PLAN-MER-SCREENING, VERZOEK TOT ONTHEFFING
RUP Rijmenam-centrum (RUP Rijmenam-dorp, SCRPL14043)
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OMGEVING landscape architecture urbanism is een toonaangevend ontwerpbureau, opgericht in 1973. Het team bestaat
uit meer dan 50 landschapsarchitecten, geografen, sociologen, mobiliteitsdeskundigen, ingenieurs, architecten en ruimtelijk planners, en werkt vanuit Antwerpen en Gent. Vanuit onze integrerende benadering reiken wij creatieve, duurzame
en realistische oplossingen aan voor complexe ruimtelijke uitdagingen. Onze ontwerpen situeren zich op verschillende
schaalniveaus: van grensoverschrijdende ruimtelijke visies over landschapsplannen en parken, tot gebouwen en straatmeubilair.
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1

SITUERENDE INLEIDING

Voorliggend verzoek tot ontheffing is in een eerder stadium naar diverse adviesinstanties gestuurd (verzoek tot
raadpleging). De binnengekomen adviezen zijn opgenomen als bijlage bij deze screeningsnota. Eventuele wijzigingen aan de plan-MER-screening, tot stand gekomen op basis van deze adviezen, zijn verduidelijkt door middel
van een kader met dikgedrukte tekst.
Voor wat betreft de naamgeving van het RUP wordt vermeld dat het RUP ‘Rijmenam-centrum’ in het verzoek tot
raadpleging bekendstond als RUP ‘Rijmenam-dorp’.

1.1

AANLEIDING

Het gemeentebestuur van Bonheiden herziet het BPA nr. 1 'Dorp' van de deelgemeente Rijmenam uit 1956. In uitvoering
van bindende bepalingen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wil de gemeente een nieuw juridisch-planologisch
kader bieden voor de ruimtelijke ontwikkeling van het dorpscentrum van Rijmenam.

1.2

OPBOUW VAN DIT DOSSIER

Dit plan-MER-screeningsdocument is als volgt opgebouwd. Na voorliggende situerende inleiding geeft een tweede hoofdstuk een beknopte beschrijving van het plan weer, waarin ook alternatieven aan bod komen. Hoofdstuk drie schetst de
voorgenomen wijzigingen ten opzichte van het geldend plan en alternatieven en in het vierde hoofdstuk wordt het toepassingsgebied afgebakend. Hoofdstuk vijf beschrijft, analyseert op hoofdlijn en beoordeelt de mogelijke effecten van het
RUP op de relevante disciplines. Hoofdstuk zes behandelt de toetsing van de noodzaak van een passende beoordeling.
Hoofdstuk zeven, tot slot, bundelt de informatie uit de vorige hoofdstukken en motiveert waarom het gemeentebestuur
van Bonheiden voor dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de opmaak van een plan-milieueffectenrapport niet noodzakelijk acht.

1.3

SITUERING

kaart 1 situering op topografische kaart
kaart 2 situering op luchtfoto

Het plangebied van het RUP omvat het centrumgebied van het dorp Rijmenam in het zuidoosten van de gemeente Bonheiden. Het plan volgt grofweg de bebouwde kom van Rijmenam. In het noorden en oosten gaat het dorp over in een
gemeentegrensoverschrijdend woonpark. In het zuiden wordt het plangebied begrensd door de rivier Dijle. In het westen
wordt aangesloten op het retentiebekken en het open landbouwgebied in de Dijlevallei.
De grens is grotendeels bepaald door de grens van het BPA Dorp. Op enkele plaatsen is afgeweken van de grens,
bijvoorbeeld om aan te sluiten op perceelsgrenzen of op de grens van een nabij gesitueerd ruimtelijk uitvoeringsplan. De
relevante nabij gesitueerde ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn:
-

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 13 d'Elst (goedgekeurd)

-

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Retentiebekken (in opmaak)

-

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden (in opmaak).
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Het voorontwerp RUP Rijmenam-centrum sluit aan op de plangrens van het voorlopig vastgestelde RUP Dijlevallei. Er bestaat geen geografische overlap tussen de twee RUP’s. Ook van contrasterende doelstellingen is geen
sprake.

1.4

NULALTERNATIEF

kaart 3 gewestplan
kaart 4 andere RUP’s en BPA’s

De ontwikkelingen die in het plangebied van het RUP Rijmenam-centrum mogelijk zijn zonder dat het RUP in werking
treedt, zijn de bestemmingen zoals aangeduid in het gewestplan Mechelen, goedgekeurd bij KB van 5 augustus 1976.
Het gewestplan Mechelen heeft het BPA nr. 1 Dorp, zoals goedgekeurd bij KB van 15 maart 1956, "overruled" voor wat
betreft de bestemmingen. Het BPA wordt nog wel gehanteerd voor de toetsing aan de bouwvoorschriften, omdat deze
een detaillering van de woonbestemming inhouden en niet strijdig zijn met de gewestplanbepalingen 1.

1

Het BPA Dorp is goedgekeurd vóór de inwerkingtreding van het gewestplan. Het gewestplan primeert op het BPA, omdat het gewestplan later is vastgesteld en

omdat het een instrument is van een hogere overheid. Voor meer informatie verwijzen wij naar het arrest Steeno.
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2

BESCHRIJVING VAN HET PLAN

2.1

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

In aanvulling op de algemene doelstelling van het RUP (het bieden van een nieuw juridisch-planologisch kader voor de
ruimtelijke ontwikkeling van het dorpscentrum van Rijmenam) heeft het RUP de volgende specifieke doelen.
-

Het huidig kader (BPA) biedt te weinig houvast op ruimtelijke evoluties in de dorpskern, met name op de komst van
appartementen. In het BPA (en in het gewestplan) is het oprichten van meergezinsgebouwen overal toegelaten. Recente ontwikkelingen in die zin tasten het waardevolle authentieke karakter van het valleidorp dermate aan dat een
herziening van de voorschriften zich opdringt. De gemeente wil met het RUP gebieden aanduiden waar appartementen kunnen worden gebouwd, en gebieden waar zij niet kunnen worden gebouwd.

-

Daarnaast wil de gemeente duidelijke ontwikkelingsperspectieven schetsen voor de kleinhandel in het dorp. Om het
dorp levendig te houden, worden op plaatsen die zich daartoe lenen mogelijkheden geboden aan de voortzetting van
de kleinhandelsfunctie. Ook bij nieuwbouw kan bijvoorbeeld kleinhandel op de begane grond worden afgedwongen.

-

Uit het BPA zijn van rechtswege twee binnengebieden geschrapt die in aanmerking zouden kunnen komen voor een
projectmatige ontwikkeling. De gemeente wil alsnog kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden stellen aan een eventuele ontwikkeling van deze twee binnengebieden. Zij kan dit momenteel niet, omdat er door het ontbreken van het
BPA de algemene gewestplanbestemming wonen geldt.

-

Om de waardevolle ruimtelijke karakteristieken van de dorpskern aan de Dijle te bewaren, wordt er gevraagd naar de
bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle elementen in het dorpsbeeld. Er wordt getracht om het waardevolle
erfgoed, dat niet per se als monument is beschermd, ook te beschermen tegen afbraak, uiterlijke aantasting enz.

-

Enkele plekken vragen om een herbestemming, bijvoorbeeld het recreatieve parkdomein Sluyts. Conform het BPA
kunnen langs Lange Dreef en Korte Dreef woningen worden gebouwd met daarachter een tuinstrook van 20 meter
diep. Alleen het resterend deel tussen deze tuinstroken werd bestemd als groenzone met bouwverbod. Het gebied is
eigendom van de gemeente, en wordt momenteel gebruikt als speelplein. De gemeente wil deze vorm van recreatie
via de juiste bestemming ook in de toekomst garanderen.

-

Het rusthuis Zonneweelde vraagt om een ontwikkelingsperspectief in relatie tot de groene overgangszone tussen
dorp en woonpark.

-

Twee zonevreemde woningen die in morfologische zin aansluiten op de dorpskern, krijgen conform het structuurplan
en het voortraject van het RUP zonevreemde woningen een gepaste herbestemming in het RUP Rijmenam-centrum.

-

Daarnaast zijn enkele detailvoorschriften van het BPA aan herziening toe. Zo bevindt zich achter de zone voor gesloten bebouwing van 9 meter diep een zone voor aanhorigheden van 8 meter diep. In deze zone wordt de bouwbreedte
beperkt tot 2/3 van de gevelbreedte, waardoor er in deze gesloten bebouwing langs de achterzijde van de woningen
‘koertjes’ ontstaan, zoals vroeger. Dit strookt niet meer met huidige tendensen.

2.2

PLANOLOGISCH KADER

Het RUP geeft uitvoering aan (gedeelten van) de bindende bepalingen 14, 16 en 17 van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bonheiden, goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen op 24 mei 2006.
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2.2.1

BINDENDE BEPALING 14

"De gemeente herbestemt in één of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen volgende binnengebieden en woonuitbreidingsgebieden naar een open ruimte bestemming. De precieze afbakening van deze zones zal gebeuren in het uitvoeringsplan evenals de bepaling van de open ruimte functie.
Bonheiden centrum
-

binnengebied Venneboslaan - Pelgrimstraat

-

delen van het binnengebied Dertien Eycken

-

woonuitbreidingsgebied Venne Bosschen

-

woonuitbreidingsgebied Langveld.

Rijmenam
-

binnengebied Kruistraat - Korte Dreef

-

grote delen van het woonuitbreidingsgebied d'Elst.

Putsesteenweg
-

binnengebied Eksterveldlaan - Vredesteinlaan."

2.2.2

BINDENDE BEPALING 16

"De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor het centrum van Rijmenam. Elementen die in dit uitvoeringsplan worden behandeld, zijn:
-

het vastleggen van de mogelijkheden tot woonverdichting

-

het vastleggen van eventuele zones of plekken die, indien uit detailonderzoek in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan blijkt dat de ruimtelijke context dit toelaat, in aanmerking kunnen komen voor het oprichten van meergezinsgebouwen

-

het beschermen van de waardevolle elementen in het dorpsbeeld

-

het vrijwaren en het uitbouwen van voldoende verbindingen voor de zwakke weggebruikers

-

het vastleggen van de inrichtingsprincipes voor een kwalitatief openbaar domein

-

het vastleggen van de ontwikkelingsperspectieven voor de kleinhandel

-

het faseren van de ontwikkeling van de woongebieden in uitvoering van de woningbouwprogrammatie."

2.2.3

BINDENDE BEPALING 17

"De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de zonevreemde woningen in de gemeente" 2.

2

In het voortraject van het RUP zonevreemde woningen is gesteld dat de zonevreemde woningen die in BPA's zijn gelegen een ontwikkelingsperspectief wordt

geboden bij de herziening van die BPA's. Voorts is bepaald dat de twee zonevreemde woningen die aansluiten op de dorpskern van Rijmenam, worden opgenomen in het RUP ter herziening van het BPA Dorp.
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2.3

BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

figuur 1 bestaande ruimtelijke structuur
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Rijmenam ligt aan de rand van de Dijlevallei. Omwille van de natte valleigronden is vooral de westelijke zijde van Rijmenam van de naoorlogse bouwwoede gespaard gebleven. Ook op de zuidelijke oevers van de Dijle komt nauwelijks bebouwing voor. Rijmenam heeft een zeer sterke relatie met de vallei van de Dijle. Ter hoogte van de brug is een ‘snijpunt’
met de waterloop. In het verlengde daarvan geeft Brugstraat rechtstreeks toegang tot het dorpsplein.
Rijmenam is een vrij authentiek, landelijk dorp. Het historisch stratenpatroon met kronkelstraatjes en met een heirbaan,
Lange Dreef, is bewaard gebleven. Boerderijen en arbeiderswoningen van één of twee bouwlagen en omliggende moestuinen typeren het dorp. De omgeving van de kerk en het Frankisch dorpsplein zijn nog steeds de centrale plaatsen. Open
binnengebieden komen verspreid voor.
De dorpskern kent een stervormige ontsluiting door vier woonstraten vanuit het dorpsplein. Aan Dijleweg, richting Muizen,
komt lintbebouwing voor waardoor de toegang tot de kern onduidelijk is geworden.
In tegenstelling tot de zuidelijke en westelijke zijden van de kern is aan de noordoostelijke zijde wel sprake van grootschalige verkavelingen. Hier sluiten de woonparken van Grote Paal en Brakelberg bijna aan bij de dorpsbebouwing. De
verkavelingen lopen door tot op het grondgebied van Keerbergen. De beboste kavelstructuur is typisch voor de woonduin.
Deze wijken horen ruimtelijk niet meer bij de vallei maar maken deel uit van de woonduin.
Hoewel het dorp Rijmenam vrij kleinschalig is gebleven, komen er voornamelijk aan de rand een aantal grootschalige
elementen voor die de schaal van het valleidorp overstijgen.
-

De omvangrijke, historisch gegroeide site Meurop functioneert quasi als een regionaal bedrijventerrein. De grootschaligheid contrasteert met het kleinschalig en gemengd karakter van het dorp. De site wordt nu gedeeltelijk door uiteenlopende kleinere ondernemingen gebruikt. Het noordelijk deel kent een hergebruik van oude gebouwen door verschillende bedrijven als houtopslag, schrijnwerkerij of kunsthandel. De verkeersgenererende functies en de situering ten
opzichte van de Dijlevallei en de bovenlokale wegen naar N15 of Leuvensesteenweg veroorzaken overlast in de kern.

-

Het rusthuis Zonneweelde, gelegen aan de noordelijke entree tot het dorp, situeert zich in een waardevol groen kader.
De maat en schaal van het bouwwerk contrasteren echter met het karakter van de omgeving.

2.4

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

Rijmenam blijft een kleine, landelijke woonkern met een duidelijke begrenzing door de vallei van de Dijle en de omringende
bosgebieden. Een aansluiting en versmelting met de woonduin worden tegengegaan door het versterken van de omringende groenstructuur. De focus ligt echter op het kwalitatief afwerken van de randen. De relatie met de Dijle en de vallei
wordt geoptimaliseerd. Met inbreidingsprojecten wordt een beperkte uitbreiding van de kern voorzien ter versterking van
de dorpsfunctie en de opvang van de lokale groei.

2.4.1

ELEMENTEN VAN DE GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

Vanwege de waardevolle ligging van Rijmenam in de vallei tussen de beboste woonduin en de Dijle is slechts een beperkte groei in het centrum gewenst. De kleine kern blijft behoren bij de vallei en sluit ruimtelijk niet aan bij de noordoostelijke woonbossen. Bijkomende lintbebouwing langs Dijleweg moet worden tegengegaan. Het dorp heeft een authentiek
karakter dat ook in de toekomst wordt verzekerd.
Aansluitend bij de kern van Rijmenam wordt een nieuwe ontwikkeling voor de site Meurop voorgesteld. Grootschalige en
verkeersaantrekkende activiteiten zijn niet langer gewenst vanwege de gebrekkige ontsluiting op de regionale wegen en
de belasting van de woongebieden. De invulling van de site Meurop moet worden bepaald door de draagkracht van de
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kern van Rijmenam en de vallei van de Dijle. Dit houdt in dat de activiteiten op de site moeten voldoen aan volgende
randvoorwaarden:
-

geen hinder (vervuiling, lawaai)

-

minimale extra belasting van het bestaand wegennet

-

aandacht voor het uitzicht zowel van openbaar domein en architectuur

-

respect voor de natuurlijke en landschappelijke waarden.

De site Meurop is niet opgenomen in het plangebied voor het RUP Rijmenam-centrum.

2.4.2

STRUCTUURSCHETS

De volgende elementen zijn structuurbepalend voor Rijmenam-centrum.
-

Rijmenam blijft een compacte, herkenbare kern in de vallei van de Dijle. De authenticiteit en de beperkte omvang van
het dorp laten grote ingrijpende veranderingen niet toe. De inrichting van het openbaar domein is gericht op het
realiseren en het versterken van dit herkenbaar en waardevol dorpsgezicht. Langs Lange Dreef concentreren zich
kleinhandel en voorzieningen op maat van het dorp. Deze weg zorgt, via een goede aansluiting op Rijmenamseweg,
voor een vlotte verbinding naar Bonheiden en Keerbergen.

-

De herkenbare kern wordt, voornamelijk in het noorden, omringd door rustige, verkeersluwe woonstraten. Wonen in
halfopen en open bebouwing is hier de hoofdactiviteit.

-

Woonparken met een duidelijk groen karakter vormen de overgang naar de woonduin. Ook hier waakt de gemeente
over het groen karakter en stimuleert de gemeente het aanplanten van streekeigen groenelementen.

-

Om een beperkte groei van de kern mogelijk te maken en als versterking van de centrumfunctie worden twee delen
van het woonuitbreidingsgebied d'Elst op korte termijn ontwikkeld. Op middellange termijn worden de binnengebieden
Sint-Marcusweg - Brugstraat, Sint-Jansstraat - Kruisstraat en Kloosterstraat - Gemeenteplein aangesneden.

-

Het behoud van lokale groenelementen speelt een belangrijke rol in het toekomstig beeld van de woonkern. Het groen
karakter benadrukt de ligging in de waardevolle open ruimte van de Dijlevallei. Op die manier dringt de vallei op
verschillende plekken door de aanwezige bebouwing.

-

De omgeving van Gemeenteplein met de Sint-Martinuskerk, de pastorij, het gemeentehuis en het klooster is structuurbepalend voor het waardevol dorpsbeeld.

-

Het afwerken van de dorpsrand met kleine landschapselementen zal bijdragen tot het kwalitatief inpassen van de
kern in de vallei.

-

Dreven en lanen structureren de kern en verankeren Rijmenam in de omgeving. Ontbrekende delen van bestaande
dreven zullen noodzakelijkerwijs worden hersteld.

-

Een netwerk van fiets- en voetgangersverbindingen dooradert het bebouwd weefsel op lokaal niveau en takt aan op
bovenlokale verbindingen naar Bonheiden-centrum, Mechelen, Keerbergen en Boortmeerbeek.

-

Open ruimte verbindingen doorsnijden het lint langs Dijleweg en verbinden verschillende delen van de Dijlevallei en
lokale groenelementen. De gemeente wenst deze essentiële verbindingen te behouden. Ter hoogte van het verzorgingscentrum ‘Zonneweelde’ voorkomt een open ruimte verbinding het versmelten tussen woonduin en dorp.

-

Omwille van de natuurlijke waarden in het zuiden en de dichtere bebouwing in het noorden kan bij de toekomstige
herstructurering van de site Meurop een gradiënt worden gehanteerd van noord naar zuid. Het noordelijk deel komt
deels in aanmerking voor ambachten, lokale bedrijven of KMO en deels voor woonfuncties. In dit deel moeten de
slechtste gebouwen worden afgebroken. In het meest westelijk deel dat dichter bij de kern ligt en beter is ontsloten,
kunnen bedrijven en gemeenschapsfuncties een plaats krijgen. In het oosten dat aansluit bij de beboste woonduin,
kan op lange termijn bewoning een plaats krijgen. In het zuidelijk deel krijgt een natuurlijke en groene inrichting een
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plaats. Er kan ruimte ontstaan voor houtproductie, waterbuffering of -zuivering en rustige openluchtsporten die aansluiten bij de natuurlijke functies. Sporthallen en intensieve recreatie zijn hier niet wenselijk. De uitwerking van deze
visie is afhankelijk van de herlokalisatie van bestaande bedrijven. De laatste milieuvergunning loopt echter pas af in
2019.
-

Ten zuiden van de site Meurop maken de tennisvelden Kiksham onderdeel uit van de groene, natuurlijke invulling
van het zuidelijk deel van de site Meurop.

-

De Sint-Martinuskerk met begraafplaats en het Kasteel Hollaken met park vormen twee belangrijke identiteitsbepalende bakens in de vallei van de Dijle.

-

Aan de Dijlebrug, het kruispunt Dijleweg - Hogenopstal en het kruispunt Lange Dreef - Kruisstraat worden via een
aangepaste inrichting poorten tot de kern ontwikkeld.

figuur 2 gewenste ruimtelijke structuur
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2.5

GEBIEDSGERICHTE ONDERZOEKEN

Aan de hand van verschillende deelonderzoeken is dieper ingegaan op de vraagstukken in het plangebied. Conform de
bindende bepalingen van het gemeentelijk structuurplan wordt er in dit RUP een antwoord geboden op de volgende
vraagstukken:
1. het vastleggen van de mogelijkheden tot woonverdichting
2. het vastleggen van eventuele zones of plekken die, indien uit detailonderzoek in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan blijkt dat de ruimtelijke context dit toelaat, in aanmerking kunnen komen voor het oprichten van meergezinsgebouwen
3. het beschermen van de waardevolle elementen in het dorpsbeeld
4. het vrijwaren en het uitbouwen van voldoende verbindingen voor de zwakke weggebruikers
5. het vastleggen van de inrichtingsprincipes voor een kwaliteitsvol openbaar domein
6. het vastleggen van de ontwikkelingsperspectieven voor de kleinhandel
7. het faseren van de ontwikkeling van de woongebieden in uitvoering van de woningbouwprogrammatie.
Daarnaast zijn deelonderzoeken uitgevoerd naar de volgende bijkomende vraagstukken:
8. het herbestemmen van het speelplein Sluyts (Lange Dreef - Korte Dreef) naar groengebied met recreatieve functies
9. het vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden van rusthuis Zonneweelde
10. het vastleggen van de bouwmogelijkheden voor het te vernieuwen Gemeenteplein
11. het bestemmen van twee zonevreemde woningen aansluitend op de dorpskern
12. het vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden van site Charrell aan Brugstraat
13. het opleggen van voorwaarden met betrekking tot parkeren.
Het is de bedoeling van de verschillende deelonderzoeken om met een gebiedsgerichte benadering tot ruimtelijk verantwoorde keuzes te komen. Daarbij wordt eerst de planningscontext en de bestaande ruimtelijke structuur toegelicht.
Daarop volgend wordt de gewenste ruimtelijke structuur besproken eventueel aangevuld met een structuurschets met
een gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor het gebied relevant aan het onderzoek. Deze dient als basis voor de opmaak
van het uitvoeringsplan waarin de percelen een bestemming krijgen.
De uitgewerkte inrichtingsschetsen uit deze onderzoeken zijn louter richtinggevend en moeten worden beschouwd als
denkoefeningen om de ruimtelijke randvoorwaarden voor de inrichting van de verschillende gebieden scherper te stellen.
Alleen de algemene krachtlijnen uit deze schetsen zullen doorwerken in de voorschriften. Algemene doelstelling van het
RUP blijft het streven naar flexibele voorschriften die ook op langere termijn een kwalitatieve inrichting van de ruimte
waarborgen.
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3

VOORGENOMEN WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET GELDEND PLAN

3.1

ALGEMENE WIJZIGINGEN

Het RUP heeft tot doel een instrument aan te reiken om een kwaliteitsvolle ruimtelijke structuur te realiseren. Het plangebied heeft momenteel grotendeels de bestemming wonen volgens het gewestplan, waar slechts beperkte voorschriften
aan zijn gekoppeld. Het BPA biedt detailvoorschriften, maar is in verschillende opzichten niet meer courant.
Voorliggend plan voorziet afhankelijk van de bestaande en toekomstige bestemmingen specifieke voorschriften. Deze
leiden evenwel niet tot sterke wijzigingen in de bestaande toestand, omdat het voornamelijk een bevestiging betreft van
de bestaande toestand met ruimte voor toekomstige en gewenste ontwikkelingen. Op die manier zijn bijvoorbeeld de
bestaande gemeenschapsvoorzieningen aangeduid als zone voor gemeenschapsvoorzieningen, terwijl deze in het gewestplan bestemd zijn als woongebied.
Om kwaliteitsvolle ontwikkelingen mogelijk te maken, worden meer gedetailleerde voorschriften opgelegd dan de regels
volgens het gewestplan zoals een gewenst gabarit, de toegelaten functies, de inrichting van het terrein enz. Daarnaast
tracht het RUP een aantal evoluties in het centrumgebied te temperen. Zo worden zones voor meergezinsgebouwen
afgebakend om te voorkomen dat de huidige toename zich kan verderzetten en de woonkwaliteit kan aantasten. Dit geldt
eveneens voor de kleinhandel in de dorpskern, maar dan in de omgekeerde richting: kleinhandel krijgt ontwikkelingsruimte
en kan in specifieke panden of bij nieuwbouw worden afgedwongen.
Tot slot worden voet- en fietspaden en groene verbindingen in het RUP voorzien die enerzijds de doorwaadbaarheid van
het dorp voor voetgangers en fietsers verhogen en die anderzijds een groene kwaliteitsvolle openbare ruimte creëren.
De wijzigingen ten opzichte van het geldend plan zijn niet van die aard dat ze een nieuwe ruimtelijke structuur naar voor
brengen. Het is wel de bedoeling om de bestaande ruimtelijke structuur beter te kunnen sturen en kwaliteitsvoller te
kunnen inrichten.

3.2

OMZETTING NAAR EEN RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

3.2.1

OVERZICHT VAN BESTEMMINGEN, OVERDRUKKEN EN INDICATIES

kaart 5 voorstel grafisch plan

Vraag: De provincie Antwerpen heeft opgemerkt dat het voorstel van grafisch plan niet compleet was. Zo ontbraken de aanduiding van bouwvrije zones, beschermde monumenten en cultuurhistorisch waardevolle objecten,
waarover wel wordt gesproken in de plan-MER-screening.
Antwoord: Het is een juiste constatering dat enkel de zoneringen waren opgenomen op de bijgevoegde kaart.
Dat komt door de grootte van de kaart (A4-formaat). Om toch inzicht te kunnen verkrijgen in alle bestemmingen,
overdrukken en indicaties wordt in het verzoek tot ontheffing een volledig grafisch plan (op A0-formaat) meegestuurd.
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figuur 3 legenda bij grafisch plan

Volgende bestemmingszones zijn op het grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften van het RUP gehanteerd en
vervangen de bestemmingen en voorschriften van de vigerende plannen:
-

artikel 1: beschermd monument

-

artikel 2: cultuurhistorisch waardevol object

-

artikel 3: woongebied voor aaneengesloten en gekoppelde bebouwing

-

artikel 4: woongebied voor gekoppelde en vrijstaande bebouwing

-

artikel 5: projectzone wonen

-

artikel 6: projectzone gemeenschapsvoorzieningen

-

artikel 7: gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen

-

artikel 8: publiek domein

-

artikel 9: groengebied

-

artikel 10: agrarisch gebied met landschappelijke waarde.
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Bij artikelen 3 en 4 zijn op het grafisch plan verschillende minimum- en maximumgebouwenprofielen weergegeven. Deze
geven de kroonlijsthoogte, de maximale bouwdiepte en de hellingshoek weer, waarbinnen het schuin dak kan variëren.
Bovenop de bestemmingen zijn volgende overdrukken van kracht:
-

overdruk zone A: zone voor eengezinsgebouwen, meergezinsgebouwen en niet-woonfuncties

-

overdruk zone B: zone voor eengezinsgebouwen en meergezinsgebouwen

-

overdruk zone C: zone voor eengezinsgebouwen en niet-woonfuncties

-

overdruk zone D: zone voor eengezinsgebouwen

-

overdruk: bouwvrije zone (weg)

-

overdruk: openbaar parkeren

-

overdruk: verplicht handel/horeca op begane grond.

Naast de bestemmingen en overdrukken zijn volgende indicaties opgenomen:
-

indicatie: langzaamverkeersverbinding

-

indicatie: toekomstige rooilijn

-

indicatie: auto-ontsluiting projectzone

-

indicatie: insteek eventuele omleidingsweg.

De indeling in bestemming en overdrukken is inmiddels licht gewijzigd. Het gaat, zoals hieronder uiteengezet,
om een normale evolutie van het RUP. De verwachte milieueffecten blijven ongewijzigd.
-

De woonbestemmingen zijn ondergebracht in twee in plaats van drie categorieën. Dit heeft te maken met de
gewenste bouwtypologie. Qua milieueffecten wordt geen wijziging verwacht.

-

De projectzones bestaan nu uit twee soorten (wonen en gemeenschapsvoorzieningen) in plaats van de vroegere één, om beter in te kunnen spelen op de gewenste ontwikkeling van de binnengebieden. De ‘projectzone
gemeenschapsvoorzieningen’ vervangt de projectzone wonen voor wat betreft de uitbreiding van het rusthuis Zonneweelde. Zo gaat het enkel om de uitbreiding van deze voorziening, en niet meer om de mogelijkheid tot toevoeging van woningen.

-

Om ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen sturen, zijn er twee projectzones toegevoegd op sites die voordien
in woongebied waren opgenomen. Het gaat om de site Gemeenteplein en de site Charrell aan Brugstraat. Er
bestaat geen verandering ten opzichte van het verzoek tot raadpleging, omdat het enkel om de bestemmingsindeling gaat, waarbij de dynamiek niet toeneemt. Met de bestemming als projectzone heeft de gemeente
meer zeggenschap op de te bebouwen volumes en aantallen, die in de woonbestemming ongelimiteerd waren.

-

De bestemming ‘natuurgebied’ is vervallen vanwege de aansluiting op het gewestelijk RUP Dijlevallei van
Werchter tot Bonheiden, waarin de natuurbestemming tot aan de perceelsgrenzen reikt. De achterste perceelsdelen van de woningen aan Hoogstraat zijn niet opgenomen in dit gewestelijk RUP. Omdat deze perceelsdelen klaarblijkelijk niet in aanmerking komen voor natuurontwikkeling, heeft conform het feitelijk gebruik een herbestemming naar woongebied plaatsgevonden.

-

De overdruk ‘bouwvrije zone (water)’ is vervallen vanwege de nieuwe data met betrekking tot overstromingsgevoeligheid. In 2014 zijn de perceelsdelen niet meer als effectief overstromingsgevoelig gekarteerd, terwijl
dit in 2011 nog wel het geval was.

-

De overdruk ‘groen’, die eerst was gelegd op enkele percelen, is vervallen en vervangen door algemene beperkingen ten aanzien van de kap van bomen in het plangebied. Op die manier moet iedereen daaraan voldoen, en kan het aanwezige groen beter worden beschermd.
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-

Voor deze plan-MER-screening zijn ook enkele plandetails gewijzigd (verplaatsing van toekomstige rooilijnen, aanduiding van zoneringen, aanduiding van openbaar parkeren enz.).

3.2.2

RUIMTEBALANS

De bestemmingszones volgens het vigerend plan (gewestplan) worden binnen het plangebied omgezet naar nieuwe bestemmingszones in het RUP. In onderstaand overzicht is de kwantitatieve vergelijking gemaakt tussen gewestplan en
RUP, in hectaren.
tabel 1 ruimtebalans

bestemmingscategorie

totaal

totaal

gewestplan

RUP

saldo

1 wonen

36,44

90 %

27,02

67 %

- 9,42

2 bedrijvigheid

0

0%

- 0,02

0,02

0%

3 recreatie

0

0%

0

0%

0

4 landbouw

2,70

7%

2,59

6%

- 0,11

5 bos

1,24

3%

0

0%

- 1,24

6 reservaat en natuur

0,01

0%

0

0%

- 0,01

7 overig groen

0

0%

2,90

7%

+ 2,90

8 lijninfrastructuur
9
10

0

0%

4,98

12 %

+ 4,98

gemeenschapsvoorzieningen
en nutsvoorzieningen

0

0%

2,91

7%

+ 2,91

ontginning en waterwinning

0

0%

0

0%

0

totale oppervlakte plangebied

40,41

40,41

0

De ruimtebalans is gewijzigd ten opzichte van de aangegeven ruimtebalans in het verzoek tot raadpleging. Dit
heeft vooral te maken met de intekening op het Grootschalig Referentie Bestand 2014, terwijl het plan voordien
was ingetekend op Cadscan 2007. Ook zijn er enkele nieuwe bestemmingswijzigingen doorgevoerd ten opzichte
van het verzoek tot raadpleging, die hieronder in de verklaring zijn uiteengezet.
Ter verklaring:
-

De categorie wonen is sterk gekrompen, omdat er in dit RUP een detaillering heeft plaatsgevonden binnen het woongebied. Zo zijn ook straten en pleinen (lijninfrastructuur), parken (overig groen) en gemeenschapsvoorzieningen onderscheiden. Deze laatste drie categorieën zijn dan ook die die sterk zijn toegenomen.

-

De categorie bos is verdwenen, omdat de begrenzing en zonering van het aangrenzende gewestelijke RUP
Dijlevallei zijn aangehouden. In dit RUP wordt bosgebied omgezet in natuurgebied. De achterste perceelsdelen van de woningen aan Hoogstraat zijn niet opgenomen in dit gewestelijk RUP. Omdat deze perceelsdelen
klaarblijkelijk niet in aanmerking komen voor natuurontwikkeling, heeft conform het feitelijk gebruik een herbestemming naar woongebied plaatsgevonden.

-

De categorie landbouw is verkleind vanwege de bestendiging van een zonevreemde woning aan Sint-Maartensberg (conform het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan).

-

Ten slotte gaat het om minimale aanpassingen vanwege de kadastrale onderlegger. De bedrijfsbestemming voor de
site Meurop (ten oosten van het plangebied) valt op dit detailniveau niet samen met de perceelsgrenzen. Ditzelfde
geldt voor de categorie reservaat en natuur: de plangrens in het noordwesten valt samen met de achterste perceelsgrenzen van de woningen, terwijl het gewestplan aldaar twee kleine spies als natuur heeft bestemd. Deze twee herbestemmingen zijn aldus te verwaarlozen.
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3.3

MOGELIJKE ALTERNATIEVEN

Bij de opmaak van dit RUP werd een aantal deelonderzoeken gevoerd naar problemen en ruimtelijke knelpunten. Uit
deze deelonderzoeken worden ruimtelijk verantwoorde keuzes gehaald, welke hun vertaling vinden in het grafisch plan.
Binnen het plangebied werden gebieden aangeduid die het meest geschikt zijn als zone voor verdichting:
-

projectzone Martinus

-

projectzone Fabriekske

-

projectzone Charrell

-

projectzone Lange Dreef - Korte Dreef.

Zoals hoger uiteengezet en verantwoord, waren deze toegevoegde projectzones reeds opgenomen in het woongebied. Er vindt geen wijziging van de verwachte milieueffecten plaats.
Mogelijke alternatieven bestaan in het selecteren van alternatieve locaties waar verdichtingen kunnen gebeuren. Dit RUP
selecteerde de meest geschikte zones op basis van onder andere de nabijheid bij de dorpskern, de beschikbare ruimte,
de ontsluiting van het gebied, de afwezigheid van natuurwaarden enz. Voor de rest van het plangebied zijn geen fundamenteel andere alternatieven mogelijk of aangewezen.
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4

AFBAKENING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED EN DE PLAN-MER-PLICHT

4.1

DEFINITIE VAN PLAN OF PROGRAMMA

De definitie van plan of programma bevat drie voorwaarden die tegelijkertijd moeten worden vervuld. Het betreft volgende
drie voorwaarden:
1. decretale of bestuursrechtelijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of programma wordt opgesteld en/of
vastgesteld
2. het moet gaan om een plan of programma dat door een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal niveau is opgesteld
3. het plan of programma moet via een wetgevingsprocedure door het parlement of de regering worden vastgesteld of
door een instantie (regionaal, provinciaal of lokaal niveau) worden vastgesteld.
Het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening schrijft de opmaak en de vaststelling van ruimtelijke
uitvoeringsplannen voor. Het RUP wordt opgemaakt op initiatief van de gemeente Bonheiden. Een gemeentelijk RUP
wordt vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd door de deputatie. Het RUP valt daarmee onder de definitie
van plan of programma.

4.2

TOEPASSINGSGEBIED

Het betrokken plan of programma valt onder het toepassingsgebied van het DABM. Het toepassingsgebied wordt in twee
categorieën van plannen en programma’s opgesplitst:
1. plannen of programma’s, of de wijziging ervan, die het kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor
een project
2. plannen of programma’s, of de wijziging ervan, waarvoor, gelet op de mogelijke betekenisvolle effecten op speciale
beschermingszones, een passende beoordeling is vereist uit hoofde van artikel 36ter, §3, eerste lid van het decreet
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
Het RUP vormt het kader op basis waarvan stedenbouwkundige vergunningen zullen worden toegekend. In de onmiddellijke omgeving van het plangebied is een speciale beschermingszone gelegen, namelijk een habitatrichtlijngebied. Omdat
er echter op geen wijze betekenisvolle effecten van projecten in het plangebied op de speciale beschermingszone kunnen
zijn, is een passende beoordeling niet relevant.

4.3

BEPALING VAN DE PLICHT TOT OPMAAK VAN DE PLAN-MER

Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van het
project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004, namelijk voor een project opgesomd in rubriek 10b (parking - stadontwikkelingsproject) van bijlage III.
Het RUP houdt echter een kleine wijziging in omdat het in hoofdzaak de bestaande toestand bevestigt en slechts kleine
wijzigingen van de bestaande toestand in functie van inbreidingsprojecten inhoudt. Het RUP heeft bovendien geen mogelijke betekenisvolle effecten op een speciale beschermingszone. Een passende beoordeling is niet vereist (zie discipline
fauna en flora). Het RUP is dus niet van rechtswege MER-plichtig, maar er is een verdere toetsing vereist die op onweerlegbare wijze aangeeft dat het plan geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben. Hiertoe is voorliggend screeningsdocument opgemaakt.
Conclusie: het RUP valt niet van rechtswege onder de plicht tot opmaak van een plan-MER.
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4.4

LAND- OF GEWESTGRENSOVERSCHRIJDENDE AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN

Er worden geen relevante effecten verwacht in het plangebied wegens de beperkte wijzigingen ten opzichte van de vigerende gewestplanbestemmingen. Het plangebied is niet aan een gewest- of landsgrens gelegen. De afstand tot de dichtstbijzijnde gewest- of landsgrens bedraagt ongeveer 19 km (hoofdstedelijk gewest Brussel). Er zullen dus geen grensoverschrijdende effecten voorkomen ten gevolge van het RUP.
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5

GEVOELIGHEDEN VAN HET PLANGEBIED EN POTENTIËLE EFFECTEN

Dit hoofdstuk beschrijft, analyseert op hoofdlijn en beoordeelt, waar nodig, op basis van de beschikbare informatie en
studies, de mogelijke effecten van de nieuwe projecten en ontwikkelingen die het RUP zal toelaten/verplichten ten opzichte van de huidige mogelijkheden volgens het gewestplan. De gevoeligheden van het plangebied worden per MERdiscipline besproken. Volgende disciplines komen aan bod:
-

mens: ruimtelijk-functionele aspecten

-

mens: mobiliteit

-

mens: hinder en risico’s

-

fauna, flora en biodiversiteit

-

landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

-

bodem

-

water

-

lucht en klimaat

-

geluid

-

energie- en grondstoffenvoorraad

-

stoffelijke goederen

-

de samenhang tussen deze factoren.

Het accent ligt daarbij op de disciplines waarin zich de meest nadelige gevolgen van de nieuwe opties in het RUP ten
opzichte van het gewestplan kunnen manifesteren. Deze disciplines zijn uitvoeriger behandeld.

5.1

MENS: RUIMTELIJK-FUNCTIONELE ASPECTEN

5.1.1

BESCHRIJVING

De gebiedsdekkende bestemmingszones binnen het RUP vervangen volledig de bestemmingen en voorschriften van het
gewestplan Mechelen en het BPA Dorp. Het RUP is een uitvoering van het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bonheiden, meer bepaald van de bindende bepalingen 14, 16 en 17. De hoofdlijnen van het structuurplan die in
dit RUP worden opgenomen zijn:
-

de herbestemming van binnengebied Kruistraat - Korte Dreef (van woongebied naar park met recreatief karakter)

-

de vastlegging van de mogelijkheden tot woonverdichting, meergezinsgebouwen en kleinhandel

-

de bescherming van de waardevolle elementen in het dorpsbeeld, de vrijwaring en het behoud van voldoende verbindingen voor de zwakke weggebruikers en de opname van inrichtingsprincipes voor een kwaliteitsvol openbaar
domein

-

de fasering van de ontwikkeling van de woongebieden in uitvoering van de woningbouwprogrammatie

-

de herbestemming van percelen van twee zonevreemde woningen (van bos naar woongebied en van landbouw naar
woongebied).

In het zuidwesten van het plangebied komt agrarisch gebied voor (ongeveer 3 ha). Deze gronden maken onderdeel van een ruimer geheel landbouwgronden in de noordelijke Dijlevallei. Veel van deze gronden zijn in het
Sigmaplan ‘Bovendijle’ en in het gewestelijk RUP ‘Dijlevallei’ in aanmerking gekomen voor wateropvang op piekmomenten. Het gaat veelal om open landbouwgronden (veeteelt, gras). Er bestaat geen herbevestigd agrarisch
gebied in of nabij het plangebied. In het RUP wordt een klein gedeelte van het aanwezige agrarisch gebied herbestemd tot woongebied (circa 1.100 m2). Het betrokken perceel ligt achter de bebouwing aan Sint-Maartensberg
en Dijleweg.

21

OMGEVING . 10 augustus 2015 . 07006_02_TK_002_plan-MER-screening (verzoek tot ontheffing)

5.1.2

BEOORDELING

Het RUP ondersteunt en is een uitvoering van de doelen vooropgesteld in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het
gaat grofweg om de detaillering van de brede gewestplanbestemming 'woongebied' in onder andere woongebied, gemeenschapsvoorzieningen, parkgebieden, wegen enz. Er worden geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Het RUP biedt daarentegen een handzaam instrument om trends en ontwikkelingen in de dorpskern van Rijmenam bij te
sturen. De gemeente zit in op de levensvatbaarheid van de kern, waarbij naast het wonen en de zorg ook de handel en
de horeca een belangrijke plaats innemen.
Het herbestemmen van een klein gedeelte agrarisch gebied naar woongebied gebeurt in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gaat om een zonevreemde doch vergunde woning. Er bestaan geen effecten op het landbouwgebruik, omdat het om een bestaande zonevreemde woning gaat. Het departement Landbouw en Visserij onderschrijft dit in zijn advies. Binnen het woongebied komen er nog enkele geïsoleerde landbouwpercelen voor, die nog bewerkt kunnen worden.
Het RUP zorgt terzake nagenoeg uitsluitend voor positieve effecten en veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten op de discipline mens: ruimtelijk-functionele aspecten.

5.2

MENS: MOBILITEIT

5.2.1

BESCHRIJVING

In termen van mobiliteit is er in het RUP rekening gehouden met drie aspecten:
-

kleinschalige verdichting van de dorpskern die bijkomend verkeer zal aantrekken

-

de eventuele omleidingsweg tussen Dijleweg en Brugstraat

-

het netwerk van trage wegen.

Het RUP voorziet in het woongebied en in de projectzones ruimte voor ontwikkelingen die verkeer zullen genereren.
In Rijmenam - en dan vooral de smalle centrumstraten Sint-Maartensberg, Brugstraat en Hoogstraat - wordt plaatselijk
hinder ondervonden van het verkeer. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar van aard en hoeveelheid van het verkeer,
noch van de herkomst en de bestemming van het verkeer. Ondanks het tekort aan verkeersgegevens is in dit RUP op
twee plaatsen een aanduiding van de eventuele omleidingsweg opgenomen. Het gaat om de insteek aan Dijleweg en om
de insteek aan Brugstraat. Het tussenliggende tracé in het landbouwgebied en in de vallei van de Dijle is niet opgenomen
op het grafisch plan. De aanduidingen van de insteekwegen en de bijbehorende bouwvrije zones in het woongebied zijn
geen startschot voor het aanleggen van de omleidingsweg. Wel wordt ermee beoogd om de plaatsen, waar de eventuele
weg het woongebied zal doorsnijden, alvast te reserveren en niet te verkavelen.
Om de bereikbaarheid en doorwaadbaarheid te verhogen voor langzaam verkeer wordt in het plan het traag netwerk
verbeterd door de gewenste verbindingen te vrijwaren, te herstellen of te creëren. Binnen de projectzones kan de aanleg
van trage wegen als voorwaarde worden opgenomen.

5.2.2

BEOORDELING

Het verdichten van het bebouwde weefsel brengt bijkomend verkeer met zich mee. In vergelijking tot de bestaande situatie
is dit bijkomend verkeer beperkt. Het gaat om kleinschalige ontwikkelingen ter versterking van de dorpskern. Bovendien
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gaat het hier om een specificering van de gewestplanbestemming wonen, zodat er in planologische zin geen verandering
optreedt.
Voor wat betreft de eventuele omleidingsweg kan de gemeente op lange termijn overgaan tot het plannen ervan. De
gemeente zal in dit geval door middel van verkeersonderzoek het nut en de noodzaak van een dergelijke weg moeten
aantonen. Het gemeentelijk mobiliteitsplan zal daar ook een uitspraak over moeten doen. Verder moeten de effecten van
de weg op het ruimtelijk functioneren van de Dijlevallei in beeld worden gebracht. Voor de omleidingsweg zal plaatselijk
een herziening van voorliggend RUP nodig zijn, en wordt de noodzaak tot het opmaken van een plan- of project-MER
onderzocht.
De uitbouw van het traag netwerk en het openbaar domein heeft een positief effect op de bereikbaarheid en kwaliteit voor
voetgangers en fietsers.
De voorschriften van het RUP veroorzaken als geheel geen significant negatieve effecten op de discipline mens:
mobiliteit.

5.3

MENS: HINDER EN RISICO’S

5.3.1

BESCHRIJVING

In of nabij het plangebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig. In het RUP worden meerdere aandachtsgebieden
inzake veiligheid voorzien, met name de woonfunctie en door het publiek bezochte gebouwen en gebieden. De dichtstbijzijnde Seveso-inrichting is gelegen op meer dan 8 km van een aandachtsgebied in dit RUP, aan E19 ter hoogte van
Mechelen-zuid.

5.3.2

BEOORDELING

Het RUP garandeert dat er geen nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied en dus bijgevolg ook niet nabij de woningen en gemeenschapsvoorzieningen komen.
Het RUP veroorzaakt geen significant negatieve effecten op de discipline mens - hinder en risico’s.

5.4

FAUNA, FLORA EN BIODIVERSITEIT

kaart 6 beschermde natuur
kaart 7 biologische waarderingskaart

5.4.1

BESCHRIJVING

Voor wat betreft de fauna, flora en biodiversiteit geldt het volgende.
-

Er bestaat geen vogelrichtlijngebied in of nabij het plangebied.

-

Het dichtstbijgelegen habitatrichtlijngebied “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek” (BE2300044), zoals
opgenomen in Natura 2000, ligt direct ten zuiden van de Dijle, buiten het plangebied.
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-

Binnen bovenstaand habitatrichtlijngebied ligt het GEN-gebied (grote eenheid natuur) "De Dijlevallei tussen
Boortmeerbeek en Mechelen" (nummer 332).

-

Vanuit het habitatrichtlijngebied is er een faunistisch voornaam gebied aangeduid (groter dan het habitatrichtlijngebied), dat ook het noordelijke gedeelte van de Dijle en de landbouwpercelen in voorliggend RUP omvat.

-

In het plangebied van voorliggend RUP zijn enkele biologisch waardevolle elementen aanwezig.

tabel 2 biologische waardering

straat, gebied

biologische waarde

omschrijving

Hoogstraat, binnengebied Martinus

biologisch waardevol

soortenrijk permanent cultuurgrasland met

Lange Dreef, domein Sluyts

complex van biologisch minder waardevolle en

relicten van halfnatuurlijke graslanden
park of parkachtig kerkhof

waardevolle elementen
Hoogstraat, Karel Jonckheere Tuin

complex van biologisch minder waardevolle en

park of parkachtig kerkhof

waardevolle elementen
Korte Dreef, braakliggende percelen

complex van biologisch minder waardevolle en

hoogstamboomgaard, akker op zandige

waardevolle elementen

bodem, boomkwekerij bloemkwekerij of
serre

Kruisstraat, achter Zonneweelde

biologisch zeer waardevol

eiken-berkenbos -- jonge boomlaag en/of

Dijleweg

biologisch waardevol

verruigd grasland

Amerstraat, dijk van de Dijle

biologisch waardevol

soortenrijk permanent cultuurgrasland met

oevers van de Dijle

complex van biologisch waardevolle en zeer

dijk, mesofiel hooiland (glanshaverver-

waardevolle elementen

bond)

vegetatiekundig zwak ontwikkeld

relicten van halfnatuurlijke graslanden

5.4.2

BEOORDELING

Het effect van de verschillende planologische herbestemmingen ten opzichte van de huidige bestemming en de actuele
situatie is hieronder besproken.

In het zuidoosten van het plangebied ligt bosgebied (conform het gewestplan). Uit de voorstudie
van een gewestelijk RUP voor de Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden, die momenteel wordt
opgemaakt, blijkt de Vlaamse overheid voornemens om de bosbestemming om te zetten in een
natuurbestemming. Daarom is in het RUP Rijmenam-centrum alvast de natuurbestemming aangehouden. Conform het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt er voor één zonevreemde woning een herbestemming doorgevoerd. Concreet betekent dit dat de woning en de voortuin in het
woongebied worden opgenomen. De achtertuin blijft bosgebied. Voor de aangrenzende verkaveling (reeds twee gerealiseerde woningen) wordt eenzelfde bestemmingswijziging doorgevoerd. In
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planologische termen wordt circa 0,2 ha bosgebied omgezet in woongebied en publiek domein.
Ten opzichte van de werkelijke situatie is er sprake van geen (of een neutraal) effect.
Op de noordwestelijke plangrens worden twee kleine spies natuurgebied omgezet in woongebied.

350 m2

n.v.t.

n.v.t.

9.000 m2

positief

0

2.500 m2

positief

0

2.700 m2

positief

0

300 m2

positief

0

1.100 m2

positief

0

53.700 m2

positief

22.200 m2

0

Het gaat hier echter enkel om een correctie naar perceelsgrenzen op dit detailniveau (1:1.500 op
kadastrale onderlegger van de gemeente) ten opzichte van het gewestplan (1:10.000). Het gaat
hier dus om een puur administratieve mededeling.
De herbestemming van woongebied naar ‘groengebied' in het domein Sluyts heeft een gunstig
effect ten opzichte van de huidige bestemming. Ten opzichte van de werkelijke situatie bestaat er
geen verschil (en is het effect neutraal).
De herbestemming van woongebied naar ‘groengebied' in de Karel Jonckheere Tuin heeft een
gunstig effect ten opzichte van de huidige bestemming. Ten opzichte van de werkelijke situatie
bestaat er geen verschil (en is het effect neutraal).
De herbestemming van woongebied naar ‘groengebied' in het gebied achter de basisschool aan
Kloosterstraat heeft een gunstig effect ten opzichte van de huidige bestemming. Ten opzichte van
de werkelijke situatie bestaat er geen verschil (en is het effect neutraal).
De herbestemming van woongebied naar ‘groengebied' aan Sint-Maartensberg heeft een gunstig
effect ten opzichte van de huidige bestemming. Ten opzichte van de werkelijke situatie bestaat er
geen verschil (en is het effect neutraal).
De herbestemming van woongebied naar ‘groengebied' aan Hogenopstal heeft een gunstig effect
ten opzichte van de huidige bestemming. Ten opzichte van de werkelijke situatie bestaat er geen
verschil (en is het effect neutraal).
Op diverse percelen wordt de overdruk 'groen' geplaatst, waar voorschriften worden opgenomen
om de bestaande bomen te beschermen tegen kap. Deze overdruk heeft een gunstig effect ten
opzichte van de huidige bestemming.
De herbestemming van ‘woongebied’ naar ‘projectzone’ heeft een neutraal effect op fauna en flora
ten opzichte van de huidige gewestplanbestemming. In de werkelijke situatie bevindt zich op bepaalde percelen wel bebossing die kan plaatsmaken voor bebouwing en verharding.

Het RUP voert geen significante wijzigingen in ten opzichte van de bestaande toestand in. Het RUP kent hoofdzakelijk
neutrale en positieve effecten op de discipline fauna, flora en bioversiteit.

5.5

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE

kaart 8 landschapsatlas
kaart 9 beschermd erfgoed
kaart 10 bouwkundige relicten
kaart 11 archeologisch erfgoed
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5.5.1

BESCHRIJVING

Voor een gedeelte van het historisch centrum aan Sint-Maartensberg en Gemeenteplein geldt het beschermd dorpsgezicht 'Beplanting van het dorpsplein, hoeve op het dorpsplein, pastorie en dorpsschool te Bonheiden-Reimenam' (dossiernummer OA002311, MB van 2 mei 1985).
In het plangebied van het RUP zijn vier objecten beschermd als monument. Deze monumenten situeren zich in en nabij
het beschermd dorpsgezicht.
-

'Sint-Martinuskerk te Rijmenam zonder de toren', dossiernummer OA000456, KB van 19 februari 1951 en 'Sint-Martinuskerk te Rijmenam, uitbreiding van de bescherming met de toren', dossiernummer OA001147, besluit van 22
oktober 1975

-

'Schandpaal nabij de kerk', dossiernummer OA000223, besluit van 20 maart 1935

-

'De pastorie te Reimenam', dossiernummer OA002309, MB van 2 mei 1985

-

'De dorpshoeve', dossiernummer OA002310, MB van 2 mei 1985.

Binnen het plangebied is één beschermd landschap aanwezig, namelijk 'Het kerkhof rond de Sint-Martinuskerk te Reimenam', dossiernummer OA001148, KB van 22 oktober 1975. Direct buiten het plangebied ligt een ander beschermd
landschap, genaamd 'Dijlevallei - Pikhakendonk' ten noordwesten van Rijmenam (dossiernummer OB001318, MB van 20
juni 2002). Het gedeelte ten noordwesten van Rijmenam staat ook wel bekend als 'Het Cassenbroeck, fase I' (OA001394,
MB 1 augustus 1988) en 'Het Cassenbroeck, fase II te Bonheiden en Rijmenam' (OA001395, MB 18 oktober 1993).
Ten zuiden, westen en noorden van Rijmenam ligt volgens de landschapsatlas de ankerplaats 'Dijlevallei tussen Mechelen en Rijmenam' (A12001).
In en nabij het plangebied komen volgens de centrale archeologische inventaris (CAI) voor Vlaanderen vijf archeologische sites voor (april 2011):
-

ter plaatse van de Sint-Martinuskerk, ID 110277

-

ter plaatse van de dorpshoeve, ID 106661

-

voor de dorpshoeve aan Gemeenteplein, ID 105086

-

in Brugstraat nabij kapel Sint-Eloy, ID 110264

-

aan Kruisstraat en Broekstraat, ID 105088.

Volgens de inventaris bouwkundig erfgoed komen er in het plangebied de volgende bouwkundige relicten voor:
-

parochiekerk Sint-Martinus, Sint-Maartensberg zonder nummer, ID 86015

-

schandpaal, Sint-Maartensberg zonder nummer, ID 86014

-

gemeentehuis van Rijmenam, Sint-Maartensberg 1, ID 3092

-

ontmoetingscentrum Sint-Maartensberg, Sint-Maartensberg 3, ID 3094

-

pastorie, Sint-Maartensberg 5, ID 3096

-

hoeve Schuermans, Gemeenteplein 1, ID 3061

-

dorpswoningen, Amerstraat 3-5, ID 3040

-

kleinschalige dorpswoningen, Brugstraat 12-20, ID 3046

-

eenheidsbebouwing, Brugstraat 26-30, ID 3048

-

kapel Sint-Eloy, Brugstraat zonder nummer, ID 3050

-

landelijke villa, Brugstraat zonder nummer, ID 3051

-

herenwoning, Lange Dreef 20, ID 3079

-

kapel Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt van de Sint-Janshei, Hoogstraat zonder nummer, ID 3072

-

kapel Heilige Theresia van Lisieux, Korte Dreef zonder nummer, ID 3076.
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De atlas der buurtwegen maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen. De kaarten vormen een belangrijk
historisch document van het landschap rond 1840. De aangeduide buurt- en voetwegen (chemins, sentiers) hebben een officiële status. Binnen het plangebied is een net van buurt- en voetwegen aanwezig. De meeste wegen
hebben sindsdien een verandering ondergaan: zij zijn verhard, verbreed enz. De atlas is overgenomen in onderstaande tabel en op het plan feitelijke en juridische toestand met vermelding van het nummer van de buurt- of
voetweg.
figuur 4 buurt- en voetwegen

tabel 4 buurt- en voetwegen

naam

tegenwoordige naam

tussen…

en…

buurtweg 1

Brugstraat

Gemeenteplein

Hoogstraat

buurtweg 3

Dijleweg

Sint-Maartensberg

Coupurelei

buurtweg 4

Korte Dreef

Gemeenteplein

Rijmenamseweg

buurtweg 8

Hoogstraat

Kruisstraat

Dijlebrug

buurtweg 14

Lange Dreef

Gemeenteplein

Rijmenamseweg

buurtweg 20

Amerstraat

Gemeenteplein

Brugstraat

buurtweg 21

Kloosterstraat, Sint-Marcusweg

Sint-Maartensberg

Hoogstraat

buurtweg 22

Sint-Elooisweg

Kloosterstraat

Lange Dreef

buurtweg 23

Kruisstraat, Broekstraat

Hoogstraat

Broekstraat

buurtweg 34

Zilverberklaan

Kruisstraat

Jachthoornlaan
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voetweg 41

n.n.

Sint-Maartensberg

Dijlebrug

voetweg 43

Kloosterstraat, Heidijkpad

Kloosterstraat

Broekstraat

Volgens de provinciale landschapskaart is Rijmenam een historische woonkern. Qua verbindingswegen zijn
Dijleweg (van 1775-1850) en Brugstraat - Lange Dreef (van vóór 1775) aangeduid. Er zijn twee kapellen als religieus erfgoed opgenomen: Mariakapel in het plantsoen aan Kruisstraat en de St.-Elooiskapel en brugwachtershuisje Rijmenam aan Brugstraat. De zone rondom het dorp behoort tot de vallei van de Dijle (inclusief Cassenbroek). Ter plaatse van het voormalige tramtracé ten zuiden van Meurop komt een steilrand voor tussen de vallei
en de hogergelegen zandgronden. Ten zuiden van het dorp komt het kasteelpark van Hollaken met walgracht
voor. Het kasteelpark ligt in het valleilandschap met historisch constante graslanden en kleine landschapselementen. Ten noorden van Rijmenam ligt een uitgestrekte villegiatuur, ook bekend als woonpark.
figuur 5 provinciale landschapskaart

5.5.2

BEOORDELING

Dit RUP doet geen afbreuk aan de verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving met betrekking tot de bescherming van
monumenten en archeologisch erfgoed.
In het grafisch plan van het RUP zijn cultuurhistorisch waardevolle panden aangeduid. De cultuurhistorisch waardevolle
panden bestaan uit drie groepen: de monumenten, de bouwkundige relicten en objecten die waardevol zijn geacht op
basis van terreinbezoek. Met het RUP worden voorschriften verbonden aan het behoud van de uiterlijke en historische
waarde. Met de aanduiding van cultuurhistorisch waardevolle panden wordt getracht om het waardevolle erfgoed dat niet
monumentaal is beschermd alsnog te beschermen.
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Naast de historische objecten is in een dorp als Rijmenam vooral ook de historische structuur van belang. Met
dit RUP wordt geen afbreuk gedaan aan de historische structuren zoals geïnventariseerd in de landschapsatlas
en de provinciale landschapskaart. Sterker nog: door middel van bestemmingen en overdrukken worden de karakteristieken van het dorp beter beschermd. Ook bepalingen omtrent bouwlijnen versterken de organische groei
van het dorp. Voetpaden (sentiers) die onder druk staan worden opgenomen als te behouden langzaamverkeersverbinding.
Het RUP veroorzaakt geen significant negatieve effecten op de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

5.6

BODEM

kaart 12 vereenvoudigde bodemkaart
kaart 13 hellingen
kaart 14 bodemgebruik
kaart 15 bodemkwaliteit

5.6.1

BESCHRIJVING
FYSISCH SYSTEEM

Rijmenam-centrum is op de vereenvoudigde bodemkaart grotendeels aangeduid als 'antropogeen', of 'door de mens
gevormd'. Rijmenam wordt aan twee kanten (zuidwesten, noordwesten) omsloten door vochtig zandleem. Ten zuidoosten
van het dorp bestaan de gronden uit nat zandleem. Deze leemafzettingen behoren tot de 'Gronden van alluviale depressies en alluvia' rondom de rivier Dijle. In een breder kader maakt de volledige Dijlevallei daar deel van uit. Aan de noordoostzijde komen 'Gronden van de hoger gelegen landschapsdelen' voor, namelijk met vochtige zandbodems. Deze zandbodems zijn geëvolueerd tot heidegronden die later (door de mens) bebost werden. Deze fysische gesteldheid heeft de
basis gelegd voor de ontwikkeling tot woonpark.

TOPOGRAFIE

Volgens de hellingenkaart van de watertoets is het dorp Rijmenam gebouwd op een relatieve vlakte. Aan de randen van
het dorp komen ook de landschappelijke randen voor. Zo is er een duidelijke landschappelijke overgang (met hoogteverschil) tussen het dorp en Cassenbroeck in het noordwesten. Ook de huidige en vroegere loop van de rivier Dijle zijn
duidelijke landschappelijke randen. Voorts zijn binnen het dorp enkele hellingen waargenomen, namelijk de verhoging
waarop de Sint-Martinuskerk is gebouwd en in het domein Sluyts aan Lange Dreef.

BODEMGEBRUIK

Het bodemgebruik is afgeleid van de biologische waarderingskaart (BWK). Volgens de BWK bestaat voor het overgrote
deel momenteel uit 'Urbaan gebied'. In de huidige toestand is dit urbaan gebied niet volledig verhard. De voorkomende
niet-verharde zijn als volgt in kaart gebracht:
-

graslanden (landbouwgrond Dijleweg, binnengebied Martinus, Oude Keerbergsebaan, Zilverberklaan)
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-

akker, grasakker (moestuinen achter woningen Amerstraat, binnengebied Martinus, braakliggend perceel Brugstraat)

-

park (domein Sluyts en Karel Jonckheere Tuin)

-

inheems loofbos (achter rusthuis Zonneweelde)

-

hoogstamboomgaard (braakliggende percelen op hoek Sint-Elooisweg, Korte Dreef en het voormalige tramtracé)

-

struweel (perceel Kruisstraat)

-

ruigte (perceel Kruisstraat en tussen Brugstraat en oude Dijleloop).

BODEMKWALITEIT

In het plangebied zijn oriënterende bodemonderzoeken (OBO) en beschrijvende bodemonderzoeken (BDO) uitgevoerd
op de volgende plaatsen:
-

OBO ruime omgeving van Kiksham en Meurop-site, ID 19504

-

OBO Belgacom-telefooncentrale aan Kruisstraat, ID 22832

-

BBO 't Fabriekske aan Stationsplein, ID 30397

-

BBO bedrijf en appartementen aan Korte Dreef, ID 22834.

Direct buiten het plangebied is nog een BBO uitgevoerd op het perceel van het hoofdgebouw van de Meurop-site en
enkele OBO's op de percelen ten oosten van de tennisaccommodatie. Dit wijst erop dat er momenteel geen bodemverontreinigingen (meer) aanwezig zijn en dat er geen risico is voor de gezondheid van de mens in het plangebied.

5.6.2

BEOORDELING
FYSISCH SYSTEEM

Door de ontwikkeling van de projectzones of de aanleg van het openbaar domein, zoals voorzien in het RUP, zullen
uitgravingen nodig zijn. Uitgravingen brengen een licht negatief effect mee ten opzichte van de huidige situatie. Hierbij
wordt aangetekend dat veel terreinen historisch reeds vergraven zijn. Ten opzichte van de huidige (gewestplan)bestemming woongebied zal het effect in deze zone op bodem eerder positief zijn wegens de beperktere mogelijkheden in de
zones met de overdruk 'groen' en in de bestemming gemeenschapsvoorzieningen (verhardingen worden tot een minimum
beperkt).
Omdat het grootste deel van het plangebied op de bodemkaart is aangeduid als bebouwd wordt het effect van het RUP
op bodem als neutraal beoordeeld (zowel ten opzichte van de werkelijke situatie als ten opzichte van de juridisch-planologische referentiesituatie.

TOPOGRAFIE

Omdat het plangebied nagenoeg vlak is, zal het grondverzet bij eventuele egaliseringwerken beperkt blijven. Door de
beoogde bestemmingswijzigingen worden geen wijzigingen in het reliëf verwacht.
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BODEMGEBRUIK

In de ruimtebalans is de oppervlakte ten opzichte van het gewestplan per bestemmingszone weergegeven.
-

Het aandeel woongebied neemt af ten gunste van lijninfrastructuur, overig groen en gemeenschaps- en nutsvoorzieningen. In het geval van de twee bestaande parken leidt de herbestemming naar parkgebied (overig groen) in planologische termen tot een positief effect op het bodemgebruik. In de werkelijke situatie is het effect neutraal.

-

Enkele niet-verharde percelen in woongebied (gewestplan) die nu bijvoorbeeld in gebruik zijn als akker of ruigte, zijn
overgenomen als woongebied (RUP). Daarmee verandert de planologische situatie niet, en is het effect neutraal. Wel
heeft de bouw van een woning met tuin ten opzichte van de werkelijke situatie een licht negatief effect op het bodemgebruik.

-

Binnen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen worden verhardingen beperkt tot een minimum: deze mogen enkel
worden aangelegd in functie van toegangswegen, parkeervoorzieningen, terrassen en publieke ruimte.

BODEMKWALITEIT

Binnen het plangebied zijn geen bestemmingen gepland die aanleiding kunnen geven voor (grootschalige) bodemverontreiniging.
De afvoer van de afbraakmaterialen afkomstig van de renovatie of afbraakwerken binnen het plangebied zullen gebeuren
volgens de Vlarea-normen.
Het bodemprofiel kan worden verstoord door uitgravingen. Op deze plaatsen is dit een licht negatief effect. Deze verstoringen zullen echter slechts een beperkte impact hebben op de bodem. De effecten zijn miniem in de ruimere bebouwde
omgeving en dus is het effect hiervan neutraal. Daarbij worden delen als groengebied bestemd waardoor het negatieve
effect van de verharding in evenwicht wordt gebracht.

CONCLUSIE

Het RUP veroorzaakt in zijn totaliteit geen significant negatieve effecten op de discipline bodem.

5.7

WATER

kaart 16 waterlopen
kaart 17 overstromingsgevoeligheid
kaart 18 grondwaterstromingsgevoeligheid
kaart 19 infiltratiegevoeligheid
kaart 20 erosiegevoeligheid
kaart 21 kwetsbaarheid verdroging
kaart 22 kwetsbaarheid eutrofiëring
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5.7.1

BESCHRIJVING

Het plangebied behoort tot het Dijle- en Zennebekken binnen het stroomgebied van de Schelde. Binnen dit bekken zijn
nog twee deelbekkens onderscheiden: Laak (waterschap Dijle-noord) en Vrouwvliet (waterschap Vrouwvliet). Volgens de
Vlaamse hydrologische atlas (VHA) wordt het plangebied in het zuiden begrensd door de Dijle (cat. 0 waterloop, bevaarbaar). Ten noordwesten van het dorp ligt de Elstloop (cat. 3). Het plangebied watert af naar deze waterlopen.

AFSTEMMING MET SIGMA

Het Sigmaplan is het plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen
uit de Schelde en haar zijrivieren. Tegelijk wordt ook de Scheldenatuur in ere hersteld. Het Sigmaplan heeft bovendien oog voor de economische rol van de Schelde, als één van de drukst bevaren rivieren van Europa. Het
plan ‘Bovendijle’ is één van de projectgebieden.
figuur 6 overzicht Sigmaplan projectgebied Bovendijle

Tussen Werchter en Mechelen krijgt de Dijlevallei twee gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG's). Zo wordt
de veiligheid in de onmiddellijke omgeving en in omliggende steden en dorpen verbeterd. De nieuwe overstromingsgebieden zullen het Dijlewater bergen bij extreem hoogwater. Een groot deel van de landbouwers kan er
actief blijven. Ook zijn de omstandigheden er ideaal voor de ontwikkeling van 70 hectare wetland. Het uitbreiden
van het fiets- en wandelnetwerk wordt mogelijk gemaakt.
Het Sigmaplan Bovendijle omvat drie delen met volgende functies:
-

Rijmenam: gecontroleerd overstromingsgebied + wetland (meander) + landbouw

-

Pikhaken: wetland

-

Hollaken-Hoogdonk: deel 1 Gecontroleerd overstromingsgebied + wetland (meanders) + landbouw; deel 2
Gecontroleerd overstromingsgebied + wetland.
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REGENWATERAFVOER

De verhardingstoestand van een gebied bepaalt de afstroming en infiltratie van hemelwater in het plangebied. Het RUP
heeft een totale oppervlakte van circa 41 ha. Daarvan is 64 % bestemd voor wonen, 7 % voor landbouw, 3 % voor natuur,
14 % voor lijninfrastructuur (verbindingswegen), 7 % voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen en 6 % voor overig
groen. In de gewestplanbestemming is 89 % is woongebied, 7 % landbouw en 3 % bos.

WINTERBEDDING

De Dijle en zijn groene taluds behoren tot het winterbed van de rivier.

OVERSTROMINGSGEVOELIGHEID

Langs de Dijle ligt een gebied dat van nature overstroombaar is. Uit de kaarten van de overstromingsgevoeligheid blijkt
dat de achterste gedeelten van de percelen aan Hoogstraat en Brugstraat-zuid 'effectief overstromingsgevoelig' zijn. De
landbouwgebieden tussen de Dijle en Dijleweg zijn 'mogelijk overstromingsgevoelig'. De woonwijk Hogenopstal is ook
'mogelijk overstromingsgevoelig'.
In het plangebied zijn geen 'risicozones voor overstromingen' gelegen. Direct buiten het plangebied, ten zuiden van de
Dijle en aan weerszijden van de Elstloop, liggen wel risicozones. Deze zones zijn recent overstroomd (data 2005).

GRONDWATERSTROMINGSGEVOELIGHEID

Het grootste deel van het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (zijnde de laterale beweging van grondwater doorheen de ondergrond en de toestroming door kwel). Het zuidelijke deel, dat grenst aan de Dijlevallei, is zeer
gevoelig voor grondwaterstroming.

INFILTRATIEGEVOELIGHEID

Het volledige plangebied van het RUP, uitgezonderd het historisch centrum rond Gemeenteplein en de Dijlevallei, is
infiltratiegevoelig. Bij infiltratiegevoelige gebieden is het met name van belang dat er op lokaal niveau mogelijkheden voor
infiltratie worden voorzien. Bij dergelijke ingrepen moet dan ook worden beoordeeld of waterdoorlatende verhardingen
zowel kwantitatief als kwalitatief zinvol zijn, en of er mogelijk schadelijke effecten kunnen optreden voor het grondwater.

EROSIEGEVOELIGHEID

De erosiegevoeligheid in het plangebied is beperkt tot de landschappelijke randen (Cassenbroeck, Dijle) die ook de RUPranden vormen. Aan de zijde van Hogenopstal is ook erosiegevoelig terrein gelegen.
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WATERKWALITEIT

Het plangebied is gelegen in een 'Centraal gebied' van het waterzoneringsplan (VMM). Het afvalwater wordt via een
collector afgevoerd naar een operationeel RWZI.

KWETSBAARHEID VERDROGING

Het plangebied is 'Niet kwetsbaar' voor verdroging volgens de ecosysteemkwetsbaarheidskaarten (data 2001). Er zijn
plaatselijk enkele uitzonderingen:
-

het landbouwgebied ter hoogte van de Dijlevallei in het zuidwesten is 'Niet tot weinig kwetsbaar met kwetsbare elementen'

-

de woonwijk Hogenopstal is 'Weinig kwetsbaar'

-

de zone Kruisstraat - Zilverberklaan is 'Weinig kwetsbaar'

-

de achtertuinen van de woningen langs Kikshamlei in het zuidoosten zijn 'Weinig kwetsbaar' tot 'Zeer kwetsbaar'.

KWETSBAARHEID EUTROFIËRING

Het plangebied is grotendeels 'Niet kwetsbaar' voor eutrofiëring volgens de ecosysteemkwetsbaarheidskaarten (data
2001). Enkele percelen in en nabij het plangebied, echter, zijn in bepaalde mate kwetsbaar voor eutrofiëring. Nadelen
van eutrofiëring (of de toename van de voedselrijkdom van water) zijn de toename van algengroei en zuurstoftekort en
de afname van de biodiversiteit. Het gaat om de volgende percelen:
-

de oevers van de Dijle zijn 'niet tot weinig kwetsbaar met zeer kwetsbare elementen'

-

enkele achtertuinen van woningen aan Kikshamlei / Hoogstraat zijn 'zeer kwetsbaar' en 'weinig kwetsbaar'

-

enkele achtertuinen van woningen aan Korte Dreef zijn 'kwetsbaar'

-

percelen langs Kruisstraat en in de projectzone Fabriekske (richting Stationsplein) zijn 'niet tot weinig kwetsbaar met
kwetsbare elementen'.

5.7.2

BEOORDELING
AFSTEMMING MET SIGMA

Er bestaat geen geografische overlap tussen de projectgebieden van het Sigmaplan en het RUP Rijmenam-centrum. Er zijn ook geen conflicterende belangen. Er bestaat dus voldoende afstemming.

REGENWATERAFVOER

Het plan dient steeds te beantwoorden aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze verordening bevat
minimale voorschriften voor de lozing van niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken. Het algemeen principe in deze verordening is dat hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. Indien het
hemelwater niet kan worden hergebruikt, moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd. In laatste instantie mag er dan ook slechts een beperkt debiet vertraagd worden afgevoerd.
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OVERSTROMINGSGEVOELIGHEID

De gebieden die 'effectief overstromingsgevoelig' zijn, worden in dit RUP gevrijwaard van bebouwing. In die zin is er in
de nieuwe situatie sprake van een verbetering ten opzichte van de referentiesituatie.

INFILTRATIEGEVOELIGHEID

De verhardingstoestand van een gebied bepaalt de afstroming en infiltratie van hemelwater in het plangebied. In voorliggend RUP worden geen grote oppervlakten aan extra verharde of bebouwde ruimte voorzien. Het betreft hoofdzakelijk
een bevestiging van de bestaande toestand. Daarnaast worden enkele gebieden herbestemd van woongebied naar parkgebied, openbaar domein en gemeenschapsvoorzieningen. In het geval van twee zonevreemde woningen worden deze
herbestemd van bosgebied en landbouwgebied naar woongebied. Verder worden enkele gebieden van bebouwing gevrijwaard (middels bouwvrije zones). Planologisch gezien is dit een verbetering voor de infiltratiemogelijkheden.
De herbestemmingen en onderscheiding in te bebouwen en bouwvrije zones brengen ten opzichte van de huidige bestemming een positief effect met zich mee op de afstroming en infiltratie van hemelwater omwille van de strengere voorwaarden. Ook binnen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen kunnen verhardingen enkel worden aangelegd in functie
van toegangswegen, parkeervoorzieningen, terrassen en publieke ruimte en worden alzo tot een minimum beperkt. Voor
de afwatering van de verhardingen is het voorzien van eigen opslag en waterbuffers verplicht.
Ten opzichte van de bestaande toestand zal het effect van het plan op infiltratie veeleer neutraal zijn, omdat de te herbestemmen zones grotendeels reeds onverhard zijn.

WINTERBEDDING

Er zijn geen veranderingen voor de waterloop en zijn (winter)bedding gepland.

GRONDWATERSTROMINGSGEVOELIGHEID

Bijkomende bebouwing en ondergrondse constructies kunnen mogelijk een effect hebben op de grondwaterstroming.
Aangezien de ontwikkelingen in het plangebied niet zullen leiden tot het voorzien van grootse nieuwe ondergrondse constructies, zal het effect van dit RUP op de grondwaterstroming zeer beperkt blijven.

WATERKWALITEIT

Omdat het gaat om een centraal gebied van de waterzonering, is het behoud van de waterkwaliteit bij de ontwikkelingen
in het plangebied gegarandeerd.

KWETSBAARHEID VERDROGING

Er zijn geen veranderingen gepland die de kwetsbaarheid verdroging significant kunnen beïnvloeden.
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KWETSBAARHEID EUTROFIËRING

Er zijn geen veranderingen gepland die de kwetsbaarheid eutrofiëring significant kunnen beïnvloeden.

SAMENVATTING

Samengevat kan, omwille van de niet-problematische toestand en de maatregelen die in de stedenbouwkundige voorschriften van voorliggend RUP zijn vervat (geen aanzienlijke verharde of bebouwde oppervlakten, waterdoorlatende verhardingen, groene ruimte, voorkeur aan opvang en hergebruik hemelwater, eigen opslag en waterbuffers voor afwatering
van de verhardingen binnen onbebouwde ruimte van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen enz.), worden geoordeeld dat de voorziene projecten in het plangebied geen bijkomend schadelijk effect op de waterhuishouding zullen hebben.
Conform het advies van Waterwegen en Zeekanaal nv worden in het RUP de volgende bepalingen opgenomen:
-

opnemen van principes vasthouden-bergen-afvoeren

-

vermijden dat hemelwater van de verharde oppervlakte rechtstreeks in een gemengde riolering terechtkomt,
door het regenwater te laten infiltreren in de bodem of zijn natuurlijke weg te laten zoeken over het maaiveld

-

opname van stedenbouwkundige principes voor oevers en waterkeringen langs de Dijle: 1) toelaten van handelingen omtrent waterinfrastructuur en aanhorigheden; 2) toelaten van handelingen omtrent ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie-infrastructuur, lokale dienstwegen, jaagpaden, recreatienetwerk, waterwegennetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer; 3) advies voor bouwvrije zone van 10 m ten opzichte van de waterkering om werken en toezicht van de dijk mogelijk te maken

-

opname van definities waterkering, waterkeringswerken en jaagpaden

CONCLUSIE

Onder de gestelde voorwaarden voor afvoer van afvalwater en hemelwater is het effect op de oppervlaktewaterkwaliteit
van het plan neutraal. Indien de maatregelen, die in de stedenbouwkundige voorschriften en in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening zijn vervat, worden nagevolgd kan geoordeeld dat er geen schadelijke effecten op de waterhuishouding zullen zijn.
Het RUP zorgt voor neutrale effecten en veroorzaakt geen significant negatieve effecten op de discipline water.

5.8

DISCIPLINE LUCHT EN KLIMAAT

Het RUP veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten op de discipline lucht en klimaat. Het zorgt voor de bestendiging van de bestaande ruimtelijke structuur van het dorp. Er worden geen activiteiten met belangrijke luchtemissies
mogelijk gemaakt.
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5.9

DISCIPLINE GELUID

Het RUP veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten op de discipline geluid. De voorgenomen activiteiten beperken zich tot eventuele aanpassingen van woningen en bijgebouwen waarbij luidruchtige activiteiten zijn uitgesloten. De
zonevreemde woningen zijn niet gelegen aan drukke wegen en/of spoorwegen.

5.10

DISCIPLINE ENERGIE- EN GRONDSTOFFENVOORRAAD

Het RUP veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten op de discipline energie- en grondstoffenvoorraad aangezien binnen het plangebied geen ontginningsgebieden aanwezig zijn en het plan geen invloed heeft op de energie- of
grondstoffenvoorraden.

5.11

DISCIPLINE STOFFELIJKE GOEDEREN

Het RUP veroorzaakt geen betekenisvolle negatieve effecten op de discipline stoffelijke goederen, omdat er geen onteigeningsplan aan het RUP wordt gekoppeld.

5.12

SAMENHANG TUSSEN FACTOREN EN CUMULATIEVE EFFECTEN

De samenhang tussen de genoemde disciplines is niet in die mate relevant dat ze een aparte beschrijving en beoordeling
behoeft ten opzichte van de hogergenoemde effecten. De cumulatieve effecten van de genoemde disciplines zijn immers
klein tot onbestaande.
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6

TOETSING VAN EEN PASSENDE BEOORDELING

In het plangebied is geen vogelrichtlijngebied of habitatrichtlijngebied aanwezig. Het dichtstbijzijnde gebied bevindt zich
direct ten zuiden van het plangebied. Het betreft het habitatrichtlijngebied ‘Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek’. Daar er op geen wijze betekenisvolle effecten van projecten in het plangebied op een Speciale Beschermingszone
kunnen zijn, is een passende beoordeling niet relevant.

7

MOTIVATIE EN BESLUIT

Omdat het gemeentelijk RUP 'Rijmenam-centrum’
1. slechts een kleine wijziging inhoudt
2. geen aanzienlijke negatieve effecten zal veroorzaken voor de verschillende (MER)disciplines, zoals in hoofdstuk 5
meer uitvoerig besproken
valt dit RUP (in zijn huidige voorontwerpvorm) op generlei wijze onder de voorwaarden voor plan-MER-plicht.
Besluit: De opmaak van een plan-MER is bijgevolg niet noodzakelijk.

8

VERZOEK TOT ONTHEFFING

Dit is een verzoek tot ontheffing van de opmaak van een plan-MER na de raadpleging van diverse overheidsinstanties.
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BIJLAGE: ADVIEZEN NA VERZOEK TOT RAADPLEGING
tabel 5 binnengekomen adviezen na verzoek tot raadpleging

instantie

datum

strekking

Provinciebestuur Antwerpen

06/05/2014

positief

opmerkingen
met

-

voorwaarden

kaart met voorstel grafisch plan moet worden vervolledigd (bouwvrije zone water, monumenten en cultuurhistorisch waardevolle
panden)

Agentschap Natuur en Bos -

-

toevoeging effecten op landbouw

-

toevoeging provinciale landschapskaart

-

toevoeging buurt- en voetwegen

05/05/2014

positief

geen overlap voorzien met de contour van het gewestelijk RUP in op-

25/04/2014

positief

n.v.t.

15/05/2014

positief

n.v.t.

30/04/2014

positief

n.v.t.

09/04/2014

positief

n.v.t.

29/04/2014

positief

afdeling Antwerpen

maak Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden

Departement Landbouw en
Visserij - afdeling Antwerpen
Ruimte Vlaanderen - APL - afdeling Antwerpen
Agentschap Onroerend Erfgoed - afdeling Antwerpen
Agentschap Wonen Vlaanderen
Departement

Mobiliteit

en

Openbare Werken
Waterwegen en Zeekanaal nv

met

zorgen voor voldoende afstemming met Sigmaplan Boven-Dijle

voorwaarden
28/04/2014

positief

met

voorwaarden

-

opnemen van principes vasthouden-bergen-afvoeren

-

vermijden dat hemelwater van de verharde oppervlakte rechtstreeks in een gemengde riolering terechtkomt, door het regenwater te laten infiltreren in de bodem of zijn natuurlijke weg te laten
zoeken over het maaiveld

-

het RUP mag de uitvoering van het Sigmaproject niet hinderen

-

opname van stedenbouwkundige principes voor oevers en waterkeringen langs de Dijle:

- toelaten van handelingen omtrent waterinfrastructuur en aanhorigheden

- toelaten van handelingen omtrent ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie-infrastructuur, lokale dienstwegen,
jaagpaden, recreatienetwerk, waterwegennetwerk en paden
voor niet-gemotoriseerd verkeer

- advies voor bouwvrije zone van 10 m ten opzichte van de waterkering om werken en toezicht van de dijk mogelijk te maken

-

opname van definities waterkering, waterkeringswerken en jaagpaden

De adviezen volgen onderstaand.
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