t92, 193 A, 194 c,294 B, 285 E, 285 U, 47513, I8l B, 476, 480 A,
487 B, 486 B, 480 B, 267 A, 287 B, 286 B, 482 A, 2O2 E, 203 D, 202 F, 2t3 A,
211, 2t2 p,, 214 c,398 D, 396 D, 2t6 A,2ll A, 22O A,22O B, t9l A, 493 C,

279 A,414 Ë, 282 ¿,, 282 C, 48t A, 218 c, 284 c, 2O2 A,2O3 A, 218 A,477 E,

lQnì/n¿l<..



85 C, 285 R, 285 B, 280 c, 361 D, 362 c, 489 A, 485 c, 473 A, 47A I, lg8 A,
198 B, t174 c, 475 D, 479 ì, 489,357 F, 195 A, 195 B, 219 A,, ZO5 A. 20ó À,
2t0 E, 491, 492, 186 A, 295 L, 285 u, 285 p, 218 B, 27516,277 D,27712,
282 ß, 28t p, 283 E, 285 S, 285 T, 285 r¿, 285 y, 285 Z, 285 a2, 285 82, 285 C2,
285 D2, 28512, 280t2, t84 A, 2'8t r, 28t A, 281 C, 28t L, 28t u, 281 N, 28t B,
277 C, 277 E, 280 3, 280 C, 281 K, 280 L, 479 A, 485 H, 275 K, 280 It, 280 K,
275 N, 47512 A, t9l 3

- Tongeren, 9 de afcleliog, sectíe B, de perceeloummers ZO B, 22, l4 fl,, 2 L,
19 D, 14 E, l8 C, 19 F, 15 A, 24 A, 24 R, 28 A,29 A, ìg E, 20 C,27,25 R,

25 C,,23 A, l8 A, t6 A, t4 c, 17,21 A, 2l B

- TongereÊ, ll de afdeling, sectie A, de pereeelnu¡¡mers 443 Cr 446 G,447 E,

454 A, 457 A, 458 A, 458 B, 459 A, 455 B, 469 B, 446 K, 452 K, 453 c, 465 R,

467 C, 468 ct 460 a., 472 B, 444 A, 444 3, 473 A,

ArE, 2.- Voor de beharÈiging vaû her ûetionÂal belaug wotden de volgende
beperkingen aan de lechten van de eigenaars gesteld :

A. onverninderd de besteande ¡ùetten en reglenenÈen Èetzake. is verboilea :
l. Het oprichten vån een gebouw of een con.Etructie of hetj pla¿ÈBen van

een inrichtiog, zelfs uít niet duurzame naterialen, die ia de grond is
ingebouwtl, aan de grond is bevesligd of op de grond stèun vitrdt ten
behoeve van de stabiliteic, en bestemd is on ter plaatse te blijven
staau, ook al kan zij uit elkaar genotI¡en rùordeu.

Het oprichÈen v¿¡rr eèn r¡aterzuiveriûgsstetion op de petceLen' Iongereo,
9 de afcleling (Mal), sectie B, nrs. 20 C eo 2i bfijft toegelateû.

2. Het plåâtseû van eeu of meer vçrplaatsbare inrichtiagen die voo¡
bewoning..kunnen gebruikt worden, 20ê16 rrooEwêgens, kaopeeruagens en

af gedankte voerÈuigen.
3. IÌet aenleggen van een opslagruinÈe voor afgedankte voertuigen of

schroot.
4. Eet 'aanleggen van een wilnieberÈ eû. het achterrateû vsn afvalproduk-

ten.
5. Het aanbrengeu van reclar¡e-panelen of gelijk welke publiciteit.
6. Elke activi¡eit díe een berangrijke wijziging van <le r¡aterhuishouding

van het gebied voor gevolg kan hebben, iozouderheid het gravea van
afwateringskanalen, het uitvoeren vao draineringslrerken en wateraftap-
pingen die van aard zijn het glondwaterpeil zodanig Ëè beinvloeilen da¡
de aaowezige flora e¡ fauna in gevaar worden gebrachÈ.

7. Elke loziog van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn voor de

aanwezige flora en fauna.

B Bê-h oudens woorafoaande en scbrifteliike toesùem¡ûi¡lg vanwege de

Gemeenschapsni¡ister of zljn gemachtigite en cjnvernindlerd de

tresf ¡ anr:le h¡etten er¡ reoÌémenten terzale, ls verboden

1. Het herbouwen of verbouv¡en van bestaancle constn¡cties.
2. HeL aanbre¡¡gen van afsluitingen' Het herstel of vernieuwen

van de bestaande afsluitingen is toegelaten, evenalÊ het 
-

aanplanten van haqen. Het aanbreBgen van afslultLngen voor
Iandbouw- en natuurbeheerÊdoeleind,en btiJft toegelaten'

3. Het verharden van wegen en paden.

4. ùn het even \¡IeIk v¡erk ¿lat dle aaril van de groncl¿ het
ultzichÈ van het terrein of het hydrogiafíEch net zou

kunnen wijzígen¡ l¡rzonclerheid heù verrichten van o¡ryravinge:

boringen of grondwerken, de ontgj¡ning van Daterialeq
en het aanleggen van oPsPilitterreinen.

5. Eet vernietigen of wegnemen van eieren, nesten of bróedsels
6. Het kwei<en en uitzetten van clleren dJ-e schaclelijk zljn voor

de aa$wezige flora en fau¡ar lnzonderheid de fazanten'
?. De rietkragen af te ¡naaien of af te branden Èussen

1 februari en 1 aug'ustus.
8. Elke ingreep die een blfjvencle en ono¡nkeerbare viljzlging

van dò:vegetatie voor gevolg kan hebben.

9. Het beschadigen of verntijderén van bomen die zich bevlnden

op de kavelgrenzen of langsheen de v¡egen vJorclen aangePlant.
10. Het aanplanten van aan het nilieu vreende bomen of Ftrujlen

inzonderheid Amerikaanse elk (g¡ercus nrbra) , 'e¡nerikaanÊe
vogelkers (Ptunus selotina), KrenteboonPje (Amelancbl-er FP)

coniferen en canadaPoPulleren, der*rijze Élat zfj dle ...
oorspronkelijke bêgroeiing verdrlngen- il '

11. Het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen, behalve''

op de percelen die a1s akkerland en rvellan¿l .gebru1kt
v¡orilen.
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12. On het even welke activiteit tlie cte rust eh cle stilte
van het gebied verstoort, lnzonderheid het houden van
testen, oefenritten en wedstrfjden met mechanische voertuigen.

13. IIet plaatsen van bòven- en ondergrondse leÍdingen.
14. Het rui¡ren van recent ãangesltbdl maÈeriaal ult de

bestaande afuateringen.

Brussel, 2 septerber 1985

De Gemeenschapsmjjrister van
CulÈuurr

K.POMA
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BeÈreft : voorontwerp provinciaal Ruimtelijk uitvoeringBplæ
RioolwaterzuiveringeinetallaÈies

ceachte ,

Hierbíj vindt U de opmerkingen vÐ de afdeling l{atuur op heÈ vooronÈwerp
van de provinciale RltPs met betrekklng tot verachillende
RioolwaterzuiweringsinstallatieB .

ver8chilleEde iuÊEallatie8 zljn gelegen in/na-bij een epeciale
beecbemiugszone confom de Ea-bltaÈ of VogelrlchtlJ-jn. Deze RItPs vergen
een passende beoordeling confom artikel 36tet 53 van het Natuurdecreet
In bijlage væ de wergcb.illentle RItPs is een veranEvroordlDgsnota üIatuu
Èoegevoegd dl-e kort op de Ea-bitat- en VogelrichtlijnProblematiek ingaaÈ
en een beoordeling omwat. Hterbij zijn echter eæ aætaI opmerkingen tse

iomleren. Deze beoordelingen stellen dat er geen effecEe[ zijn,
aangezien er geen andere effecten ziJn te venachÈen d.a¡r deze die zich
reeds voor de afbakening wæ de epeciale beschermJ-ngezone voordeden.

Een pasBende beoordellng dient echter ook aædacht Èe beBteden aa¡. de
omulatieve effecÈen. owattende de voltooide planneur'

Relatie ÈoÈ ÞaEsende beoordelLng

verschillende RItPs becreffende de "regulåriÊatie" va¡E eeE beEtaande
installahie: de besÈemiDgswijzigJ-ng betreft een administratieve
regularisaEie. Deze bestenmÍngswj-jziging zal nieÈs veræderen aa¡ de
gebruiksfmctle.

1 Èet kar wselijk zijn Ø naasË de effeqÈ4 w de P]''aruÐ en projecta die l¡eÊ
belangrijksl¿e wowerp van de beoordeling títÃaken, in een -meta-beooEdeTinq" ook
de effæÈq va ¡eeds volf.èæíd:e plæfr q PrcjectÐ flæ Êe nÐ@. I{oewel reeds
voLxooide pluen en ptoJectet nieÈ æder 

'f,et 
beoordeling9]f@rschríÊt- væ artíke7

6, lid 3, val.la, is l¡eÈ nieÈt@in be]'Úgriik dax zt1 tot. oE zekere hoogÈe in
amerking wrden gqqen iadiq zlj ùEonigclre of duvzile gewlgen voot heÈ.
gebied åebb4 ø er auwijzíngen beBxaÐ @r ea EBtroæ væ geleidelíjke
Èeloorgæg væ de ¡aÈuurlíJke kffiæk@ va l¡eÈ beÈchende gùíed.
linte4rreÊaÈie- gids atEikel 6, EutoFEse comi gsieJ

valere cornelis
lnspecteur-generaal
Províncie Liniburg
3e directie fDfrastructuu, Ruintelijke
orde¡ing, Milieu en li¡atuu-r

Uw ¡r¡lGk
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Een ruintelijk uítwoeringsplan geetE met haar indeling in
beatemingszones en de daaraæ gekoppelde voorEchrifter ae waÈ de
bestseming ig væ een gebied, weÌke functLeÊ e¡ acEiviteiter in bet
gebied Eoegelaten zijn en onder r{relke væmardeD. IIeÈ kæ tevene
voomaarden aægevetx voor de J-nrichting en beheer vaE heÈ gebled. EeE
ruimtelijk uitvoeringsplaû geeft a.h.u. de margeE aæ waarbinnæ de
activiteitsen in een bepaald gebled kumen plaategriJpen,

liliet heÈ huidig gebruik van deze site noch de i¡tenties væ ile
eigenaar/gebruiker voor beÈ toekomtig gebruik, makeû het voorwery uit
wan de passende beoordeling, doch wel heÈ ruimtel-ijk uitwoeringsplan.
Het is dil ook wenselijk dat. hêE p1a¡ op zich, m.n. de gebiedBindeling,
de besÈenmingen eû de voomaarden voor fucties en activiteLteu, ail de
beoordeling ond.erworpen word.t. tet huidig gebruik, ReÈ name de
geschlkÈbeid va¡ de locaÈie voor afvalwaterzuivering, de
uitvoeringsmodaliÈeiten en de lozf-ng van effluent zijn in da't geval
voorwerp van de paÊéeEde beærdelJ-ng.

Voomerp passende beoordellng

De paEsende beoordeling moet inzlcht gewen in de effecten van een
rioolwaÈerzuiveringsinsÈallatie op sBz op de betreffenale locabie en op de
wijze waarop deze effecten kumen gemitigeerd worden. (b.v. door
voorzien van ruimte woor nazuivering, ctoor voorzLeo van 3ù
trapszuivering, afkoppeling regenwater, ...). llet nitS-geren van de
negatieve effecten is een essentiële voorwaarde voor de herbestming-
Daar het ruimtelljk uiÈvoeringBptæ een passief iûsÈrument lg (kan
activiteiten íergrubaar 6tel-Ien, maar er niet toe verPlichteu) ia bet
noodzakeliJk een dufdelljk engagemeDt te hebbeu va¡ de betrokkeE partij
voor de Doodzakelijke werken (bv. bijkmende zuivering). HeÈ RUP kan dm
bijvoorbeeld voorzien Ln ate ruimte nodig vær de uihbreid.i¿g. ln de
passende beoordeling væ het RIIP moet dit eugagements met temijn en
budgettsaire afspraken opgeDome4 zijn (bw. als brief,
uitvoeringsprogram, etc) .

In bepaalale gevallen zullen niet alle negaEieve effecten kllEer
gemitigeerd worden. Hierbij stuen we dan aau op een herlocalÍsatie, een
uitdoofscenario op termijn. DiÈ kan door in de voorsctrriften oP te neren
dat enkel lnÊta¡dhoudingsrerkeu mogelijk zijn, maar geeu uiÈbreidÍngien of
nieuwbouw

De paiséende beoordeling voor de verschillende rulmtelÍjke
uiÈwoeringsplmen dLenen aan te tonen of er al dan níetsignlficante
effecEen Ee veruachten zijn, in welke mate mitigatie mogellJk is, hoe
deze ruimÈeIijk vertaald $rordÈ en bij ontbreken van Ritigatie. welke
andere altsematieven (uitdoofsceaarlo / relocatie) nogelijk zljn.

wordeu verschillende tlæeE raDdzoneB
beschouwd, zoalg eeu zone voor buffer. værgebied, overgang boqzone. zone
voor grachÈ. zones voor b.oogatambomeD, zotLes nou aedificandi' .'..Ì¡Ie
sÈellen voor om dit tot een zone (zone voor buffer) Èe beEtemen. De
zones langs de beken dienen bun natuuryerbildende fuctie te behouden
en,/of Ee herstellen. RuLmingen aa¿ de beken moeteû bekeken worden 1n het
lichE van b.et bermdecreet. rraarbij ook de code voor goede natuurpraktsijk
van Èoepassing is.

conclusfe

In eeraEe iEsÈaDEie geven wiJ ongu¡¡stlg adviea gezieD de toegevoegde
peÊsende beoordelifrgen door de afdeliBg À¡acuur Dlèt goedgekeurd kuDneD
worden (conform artikeL 36ter S 3 ND) en dringen tevens aan op een nieuwe
plenaire wergadering, waarbJ-j h.et doðaier met een volledige paaaeude
beoordeling, meE de notlige engagemenÈen m de paaBe¡lde beoordeling
voltedig te opnfeuw word.t voorgelegd
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