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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en opzet van het PRUP 
 
Het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg werd afgebakend in 2015 door middel van een provinciaal ruim-
telijk uitvoeringsplan. Het ruimtelijk beleid van kleinstedelijke gebieden is erop gericht de bestaande en 
toekomstige stedelijke potenties maximaal te benutten. De afbakening van het kleinstedelijk gebied laat 
toe om binnen de contour een kleinstedelijk gebied beleid te voeren dat gericht is op het creëren van een 
aanbod aan bijkomende ruimte voor kwalitatief wonen, werken, en andere kleinstedelijke voorzieningen, 
in relatie tot een goed functionerend openbaar vervoersnetwerk en rekening houdend met de aanwezige 
open ruimte.  
 
Naar aanleiding van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg werd duidelijk 
dat het deelgebied Reigersvliet (met diverse functies waaronder de nieuwe gevangenis) voor het goed 
functioneren op een correcte wijze moet ontsloten worden. Bij de afbakening werd daarom een weste-
lijke ontsluitingsweg voorzien om de centrumstraten van Leopoldsburg te ontlasten.  
 
Toch werd er op dat moment gesteld dat er noodzaak was aan verder onderzoek betreft de ontsluiting 
van Leopoldsburg en de diverse stedelijke functies. De noodzaak van verder onderzoek werd tevens her-
haald in het goedkeuringsverslag van de dienst MER d.d. 2014-07-22 van het planMER (incl. MOBER) van 
het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Lepoldsburg. Hierin werd expliciet opgenomen: ‘uit het on-
derzoek met betrekking tot de discipline mobiliteit blijkt, dat bij ontwikkeling van alle verspreide deelge-
bieden binnen het kleinstedelijk gebied het verkeer zodanig kan toenemen, dat er doorstromingsproble-
men in het centrum en aan de rotonde te Heppen ontstaan. Hiertoe werden milderende maatregelen 
voorgesteld in het MER. Een onderzoek naar een structurele oplossing is evenwel noodzakelijk en zal 
door de provincie worden opgestart.’ 
 
In 2014 werd de opdracht tot ‘het uitvoeren van een mobiliteitsanalyse voor Leopoldsburg in functie van 
een zuidelijke omleidingsweg’ door de deputatie uitgeschreven. Het eindrapport van deze studie werd 
door de deputatie goedgekeurd op 21 september 2015.  
 
De prioritaire doelstelling van deze studieopdracht was het onderzoeken of en op welke manier een 
eventuele zuidelijke omleidingsweg de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid in het centrum 
van Leopoldsburg (en Heppen) zou kunnen verbeteren. Hierbij werd rekening gehouden met de voor-
waarden waaraan zowel de huidige weg als een mogelijk nieuw tracé moet voldoen, zoals opgenomen 
in de verschillende beleidsplannen. Daarnaast werd in deze studie het onderzoek opengetrokken tot een 
algemene analyse van de mobiliteit van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg.  
 
Het was de bedoeling te komen tot een eenduidige en heldere formulering van de problemen, gekop-
peld aan mogelijke oplossingsrichtingen. Enerzijds werd er een uitgebreid verkeersonderzoek gevoerd 
zodat er een gedetailleerd, accuraat en duidelijk beeld geschetst kon worden van de verkeersstromen in 
het gebied. Tevens zorgde een verkeersleefbaarheidsonderzoek ervoor dat de omvang en de aard van 
de verkeersleefbaarheid en -veiligheid geobjectiveerd kon worden.  
 
Daarnaast werd vanuit de probleemstelling de gewenste doelstelling geformuleerd voor het organiseren 
van de mobiliteit in het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg. Vervolgens werd een strategie opgezet als 
algemene aanpak om deze globale doelstelling te bereiken. Tenslotte werden maatregelenpakketten en 
actiefiches uitgewerkt waarmee we de strategie wensen te bereiken. Deze mobiliteitsanalyse biedt een 
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gefundeerde basis en levert het kader waarbinnen de verdere stappen naar een effectieve oplossing 
kunnen worden uitgewerkt. 
 
Een van deze actiefiches1 is de “Volwaardige ontsluiting gevangenis, Reigersvliet en omgeving”. Dit ac-
tiepunt omvat dus een volwaardige ontsluiting van de gevangenis en het groter geheel Reigersvliet en 
de daarbij horende aansluiting op het dragend netwerk van Leopoldsburg. Onderhavig provinciaal ruim-
telijk uitvoeringsplan omvat de noodzakelijke bestemmingswijzigingen om tot een dergelijke volwaar-
dige ontsluiting van Reigersvliet naar de N72 te komen. 
 
 
1.2 Wetgevend kader 
 
Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waardoor de planmilieueffectrapportage 
en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd 
worden. Op vrijdag 17 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goed dat bij dit 
decreet hoort.  

 

Het geïntegreerde planningsproces voorziet in de opmaak van een startnota. De startnota omvat: 

• een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk uitvoe-
ringsplan; 

• een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft; 

• voor zover mogelijk een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor 
onderdelen ervan, die de initiatiefnemer heeft overwogen, en een beknopte beschrijving van de 
voor- en nadelen van de verschillende alternatieven; 

• een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk uit-
voeringsplan en daaraan gekoppeld de reikwijdte en het detailleringsniveau van de te voeren effect-
onderzoeken zoals in die fase gekend; 

• de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met andere relevante beleids-
plannen; 

• de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoor-
delingen, met inbegrip van de methodologie, zoals bepaald door de wetgeving van de op te maken 
effectbeoordelingen en van andere onderzoeken die nodig zijn voor het plan. In voorkomend geval 
bevat de startnota ook een weergave van de gedane analyse, vermeld in artikel 4.2.6, § 1, 5°, en arti-
kel 4.4.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met 
inbegrip van de redenen waarom geen planmilieueffectrapport, respectievelijk ruimtelijk veiligheids-
rapport moet worden opgemaakt; 

• in voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de goedgekeurde 
rapporten die daaruit zijn voortgekomen; 

• in voorkomend geval, de impact of het effect dat het geïntegreerde planningsproces kan hebben op 
mens of milieu in een ander gewest of land of op de gebieden die onder de federale bevoegdheid 
vallen; 

• een overzicht van instrumenten die samen met het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan ingezet 
kunnen worden, als die al bekend zijn in deze fase. 

 
De Deputatie vraagt advies over de startnota. Het advies wordt uitgebracht binnen een termijn van zes-
tig dagen, die publiek wordt aangekondigd.  
 
 

                                                                 
1 Cfr. Actiefiche I 2.2. Volwaardige ontsluiting gevangenis, Reigersvliet en omgeving, uit de Mobiliteitsanalyse voor Leo-

poldsburg in functie van een zuidelijke omleidingsweg.(2016) 
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2 Situering 

2.1 Macro 
 
Leopoldsburg is gelegen in het westen van de provincie Limburg, en behoort tot het arrondissement Has-
selt. De gemeente ligt tegen de grens met de provincie Antwerpen en situeert zich tussen Lommel en 
Beringen. 
 
Leopoldsburg grenst aan de volgende gemeenten (opgesomd in uurwijzerszin, beginnend in het oosten): 
Hechtel-Eksel, Beringen, Ham, Balen (provincie Antwerpen). 

 
Figuur 1: Situering Leopoldsburg in Limburg. 

 
 
Eén van de grootste militaire kampen van het land neemt gedeeltelijk het oostelijke deel van de gemeente 
in. Het militaire domein, met enerzijds het oefenterrein en anderzijds het Militair Kamp “Beverlo”, is be-
palend geweest voor het ontstaan en de groei van Leopoldsburg. Het kanaal van Beverlo (richting Lom-
mel) heeft zijn oorsprong op het grondgebied van Leopoldsburg. Andere belangrijke infrastructuur-ele-
menten zijn de verschillende steenwegen, zijnde de N746 Leopoldsburg-Lommel (noord-zuid), de N73 
Maaseik-Bree-Leopoldsburg (oost-west), de N72 Beringen-Leopoldsburg (noord-zuid), de N18 Leopolds-
burg-Balen-Turnhout (zuidoost-noordwest), die kruisen in het centrum van de gemeente.  
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Geografisch situeert Leopoldsburg zich in de Kempen. De streek wordt gekenmerkt door een zandbodem 
die matig tot weinig vruchtbaar is. De gemeente ligt aan de westelijke voet van de steilrand van het Kem-
pens Plateau. Op macroniveau kunnen in de omgeving van Leopoldsurg drie grote groengebieden onder-
scheiden worden: het militaire domein in het oosten, bestaande uit park- , bos- en heidelandschappen, 
deels bebouwd met de militaire kazernes, werkplaatsen en loodsen; in het zuiden de vallei van de Grote 
Beek en haar zijbeken, die alle oost-west stromen, en behoren tot het stroomgebied van de Grote Nete; 
in het noordwesten het gebied van de Gerheserheide, een groot aaneengesloten natuurgebied met bos-
sen en heidegebieden. 
 

 
Figuur 2: Situering Leopoldsburg. 

 
Binnen Leopoldsburg kunnen we twee deelkernen onderscheiden: 
 

− het centrum van Leopoldsburg, opgebouwd rond het kruispunt van verschillende interlokale 
verbindingswegen N73, N18, N746, (het station met) spoorlijn Mol-Hasselt. 

− de kern van Heppen, opgebouwd rond de kruising van de gewestwegen N72, N73 en N141. 
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2.2 Globale situering plangebied 
 
Het plangebied van het PRUP situeert zich hierbij in de zoekzone vanaf de N72 in noordoostelijke rich-
ting naar het gebied Reigersvliet: 
 

− Het vertrekpunt is de nog te bouwen gevangenis waarvan vandaag enkel de locatie gekend is; 

− Het aankomstpunt is de aansluiting op de N72 tussen de woonkern van Heppen en Beverlo 
waarvan de locatie niet gekend en dus te onderzoeken is; 

− De ontsluitingsweg zal op een punt de bestaande spoorlijn moeten kruisen hetgeen ook zal on-
derzocht worden; 

 
Deze exacte situering van het plangebied zal in het planproces verder concreet worden gemaakt. Ook de 
precieze reikwijdte en detailleringsgraad zal verder specifiek worden bepaald. Op de onderstaande fi-
guur geven we dus enkel concept matig de situering weer. 
 

 
 

Figuur 3: Globale situering ontsluitingsweg Reigersvliet binnen de gemeente Leopoldsburg, bron AWV Limburg 
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3 Planningscontext 

3.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
 
Het RSV is in 1997 door de Vlaamse regering definitief goedgekeurd als kader voor het ruimtelijk beleid 
van Vlaanderen tot 2007.  
Op 12 december 2003 heeft de Vlaamse Regering de eerste herziening van het RSV definitief vastgesteld 
en op 17 december 2010 een tweede herziening.  
 
Het RSV geeft de gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen aan als een kader waarin de ruimtelijke 
ontwikkelingen plaatsvinden en vormt aldus het ruimtelijk beleid via verordenende plannen en andere 
maatregelen. 
 
In het richtinggevend deel van het RSV wordt op basis van de ruimtelijke principes voor vier structuurbe-
palende componenten de gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen uitgewerkt. Deze vier struc-
tuurbepalende componenten zijn: 
 
1) De stedelijke gebieden en de stedelijke netwerken 
2) Het buitengebied 
3) De gebieden voor economische activiteiten 
4) Lijninfrastructuur 
 
De afbakening van het stedelijk gebied Leopoldsburg staat in duidelijke relatie met één van de vier ba-
sisdoelstellingen, met name: de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en 
bundelen van functies en voorzieningen waaronder de economische activiteiten binnen de stedelijke 
gebieden; daarbij gaat absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de be-
staande stedelijke structuur. 
 
Het RSV bepaalt specifiek (pg. 208) dat Leopoldsburg gelegen is in een groot aaneengesloten gebied van 
het buitengebied. Leopoldsburg heeft een goed uitgeruste kern met een stedelijke structuur waar po-
tenties aanwezig zijn voor het voeren van een stedelijk aanbodbeleid op het vlak van wonen, gekoppeld 
aan het Militair domein. 
 
Voor de selectie en inrichting van de secundaire wegen spelen de provincies een belangrijke rol, deze 
wegen worden immers in de provinciale ruimtelijke structuurplannen geselecteerd. Het zijn voorname-
lijk de secundaire wegen (en ook de lokale wegen) die behandeld worden via het mobiliteitsconvenan-
tenbeleid vanuit een globale visie op de ruimtelijke inrichting en de bijhorende mobiliteitsingrepen. 
 
In het RSV worden voor enkele verbindingen tussen kleinstedelijke gebieden en het hoofdwegennet op 
Vlaams niveau indicatief secundaire wegen geselecteerd (pg. 378). Alhoewel deze wegen naar functie 
veeleer als primaire wegen moeten beschouwd worden, kunnen zij om ruimtelijke redenen deze functie 
niet vervullen. Deze wegen zullen moeten ingericht worden rekening houdende met leefbaarheid en 
verkeersveiligheid. 
 
Specifiek voor dit dossier is het van belang te duiden dat de N72 van N29 (Beringen) tot N73 (Leopolds-
burg-West) hieronder valt. Om de verkeersleefbaarheid op secundaire wegen te verzekeren, kunnen 
plaatselijk omleidingswegen worden voorzien. 
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3.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) 
 
Het RSPL werd goedgekeurd bij M.B. op 12 februari 2003. De actualisatie van het RSPL werd goedge-
keurd bij M.B. op 23 juli 2012. 
 
▪ Visie op de stedelijkheid in Limburg 
Het gebrek aan voldoende stedelijkheid wordt nog altijd als een comparatief nadeel voor Limburg ver-
meld. Het stedelijk draagvlak van de provincie moet daarom worden verhoogd. Daartoe is het nodig ste-
delijk gebied functies uit te bouwen in of aansluitend bij de steden.  
 
Nieuwe voorzieningen moeten zich concentreren in de steden. Ook meer kwaliteitsvolle stedelijke en 
geconcentreerde woonvormen dragen bij tot kernversterking. Verdere versnippering moet worden te-
gen gegaan. Zuinig ruimtegebruik is aangewezen. Als ‘contramal’ betekent dat eveneens dat de open 
ruimte voldoende moet worden beschermd.   
 
▪ Kleinstedelijke gebieden in de provincie Limburg 
De Vlaamse overheid heeft voor de provincie Limburg Bilzen, Bree, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, 
Maasmechelen, Neerpelt-Overpelt, Sint-Truiden en Tongeren als kleinstedelijke gebieden geselecteerd.  
 
De provincie onderscheidt drie soorten kleinstedelijke gebieden:   

▪ de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden Sint-Truiden en Tongeren hebben 
een sterke stedelijke en concentrerende rol in het zuiden van de provincie. Zij zijn het hi-
erarchisch centrum voor hun ommeland. Hun stedelijke functies moeten maximaal worden 
versterkt zodat de bebouwingsdruk op het omgevend buitengebied wordt beheerst.  

▪ de stedelijke gebieden Beringen, Lommel, Maasmechelen en Neerpelt-Overpelt zijn stede-
lijke knooppunten van een netwerk. Hier is de hiërarchische relatie tussen de onderlinge 
delen van het netwerk veel minder uitgesproken. Daarom moet er een afstemming komen 
van de ontwikkeling van de stedelijke gebieden in relatie tot het volledig netwerk.  

▪ de autonome stedelijke gebieden Bilzen, Bree, Leopoldsburg en Maaseik hebben een dui-
delijk maar beperkt hinterland. De traditionele relatie tussen de kern en het hinterland is 
nog herkenbaar. De autonome stedelijke gebieden zijn omringd door aaneengesloten agra-
rische gebieden met een soms sterk contrast tussen stad en landschap. De ruimtelijke 
structuur wordt behouden en versterkt. Het ruimtelijk beleid van de hoofdkern en van de 
andere gemeenten moeten op elkaar worden afgestemd. 
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Figuur 4: kaart 51 Ruimtelijk Structuurplan Limburg. 

 
 
▪ KSG Leopoldsburg als autonoom kleinstedelijk gebied  
 
De taakstelling van Leopoldsburg beperkt zich tot het uitbouwen van diensten, voorzieningen en woon-
eenheden binnen het stedelijk gebied. De industriële activiteiten blijven op lokaal niveau. Regionale in-
dustriële ontwikkelingen horen thuis in het economisch netwerk van het Albertkanaal. Bijkomend is Leo-
poldsburg een stedelijk gebied aan de rand van (en dus niet in) het economisch netwerk van het Albert-
kanaal. Leopoldsburg dient zijn autonome positie in het buitengebied te versterken. Ook toeristisch-re-
creatief is haar rol beperkt. 
 
De afbakening van het stedelijk gebied binnen de gemeente zal rekening moeten houden met de aan-
wezigheid van drie grote groengebieden op meso-niveau: de Gerheserheide in het westen, het Militair 
Domein in het oosten en de vallei van de Grote Beek in het zuiden.  
 
Die gebieden fungeren als contouren voor de gewenste afbakening van het stedelijk gebied. In het zui-
den worden die contouren aangevuld met een open ruimte verbinding over de Grote Beekvallei, die de 
open ruimte van het militair domein met de agrarische gebieden ten zuiden van Heppen verbindt en de 
stedelijkheid begrenst. Leopoldsburg wordt als entiteit versterkt, waardoor de gewenste afbakening niet 
kan worden uitgebreid tot Heppen.  
 
▪ KSG Leopoldsburg als economisch knooppunt  
 
Leopoldsburg heeft geen bijzondere rol te vervullen inzake regionale bedrijvigheid. Industriële activitei-
ten beperken er zich tot het lokaal niveau. Regionale bedrijvigheid wordt doorverwezen naar het econo-
misch netwerk Albertkanaal. Leopoldsburg kan zich als economisch knooppunt niet op industrieel vlak 
profileren. Het militair domein vervult wel een belangrijke economische rol. Mogelijkheden op het vlak 
van toerisme, sport en recreatie, voorzieningen en diensten (de aanwezigheid van het militair domein, 
het historisch gegeven van het Kamp van Beverlo, de nabijheid van open ruimte gebieden enz.) kunnen 
worden onderzocht ter versterking van het economisch knooppunt en het kleinstedelijk gebied Leo-
poldsburg. 
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Inzake ruimtelijk-economische structuur worden de kleinstedelijke gebieden weerhouden als concentra-
tiegebieden voor economische activiteiten. De rol van Leopoldsburg op het vlak van bedrijventerreinen, 
meer specifiek de regionale bedrijventerreinen, is beperkt.  
 
▪ KSG Leopoldsburg als knooppunt van verkeers- en vervoersstructuur  
 
Een aantal wegen is slechts in het algemeen als secundaire weg geselecteerd en niet verfijnd naar een 
bepaald type secundaire weg. Deze selecties zijn ook niet opgenomen in het bindend gedeelte. Het 
juiste type van secundaire weg zal afhangen van verder onderzoek/overleg. Het betreft de N72 (Leo-
poldsburg - Beringen) en is afhankelijk van het onderzoek naar een eventuele nieuwe weg tussen N73 
en N72 ten noorden van Beverlo. 
 
▪ KSG Leopoldsburg binnen de deelruimte Kempen 
 
In de gewenste ruimtelijke structuur bevindt Leopoldsburg zich in de hoofdruimte Kempen. Voor deze 
hoofdruimte gelden twee opvallende oriëntaties: enerzijds het behoud en de versterking van de open 
ruimte en anderzijds een gelokaliseerd sterk accent op de economische ontwikkeling en op de verstede-
lijking binnen de stedelijke netwerken. 
 
Leopoldsburg ligt in het Limburgs Netebekken, dat een verbindende functie heeft tussen de bos- en hei-
degordel van Midden-Limburg en het Antwerps Netebekken via kwalitatief te verbeteren beekvalleien 
(Grote Beek), onderling verbonden door een aantal boscomplexen. De verweving tussen (weide)land-
bouw en natuur wordt verbeterd. 
 
 

3.2.4. Selecties 

 
Secundaire wegen 

 
 

 
 

Figuur 5: kaart 72:  selectie van secundaire wegen Ruimtelijk Structuurplan Limburg 
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Een aantal wegen is slechts in het algemeen als secundaire weg geselecteerd en niet verfijnd 
naar een bepaald type secundaire weg. Deze selecties zijn ook niet opgenomen in het bindend 
gedeelte. Het juist type van secundaire weg hangt af van verder onderzoek/overleg. Het betreft: 
– N72 (Leopoldsburg - Beringen), afhankelijk van het onderzoek naar een eventuele 
nieuwe weg tussen N73 en N72 ten noorden van Beverlo. 
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3.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Leopldsburg 
 
3.3.1 Kleinstedelijke ontwikkeling 
 
De kleinstedelijke ontwikkeling van Leopoldsburg wordt gericht op het in stand houden van de dynami-
sche multifunctionele kern met een verweving van wonen, handel, horeca en diensten en het kwantita-
tief en kwalitatief versterken van de woonfunctie.  
 
De aanwezigheid van en de evoluties binnen het militair domein zijn een belangrijke sturende factor 
voor de gewenste ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied. Het kleinstedelijk gebied wordt dan ook 
gekenmerkt door een functionele verweving van militaire en civiele functies. Om organisatorische rede-
nen is een sterke ruimtelijke verweving echter niet gewenst. Dit maakt het tot een uniek gegeven. Er is 
dan ook nood aan goede afspraken om het te laten functioneren. Beleidsmatig blijft er immers een 
strikte scheiding en wordt de eigenheid en onafhankelijkheid van het militair domein niet aangetast. Le-
opoldsburg is net omwille van de militaire aanwezigheid geselecteerd als kleinstedelijk gebied. Een deel 
van het militair domein valt dan ook binnen het kleinstedelijk gebied.  
 
Om de dynamiek van het multifunctionele centrum in stand te houden, is een voldoende groot maat-
schappelijk en economisch draagvlak nodig. Door middel van een kwalitatief en gedifferentieerd wo-
ningaanbod kunnen nieuwe inwoners aangetrokken worden. Dit draagvlak moet ook deels onafhankelijk 
zijn van de aanwezigheid van talrijke militairen. Het kleinstedelijk gebied moet immers een eventuele 
verdere daling van de bedrijvigheid of de tewerkstelling op het militaire domein kunnen opvangen. 
 
Op selectieve wijze worden een aantal binnengebieden en randzones ontwikkeld met projecten met ge-
diversifieerde stedelijke dichtheden. Dit draagt bij tot de gewenste verdichting en tot diversificatie van 
woonmilieus zonder de bestaande kenmerken van de omgeving te veel te verstoren. Gebieden aan de 
randen kunnen in relatie met de open ruimte ontwikkeld worden zodat de grens van het stedelijk gebied 
de vorm van een doordringbare wand krijgt. 
 
Het centrum, met haar divers aanbod, moet een verzorgende rol spelen voor de gemeente en een beperkt 
hinterland. Door de multifunctionaliteit en de compactheid van het centrum kan Leopoldsburg zich hierbij 
onderscheiden van andere nabije kleinere steden. Ook de bereikbaarheid is een troef. Het station bevindt 
zich aan de rand het centrum. 
 

 
Figuur 6: Gewenste ruimtelijke structuur GRS Leopoldsburg 
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3.3.2 Ontwikkeling van de open ruimte 
 
Het plangebied van dit PRUP vormt een verbinding tussen de deelruimte “”Centrumband” naar de N72 
doorheen de deelruimte “ 3 groene randen”. Voor de deelruimte 3 Groene Randen stelt het GRS de vol-
gende ontwikkelingsvisie voorop (pg 39 gewenste ruimtelijke structuur): 
 
▪ Vallei van de Grote Beek: bovenlokale natuurverbinding tussen Militair domein, de Natte Drie-

hoek en Gerserheide 
De Grote Beek vormt de ruggengraat voor de natuurlijke structuur in het zuidelijke deel van de ge-
meente. Zij vormt een hoogwaardige ecologische verbinding tussen het Militair Domein, enkele open 
ruimtegebieden en de Natte Driehoek en de Geserheide. 
 
De Grote Beek en haar bijbeken worden door de gemeente beschouwd als dragers van de natuurlijke 
structuur op gemeentelijk niveau. Zij verbinden de andere waardevolle en/of structurerende gebieden 
met elkaar. 
 
De verbindingsfunctie wordt versterkt door het aanplanten van beek begeleidende beplanting, het in-
richten van natuurlijke oevers en natte plekken, eventueel waar nodig het terug meanderen van de 
beek,… Om natte biotopen meer kansen te geven, zal op plaatsen een beekbeheer gehanteerd worden 
dat gerichte overstromingen toelaat. 
 
De beekvallei moet ruimtelijk sterker zichtbaar worden. Langs de beek moet de oppervlakte aan natte 
weilanden en natte gronden toenemen. Door het aanplanten van kleine landschapselementen moeten 
de landschappelijke en ecologische waarde van de vallei worden verhoogd. De beek zelf moet meer 
ruimte krijgen. Door het bundelen van integraal waterbeheer en ruimtelijke initiatieven ontstaat ruimte 
voor landschapsopbouw, natuurversterking en recreatief medegebruik. 
 
Het GRS stelt voor de gewenste deelstructuur “open ruimte” het volgende (pg 57 ev): 
 
▪ Visie 
De open ruimte binnen de gemeente komt voor onder de vorm van drie elkaar aanvullende types open 
ruimte gebieden. De groene randen zijn structurerende elementen van het buitengebied en passen in 
een bovenlokale open ruimte structuur. Binnen de versnipperde open ruimte zal vorm gegeven worden 
aan een post-agrarisch landschap. Tenslotte spelen open ruimte fragmenten binnen verstedelijkt gebied 
een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit van het kleinstedelijk gebied. 
 
De structurerende open ruimte elementen moeten beschermd worden tegen aantasting door harde 
functies zoals bedrijvigheid, wonen, intensieve recreatie en bepaalde zonevreemde activiteiten. 
 
De drie grootschalige open ruimte gebieden, de groene randen, vormen een natuurrijke ring rond Leo-
poldsburg. De ontwikkeling gebeurt primair in functie van de aanwezige natuurwaarden. Recreatief me-
degebruik, aangepast aan de draagkracht van deze groengebieden, creëert een meerwaarde voor de 
inwoner. 
 
De combinatie van de groene randen met de talrijke kleinere open ruimte fragmenten in meer versnip-
perde en bebouwde gebieden, levert een functioneel, recreatief en ecologisch netwerk op. Op deze 
wijze worden de samenhang en de kwaliteit van de open ruimte bevorderd en wordt tegelijk een fijnma-
zig netwerk gecreëerd als verbinding tussen deze elementen onderling en als verbinding met de klein-
schalige groengebieden binnen het kleinstedelijk gebied. De open ruimte wordt in relatie gebracht met 
de bebouwde ruimte, wat een goede garantie is voor het behoud op lange termijn van de waardevolle 
open ruimte, ook de kleinere fragmenten. 
 
▪ Doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven 
Behoud van ondersteunende open ruimte gebieden op lokaal niveau: De open ruimte tussen Heppen en 
de vallei Van de Grote Beek, ter hoogte van het oude spoorwegtraject: de Vallei Van de Grote Beek is 
hier minimaal zichtbaar in het landschap. Een open ruimte verbinding zal de nodige bescherming bieden 
aan deze corridor tussen Heppen en Beverlo en vermijden dat beide kernen “aan mekaar groeien”. 
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Figuur 7: Gewenste open ruimte structuur GRS Leopoldsburg 

 
 
3.3.3 Bindende bepalingen 
 
Volgende bindende bepalingen zijn van toepassing voor het plangebied: 
 

− RKB 6: selectie van lokale structurerende beekvalleien: De Vallei van de Grote Beek 

− RKB 7: selectie van te vrijwaren ondersteunende open ruimte fragmenten op lokaal niveau: tus-
sen Heppen en de spoorlijn 

− RKB 9: selectie van natte natuurlijke ankers: natte driehoek 

− RKB 23: selectie van structurerende relictlandschappen: Natte Driehoek 
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3.4 Gemeentelijk mobiliteitsplan Leopoldsburg 
 
Het gemeentelijk mobiliteitsplan werd conform verklaard op 22 november 2005 en in 2011 werd een 
sneltoets uitgevoerd, waarbij het mobiliteitsplan werd herbevestigd. Dit betekent dat alle grote krachtlij-
nen nog als relevant en zinvol werden beschouwd en slechts een zeer beperkte actualisatie m.b.t. enkele 
specifieke punten (bv. update n.a.v. GRS) noodzakelijk was. 
 
Het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid stelt echter dat het gemeentelijk mobiliteitsplan ten minste 
om de 6 jaar moet geëvalueerd worden aan de hand van een sneltoets.  Op 27 oktober 2017 werd daarom 
door de GBC een nieuwe evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan uitgevoerd. Aangezien hieruit 
bleek dat te veel thema's niet of onvoldoende waren uitgewerkt, was de GBC ditmaal van oordeel dat er 
een nieuw mobiliteitsplan moest opgemaakt worden. Op 28 november 2017 werd deze sneltoets boven-
dien voorgelegd aan de RMC en werd deze door de kwaliteitsadviseur gunstig geadviseerd. In kader van 
het nieuwe mobiliteitsplan werd begin 2018 dan ook een participatietraject opgestart. 
  
Hoewel het huidige mobiliteitsplan dus niet langer zonder meer als actueel mag beschouwd worden, wor-
den hieronder toch de meest relevante elementen (m.b.t. deze studie in het algemeen en het plangebied 
in het bijzonder) beknopt samengevat: 
 

− M.b.t. het auto- en vrachtwagenverkeer is er sprake van een te hoge belasting op de verschil-
lende gewestwegen die de leefbaarheid van de kernen aantast. Uit kruispunttellingen en een 
herkomst-bestemmingsonderzoek blijkt dat niet enkel de relatie oost-Limburg – autosnelweg 
E313 belangrijk is, maar ook de noord-zuidrelatie tussen Lommel en Beringen. Bovendien zal in 
de toekomst deze knooppuntfunctie ten opzichte van belangrijke verbindende gewestwegen er 
zeker niet op verminderen. De gewestwegen (N72 – N73 – N18 - N141 – N746) behouden immers 
hun huidige karakter van verkeersweg met een belangrijke verbindende functie. Door de sprei-
ding van het verkeer zijn er dan ook heel wat knelpunten waarin moet worden geïnvesteerd. Dit 
geldt overigens niet enkel voor de gewestwegen, maar ook voor een toenemend aantal gemeen-
tewegen die onder een druk van sluipverkeer komen te staan. 
 

 
Figuur 8: Synthesekaart mobiliteitsproblematiek 

 

− In de tweede fase van het mobiliteitsplan werd uitvoerig gezocht naar alternatieven om het door-
gaand verkeer door Leopoldsburg en Heppen te verminderen. De ontsluitingsvarianten werden 
daarbij gegroepeerd in drie groepen:  
 

o Model 1: Filter inbouwen voor doorgaand (vracht)verkeer 
o Model 2: Aanleg grote omleidingsweg rond Leopoldsburg en Heppen 
o Model 3: Aanleg nieuwe ontsluitingsweg volgens kamstructuur 
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De gemeentelijke begeleidingscommissie ging uiteindelijk akkoord met het inbouwen van een 
filter voor doorgaand vrachtverkeer (model 1) op korte termijn. Een grote omleiding (model 2) 
scoorde zowel planologisch als op vlak van het te verwachten gebruik zeer slecht en werd onge-
wenst geacht. De aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg naar de E313 (model 3) werd daaren-
tegen door alle actoren van de gemeentelijke begeleidingscommissie en de auditcommissie prin-
cipieel gesteund en als verder te onderzoeken aangeduid. 
 

 
Figuur 9: Mogelijke varianten voor uitwerking model 3 

 

− In de synthesenota werden een aantal mogelijkheden voor een optimalisatie van de ontsluiting 
van het kleinstedelijk gebied naar het hoofdwegennet onderzocht. Het zoeken naar structurele 
(maar dus ook ingrijpende) infrastructurele langetermijnoplossingen is belangrijk, maar vergt 
nog heel wat bijkomend onderzoek om een gedegen en voldoende gedragen beslissing te kunnen 
nemen. Voorlopig werd daarom enkel onderstaande zoekzone aangegeven ten zuiden van de 
woonkern van Leopoldsburg en Heppen om de mogelijke aanleg van een nieuwe (secundaire) 
weg die aansluit op het knooppunt 25a van de E313 te vrijwaren. 
 

 
Figuur 10: Zoekzone nieuwe ontsluitingsweg 
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4 Juridische context 

4.1 Overzicht 
 
De bestaande juridische toestand geeft een overzicht van belangrijke randvoorwaarden bij het planpro-
ces. Deze wordt weergegeven in onderstaande tabel en in Bijlage 1: Kaartenbundel. 
 

Type In of grenzend aan het plangebied Nummer in kaartenbundel 

Gewestplan Leopoldsburg is gelegen in het gewestplan Has-

selt-Genk (KB 3 april 1979). 

4 

Gewestelijk RUP Niet van toepassing / 

Provinciaal RUP Afbakening Kleinstedelijk gebied Leopoldsburg, 

2015 

5 

BPA Niet van toepassing / 

Gemeentelijk RUP Niet van toepassing / 

Verkavelingen Niet van toepassing / 

Inbreuken tegen de stedenbouwwetgeving Niet van toepassing / 

Atlas der buurtwegen Nr 48, 40,41,  44, 115,  7 

Gewestwegen N72 / 

Ruilverkaveling Niet van toepassing / 

Beschermd monument Niet van toepassing / 

Beschermd landschap Niet van toepassing / 

Beschermd stads- of dorpsgezicht Niet van toepassing / 

Bouwkundig erfgoed Bouwkundige gehelen: Kamp van Beverlo 24 

Vogelrichtlijngebied Niet van toepassing / 

Habitatrichtlijngebied Niet van toepassing / 

Gebieden van het VEN/IVON Niet van toepassing 26 

Vlaamse Natuurreservaten Niet van toepassing / 

Beschermingszone waterwingebied Niet van toepassing / 

Herbevestigd agrarisch gebied Niet van toepassing 14 

Waterlopen Scheutenbeek geklasseerd, 2de categorie 

 (RegCode: L244, L245) 

15 

Landschapsatlas Relictzone: Vallei van de Grote Beek 

Lijnrelict: Grote Beek / Grote Laak 

22 

Archeologie Niet opgenomen in CAI 23 
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4.2 PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied 
 
Het PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied Leopoldsburg vormt een van de belangrijkste juridische rand-
voorwaarden voor onderhavig PRUP. Binnen de afbakening werden verschillende deelplannen voorzien 
waaronder deelplan 6a Reigersvliet. Dit deelplan voorzag de integratie van het voormalige militair do-
mein in het stedelijk gebied. Het deelplan Het gebied Reigersvliet is bij uitstek een potentie voor de ont-
wikkeling van een gemengde omgeving met verschillende functies. Hierin kunnen, afhankelijk van de 
noodzaak, een aantal functies worden ingebracht die zullen leiden tot de beoogde creatie van jobs voor 
allerlei profielen. 
 
 

 
Figuur 11: PRUP Afbakening KSG Leopoldsburg, deelplan 6a 

 

De verordenende stedenbouwkundige voorschriften voor Reigersvliet beschrijven de zone als een stede-
lijk ontwikkelingsgebied (artikel 6a.1) waarin wonen, lokale bedrijvigheid, tuinen, openbare groene en 
verharde ruimten, gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, (verblijfs) recreatieve voorzieningen 
en socio-culturele voorzieningen toegelaten zijn. De stedenbouwkundige voorschriften zijn flexibel op-
gesteld aangezien de toekomstige behoeften op dit moment niet geheel duidelijk zijn. Deze flexibiliteit 
houdt in dat er niet méér elementen zijn vastgelegd dan nodig en mogelijk.  
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Figuur 12: PRUP Afbakening KSG Leopoldsburg, weergave van mogelijke scenario’s voor ontwikkeling deelplan 6a 

 
 
Naast het stedelijke ontwikkelingsgebied is er een specifieke zone voor openbare wegenis opgenomen 
(artikel 6a.2) en deze is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van de weg, fiets- en voet-
paden, inclusief nutsvoorzieningen. 
 
 
 
4.3 Militair recht van doorgang 
 
Binnen de zone Reigersvliet bevindt zich een militair recht van doorgang. Het recht van doorgang moet 
ten allen tijde de verbinding tussen het oostelijk gelegen militair domein en de laadkaai aan de spoor-
weg garanderen. 
 
Het is met andere woorden noodzakelijk om een functionele relatie te bewaren tussen het militair do-
mein en de spoorweginfrastructuur (doorgang met voldoende breedte en aangepast aan de noodzake-
lijke tonlast).  
 
Deze functionele relatie interfereert niet met de nieuwe ontsluitingsweg van Reigersvliet richting de 
N72 maar kan een latere randvoorwaarde betekenen voor de ontsluiting binnen het gebied. 
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Figuur 13: Militair recht van doorgang, aanduiding in rood. 
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5 Concrete projecten en plannen 

Er zijn een aantal projecten en plannen die een directe of indirecte relatie hebben met de nieuwe ont-
sluitingsweg Reigersvliet. Reigersvliet zelf is zoals eerder beschreven een stedelijk ontwikkelingsgebied 
waarin wonen, lokale bedrijvigheid, tuinen, openbare groene en verharde ruimten, gemeenschapsvoor-
zieningen en openbaar nut, (verblijfs) recreatieve voorzieningen en socio-culturele voorzieningen toege-
laten zijn. De Overheid speelt in de ontwikkeling van deze zone een actieve rol als projectregisseur mede 
in het kader van het SALK. 
 
De ontwikkeling van deze zone is daarom vandaag nog niet geheel gekend. Onderstaand geven we weer 
welke concrete projecten en plannen er vandaag bestaan voor de ontwikkeling van de zone Reigersvliet 
en andere relevante projecten of plannen in de omgeving. 
 
 
5.1 Gevangenis 
 
De Regie Der Gebouwen heeft vandaag de opdracht om een nieuwe gevangenis te realiseren binnen de 
zone Reigersvliet. 
 

 
Figuur 14: Ontwikkeling Gevangenis zone Reigersvliet (geel), Regie der Gebouwen 

De geplande ontsluitingsweg zal de nieuwe ontwikkelingen in het gebied Reigersvliet moeten ontsluiten. 
Er wordt daarom aangenomen dat de projecten ter hoogte van Reigersvliet, waaronder de gevangenis, 
volledig zijn ontwikkeld in de referentiesituatie. 
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5.2 Ontwikkeling KMO zone 
 
Voor de concrete ontwikkeling van de zone Reigersvliet heeft de POM Limburg momenteel een project 
opgestart met het oog op de ontwikkeling van een KMO zone. Deze ontwikkeling start ten vroegste in 
2020 op het terrein met de volgende kenmerken2 
Type    Lokaal bedrijventerrein 
Oppervlakte   63.482 m² 
Werkgelegenheid 82 werknemers 
Verkeersgeneratie 121 auto verplaatsingen per dag, 25 auto’s in spitsuur 
 

 
Figuur 15: Ontwikkeling KMO zone Reigersvliet (geel), POM Limburg 

De geplande ontsluitingsweg zal de nieuwe ontwikkelingen in het gebied Reigersvliet moeten ontsluiten. 
Er wordt daarom aangenomen dat de projecten ter hoogte van Reigersvliet, waaronder de KMO-zone, 
volledig zijn ontwikkeld in de referentiesituatie. 
 
 
5.3 Ontwikkeling recyclagepark 
 
Op Reigersvliet is een ruimte voorzien voor een nieuw gemeentelijk recyclagepark: 
 
Type    Lokaal bedrijventerrein 
Oppervlakte   10.150 m² 
Werkgelegenheid 4 werknemers 
 
Aansluitend daaraan wordt een vrachtwagenparking voorzien: 
 
Type    Parking lokaal bedrijventerrein 
Oppervlakte   ± 5000 m² 
Werkgelegenheid 0 werknemers 
 

                                                                 
2 Bron: POM Limburg, dec 2018 
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Figuur 16: Ontwikkeling Recyclagepark zone Reigersvliet (geel), Gemeente Leopoldsburg 

 
De geplande ontsluitingsweg zal de nieuwe ontwikkelingen in het gebied Reigersvliet moeten ontsluiten. 
Er wordt daarom aangenomen dat de projecten ter hoogte van Reigersvliet, waaronder het recyclage-
park, volledig zijn ontwikkeld in de referentiesituatie. 
 
 
5.4 Ontwikkeling Gersvijvers 
 
De sociale huisvestingsmaatschappijen wensen dit woonuitbreidingsgebied (ca. 11ha) prioritair aan te 
snijden ter realisatie van sociale koopwoningen en sociale kavels. 
 

 
Figuur 17: Situering Gersvijvers 
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Er wordt een programma voorzien met verschillende woontypes. Daarnaast wordt in de zuidoostelijke 
hoek de inplanting van een woonwagenterrein voorzien. Het bestaande speelplein blijft behouden. 
 
Qua wooneenheden (224 in totaal) gaat het om: 
 

• Open bebouwing: 40 kavels 

• Halfopen bebouwing: 17 kavels 

• Gesloten bebouwing: 23 kavels 

• Geschakelde bebouwing: 40 kavels 

• Groepswoningbouw: 96 wooneenheden 

• Woonwagenterrein 8 kavels 
 
 

 
Figuur 18: Inrichtingsschets, bron gemeente Leopoldsburg 

 
Op korte en middellange termijn worden 151 wooneenheden voorzien waarvan: 
 

• 71 huurwoningen/app. KBM* 

• 48 koopwoningen/app. Vooruitzien* 

• 24 kavels* 

• 8 woonwagens gemeente 
 
(* locaties kunnen nog wijzigen, maar verhouding blijft behouden) 
 
Er is nog geen concrete timing gekend van dit project. De woonontwikkeling zal daarom in het plan-MER 
beschouwd worden als een ontwikkelingsscenario. 
 



Concrete projecten en plannen 

 

 1805_0041_01_startnota_d_publieke consultatie 

Pagina 29 van 103  
 

5.5 Spoorlijn 15 Mol-Hasselt 
 
Infrabel bekijkt momenteel de mogelijkheden tot realisatie van een halfuurdienst op de lijn 15. Om dit 
te realiseren zullen er bijkomende kruisingsmogelijkheden nodig zijn ter hoogte van Balen en Zonhoven. 
De uitwerking hiervan zal in de toekomst moeten gebeuren. 
 
Indien er bijkomend ruimte noodzakelijk is voor goederenvervoer overdag dan is er meer dubbelspoor 
nodig bijvoorbeeld tussen Balen-Leopoldsburg. Er is vandaag geen uitsluitsel over de precieze toekomst 
van deze lijn maar de ruimte voor dubbelspoor moet steeds gevrijwaard worden3. Een dubbelspoor ter 
hoogte van de zoekzone wordt in voorliggende studie beschouwd als een ontwikkelingsscenario. 
 
Wat betreft de uitrusting van de bestaande lijn 15 is de studie tot elektrificatie niet afgerond maar wel 
reeds ver gevorderd. De planning is dat tegen einde 2022 elektrisch treinverkeer mogelijk is tussen Mol 
en Hasselt. Dit past ook binnen het lopende programma voor de elektrificatie van de lijn Hamont-Mol. 
Deze elektrificatie wordt beschouwd als deel van de referentiesituatie. 
 
 
5.6 Volkstuintjes 
 
De gemeente Leopoldsburg is recent gestart met een project rond volkstuintjes. Hierbij wordt in samen-
werking met de gemeente een terrein ter beschikking gesteld voor een 20 tal volkstuintjes van elk 1 are 
groot en bijkomend o.a. demotuin, fruitteelt, bijen,… 
 

  
Figuur 19: Volkstuintjes, bron gemeente Leopoldsburg  

 
In het MER wordt aangenomen dat deze volkstuintjes deel uit maken van de referentiesituatie. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                 
3 Infrabel, input 19/11/2018 
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5.7 Overzicht 
 

 
Figuur 20: Overzicht gekende projecten en plannen 
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6 Verkeerskundige context 

6.1 Beschrijving van de bestaande infrastructuur en netwerken 
 
6.1.1 Privaat gemotoriseerd verkeer 
 
Verschillende gewestwegen doorsnijden de gemeente zowel in de noord-zuid richting (N18 Leopoldsburg-
Mol, N746 Leopoldsburg-Lommel en N72 Leopoldsburg-Beringen) als in de oost-west richting (N73 Bree-
Leopoldsburg-afrit 25a (E313) en N141 Leopoldsburg-Ham-afrit 25 (E313)). De N73 geeft daarnaast ook 
nog aansluiting met de Noord-Zuidverbinding van de N74 Hasselt-Eindhoven.  
 
Hoewel deze gewestwegen de ontsluiting van de kern met de regio garanderen, heeft deze wegenconfi-
guratie echter ook nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van het centrum. 
 
Zoals reeds eerder in deze nota werd aangegeven, bevindt Leopoldsburg zich wat de bovenlokale wegen-
categorisering betreft in een onderzoeksvenster. De selecties zijn ook niet opgenomen in het bindend 
gedeelte van het RSPL. Het juiste type van secundaire weg hangt af van verder onderzoek. Voor Leopolds-
burg betreft het de N72 (Leopoldsburg - Beringen), afhankelijk van het onderzoek naar een eventuele 
nieuwe weg tussen N73 en N72 ten noorden van Beverlo. 
 
Op lokaal niveau is de hiërarchie in het wegennet bepaald door de categorisering uit het GRS. Onder-
staande figuur geeft hiervan een grafisch overzicht.  
 

 
Figuur 21: Categorisering op lokaal niveau (GRS) 

 
Zoals blijkt uit deze figuur is het een suggestie van de gemeente om de N72 vanaf de Craenenhoefweg / 
Acacialaan (westelijke grens van het stedelijke gebied) en de N73 vanaf de Koningin Louisa Marialaan 
(oostelijke grens) te selecteren als secundaire weg type II (verzamelend op regionaal niveau). Op die ma-
nier is het mogelijk om de overlast te spreiden in functie van de bestemming, zodat geen enkele kern te 
zwaar belast wordt door doorgaand verkeer en de leefbaarheid in onder andere Heppen gegarandeerd 
kan blijven. 
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6.1.2 Openbaar vervoer 
 
Het station van Leopoldsburg vormt een multimodaal openbaar vervoersknooppunt waar er kan ge-
switcht worden tussen trein (NMBS) en bus (De Lijn). 
 
6.1.2.1 Busverkeer De Lijn 
 
De verschillende buslijnen staan aangeduid op onderstaande figuur. De bijhorende routering en bediening 
wordt opgelijst in de tabel. 
 

 
Figuur 22: OV-netwerk De Lijn 

 
Tabel: Routering en bediening buslijnen 

Lijnnummer Route Bediening 

14 Maaseik - Bree - Leopoldsburg beperkt aantal ritten i.f.v. 
scholen 

17a Diest - Mol / Leopoldsburg beperkt aantal ritten i.f.v. 
scholen 

58 Beringen - Lommel 2 ritten/u 

179 Brussel - Leuven - Beringen - Leopoldsburg - Hamont  

184 Leopoldsburg - Tessenderlo - Diest sneldienst 4 ritten ’s ochtends naar Diest, 3 
ritten ’s avonds naar 
Leopoldsburg 

302 Maaseik - Leopoldsburg - Geel 1 rit/u 

 
 
6.1.2.2 Treinverkeer NMBS 
 
Het station van Leopoldsburg is gelegen langs spoorlijn 15: Hasselt-Mol. 
 
Per uur en per richting rijdt er één trein richting Hasselt en één trein richting Mol/Antwerpen. 
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Figuur 23: Station Leopoldsburg als halte van treinverbinding Antwerpen-Mol-Hasselt 

 
Tabel: Doorkomsttijden van treinen t.h.v. station Leopoldsburg (werkdag) 

Richting Hasselt Richting Mol/Antwerpen 

6u19 6u41 

7u19 7u41 

… … 

… … 

21u19 21u41 

22u19 22u41 

 
T.h.v. Heppen zijn er, aansluitend op spoorlijn 15, daarnaast nog de oude spoorwegbermen terug te vin-
den van de vroegere spoorlijn 17 tussen Diest en Beringen-Mijn. De sectie Tessenderlo - Beringen-Mijn 
werd echter opgebroken rond 1988. Voor passagiers werd de gehele spoorlijn reeds afgeschaft in 1957. 
Het gedeelte Diest - Tessenderlo wordt nu wel nog steeds gebruikt voor goederenvervoer. 
 

 
Figuur 24: Tracé vroegere spoorlijn 17 (Diest - Beringen-Mijn) met aansluiting op spoorlijn 15 t.h.v. Heppen 
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6.1.3 Fietsverkeer 
 
6.1.3.1 Netwerk fietssnelwegen 
 
Alle tracés van de fietssnelwegen zijn bij besluit deputatie (7/9/2017) en via Ministerieel Besluit 
(15/3/2018) vastgelegd. De precieze routekeuze kan hierbij licht afwijken i.f.v. de concrete uitwerking en 
verbetering van comfort en veiligheid. De relevante routes F75 en F77 zijn hierin opgenomen. 
 
De studie tot startnota voor de F75 (Kolenspoor) is net opgestart. Het tracé voor het westelijk gedeelte 
van het Kolenspoor (Houthalen-Leopoldsburg) is voorlopig deels aan de westzijde, deels aan de oostzijde 
(t.h.v. Leopoldsburg) van spoorlijn 15 ingetekend4.  
 
Deze intekening speelt in op bestaande verbindingen, beschikbaarheid van ruimte, conflictpunten enz. 
Uiteraard kan het tracé nog wijzigen n.a.v. de startnota. Na de startnota wordt door de Provincie Limburg 
gestart met de projectnota en is het de bedoeling om aansluitend naar een uitvoeringsdossier te gaan. 
Realistisch gezien kan een concrete output van deze studie ten vroegste verwacht worden na 2021. 
 
Voor de F77 zijn er nog geen concrete plannen en/of timing beschikbaar. Op dit tracé ligt er deels al een 
fietsweg tussen Ham en Tessenderlo, de doortrekking richting Leopoldsburg is nog niet bepaald. 
 

 
Figuur 25: Fietssnelwegen F75 en F77 (blauw= befietsbaar, grijs = gepland) (www.fietssnelwegen.be) 

 
 
6.1.3.2 Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) 
 
Een uitsnede van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk wordt weergegeven in onderstaande 
figuur.  
 
Zoals op deze figuur staat afgebeeld, loopt er een noord-zuidgerichte hoofdroute langs de gewestwegen 
N72 en N73. Daarnaast is er echter ook het alternatief van de functionele route dat via het centrum van 
Korspel en de Boskantstraat een verbinding tussen Beverlo en Leopoldsburg mogelijk maakt. 
 

                                                                 
4 Provincie Limburg, input 29/10/2018 

F77 

F75 
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Figuur 26: Uitsnede BFF (blauw=functionele route, groen=hoofdroute) (Provincie Limburg) 

 
 
6.1.3.3 Toeristisch recreatief fietsroutenetwerk 
 
Een uitsnede van het toeristisch recreatief fietsroutenetwerk wordt hieronder afgebeeld.   
 
Zoals op deze figuur staat afgebeeld, is er een toeristische fietsroute die ter hoogte van knooppunt 342 
de spoorweg kruist en die vervolgens langs bestaande wegenis aan de oostzijde van deze spoorlijn de 
verbinding legt met knooppunt 554 in het centrum van Leopoldsburg. 
 

 
Figuur 27: Uitsnede toeristisch fietsnetwerk (www.fietsnet.be)  

 
 
6.2 Gebruik van de bestaande infrastructuur 
 
Met betrekking tot het gebruik van de bestaande infrastructuur, zijn er in de directe omgeving van het 
plangebied verschillende telgegevens beschikbaar. Het betreft enerzijds een kruispunttelling uit 2016 
(26/01/16) ter hoogte van het kruispunt N73 x Craenenhoefweg en anderzijds 5 doorsnedetellingen uit 
2018 (06/11-15/11/18) op verschillende locaties verspreid over Leopoldsburg.  
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De gedetailleerde beschrijving van deze telresultaten en de bijhorende stroomdiagrammen zijn in deze 
startnota nog niet mee opgenomen, maar onderstaande figuur geeft wel alvast en overzicht van de ver-
schillende locaties waarvoor er telgegevens beschikbaar zijn. 
 

 
Figuur 28: Locaties van de kruispunt- (oranje) en doorsnedetellingen (groen) 

 
 
6.3 Eerder uitgevoerd studiewerk 
 
Aanvullend op bovenstaande elementen kan er met betrekking tot de verkeerskundige context daar-
naast ook nog beroep gedaan worden op enkele reeds uitgevoerde studies. De voornaamste studies die 
in dit opzicht relevant kunnen zijn, zijn: 
 

• de “mobiliteitsanalyse voor Leopoldsburg in functie van een zuidelijke omleidingsweg”  
(september 2016) 

 

• de “startnota voor de (lokale) ontsluiting van de nieuwe gevangenis in Leopoldsburg”  
(januari 2017) 
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7 Analyse ruimtelijke context 

7.1 Thematische analyse onderzoeksgebied 
 
Voor de analyse verwijzen we tevens naar Bijlage 1: Kaartenbundel waar telkens thematisch alle ele-
menten worden weergegeven. 
 
7.1.1 Abiotische kenmerken 
 
De zoekzone is gelegen in de Lage Kempen, aan de rand van het Kempisch Plateau en wordt gekenmerkt 
door een vlakke topografie met een hoogte die varieert tussen ca. 38 mTAW en ca. 46 mTAW. 
 
De bodems bestaan hoofdzakelijk uit droog tot vochtig zand. Ter hoogte van de waterlopen zijn de bo-
dems natter en worden meer lemige zand- tot zandleembodems met hier en daar veenontwikkeling 
aangetroffen. 
 
Voor het militair domein ten oosten van de zoekzone werden verschillende bodemonderzoeken uitge-
voerd, waaronder een bodemsaneringsproject. De aanleiding van de sanering is de aanwezigheid van 
een historische verontreiniging met zware metalen in de bodem en het grondwater. Deze verontreini-
ging is het gevolg van een ophoging met zinkassen uit de voormalige zinkfabrieken. 
 
Volgens meetgegevens beschikbaar op Databank Ondergrond Vlaanderen bevindt de grondwatertafel 
zich op een diepte vanaf ca. 1,5 m onder het maaiveld.  
 
Het studiegebied is gelegen in het Netebekken, meer bepaald in het deelbekken van de Grote Laak. De 
zoekzone wordt doorkruist door de Bonnekensvenloop (niet geklasseerde waterloop), de Scheutenbeek 
(geklasseerde waterloop van tweede categorie), de Grote Laak (of Grote Beek, geklasseerde waterloop 
van tweede categorie) en de Bivonakloop (niet geklasseerde waterloop). De valleien van deze waterlo-
pen worden op de watertoetskaart aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. 
 
7.1.2 Landschap 
 
De zoekzone bestaat uit een openruimtegebied ten zuiden van de stedelijke kern van Leopoldsburg en is 
gelegen aan de steilrand van het Kempisch plateau (oosten), in de overgang naar de Centrale Kempen. 
 
In het oosten grenst de zoekzone aan een militaire kamp, zijnde het Kamp van Beverlo, ontstaan na de 
onafhankelijkheid van België in 1830, als beveiliging tegen een Hollandse inval. Het burgerpersoneel, 
nodig voor de werking van het militair kamp, werd ondergebracht in een aparte wijk tegenover het 
kamp, dat nu het centrum van Leopoldsburg is. De kern van Leopoldsburg met bijhorende infrastruc-
turen ontwikkelden zich dus als gevolg van het militaire kamp.  
 
Dit militaire kamp is in zijn geheel opgenomen als bouwkundig geheel in de vastgestelde inventaris voor 
bouwkundig erfgoed. Centraal in de zoekzone is tevens een langgerekte hoeve uit 1889 opgenomen in 
de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
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7.1.3 Natuur en bos 
 
Het militair domein ten oosten van de zoekzone maakt deel uit van het Habitatrichtlijngebied 
“BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en venge-
bieden” en het Vogelrichtlijngebied “BE2218311 Militair domein en de vallei van de Zwarte Beek”. De 
zoekzone zelf overlapt niet met deze speciale beschermingszones. 
 
Het gebied “Genemeer-Grote Beek” in de zoekzone, waar de Waterstraatbeek, de Grote Laak (of Grote 
Beek) en de Scheutenbeek samenvloeien, is aangeduid als VEN-gebied (GEN 445). Verspreid over de val-
lei van de Grote Beek zijn verschillende percelen erkend als natuurreservaat. Enkele daarvan vallen bin-
nen de zoekzone.  
 
In de vallei van de Grote Beek komt er een grote rijkdom aan planten en dieren voor. In het brongebied, 
op het militair domein, bevinden zich heidegebieden met dop- en struikhei. Het valleigebied omvat vol-
gens de Biologisch Waarderingskaart biologisch waardevolle en zeer waardevolle vegetaties, waaronder 
historisch permanente graslanden (hp+, hf, hc) en waardevolle bossen (vn, vm, qb, qs). De omgeving van 
de Natte Driehoek is bovendien aangeduid als faunistisch voornaam gebied omwille van het voorkomen 
van heel wat amfibieën. Daarnaast komen er ook typische bosvogels (Boomvalk, Grote bonte Specht, 
Sijs, Wespendief, Zwarte Specht) als watervogels (Blauwe reiger, Wilde eend) voor. 
 
7.1.4 Mobiliteit 
 
Op vlak van mobiliteit en verkeersinfrastructuur zijn er binnen de grenzen van de zoekzone momenteel 
nog niet veel voorzieningen aanwezig. Zo blijft de weginfrastructuur bijvoorbeeld beperkt tot enkele klei-
nere, lokale (erftoegangs)wegen. Enkel de westelijke zonegrens vormt hierop een uitzondering in de vorm 
van de noord-zuidgerichte gewestweg N72, die de verbinding legt tussen de kernen van Heppen en Be-
verlo.  
 
Naast de beperkte weginfrastructuur, wordt de zoekzone nog doorkruist door de noord-zuidgerichte en-
kelsporige lijn 15, die de spoorverbinding vormt tussen Mol en Hasselt. Langsheen deze spoorlijn bevindt 
zich bovendien het tracé van de geplande fietssnelweg F75, die binnen de zonegrenzen ook verknoopt 
met de oost-westgerichte F77. Deze fietsroutes dienen echter nog grotendeels te worden aangelegd en 
zijn momenteel nog niet befietsbaar (wegens onverharde landweg of simpelweg onbestaand). 
 
Daarnaast is het uiteraard zo dat op gebied van mobiliteit de invloedssfeer qua studiegebied ruimer gaat 
dan de eigenlijke zoekzone zelf. Ook de wegen die onderdeel zijn van de dragende weginfrastructuur 
rondom de zoekzone (N73, de dragende wegen in het centrum van Leopoldsburg, Vlaanderenlaan,…) die-
nen daarom mee in het onderzoeksgebied te worden opgenomen. 
 
7.1.5 Landbouw 
 
Een groot aandeel van de percelen in de zoekzone kent momenteel een agrarisch gebruik. Volgens de 
landbouwgebruikspercelenkaart van 2017 betreffen het zowel akkerlanden (voornamelijk mais) als gras-
landen. Het plangebied is niet gelegen ter hoogte van herbevestigd agrarisch gebied (HAG).  
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7.1.6 Betrokken populaties 
 
Naar aanleiding van het MER-richtlijnenboek Mens-gezondheid worden in onderstaande tabel de be-
trokken populaties opgelijst binnen het onderzoeksgebied. 
 

Tabel 7.1: Populaties in het onderzoeksgebied 

Woonzones en woonfunctie 

 

De zoekzone is gelegen ten zuiden van de woonstruc-
tuur van Heppen. In het noordoosten sluit de zoekzone 
aan bij het centrum van Leopoldsburg. 

In het westen sluit de zoekzone aan bij woningen langs 
de N72. In het zuidoosten sluit de zoekzone aan bij wo-
ningen langs de Bivakstraat.  

In het tussenliggende gebied bevinden zich nog enkele 
vrijstaande boerderijen. 

Kinderdagverblijven 

 

De nabijgelegen kinderdagverblijven bevinden zich in 
de kern van Heppen en langs de N72. De twee dichtst-
bijzijnde liggen op ca. 100 m van het onderzoeksgebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholen 

 

De nabijgelegen scholen bevinden zich in de kern van 
Heppen. De dichtstbijzijnde ligt op een 350 m van het 
onderzoeksgebied.  

 

 

 

 

Ziekenhuizen 

 

Er bevindt zich geen ziekenhuis in het studiegebied of 
in de ruime omgeving. Het dichtstbijzijnde is gelegen in 
Heusden-Zolder, op ca. 7 km. 

Woonzorgcentra/ouderenzorg De dichtstbijzijnde ouderenvoorziening bevindt zich in 
de kern van Heppen, deze ligt op ca. 500 m afstand tot 
het  onderzoeksgebied. 
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Sport- en speelterreinen 

 

De dichtstbijzijnde sportvoorzieningen bevinden zich in 
het centrum van Leopoldburg en ter hoogte van het mi-
litair domein (manège), op ca. 500 m van het onder-
zoeksgebied.  

Groenzone/natuur Zie §7.1.3  
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8 Doelstellingen van het PRUP 

8.1 Bereikbaarheid 
 
Zoals reeds besproken in de inleiding werd in 2016 de mobiliteitsanalyse voor Leopoldsburg goedge-
keurd. Deze mobiliteitsanalyse biedt een gefundeerde basis en levert het kader waarbinnen de verdere 
stappen naar een effectieve mobiliteitsoplossing voor Leopoldsburg kunnen worden uitgewerkt. 
 
In deze studie werden de nieuwe ontwikkelingen binnen het KSG reeds als probleem aangegeven. Door 
deze vele nieuwe ontwikkelingen binnen Leopoldsburg, wordt er globaal verwacht dat de verkeersvraag 
nog verder zal toenemen, wat nefast is voor de doorstroming in Leopoldsburg.  
 
In deze studie werd vanuit de probleemstelling de gewenste doelstelling geformuleerd voor het organi-
seren van de mobiliteit in het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg. Vervolgens werd een strategie opge-
zet als algemene aanpak om deze globale doelstelling te bereiken. Tenslotte werden maatregelenpak-
ketten en actiefiches uitgewerkt waarmee we de strategie wensen te bereiken.  
 
Een van deze actiefiches5 is de “Volwaardige ontsluiting gevangenis, Reigersvliet en omgeving”. Dit ac-
tiepunt omvat dus een volwaardige ontsluiting van de gevangenis en het groter geheel Reigersvliet en 
de daarbij horende aansluiting op het dragend netwerk van Leopoldsburg.  
 
Globaal gezien is de doelstelling van het PRUP het voorzien van een bestemmingswijziging welke de vol-
waardige ontsluiting van de gevangenis en het groter geheel Reigersvliet naar de N72 mogelijk maakt. 
Binnen de contouren van het PRUP moet deze ontsluitingsweg ontworpen en gerealiseerd kunnen wor-
den. Door het PRUP wordt de bereikbaarheid van Reigersvliet gegarandeerd. 
 
Binnen deze studie wordt de doelstelling niet eng benaderd als enkel het realiseren van de noodzake-
lijke bereikbaarheid van Reigersvliet. Uiteraard heeft de bereikbaarheid een belangrijke impact op de 
economische ontwikkeling van Reigersvliet en is dit zelfs een noodzakelijke voorwaarde maar moet dit 
gezien worden binnen de beoogde duurzame mobiliteit waarbij de economische, de sociale en de ecolo-
gische componenten ten volle worden onderkend. Deze 3 basiscomponenten worden in het PRUP geïn-
tegreerd benaderd en geconcretiseerd in de verdere doelstellingen. 
 
 
8.2 Verkeersleefbaarheid 
 
Bereikbaarheid moet altijd in harmonie zijn met de verkeersleefbaarheid. In dit verband is de doelstel-
ling van het plan dat door de ontwikkeling van Reigersvliet met zijn stedelijke functies de verkeersleef-
baarheid in Heppen en het centrum van Leopolsburg niet verder in het gedrang mag gebracht worden. 
In tweede orde mag de nieuwe infrastructuur op haar beurt geen nieuwe leefbaarheidsproblemen cre-
eren.  
 
  

                                                                 
5 Cfr. Actiefiche I 2.2. Volwaardige ontsluiting gevangenis, Reigersvliet en omgeving, uit de Mobiliteitsanalyse voor Leo-

poldsburg in functie van een zuidelijke omleidingsweg.(2016) 
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8.3 Verkeersveiligheid 
 
De inrichting van de weg met aanhorigheden moet de weggebruiker informeren over het op die plek ge-
wenst verkeersgedrag en dit zelfs in een bepaalde mate afdwingen. Door het hanteren van een aantal 
basisconcepten (zie verder uitgangspunten en randvoorwaarden) moet de leesbaarheid van de weg 
worden geoptimaliseerd voor de weggebruiker.  
 
De doelstelling is dus een ruimtelijk herkenbaar wegbeeld (leesbaarheid) creëren om het gewenst ver-
keersgedrag te bekomen met een samenhang tussen eventuele wegsegmenten. Hierbij wordt uitgegaan 
van een scheiding van de verkeerssoorten en is er geen mogelijkheid voorzien voor nieuwe recht-
streekse erfontsluiting. 
 
De uitgangspunten en randvoorwaarden worden specifiek besproken onder het desbetreffende hoofd-
stuk. 
 
 
8.4 Bundelen van infrastructuur = beperken van versnippering en barrière werking  
 
Door het maximaal bundelen van infrastructuur kunnen we verhinderen dat nieuwe lijninfrastructuur de 
onbebouwde ruimte verder versnippert. Op deze manier kunnen we ook verhinderen dat het fysisch 
systeem en het ruimtelijk en ecologisch functioneren van nog grote aaneengesloten gebieden door bij-
komende dynamiek van nieuwe infrastructuur verder wordt aangetast. Het gevolg hiervan is uiteraard 
ook dat een efficiënt ruimtegebruik wordt gecreëerd zowel voor de nieuwe infrastructuur als de over-
blijvende aanpalende functies. Bij de aanleg van de ontsluitingsweg stellen we dan ook als doelstelling 
voorop dat de barrière werking geminimaliseerd moet worden. 

 
 
 
 
 
8.5 Beperken van het ruimtebeslag 
 
Er wordt een zuinig ruimtegebruik nagestreefd bij de opbouw van de nieuwe infrastructuur. Door de 
aanleg van de weg en de keuze van de aantakkingspunten wordt er gestreefd naar een optimale inpas-
sing in de ruimte en rekening houdend met de structurerende elementen zoals bewoning, landschap en 
waterhuishouding. Uiteraard is de benodigde ruimte steeds afdoende om een veilige weginrichting te 
garanderen. Het principe van een zo kort mogelijk tracé zorgt intrinsiek uiteraard voor een minimale 
ruimtebeslag. 
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8.6 Fietsroute 
 
Het voorwerp en doelstelling van het PRUP is niet de aanleg van een bovenlokaal fietsroutenetwerk. 
Maar aangezien er een geplande routing is die min of meer in de omgeving van de nieuwe ontsluitings-
weg gelegen is wordt binnen de studie de optie om een fietsroute te voorzien meegenomen al is dit en-
kel voor de lengte van en aansluitend aan het tracé van de ontsluitingsweg. Globaal is het uitbouwen 
van een kwaliteitsvol fietsroutenetwerk, zowel voor functionele verplaatsingen (als alternatief voor au-
toverplaatsingen op kortere afstand) als voor toeristische doeleinden (het verbinden van de verschil-
lende toeristisch recreatieve knooppunten) een beleidsoptie welke deels kan gerealiseerd worden bin-
nen dit PRUP. Er worden binnen deze studie geen uitspraken gedaan over het fietsroutenetwerk buiten 
het plangebied. 
 
 
8.7 Ruimtelijke inpassing tracé  
 
Er wordt gestreefd naar een optimale ruimtelijke inpassing met aandacht voor het beperken van ruimte-
lijk-visuele verstoring en hinder, verlies aan ruimtegebruikfuncties enz. Dat betekent onder meer maxi-
maal behouden van landschappelijke en stedelijke kwaliteiten, de ecologische kwaliteiten en de bele-
vingswaarde vanuit de omgeving. Deze doelstelling dient als leidraad te worden gebruikt bij de bepaling 
van het tracé. 
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9 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

9.1 Weg met 2x1 rijstrook 
 
Op basis van de beoogde functie als ontsluitingsweg en de verkeersgegevens (zie deel 6) en in afstem-
ming met de N72 wordt uitgegaan van een 2x1 rijstrookindeling. 
 
 
9.2 Algemene ontwerpparameters 
 
9.2.1 Ontwerpsnelheid 
 
Er wordt voor de nieuwe ontsluitingsweg uitgegaan van een ontwerpsnelheid van 70 km/u. Ook be-
paalde andere parameters (hellingsgraden, bochtstralen, rijbaanbreedte,…) zijn hierop afgestemd.  
 
9.2.2 Overige parameters 
 
- Voor de bochten in de ontsluitingsweg (o.a. nodig voor het zo haaks mogelijk kruisen van de spoor-

weg), zal er worden uitgegaan van een bochtstraal van ongeveer 125m t.o.v. de as van de rijbaan.  
 

- Voor bochtovergangen wordt er telkens rekening gehouden met het kunnen voorzien van een ge-
paste clothoïde of overgangsboog.  

 
- Voor de noodzakelijke hellingsgraden wordt voor het gemotoriseerd verkeer aangenomen dat deze 

maximaal 6% mogen bedragen. 
 
 
9.3 Fietsverkeer 
 
9.3.1 Gescheiden fietsverkeer 
 
Uitgaande van de beoogde functie van de ontsluitingsweg en kijkend naar de veronderstelde ontwerp-
snelheid van 70 km/u, zal fietsverkeer steeds worden gescheiden van de hoofdverkeersweg hetzij via vrij 
liggende fietspaden hetzij via andere lokale wegen (bv ventweg of parallelle lokale weg). 
 
Zoals eerder gesteld zal de optie om een vrij liggend fietspad als onderdeel van een bovenlokaal functio-
neel fietsroutenetwerk te voorzien worden meegenomen voor de lengte van het tracé van de nieuwe 
ontsluitingsweg. Onderhavige studie doet geen uitspraken over de beste aansluiting op bestaande (rui-
mere) netwerken en beschouwt geen vrij liggend tracé dat niet direct aansluit op de nieuwe ontslui-
tingsweg. Het kan blijken dat de verbinding voor het BFF niet het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg 
dient te volgen en komt daarmee te vervallen binnen dit PRUP. De studie zal dus enkel het nodige ruim-
tebeslag voor dergelijk fietsverkeer meenemen en het PRUP heeft niet als hoofddoelstelling het BFF uit 
te bouwen. 
 
9.3.2 Richtlijnen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen 
 
Voor het kunnen voorzien van de noodzakelijke ruimte voor fietsverkeer zal er worden uitgegaan van de 
richtlijnen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen.  
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De voornaamste elementen zijn in dit opzicht als volgt samen te vatten: 
 

1. Breedte 
 
De breedte van de veiligheidsruimte naast de fietser is afhankelijk van wat er zich naast de fietsvoorzie-
ning bevindt. De schuwafstand tot een tussenberm of de rand van de fietsvoorziening met een hoogte-
verschil van max. 7 cm bedraagt 0,25 m. Indien dit hoogteverschil meer dan 7 cm bedraagt, wordt de 
schuwafstand 0,50 m. De schuwafstand tot vaste voorwerpen zoals bomen, borden, geparkeerde wa-
gens,… bedraagt 0,75 m, tot een gesloten wand bedraagt deze 1,00 m.  
 
Voor een fietssnelweg met als maatgevend gebruik 4 fietsers, bedraagt de minimale breedte dus 4,00m. 
Wanneer het maatgevend gebruik 3 fietsers is, bedraagt de minimale breedte 3,00m. In bochten en op 
hellingen zijn door de grotere vetergang lokale verbredingen noodzakelijk.  
 

2. Boogstraal  
 
De ontwerpsnelheid voor fietssnelwegen is 30 km/u. In bochten moet daarom een boogstraal van 35 m 
worden toegepast. Voor de aansluitingen, de zogenaamde op- en afritten naar de fietssnelweg, geldt 
een lagere ontwerpsnelheid van 20 km/u. De minimale boogstraal voor de aansluitingen bedraagt dan 
ook 15 m.  
 

3. Hellingen  
 

Een stijgende helling vraagt van de fietser extra inspanningen en dient daarom zoveel als mogelijk ver-
meden te worden. Met name bij onderdoorgangen is eerste vraag die gesteld moet worden of het nodig 
is dat de fietser een dalende beweging moet maken, en zo ja, hoeveel deze exact bedraagt. Een fietsers 
heeft nu eenmaal een kleinere doorgangshoogte nodig dan de (naastliggende) rijbaan.  Voor fietsers vol-
staat een doorgangshoogte van 2,50 m. 
Het aanbevolen hellingspercentage kan afgeleid worden uit onderstaande grafiek. De blauwe lijn geeft 
de streefwaarde weer. 
 
 
9.4 Geen rechtstreekse erftoegangen 
 
Op de nieuwe weg worden in functie van veiligheid en doorstroming geen rechtstreekse erftoegangen 
toegestaan. Op de bestaande N72 waarop wordt aangesloten is er wel sprake van erftoegangen maar 
deze worden ook daar door de wegbeheerder tot een minimum beperkt en bij voorkeur vermeden. 
 
 
9.5 Kruising met de spoorweg 
 
Elk mogelijk tracé zal de bestaande spoorlijn moeten kruisen. Hierbij is van belang rekening te houden 
met het beleid van de federale overheid inzake veiligheid aan overwegen. Dit beleid bestaat er uit de 
veiligheid aan bestaande overwegen te verbeteren, waar mogelijk overwegen af te schaffen en geen 
nieuwe gelijkvloerse overwegen bij te creëren. In het kader van een beheerscontract zorgt de Federale 
Overheid er voor dat Infrabel een “Strategisch Actieplan Overwegen” opstelde en uitvoert (meerjarenin-
vesteringen van infrabel 2013 -2015, goedgekeurd door de Ministerraad van 19 juli 2013). In dit verband 
is het duidelijk dat een ongelijkvloerse kruising (dus geen overweg) de beste en enige keuze is voor de 
veiligheid van de weggebruikers en het treinverkeer6. Een gelijkvloerse kruising wordt verder niet be-
schouwd als een redelijk alternatief. 
 
De volgende algemene randvoorwaarden moeten derhalve bij de spoorwegkruising worden gerespec-
teerd: 
 

− ongelijkgrondse kruising; 

                                                                 
6 Mededeling beleid federale overheid inzake “Veiligheid aan overwegen”, november 2014 
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− breedte spoorbedding (voor toekomstig dubbelspoor), inclusief dienstpad: 12,0 m; 

− vrije hoogte treingabarit 6,0 m vanaf rijvlak rail; 

− afstand rijvlak rail tot dakplaat tunnel: 0,75 m; 
 
Indien er infrastructuur (dat kan ook een voetpad/fietspad zijn) parallel aan het spoor komt, dient er 
een afsluiting te worden geplaatst, op 4 m van de dichtstbijzijnde rail van het toekomstig dubbelspoor of 
op de grens van het spoordomein. 
 
Theoretisch levert een ongelijkvloerse kruising 4 mogelijkheden betreffende de uitvoering met verschil-
lende specifieke randvoorwaarden. 
 

Verkeerstunnel 
 

Verkeersbrug 
 

 

 
 

 

 
 

− afstand tussen bovenkant dakplaat en niveau 
rail min. 75 cm 

− overdekt deel (breedte dubbelspoor) min. 
11,5 m 

− vrije hoogte vanaf wegdek 4,75 m 

− kan gebouwd worden in 1 weekend zonder 
treinverkeer 

 
 
 

− gabarit brug: vrije hoogte min. 6 m boven 
rail, landhoofden op min. 3 m van buitenste 
rail dubbelspoor (vrije breedte 
3+1,5+2,5+1,5+3 = 11,5 m minimaal 

− leuning op brug: moet 1,8 m hoog zijn, waar-
van de onderste 1m20 volledig dicht is, de 
zone erboven mag maasopeningen hebben 
van max 1.200 mm² 

− kan gebouwd worden met enkele korte 
(nachtelijke) onderbrekingen van treinver-
keer 

  

Spoorbrug 
 

Spoortunnel 
 

 

 

 

 
 

De optie om de spoorlijn onder of over de weg te laten gaan, heeft vergaande gevolgen. De spoorlijn 
zal ter hoogte van de kruising minimaal 6,75 meter moeten zakken of stijgen (niveau rail). Met een 
hellingspercentage van maximaal 0,6 % zou dit een helling van minimaal 1.125 meter aan weerskan-
ten van de kruising. Bij een verdiepte of verhoogde ligging van het spoor moet bijkomend rekening 
gehouden worden met de nodige ruimte voor aansluiting op het bestaande maaiveld. 
 



Uitgangspunten en randvoorwaarden 

 

 1805_0041_01_startnota_d_publieke consultatie 

Pagina 47 van 103  
 

Concreet zal deze werkwijze een volledig nieuw tracé vergen waarbij over de gehele lengte onteige-
ning zou nodig zijn om het dubbelspoor te verzekeren en een buitendienst name van de lijn voor mi-
nimaal 2 jaar nodig zal zijn. Deze opties zijn dus zeer duur en maatschappelijk onaanvaardbaar en 
worden niet als redelijk alternatief beschouwd. 
 

 
 
9.6 Water 
 
Gelet op de noodzaak tot het voorzien van bijkomende verharding zal ook het noodzakelijke ruimtebe-
slag voor de waterhuishouding mee in rekening gebracht worden. 
 
 
9.7 Typedwarsprofiel 
 
Gelet op de bovenstaande randvoorwaarden kunnen we een typedwarsprofiel weergeven wat voldoet 
aan de gestelde functionaliteit. Het typedwarsprofiel geeft een realistische indicatie van het ruimtege-
bruik en de ruimte inname. 
 
 

 
Figuur 29: Werkhypothese typedwarsprofiel 

 
Er wordt een rijweg voorzien van 6,60 m breed (binnen de witte lijnen) met aan beide zijden een boord-
steen van 50 cm. Een breedte van 6,60 m is geschikt voor een 70 km/u-regime (MOW/AWV/2012/4).  
 
Door middel van een belijning en bebording wordt aangegeven dat er een inhaalverbod heerst op de 
ontsluitingsweg. Er wordt geen pechstrook voorzien langs de ontsluitingsweg. Wel wordt op regelmatige 
afstand een uitwijkplaats voorzien. 
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10 Aanzet RUP 

10.1 Afbakening en reikwijdte plangebied 

Het plangebied is de zone die uiteindelijk door middel van het PRUP zal worden herbestemd. Op dit mo-
ment is het plangebied nog onduidelijk (in de zin van niet exact geografisch bepaald), omdat de ligging 
van de uiteindelijke weg nog niet gekend is. In eerste instantie spreken we van een ruimere zoekzone 
die in de loop van de procedure, o.a. op basis van de milieubeoordeling zal worden verfijnd tot het plan-
gebied. 
 
De zoekzone die zal worden onderworpen aan een milieubeoordeling bevindt zich tussen de N72 en het 
gebied Reigersvliet. Een aansluiting op de N72 is mogelijk tussen de Molenvijverstraat en Binnenveld. De 
bebouwing in de stedelijke kern van Leopoldsburg vormt de noordelijke grens van de zoekzone. Voor de 
zuidelijke grens is het VEN-gebied bepalend. 
 

 
Figuur 30: Zoekzone voor de ontsluitingsweg 
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10.2 Detailleringsgraad  

10.2.1 Algemeen 
 
Het PRUP legt op kadastraal niveau de nodige randvoorwaarden op om geplande ontwikkelingen (in 
casu de nieuwe verbindingsweg met aanhorigheden) optimaal te laten functioneren met respect voor 
de omringende ruimte. Het PRUP zal de bestemmingswijziging vastleggen door middel van een grafisch 
plan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. We streven hierbij naar een PRUP met een 
goed evenwicht tussen juridische zekerheid en flexibiliteit.  
 
Het PRUP zal enkel het noodzakelijke ruimtebeslag vastleggen op planniveau echter rekening houdend 
met gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden. Het PRUP zal dus geen technisch wegontwerp be-
vatten. Er moet hierop voldoende marge genomen worden om het effectieve wegontwerp in de project-
fase mogelijk te maken. Eventuele restzones kunnen daarna opgenomen worden bij de aanpalende be-
stemmingen waardoor een optimale inpassing verzekerd kan worden. Op die manier kunnen ook kwali-
tatieve aspecten verordenend mee gegeven worden zonder dat een gebied in deze fase al tot in detail 
wordt ontworpen. 
 
10.2.2 Wegprofiel 
 
Zoals eerder aangegeven gaan we uit van een eerste typedwarsprofiel van ongeveer 32 meter breedte. 
Dit moet beschouwd worden als een werkhypothese. Dit profiel houdt geen rekening met bijkomende 
mogelijke elementen die betrekking hebben op de landschappelijke inpassing van de weg (zoals een ge-
luidsberm, groenelementen, faunapassages,…). De noodzaak van dergelijke elementen voor landschap-
pelijke inpassing ter hoogte van bepaalde zones van de weg kan blijken uit de beoordeling in het Plan-
MER. Dit zal dan worden voorgesteld onder de vorm van milderende maatregelen. In eerste instantie zal 
worden uitgegaan van een minimale invulling van het wegprofiel, zoals beschreven in bovenstaande pa-
ragrafen. Afhankelijk van locatiegebonden gevoeligheden is het mogelijk dat ter hoogte van specifieke 
zones een bepaalde inpassing van de weg wordt voorgesteld. Het is dus mogelijk dat het profiel niet 
overal dezelfde breedte heeft.  
 
Langs de ontsluitingsweg wordt in de werkhypothese een fietspad voorzien. Waar de ontsluitingsweg 
bestaande fietsroutes of landbouwwegen kruist, kunnen mogelijk fietstunnels of tractortunnels voorzien 
worden. De noodzaak of wenselijkheid van ongelijkvloerse kruisingen volgt uit de effectbespreking. 
Eventuele kruisingen met het behoud van verbindingen kunnen als milderende maatregel worden voor-
gesteld.  
 
Om deze onzekerheden te ondervangen wordt in deze fase voorgesteld een ruimtebeslag van 60 meter 
aan te nemen. De onderzochte breedte van 60 m is voldoende ruim om tevens plaats te bieden voor 
eventuele parallelle structuren. 
 
De nieuwe ontsluitingsweg zal altijd het spoor moeten kruisen met als gevolg de inname van bijko-
mende ruimte voor taluds, kunstwerken, …. Daarom wordt rond de spoorkruising steeds een bredere 
zone onderzocht om alle technische oplossingen mogelijk te houden. 
 

10.3 In te zetten instrumenten 

In functie van het maximaliseren van herontwikkelings- en vernieuwingskansen of het inbrengen van 
sociale of maatschappelijke voorzieningen wordt tijdens het planproces onderzocht of voor bepaalde 
percelen een voorkooprecht dient te worden opgenomen of dat een onteigeningsplan dient te worden 
opgemaakt om door verwerving actiever de ontwikkelingen te kunnen sturen. Ook kan het onteige-
ningsplan als instrument ingezet worden om restpercelen te verwerven die bepaalde integrale ontwik-
kelingen hypothekeren.  
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11 Overwogen alternatieven 

11.1 Nulalternatief 
 
Het ‘nulalternatief’ houdt in dat er geen nieuw planinitiatief wordt genomen. In dat geval blijven het 
huidige gewestplan, de BPA’s en de RUP’s van kracht. Reigersvliet zal in dat geval worden ontsloten via 
de huidige wegenis zoals opgenomen in het PRUP Afbakening stedelijk gebied Leopoldsburg, meer be-
paald via de Craenenhoefweg. Deze situatie wordt in het plan-MER beschreven als referentiesituatie. 
 
 
11.2 Locatiealternatieven 
 
Zoals reeds aangegeven, worden enkele doelstellingen vooropgesteld waaraan alle alternatieven die in 
het plan-MER zullen onderzocht worden, dienen te voldoen. Naast het ontsluiten van Reigersvliet, is één 
van de uitgangspunten het bundelen van infrastructuur om enerzijds bijkomende versnippering tegen te 
gaan en anderzijds bijkomende barrière werking te minimaliseren. Ruimtelijk gezien moeten we daarom 
in hoofdzaak rekening houden met de bestaande spoorweg als belangrijkste infrastructurele drager pa-
rallel aan de ontsluitingsweg. Anderzijds dienen de landschappelijke, stedelijke en ecologische kwalitei-
ten van de omgeving maximaal te worden gevrijwaard.  
 
Rekening houdend met het startpunt van de nieuwe weg zoals vastgelegd in het PRUP Afbakening ste-
delijk gebied Leopoldsburg en de hierboven aangehaalde principes, werden 3 mogelijke tracés uitgete-
kend. 
 
Alle tracés worden in het oosten, vanaf Reigersvliet, maximaal gebundeld met de bestaande spoorweg. 
Tracés 1 en 2 kruisen de spoorweg ter hoogte van de Bivakstraat / Frankendijk. Hiertoe dient de weg af 
te buigen van de spoorweg om deze vervolgens onder een gunstige hoek te kunnen kruisen. Tracé 3 
volgt de spoorweg langer en kruist ermee ca. 200 m ten noorden van het VEN-gebied. In het westelijke 
deel van de zoekzone kennen de 3 tracés een erg verschillend verloop. Tracé 2 volgt maximaal de voor-
malige spoorwegzate. Tracé 1 ligt meer naar het noorden en is het kortste tracé. Tracé 3 ligt meer naar 
het zuiden en doorkruist de natte driehoek ter hoogte van de minder waardevolle vegetaties. 
 
Ruimtelijk gezien kunnen er 3 deelzones (oost, centraal, west) en 6 deeltracés onderscheiden worden (a 
tot f). De 3 tracés vallen samen in het oosten en tracé 1 en 2 overlappen in de centrale zone. Elk tracé 
bestaat uit 3 deeltracés: 

− Tracé 1 = d c a 

− Tracé 2 = e c a 

− Tracé 3 = f b a 
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Figuur 31: Locatiealternatieven, opdeling in segmenten en zoekzone 

 
Om overlap in de effectbespreking en herhaling in het MER te vermijden, zal voor de ruimtelijke discipli-
nes de effectbespreking in eerste instantie gebeuren op basis van de verschillende deeltracés (a tot f). 
Telkens wordt wel op het niveau van het volledige tracé bekeken of er cumulatieve effecten te verwach-
ten zijn door de combinatie van bepaalde deeltracés. 
 
Voor de verkeersafhankelijke disciplines is er interferentie tussen de verschillende delen van de weg en 
wordt de effectbespreking uitgewerkt op het niveau van het volledige tracé. 
 
 
De aanduiding van de verschillende tracés is gebeurd rekening houdende met de uitgangspunten en 
randvoorwaarden zoals opgenomen in §9. Het is echter niet mogelijk om reeds in deze fase rekening te 
houden met alle technische aspecten die een invloed kunnen hebben op het uiteindelijk wegontwerp en 
de finale ligging van de weg. We trachten hier in de milieubeoordeling reeds maximaal rekening mee te 
houden door: 

− ter hoogte van de (deel)tracés rekening te houden met een ruimtebeslag van 60 m, terwijl de 
weg maar 32 m breed zal zijn. Op deze manier is er binnen de onderzochte breedte nog enige 
vrijheid om kleine verschuivingen van het tracé op te vangen. 

− naast de verschillende tracés ook een ruimere zoekzone te onderzoeken. De effectbespreking 
in de verschillende disciplines gebeurt in eerste instantie in detail voor de verschillende 
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(deel)tracés en wordt vervolgens doorgetrokken naar de zoekzone. De effectbespreking ge-
beurt in dit geval eerder algemeen, bv. welke zijn de gevoeligheden en kwetsbaarheden in de 
zoekzone die best vermeden worden en indien inname ervan onvermijdelijk is, welke milde-
rende maatregelen dienen in dat geval te worden genomen? 

 
 
11.3 Uitvoeringsalternatieven 
 
Een uitvoeringsalternatief is een alternatief dat van het basisplan verschilt door de manier waarop het 
wordt uitgevoerd. Voor dit plan kunnen enkele uitvoeringsalternatieven beschouwd worden met be-
trekking tot verkeerstechnische aspecten zoals de kruising met de spoorweg en de manier van aantak-
ken op bestaande wegenis. Het betreft kleine varianten die enkel relevant zijn voor de discipline ver-
keer.  
 
Uitvoeringsalternatieven kunnen ook betrekking hebben op de fasering of op de gebruikte aanlegtech-
nieken. In eerste instantie worden geen andere uitvoeringsalternatieven onderzocht in het Plan-MER. 
Deze kunnen echter wel voorgesteld worden om bepaalde negatieve effecten te milderen. 
 
11.3.1 Kruising spoorweg 
 
Voor de kruising met de spoorlijn, kunnen volgende mogelijkheden beschouwd worden voor autover-
keer: 

− Brug 

− Tunnel 
 
11.3.2 Kruispunt ontsluitingsweg - Frankendijk 
 
Volgende varianten worden in de discipline mobiliteit onderzocht voor kruising van de nieuwe ontsluit-
nigsweg met de lokale weg Hoekstraat-Frankendijk-Grootdonckstraat: 

− Knippen van de lokale weg (= geen aansluiting op nieuwe ontsluitingsweg); 

− Gelijkgronds (en haaks) aansluiten van de lokale weg op de ontsluitingsweg in de vorm van 
een bajonetaansluiting met twee aparte T-kruispunten (en lokale weg die telkens voorrang 
verleent aan de ontsluitingsweg);  

− Behoud van de gelijkgrondse spoorwegovergang (Frankendijk) en tunnel of brug voor om-
leidingsweg die hier ongelijkgronds onderdoor/overlangs gaat zonder verknoping; 

 
11.3.3  Kruispunt ontsluitingsweg – N72 
 
De aantakking van de nieuwe ontsluitingsweg op de N72 kan gebeuren door middel van een rotonde of 
een lichtengeregeld kruispunt. 
 
 
11.4 Inrichtingsalternatieven 
 
Wat betreft inrichting zijn meerdere alternatieven bedenkbaar inzake landschappelijke inpassing, ecolo-
gische inrichting, geluidsafscherming,…. Bij deze alternatieven zijn de uitgangspunten het verhogen van 
de ruimtelijke kwaliteit en het verzekeren van de verkeersleefbaarheid. In eerste instantie worden geen 
inrichtingsalternatieven onderzocht in het Plan-MER. Deze kunnen echter wel voorgesteld worden om 
bepaalde negatieve effecten te milderen.  
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11.5 Conclusie 
 
Volgende alternatieven zullen worden onderzocht in het plan-MER: 
 

− Zoekzone 

− Tracé 1 
o Variant Tunnel 
o Variant Brug 

− Tracé 2 
o Variant Tunnel 
o Variant Brug 

− Tracé 3 
o Variant Tunnel 
o Variant Brug 

 
Daarnaast komen enkele verkeerstechnische varianten kort aan bod in de discipline Mobiliteit. 
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12 RVR-toets 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan of het plan een invloed heeft op de risico's en mogelijke gevolgen van 
een zwaar ongeval in een Seveso-inrichting, enerzijds omwille van de ligging van het plangebied, ander-
zijds omwille van de geplande ontwikkelingen zelf. Dit wordt nagegaan met behulp van de RVR-toets, 
een internettoepassing ontwikkeld door de dienst VR.  
 
Het resultaat van de RVR-toets is dat het RUP voorgelegd dient te worden aan de dienst VR om te laten 
bepalen of er al dan niet een RVR moet worden opgesteld.  
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13 Beschrijving en beoordeling van de te verwachten mi-
lieu-effecten 

13.1 Toetsing plan-MER-plicht 
 
Om na te gaan of het voorgenomen plan onder de toepassing van de plan-m.e.r.-plicht valt, moeten drie 
vragen stapsgewijs beantwoord worden, namelijk: 

 
1. Stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het 

Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)? 
Ja - De opmaak van ruimtelijke uitvoerings- plannen is voorgeschreven door de Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening (VCRO). Het PRUP wordt opgesteld op initiatief van de Provincie Limburg. Het RUP valt 
m.a.w. onder de definitie van een plan of programma. 

 
2. Stap 2: Valt het plan onder het toepassingsgebied DABM? 
Ja - Het plan vormt het kader voor de latere toekenning van een vergunning (waaronder minstens een 
stedenbouwkundige vergunning) aan het project. 
Is er een passende beoordeling nodig? 
Nee - Het plangebied ligt op een zekere afstand (ca. 750 m) van het dichtstbijzijnde Speciale Be-
schermingszone (SBZ)- gebied. Gezien de afstand tot de speciale beschermingszone wordt verwacht 
dat het vooropgestelde plan geen impact zal hebben op het SBZ-gebied. Daar er geen impact ver-
wacht wordt op SBZ is de opmaak van een passende beoordeling niet relevant. 

 
3. Stap 3: valt het plan onder de plan-m.e.r.-plicht? Vormt het plan kader voor een project van 

Bijlage I, II of III? 
Ja - Het voorgenomen plan vormt een kader voor projecten zoals die vermeld worden onder Bijlage I, II 
of III van het project-m.e.r.-decreet. Volgende rubriek is van toepassing: rubriek 10 van bijlage III “Aan-
leg van wegen”. Het plan is dus van rechtswege plan-m.e.r.-plichtig.  

 
4. Betreft het een klein gebied van lokaal niveau (lokaal belang) of een kleine wijziging? 

Nee – Het RUP houdt een herbestemming in van landbouwgebied naar…… en is een provinciaal plan. 
 
 

Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bij- lage 
I, II of III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004, namelijk voor een project opgesomd in 
rubriek 10 van bijlage III. Het RUP heeft geen betrekking op een klein gebied op lokaal niveau en houdt 
geen kleine wijziging in. 
 
 
13.2 Scoping van milieueffecten 
 
Het voornemen om de ontsluitingsweg te realiseren, betreft een plan waarbij in deze fase van het pro-
ces de focus ligt op de ligging en de inrichting van de weg en mogelijke alternatieven eerder dan op uit-
voeringstechnische aspecten. Dit betekent dat niet alle mogelijke milieueffecten in deze fase van het 
onderzoek relevant zijn.  
 
De wijze waarop elke milieudiscipline zal worden uitgewerkt en de diepgang van de milieueffectenbe-
spreking wordt daarom verder bepaald door : 
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− het onderzoeksniveau 

− de relevante effectgroepen  

− het onderscheidend karakter van de effectgroepen effectgroepen 
 
Het betreft hier een eerste scoping van de milieueffecten, weergegeven in Tabel 13.1. Indien tijdens de 
opmaak van het plan-MER blijkt dat bepaalde effecten, die momenteel niet worden vermeld, eveneens 
kunnen optreden, wordt dit uiteraard mee onderzocht in het plan-MER. 
 
13.2.1 Scoping onderzoeksniveau  
 
De impact van het plan op het milieu situeert zich op drie vlakken (“clusters” van effecten): 
 

− Direct ruimtebeslag: de realisatie van een weg impliceert een zeker direct ruimtebeslag. Dit 
ruimtebeslag brengt een aantal milieueffecten met zich mee zoals het verlies van functies. Deze 
milieueffecten zijn doorgaans definitief en onafhankelijk van het gebruik. Het ruimtebeslag ont-
staat reeds tijdens de werken.  
 

− Ruimtelijke samenhang: de aanwezigheid van de nieuwe infrastructuur (en mogelijk ook het 
gebruik ervan) heeft een invloed op de ruimtelijke samenhang van een gebied op diverse vlak-
ken (ecologisch, landschappelijk, verkeerskundig, …). Hierbij kan enerzijds een barrière ont-
staan ten aanzien van aanwezige structuren, anderzijds kan de realisatie een versterking bete-
kenen van bestaande structuren of een nieuwe verbinding realiseren. Deze effecten worden 
ook wel netwerkeffecten genoemd.  

 

− Verstoring: Het gebruik van nieuwe infrastructuur brengt verstoring van de omgeving met zich 
mee. Deze verstoring is vnl. gerelateerd met emissies (geluid, lucht, licht, trillingen) van voertui-
gen en is daardoor in belangrijke mate afhankelijk van de intensiteit waarmee de infrastructuur 
wordt gebruikt. Daarnaast is ook verstoring mogelijk tijdens de aanlegfase (door de gebruikte 
werktuigen en uitvoeringstechnieken).  

 
Niet alle weergegeven effectgroepen zijn in dezelfde mate relevant. Effecten gerelateerd aan de werk-
zaamheden hebben vaak een tijdelijk karakter en zijn sterk afhankelijk van de uitvoeringstechnische as-
pecten, inrichting werfzone, gebruikt materieel,…. Deze effecten zijn dan ook typerend voor het onder-
zoek op projectniveau. Gezien op dit planniveau deze gegevens niet gekend zijn en voor zover het tijde-
lijke effecten betreft, worden effecten ten gevolge van de aanlegfase niet meegenomen op planniveau.  
 
Uitzondering hierop zijn de effecten gerelateerd aan (eventuele) bemaling tijdens de werken. Deze ef-
fecten kunnen irreversibel zijn (irreversibele aantasting van grondwaterafhankelijke vegetatie) en wor-
den bijgevolg wel relevant geacht op planniveau. Dit wordt verduidelijkt in onderstaande tabel. In deze 
tabel wordt tevens de vertaling gemaakt van de verwachte impact ten gevolge van de realisatie van de 
infrastructuur naar de MER-disciplines. 
 
13.2.2 Scoping relevante disciplines en effectgroepen  
 
Vervolgens wordt nagegaan welke disciplines en effectgroepen relevant zijn in functie van de verwachte 
ingrepen. Rekening houdend met deze analyse, zullen volgende disciplines in het planMER besproken 
worden: 

− Mens – Mobiliteit   

− Geluid en Trillingen  

− Lucht  

− Bodem  

− Water  

− Biodiversiteit  

− Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie  

− Mens – Ruimtelijke aspecten en gezondheid  
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De coördinator zal erover waken dat ook de aspecten licht en klimaat in voldoende mate aan bod ko-
men. Het aspect licht wordt behandeld binnen de disciplines biodiversiteit en mens. Het aspect klimaat 
wordt geïntegreerd binnen de verschillende relevante disciplines (lucht, water, mens).   
 
13.2.3 Scoping algemene en onderscheidende effectgroepen 
 
Uitgaande van de op planniveau relevant bevonden effectgroepen, kan tenslotte een onderscheid ge-
maakt worden tussen algemene effectgroepen en onderscheidende effectgroepen. 
 
Algemene effectgroepen zijn effectgroepen die op planniveau niet onderscheidend zijn en waarvan de 
bespreking zich met andere woorden zal beperken tot een algemene kwalitatieve bespreking, bv omwille 
van het ontbreken van uitvoeringstechnische informatie. De bespreking van deze effectgroepen zal zich 
dan ook voornamelijk toespitsen op het formuleren van aanbevelingen voor de verdere uitwerking van 
het plan (aanbevelingen op projectniveau).  
 
Specifieke effectgroepen zijn effectgroepen die onderscheidend zijn op planniveau. De beoordeling van 
deze effectgroepen zal dan ook bijdragen tot een gemotiveerde afweging van de verschillende tracés  
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Tabel 13.1 Scoping van de milieueffecten 

Cluster Effectgroep 

Onderzoeksniveau 

N : niet relevant voor dit 
plan-MER 

R : relevant voor dit plan-
MER 

Relevante effectgroepen Onderscheidend karakter 

Aanlegfase Gebruiksfase Relevante discipline Relevante effectgroep 
Onderschei-

dend 

Niet  
onderschei-

dend 

D
ir

ec
t 

 

ru
im

te
b

es
la

g 

Direct  
ruimtebeslag 

N R Water 
Wijziging waterkwantiteit x  

Wijziging waterkwaliteit  x 

N R Biodiversiteit 

Ecotoop/habitatwijziging x  

Versnippering en barrièrewerking x  

N R 
Landschap, Bouwkundig erfgoed en 

Archeologie 

Structuur- en relatiewijziging x  

Wijziging erfgoedwaarde x  

Wijziging perceptieve kenmerken x  

N R Mens - Mobiliteit 

Functioneren van het verkeerssysteem (Doorstro-
ming – Bereikbaarheid) 

x  

Verkeersveiligheid en -leefbaarheid x  

N R 
Mens – Ruimtelijke aspecten, Hinder 

en Gezondheid 

Gezondheid, veiligheid en hinderaspecten x  

Ruimtegebruik en gebruikskwaliteit x  

Wijziging ruimtelijke structuur en wisselwerking 
ruimtelijke context 

x  

Ruimtebeleving x  

W
ij-

zi
-

gi
n

g 

ru
im te
-

lij
ke

 
sa

-

m
en

h
an

g 

Wijziging van verbindingen 
N R Water Wijziging structuurkwaliteit  x 

N R Biodiversiteit Versnippering en barrièrewerking x  
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Cluster Effectgroep 

Onderzoeksniveau 

N : niet relevant voor dit 
plan-MER 

R : relevant voor dit plan-
MER 

Relevante effectgroepen Onderscheidend karakter 

Aanlegfase Gebruiksfase Relevante discipline Relevante effectgroep 
Onderschei-

dend 

Niet  
onderschei-

dend 

N R 
Landschap, Bouwkundig erfgoed en 

Archeologie 

Structuur- en relatiewijziging x  

Wijziging perceptieve kenmerken x  

N R Mens - Mobiliteit 

Functioneren van het verkeerssysteem (Doorstro-
ming – Bereikbaarheid) 

x  

Verkeersveiligheid en -leefbaarheid x  

N R 
Mens – Ruimtelijke aspecten, Hinder 

en Gezondheid 

Ruimtegebruik en gebruikskwaliteit x  

Wijziging ruimtelijke structuur en wisselwerking 
ruimtelijke context 

x  

Ruimtebeleving x  

V
er

st
o

ri
n

g 

Geluidsverstoring 

N R Geluid Wijziging geluidsimmissies x  

N R Biodiversiteit Verstoring x  

N R 
Mens – Ruimtelijke aspecten, Hinder 

en Gezondheid 
Gezondheid, veiligheid en hinderaspecten x  

Trillingshinder N N Geluid Trillingshinder  x 

Luchtverontreiniging 

N R Lucht Wijziging luchtkwaliteit x  

N R 
Mens – Ruimtelijke aspecten, Hinder 

en Gezondheid 
Gezondheid, veiligheid en hinderaspecten x  
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Cluster Effectgroep 

Onderzoeksniveau 

N : niet relevant voor dit 
plan-MER 

R : relevant voor dit plan-
MER 

Relevante effectgroepen Onderscheidend karakter 

Aanlegfase Gebruiksfase Relevante discipline Relevante effectgroep 
Onderschei-

dend 

Niet  
onderschei-

dend 

Biodiversiteit Eutrofiëring x  

Lichthinder 
N N 

Mens – Ruimtelijke aspecten, Hinder 
en Gezondheid 

Gezondheid, veiligheid en hinderaspecten x  

N N Biodiversiteit Verstoring x  

Visuele verstoring 

N R 
Landschap, Bouwkundig erfgoed en 

Archeologie 

Structuur- en relatiewijziging x  

Wijziging erfgoedwaarde x  

Wijziging perceptieve kenmerken x  

N N 
Mens – Ruimtelijke aspecten, Hinder 

en Gezondheid 

Wijziging ruimtelijke structuur en wisselwerking 
ruimtelijke context 

x  

Ruimtegebruik en gebruikskwaliteit x  

Ruimtebeleving x  

Verstoring van het hydrologisch en hy-
draulisch systeem 

R R Water 
Wijziging waterkwantiteit x  

Wijziging waterkwaliteit  x 

R R Biodiversiteit 

Verdroging/vernatting x  

Verontreiniging  x 

R R 
Mens – Ruimtelijke aspecten, Hinder 

en Gezondheid 
Gezondheid, veiligheid en hinderaspecten x  

R R Bodem Bodemzetting x  

Verstoring van het bodemsysteem N N Bodem 
Profielverstoring  x 

Structuurwijziging  x 
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Cluster Effectgroep 

Onderzoeksniveau 

N : niet relevant voor dit 
plan-MER 

R : relevant voor dit plan-
MER 

Relevante effectgroepen Onderscheidend karakter 

Aanlegfase Gebruiksfase Relevante discipline Relevante effectgroep 
Onderschei-

dend 

Niet  
onderschei-

dend 

Bodemkwaliteit  x 
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13.3 Methodologie milieubeoordeling 
 
13.3.1 Algemene methodologie per discipline 
 
De bespreking per milieudiscipline verloopt volgens een vaste indeling per discipline, met name: 

− Afbakening studiegebied 

− Beschrijving referentiesituatie 

− Beschrijving en beoordeling milieueffecten 

− Milderende maatregelen en aanbevelingen 

− Synthese 

− Leemten in de kennis 

− Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie 
 
Afbakening studiegebied 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het studiegebied. 

− Het plangebied is het gebied waarbinnen de weginfrastructuur wordt voorzien en waar werken 
plaatsvinden ter realisatie van de infrastructuur. 

− Het studiegebied is ruimer en omvat het volledige gebied tot waar de milieueffecten van de voor-
opgestelde ingrepen zich (kunnen) voordoen. Het studiegebied is afhankelijk van de beschouwde 
discipline en wordt voor elke discipline afzonderlijk bepaald.  

 
Beschrijving referentiesituatie 
Voor de meeste disciplines kan als referentiesituatie de huidige toestand (2019) beschouwd worden. 
Deze wordt aangevuld met een beschijving van de gevolgen van de plannen en projecten waarvan wordt 
verwacht dat ze uitgevoerd zijn vooraleer de nieuwe ontsluitingsweg zal gerealiseerd worden : 

− Gevangenis Reigersvliet 

− KMO-zone Reigersvliet 

− Recyclagepark Reigersvliet 

− Elektrificatie spoorlijn 15 Mol-Hasselt 

− Volkstuintjes 
 
Voor de verkeersafhankelijke disciplines wordt gebruik gemaakt van het provinciaal verkeersmodel. Het 
Business As Usual scenario in het model omvat de toestand 2013. In kader van het MER zal dit model 
gecalibreerd worden aan de hand van verkeerstellingen uit 2018. Tevens wordt de verkeersgeneratie 
van de ontwikkelingen die deel uitmaken van de referentiesituatie toegevoegd aan het model. 
 
Volgende projecten worden in het MER beschouwd als ontwikkelingscenario en worden kwalitief be-
sproken bij de relevante disciplines: 

− Ontwikkeling Gersvijvers 

− Dubbelspoor spoorlijn 15 Mol-Hasselt 
 
Effectvoorspelling en –beoordeling 
De methodologie wordt verderop voor elke milieudiscipline onder de respectievelijke hoofdstukken ver-
der toegelicht. Belangrijk is dat de onderbouwing van de resultaten transparant is. Dit betekent dat de 
toetsingscriteria duidelijk gedefinieerd zijn en dat de evaluatie van de effecten gebaseerd is op een dui-
delijk omschreven waardering.  
De beoordeling van de milieueffecten gebeurt systematisch (aan elk effect wordt een significantie-oor-
deel toegekend), onderbouwd (aan de hand van meer specifieke criteria per discipline/effectgroep) en 
op een uniforme wijze. Volgende terminologie en codering wordt gebruikt in de significantiebepaling:  

− Aanzienlijk negatief (-3);  

− Negatief (-2);  

− Beperkt negatief (-1);  

− Verwaarloosbaar of geen effect (0);  

− Beperkt positief (+1);  

− Positief (+2);  
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− Aanzienlijk positief (+3);  
 
Per discipline worden de beoordelingscriteria aangegeven en wordt telkens zo goed mogelijk de signifi-
cantie gemotiveerd. Naast de beoordeling van de geplande toestand in de exploitatiefase, worden even-
eens de effecten van de aanlegfase (incl. effecten van de werfzones) en de resteffecten na het imple-
menteren van milderende maatregelen beoordeeld. Voor de disciplines/effectgroepen wordt reeds in 
deze kennisgeving een voorstel van significantiekader gegeven. Deze kunnen in het kader van het plan-
MER mogelijk nog aangepast en verfijnd worden.  
 
Milderende maatregelen en aanbevelingen 
Dit luik omvat een opgave van alle relevante maatregelen ter voorkoming of ter vermindering van signi-
ficant negatieve effecten. Deze milderende maatregelen zijn aanbevelingen om de milieu-impact te mi-
nimaliseren door een aangepaste concretisering van het plan. Een aantal milderende maatregelen zullen 
verder vertaald worden in het RUP, andere zullen worden doorvertaald in het ontwerp. Het MER geeft 
in de mate van het mogelijke aan welke elementen dienen vertaald te worden in de verdere uitwerking 
van het plan/RUP, welke in het ontwerp en welke milderende maatregelen op een andere manier die-
nen te worden geconcretiseerd (vb. flankerende maatregelen).  
 
Naast milderende maatregelen worden waar relevant ook aanbevelingen geformuleerd ter bevordering 
van positieve effecten en het minimaliseren matig negatieve effecten. In de verschillende disciplines zal 
worden aangeduid of een maatregel een milderende maatregel betreft (M) of een aanbeveling (A). 
 
Voor de formulering van milderende maatregelen zal onder meer gesteund worden op de methodiek 
zoals weergegeven in de ‘Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met het oog op een 
verduidelijking en betere doorwerking ervan’ (2012). Daarnaast zal ontwerpend onderzoek dat parallel 
aan de opmaak van het plan-MER verloopt mee input geven aan de mogelijke concretisering van de 
voorgestelde milderende maatregelen.  
 

 
Figuur 32 Onderscheiden types van maatregelen (in functie van het doorwerkingsniveau)  

(Bron: Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met het oog op een verduidelijking en betere door-
werking ervan (2012), Antea iof LNE, afd. MNE, dienst MER.) 
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Synthese  
In de eindsynthese per discipline worden als besluit van de milieueffectbeoordeling de effecten per ef-
fectgroep in tabelvorm samengevat evenals de significantie van de effecten en de mogelijke impact van 
milderende maatregelen. 
 
Leemten in de kennis 
Per discipline wordt aangegeven welke de leemten in de kennis zijn waarmee de deskundigen worden 
geconfronteerd. Deze leemten worden ingedeeld volgens:  

− Leemten met betrekking tot het plan (bijvoorbeeld onduidelijke of onvoldoende gegevens inzake 
de plankenmerken).  

− Leemten met betrekking tot de inventaris (bijvoorbeeld ontbrekende informatie inzake omge-
vingskenmerken).  

− Leemten met betrekking tot de methode en het inzicht (bijvoorbeeld onvoldoende kennis in do-
sis-effectrelaties).  

 
Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie 
Per discipline wordt nagegaan of er verdere opvolging van een milieueffect wenselijk is onder de vorm 
van monitoring of postevaluatie. 
 
13.3.2 Discipline Mens – Mobiliteit   
 
13.3.2.1 Afbakening van het studiegebied 
 
De afbakening van het studiegebied gebeurt in functie van de te verwachten mobiliteitseffecten van het 
plan. Het studiegebied omvat daarom de volgende wegen: 
 

− de N72 tussen de kern van Beverlo in het zuiden en de rotonde te Heppen (kruising N72 x N141 
x N73) in het noorden; 

− de N73 op het grondgebied van Leopoldsburg, als oost-westgerichte as tussen de rotonde te 
Heppen in het westen en de Hechtelsesteenweg richting Hechtel-Eksel in het oosten; 

− de dragende wegenstructuur in het centrum van Leopoldsburg (N73, N18 en N746 in de vorm 
van de Koningsstraat, Jacoletstraat, Van Heesbekestraat, Lemanstraat, de Krahestraat, Nicolay-
laan en Stationsstraat); 

− de noord-zuidgerichte as bestaande uit de aaneenschakeling van de Louisa-Marialaan, Leopold 
II-laan, Vlaanderenlaan, Delanoylaan, Corspelsestraat en Boskantstraat; 

− de aangrenzende (en door bovengenoemde wegen ingesloten) lokale wegen waar, ten gevolge 
van de realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg, eveneens significante effecten op het vlak van 
verkeer te verwachten zijn (bv. Craenenhoefweg). 
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Figuur 33: Studiegebied discipline mobiliteit 

 
13.3.2.2 Bespreking van de referentiesituatie 
 
In §6 werd reeds een eerste beknopte beschrijving gegeven van de verkeerskundige context waarbinnen 
het plan zich situeert. Hieruit volgt dat de referentiesituatie zal kunnen worden beschreven aan de hand 
van de volgende elementen: 
 

− de verkeersinfrastructuur en categorisering van de wegenis 

− de bijhorende verkeerssystemen en netwerkstructuren 

− de verkeersbelasting en doorstroming op het huidige dragend wegennet  
(aan de hand van de beschikbare kruispunt- en doorsnedetellingen)  

− de resultaten en bevindingen uit voorgaande onderzoeken 
 
Er zal hierbij ook de nodige aandacht worden geschonken aan een multimodale benadering waarbij zowel 
het auto- en vrachtverkeer, het openbaar vervoer als het langzaam verkeer (fietsers/voetgangers) aan 
bod komen.  
 
13.3.2.3 Effectvoorspelling en -beoordeling 
 
De effecten voor de discipline mobiliteit zullen met aandacht voor de diverse vervoerswijzen (langzaam 
verkeer, openbaar vervoer en auto- en vrachtverkeer) en de verschillende verkeersrelaties (regionaal en 
lokaal verkeer) worden beschreven.  
 
De effectbeoordeling voor voorliggend plan zal zich daarbij concentreren op de milieubeoordeling binnen 
de volgende effectgroepen: 
 

− Functioneren van het verkeerssysteem 

− Mobiliteitsaspecten verkeersleefbaarheid 
 
De effectgroepen en indicatoren worden geselecteerd op basis van de tabel op p. 81 uit het Richtlijnen-
boek MER Mens-Mobiliteit. De effecten tijdens de exploitatiefase focussen onder andere op de wijzigin-
gen in verkeersintensiteit en de afgeleide impact qua verkeersleefbaarheid op zowel de huidige dragende 
wegenstructuur als de nieuwe ontsluitingsweg. Daarnaast wordt, indien blijkt dat lokale aansluitingen op 
de ontsluitingsweg noodzakelijk worden geacht, onderzoek verricht naar de meest geschikte configuratie 
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van deze aansluitingen. Verder komt de afwikkeling van het verkeer en de bereikbaarheid van omliggende 
functies met de verschillende vervoerswijzen aan bod en met betrekking tot het langzaam verkeer wordt 
de impact op fietsers nader onderzocht. Zo wordt er geanalyseerd welke fietsrelaties eventueel worden 
gewijzigd en wordt er nagegaan in hoeverre de planingrepen al dan niet een wijziging van de fietsstructuur 
met zich meebrengen. 
 
Het onderzoek naar de effecten dient uiteindelijk te resulteren in een onderbouwde beoordeling vanuit 
mobiliteit voor de verschillende tracés van de nieuwe ontsluitingsweg (en de bijhorende onderzoeksvra-
gen). 
 
Functioneren van het verkeerssysteem 
 
Wijziging van de verkeersintensiteiten en doorstroming 
 
Inzet Provinciaal Verkeersmodel 
 
Om te komen tot een kwaliteitsvolle effectbeoordeling zal het eerst en vooral noodzakelijk zijn een dui-
delijk en zo correct mogelijk beeld te vormen van de verkeersbelasting binnen het studiegebied en de 
eventuele wijzigingen en verschuivingen die de uitvoering van het plan (in zijn verschillende aansluitings-
varianten) hieraan zal teweeg brengen. 
 
Voor het in beeld brengen van de verkeersafwikkeling zal daarom een beroep worden gedaan op doorre-
keningen met het Provinciaal Verkeersmodel (PVM). Gelet op de aard van het plan is dit immers een logi-
sche keuze, omdat het PVM voor een voldoende ruim gebied een toekomstprognose kan bieden. Boven-
dien kunnen de beschikbare lokale kruispunt- en doorsnedetellingen worden ingezet om, in overleg met 
het Vlaams Verkeerscentrum, het PVM specifiek voor het voorliggende plan te verfijnen en door middel 
van lokale kalibraties een betrouwbaarder resultaat te bekomen.  
 
Een bijkomend aandachtspunt voor de doorrekening is ook de mate waarin de ontwikkeling van Reigers-
vliet (zowel in het referentiescenario als de toekomstvariant) reeds in het model is opgenomen (zowel 
naar oppervlaktes als naar ontsluiting). Er zal hierbij moeten worden nagegaan in welke mate dit al dan 
niet overeenstemt met de laatste ontwikkelingsplannen en indien nodig zal er een bijstelling van het ver-
keersgenererend effect moeten worden doorgevoerd. 
 
Het is bij dit alles tot slot nog belangrijk om op te merken dat, zoals bij elk verkeersmodel, er steeds kritisch 
met de resultaten moet worden omgegaan. Een verkeersmodel op dit schaalniveau dient immers niet om 
exacte aantallen qua verkeersstromen te bekomen, maar biedt vooral de mogelijkheid om tendensen af 
te leiden. 
 
Evaluatiemethodiek 
 

De bespreking van de wijzigingen qua verkeersdoorstroming kan vervolgens worden uitgewerkt op basis 
van de intensiteit-capaciteitsverhouding. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende praktische wegvakca-
paciteiten:  
 

Wegcategorie Omschrijving Praktische capaciteit (pae/u) per 

richting 

Primair 2x2, beperkt aantal kruispunten 3.000 

Secundair  

(hoofdinvalsweg) 

2x2, bibeko en groot aantal kruispunten 

2x1, weinig tot geen kruispunten en  

scheiding van de verkeersdeelnemers 

2.200 

1.000 

 

Stedelijke hoofd-

straat 

2x1, groot aantal kruispunten en scheiding van de verkeers-

deelnemers 

900 
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Wegcategorie Omschrijving Praktische capaciteit (pae/u) per 

richting 

Lokale verbindings-

weg 

Interne ontsluitings-

weg 

2x1, groot aantal kruispunten 600 

Wijkverzamelweg 2x1, bibeko en groot aantal kruispunten 600 

Woonstraat 2x1, geen scheiding verkeersdeelnemers 600 

 
De Intensiteit/Capaciteit-ratio (I/C) geeft de verhouding weer tussen de werkelijke intensiteiten op een 
weg en de praktische wegvakcapaciteit. Waar de werkelijke intensiteiten de praktische wegvakcapaciteit 
benaderen of overschrijden, ontstaat vertraagd verkeer met kans op filevorming. Het overschrijden van 
de theoretische capaciteit, wordt als significant negatief beoordeeld. Een intensiteit-capaciteitsverhou-
ding van 0,8 vormt een grenswaarde. Bij hogere I/C-verhoudingen ontstaat een kritische afwikkeling.  
 
Naast de absolute I/C-verhouding is, voor de bestaande dragende wegenstructuur, ook de wijziging in I/C-
verhouding relevant. Met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg wordt weliswaar uitsluitend een ver-
schuiving van het bestemmingsverkeer van/naar Reigersvliet beoogd en is het geen expliciete doelstelling 
om  ook voor de verkeersintensiteiten qua doorgaand verkeer een verschuiving te realiseren, maar toch 
is het anderzijds ook allerminst de bedoeling dat de huidige ontsluitende wegen (bv. door extra verkeers-
aantrekking) zwaarder zullen belast worden. Een toename van de I/C-verhouding op deze wegen wordt 
dan ook globaal als negatief beoordeeld, een daling als een positief effect. De effectenbespreking wordt 
wel genuanceerd indien er een duidelijke daling optreedt van de verkeersintensiteiten, maar de theoreti-
sche capaciteit nog steeds overschreden wordt.  
 

Verzadigingsgraad 

Geplande situatie 

Evolutie t.o.v. referentiesituatie (in procentpunt) 

Toename verzadigingsgraad Ver-
schil < 
5%-
punt 

Afname verzadigingsgraad 

> 50 
%-
punt 

20 à 
50 %-
punt 

10 à 
20 %-
punt 

5 à 10 
%-
punt 

5 à 10 %-
punt 

10 à 20 
%-punt 

20 à 50 
%-punt 

> 50 %-
punt 

> 100% -3 -3 -3 -2 0 0 0 +1 +1 

90-100% -3 -3 -2 -1 0 0 +1 +2 +2 

80-90% -2 -2 -1 -1 0 +1 +2 +3 +3 

< 80% -1 -1 0 0 0 +1 +3 +3 +3 

 
Voor de nieuwe ontsluitingsweg zelf kan bovenstaand significantiekader uiteraard niet toegepast worden, 
aangezien er geen intensiteit in de referentiesituatie is. In dat geval wordt het onderstaande gehanteerd. 
 

Verzadigingsgraad 

Geplande situatie 

Beoordeling 

> 100% -3 

90-100% -2 

80-90% -1 

< 80% 0 

 
Functionering van de kruispunten 
 
Bepaling kruispuntconfiguratie 
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Aangezien het voor de aansluitingen van de nieuwe ontsluitingsweg op het bestaande wegennet nog niet 
bekend is welke kruispuntconfiguratie er zal gehanteerd worden, is het voor deze aansluitingen noodza-
kelijk om, alvorens tot het beoordelen van de functionering kan worden overgegaan, na te gaan welke 
opties er verkeersplanologisch mogelijk zijn.  
 
Voor dergelijke bepaling wordt gebruik gemaakt van onderstaande tabel, die in het Vademecum Veilige 
Wegen en Kruispunten is terug te vinden. 
 

 
 
Evaluatiemethodiek 
 
Voor de analyse van de functionering van de kruispunten zal er in eerste instantie worden gekeken naar 
de doorstroming en dit door middel van een analyse van de (rest)capaciteit van de betreffende kruising. 
Zo zal er gewerkt worden met de ‘methode van Bovy’ voor rotondes en met de ‘methode van Webster’ 
voor verkeerslichtengeregelde kruispunten. Voorrangsgeregelde kruispunten worden dan weer beoor-
deeld met de ‘methode van Harders’. 
 
Onafhankelijk van de gebruikte methode, kan daarna de volgende beoordelingstabel worden toegepast: 
 

I/C-verhouding Beoordeling 

< 80 % (relatief) vlotte doorstroming (+1) 

80 < … < 90 % lichte filevorming (-1) 

90 < … < 100 % ernstige filevorming (-2) 

> 100 % oververzadiging (-3) 

  
Wijziging van de (multimodale) bereikbaarheid 
 
Het aspect bereikbaarheid zal worden beoordeeld op verschillende schaalniveaus 

− Wijziging bereikbaarheid regionaal en bovenlokaal niveau:  

o ontsluiting kernen naar hoger wegennet 

o ontsluiting Reigersvliet naar hoger wegennet 

− Wijziging bereikbaarheid op lokaal niveau:  
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o bereikbaarheid tussen gebieden aan weerszijden van de nieuwe ontsluitingsweg voor 
verschillende modi (voetgangers, fietsers, lokaal gemotoriseerd verkeer, openbaar ver-
voer) 

− Wijziging individuele bereikbaarheid aangelanden 

o bereikbaarheid individuele percelen langs de nieuwe ontsluitingsweg voor verschillende 
modi (voetgangers, fiets, lokaal gemotoriseerd verkeer, landbouwverkeer) 

 
De evaluatie van de effecten op het vlak van bereikbaarheid, gebeurt op basis van kwalitatieve elementen. 
De globale evaluatie van de bereikbaarheid in vergelijking met de referentietoestand gebeurt aan de hand 
van bovenstaande elementen en steunt op volgend significantiekader: 
 

Bereikbaarheid op microniveau Significantie 

Zeer sterke toename van de bereikbaarheid +3 

Toename van de bereikbaarheid +2 

Matige of beperkte toename van de bereikbaarheid +1 

Geen of verwaarloosbare wijziging in de bereikbaarheid 0 

Matige of beperkte afname van de bereikbaarheid -1 

Afname van de bereikbaarheid -2 

Zeer sterke afname van de bereikbaarheid -3 

 
Mobiliteitsaspecten verkeersleefbaarheid 
 
De effectgroep verkeersveiligheid en –leefbaarheid wordt gekoppeld aan wijzigingen in conflicten tussen 
verschillende verkeerstypes of verkeersdeelnemers. Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met wijzi-
gingen op het vlak van conflicten ten opzichte van de referentietoestand. Hierbij wordt rekening gehou-
den met verschillende kwantitatieve en kwalitatieve aspecten: aantal conflictpunten, types en scheiding 
van verkeer (doorgaand verkeer en lokaal verkeer), inrichting van de weg, aard van de verkeersdeelne-
mers (gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer,…), snelheidsregime en snelheidsverschil tussen ver-
keer,… 
 

− De verkeersleefbaarheid gaat dieper in op de mate dat het verkeer het normaal uitoefenen van 
andere activiteiten die eigen zijn aan de omgeving hindert of verstoort. De oorzaken van deze 
hinder zijn bijvoorbeeld sluipverkeer, aandeel vrachtverkeer, de verkeersdichtheid in functie van 
leefbaarheid en wijzigingen in oversteekbaarheid,...  

− Bij de beschrijving van de verkeersveiligheid gaat aandacht uit naar de subjectieve verkeerson-
veiligheid (scheiding verkeersmodi, aandeel zwaar verkeer, …). 

 
Impact op de leefomgeving 
 
De impact van de verkeersstromen op de leefomgeving wordt onderzocht. Er wordt met andere woorden 
bekeken in welke mate dat verkeersdeelnemers en omwonenden gehinderd worden door het verkeer. 
Deze beoordeling wordt doorvertaald binnen de disciplines geluid en lucht, mens – aspect hinder. 
 
Om de verkeersleefbaarheid te beoordelen wordt voor lokale wegen als verbinding tussen kernen een 
onderscheid gemaakt in gebruik of belasting (druktebeeld)7. De functie van de lokale weg in relatie tot de 
verkeersbelasting wordt gehanteerd om de effecten t.a.v. verkeersleefbaarheid te beoordelen. 
 

− Verkeersintensiteiten tussen 300 pae/uur en 600 pae/uur in beide richtingen worden als nor-
male intensiteiten in de spits beschouwd voor dit type van wegen.  

− Wegen met een lagere intensiteit, onder de 300 pae/uur, hebben een rustig karakter.  

− Wegen met een belasting van meer dan 600 pae/uur worden als druk beschouwd.  

− Wegen met een belasting van meer dan 900 pae/uur als zeer druk.  

                                                                 
7 Beoordelingskader toegepast i.k.v. plan-MER N42 en N44 
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Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht: 
 

Druktebeeld op lokale weg I, lokale weg II of 

secundaire weg type II als doortocht 

Verkeersintensiteit tijdens de spits 

(beide richtingen samen) 

Zeer druk Meer dan 900 pae/uur 

Druk Tussen 600 en 900 pae/uur 

Normaal Tussen 300 en 600 pae/uur 

Rustig Minder dan 300 pae/uur 

 
Het significantiekader houdt rekening met: 

− Het huidig gebruik van de weg: rustig, normaal, druk of zeer druk 

− De relatieve stijging of daling van de verkeersintensiteiten op deze wegen als gevolg van de rea-
lisatie van de ontsluitingsweg  

 
De beoordeling van positieve en negatieve effecten is verder ook gebaseerd op het volgende: 

− Bij een daling van de verkeersintensiteit op de lokale wegen, speelt de huidige verkeersdruk 
een rol. Hoe hoger de verkeersdruk, hoe hoger dat het procentuele verschil in belasting door-
weegt in het beoordelingskader. Met andere woorden: een beperkte daling van verkeer op een 
rustige weg, weegt meer door dan op een drukke of zeer drukke weg. 

− Bij een stijging van de verkeersintensiteiten wordt eveneens rekening gehouden met de huidige 
belasting. Anderzijds dient de toename van verkeer ook in perspectief te worden gezien t.o.v. 
de functie van de weg. De drempelwaarden voor de indeling van de verschillende categorieën 
zijn hierbij maatgevend. Zoals de intensiteiten beneden de 600 pae/uur blijven, wordt dit als 
normaal beschouwd voor dit type van weg (neutraal effect). Bij intensiteiten hoger dan 600 
pae/uur is er een matig effect (druk verkeer), bij meer dan 900 pae/uur een significant effect 
(zeer druk verkeer). Overschrijding van de leefbaarheidsdrempel, 1.200 pae/uur, betekent in 
alle gevallen een zeer significant effect.  

 
Rustig Normaal Druk Zeer druk Beoordeling 

Nvt Daling van meer dan 
50% 

Daling van meer dan 
40% 

Daling van meer dan 
30% 

+3 

Daling van meer dan 40% Daling tussen 30 en 
50% 

Daling tussen 25 en 
40% 

Daling tussen 20 en 
30% 

+2 

Daling tussen 20 en 40% Daling tussen 15 en 
30% 

Daling tussen 10 en 
25% 

Daling tussen 10 en 
20% 

+1 

Daling van minder dan 20% of 
stijging tot 300 pae/uur (nor-

maal) 

Daling van minder 
dan 15% of stijging 

tot 600 pae/uur (nor-
maal) 

Daling van minder dan 
10%. 

Daling van 10% tot 
stijging met 10% 

0 

Stijging tot 900 pae/uur (druk) Stijging tot 900 
pae/uur (druk) 

Stijging tot 900 
pae/uur (zelfde cate-

gorie) 

Stijging van 10% tot 
30% 

-1 

Stijging tot boven 900 pae/uur 
(zeer druk) , geen overschrij-

ding van leefbaarheidsdrempel 
(1200 pae/uur) 

Stijging tot boven 900 
pae/uur (zeer druk) , 
geen overschrijding 
van leefbaarheids-

drempel (1200 
pae/uur) 

Stijging tot boven 900 
pae/uur (zeer druk) , 
geen overschrijding 
van leefbaarheids-

drempel (1200 
pae/uur) 

Stijging van meer 
dan 30%), geen 

overschrijding van 
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur) 

-2 

Overschrijding van leefbaar-
heidsdrempel (1200 pae/uur) 

Overschrijding van 
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur) 

Overschrijding van 
leefbaarheidsdrempel 

(1200 pae/uur) 

Overschrijding van 
leefbaarheidsdrem-
pel (1200 pae/uur) 

-3 
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Verkeersveiligheid 
 
Doordat het de bedoeling is om, d.m.v. de realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg, er voor te zorgen dat 
het verkeer van/naar Reigersvliet de bestaande wegenstructuur niet langer gaat (over)belasten, wordt 
met de realisatie van deze nieuwe weg in feite ook een verbetering van de verkeersveiligheid beoogd.  
 
Binnen deze effectgroep komen dan ook volgende elementen aan bod: 

− impact op de verkeersveiligheid van de ontsluitingsweg op zichzelf (rekening houdend met aan-
tal potentiële conflictpunten, vormgeving en inrichting van de aansluitingspunten, scheiding 
van verkeerstypes en gebruikers, snelheid, kans op filevorming) 

− impact van de verschuiving van verkeersstromen op netwerkniveau (verschuiving van verkeer 
van wegen met een hoge ongevallenkans naar wegen met een lagere ongevallenkans of vice 
versa) 

 

De globale evaluatie van de verkeersveiligheid in vergelijking met de referentietoestand gebeurt aan de 
hand van bovenstaande elementen en steunt op volgend significantiekader: 
 

Verkeersveiligheid Significantie 

Zeer significante afname van het risico op ongevallen op 1 locatie of significante afname van 

het risico op ongevallen op diverse locaties 

+3 

Significante afname van het risico op ongevallen op 1 locatie of beperkte afname van het ri-

sico op ongevallen op diverse locaties 

+2 

Beperkte afname van het risico op ongevallen op 1 locatie  +1 

Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen 0 

Beperkte toename van het risico op ongevallen op 1 locatie  -1 

Significante toename van het risico op ongevallen op 1 locatie of beperkte toename van het 

risico op ongevallen op diverse locaties 

-2 

Zeer significante toename van het risico op ongevallen op 1 locatie of significante toename 

van het risico op ongevallen op diverse locaties 

-3 

 
 
13.3.3 Discipline Geluid en Trillingen  
 
13.3.3.1 Afbakening van het studiegebied 
 
De impact van de ontsluitingsweg is afhankelijk van de ligging van het tracé ten opzichte van de rele-
vante receptoren. Het studiegebied voor de discipline Geluid wordt bepaald door de maximale perime-
ter waarbinnen verstoring door geluid, afkomstig van het plan merkbaar is. Het studiegebied omvat 
eveneens de wegen waar een positieve (afname) wijziging in verkeer verwacht wordt.  
 
Voor de evaluatie van de geluidsimpact van de weg worden het omgevingsgeluid en de specifieke ge-
luidsbelasting ten gevolge van het plan bepaald en beoordeeld in relevante punten binnen het studiege-
bied. Hierbij wordt gefocust op geluidsgevoelige zones voor de receptoren mens (woningen, ziekenhui-
zen, rustoorden, scholen, enz) en fauna (eco-kwetsbaarheidsgebieden). De effecten van het verkeer zul-
len berekend worden tot de 45 dB(A) geluidscontour (zowel Lden als Lnight). Het studiegebied voor de 
discipline geluid wordt mede bepaald door het studiegebied voor de discipline mens mobiliteit in zo-
verre dit relevant is.  
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13.3.3.2 Bespreking van de referentiesituatie 
 
Algemene geluidskwaliteit 
 
De actuele geluidskwaliteit kan in beeld gebracht op basis van de geluidsbelastingskaarten, opgesteld in 
opdracht van LNE, in uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49/EG. Deze kaarten geven voor heel het 
Vlaams grondgebied de geluidsimpact weer van respectievelijk de belangrijkste wegen (alle wegen met 
>3 miljoen voertuigbewegingen per jaar), de belangrijkste spoorwegen en de luchthavens. De geluidsbe-
lastingskaarten zijn terug te vinden op volgende website: 
 
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/geluidskaarten 
 
Onderstaande figuur geeft de geluidsbelastingskaart weer van het Lden-niveau ten gevolge van het weg-
verkeer in de omgeving van het plangebied.  
 

 
Figuur 34: Geluidsbelastingskaart wegverkeer (Lden) 

 

Intermezzo  
 
Het constante A-gewogen geluidsdrukniveau (LAeq) en de LA95  
 
De LAeq waarden geven het geluidsdrukniveau weer dat gedurende het tijdsinterval T dezelfde ge-
luidsenergie zou veroorzaken als het werkelijk gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau gedurende 
hetzelfde tijdsinterval T. In deze geluidmaat zijn de over een periode variërende geluidniveaus gemid-
deld tot één geluidsniveau zoals het een continu geluid zou geweest zijn. De LA95 geeft het geluidsni-
veau weer dat gedurende 95% van de tijd aanwezig was of overschreden werd. 
 
Deze parameter geeft een duidelijk beeld van de achtergrondwaarden op de verschillende locaties in 
het gebied. De A-weging houdt rekening met de gevoeligheid van het menselijke oor voor de toon-
hoogte van het geluid. De eenheid wordt gegeven in dB(A). 
 
Lden (Day-Evening-Night) is het gewogen energetisch gemiddelde geluidsniveau van de dag-, avond- 
en nachtwaarden waarbij de avond- en nachtniveaus verhoogd worden met resp. 5 en 10 dB(A). Lnight 
is het gemiddelde geluidsniveau van alle nachtperioden (23u00 tot 7u00) over een jaar.  
 

 

http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/geluidskaarten
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Bijkomstig op het wegverkeer speelt het spoorwegverkeer in het plangebied ook een rol. Zo loopt de lijn 
tussen Antwerpen en Hasselt eveneens door het studiegebied en zal mee het geluidsklimaat ter hoogte 
van deze locatie bepalen (Figuur 23). Deze spoorlijn is niet opgenomen in de berekeningen van de ge-
luidsbelastingskaarten. Deze Strategische geluidsbelastingskaarten voor spoorverkeer zijn opgemaakt 
voor spoorlijnen met meer dan 30 000 treinpassages per jaar (volgens RL 2002/49/EG). 
 
Geluidsmetingen 
 
De gegevens van de geluidsbelastingskaarten worden aangevuld met geluidsmetingen op een aantal kri-
tische locaties ten opzichte van de geplande ontsluitingsweg (ambulante meetpunten).  
 
Het bepalen van de bestaande geluidsbelasting zal volgens de voorschriften van VLAREM II uitgevoerd 
worden.  De keuze van de meetpunten wordt mede bepaald door de aanwezige woningen in ter hoogte 
van de zoekzone. Voor het voorliggend MER worden ambulante geluidsmetingen voorzien ter hoogte 
van de meest kritische woningen.  
 
Alle relevante statistische parameters zullen gedurende de metingen bepaald worden met inbegrip van 
minimaal LAeq, LA5, LA50 en LA95. De meetduur voor ambulante meetpunten zal in de omgeving van 
de drukkere zones ( meer stoorgeluiden)  maar ook in de omgeving van minder drukke zones voldoende 
lang om een kwalitatieve beschrijving van het omgevingsgeluid te geven. De duur van de metingen ter 
bepaling van het achtergrondgeluid zal minimaal 15 minuten bedragen. De metingen worden uitgevoerd 
onder representatieve meteo-omstandigheden, d.w.z. bij voldoende lage windsnelheden en zonder 
neerslag. 
 
In onderstaande illustratie geven we de mogelijke situering van de ambulante meetpunten weer. Een 
exacte ligging is momenteel nog niet mogelijk.  Deze kunnen op basis van de bevindingen op het terrein 
nog wijzigen.  Indien op bepaalde wegsegmenten buiten de zoekzone negatieve effecten worden ver-
wacht kunnen hier eveneens bijkomende punten worden genomen. 
 
 

 
 

Figuur 35: Voorstel ambulante meetpunten t.o.v. het zoekgebied  

 
Er zal een verantwoording van de meetperiode, meetduur van de metingen en van de keuze van de 
meetpunten en van de meetgrootheden opgemaakt worden. 
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Op basis van de meetresultaten wordt het omgevingsgeluid vergeleken met de VLAREM II milieukwali-
teitsnormen voor geluid in open lucht. Dit gebeurt op basis van de gemiddelde LA95,T-waarden van het 
gemeten omgevingsgeluid. 
 
In het kader van deze studie worden geen trillingsmetingen uitgevoerd. Er kan vanuit gegaan worden 
dat bij nieuwe en heraangelegde wegen het wegdek in goede staat is, en er geen klachten inzake trillin-
gen zullen zijn. 
 
Normen wegverkeer 
 
Er is tot op heden geen bindende Vlaamse regelgeving in verband met spoor- of wegverkeer geluid. Mo-
menteel is er een discussienota ter beschikking met vermelding van te hanteren richtwaarden voor weg- 
en spoorverkeer. Het betreft de discussienota 19/09/2008 met de gedifferentieerde referentiewaarden. 

 
Het voorstel van toetsingskader voor wegverkeer kan worden samengevat zoals in onderstaande tabel. 
Voor de wegencategorisering in het studiegebied wordt verwezen naar Figuur 21. 
 

Tabel 13.2: Toetsingskader voor wegverkeer 

 

 

Het geluidsniveau in de referentiesituatie wordt bepaald op basis van het wegverkeer op de relevante 
wegen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een geluidsmodellering met het softwarepakket Geomilieu 
(DGMR). Geomilieu maakt gebruik van de Standaard Rekenmethode II voor wegverkeer. Het model 
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wordt opgebouwd aan de hand van de bodemgesteldheid (zacht en geluidsabsorberend of hard en ge-
luidsreflecterend), hoogte (van zowel wegen als tussenliggend terrein) en de aanwezige hindernissen 
(gebouwen, bossen enz.).  De wegen worden als lijnbron in het model gevoegd op basis van verkeersin-
tensiteiten op de verschillende wegen. De effecten worden bepaald voor een aantal representatieve lo-
caties langs de te onderzoeken wegen.  
 
 
 
 
13.3.3.3 Effectvoorspelling en -beoordeling 
 
Om de te verwachten geluidniveaus in de toekomstige situatie in te schatten, wordt er eveneens ge-
bruik gemaakt van het rekenmodel geomilieu van DGMR, waarbij wordt gesteund op de te verwachten 
verkeersgeneratie en voor de verschillende tracés. De geplande situatie wordt beoordeeld op basis van 
een vergelijking met de referentiesituatie. De relevante parameters voor de evaluatie van het specifiek 
geluid zijn hier Lden, Lday en Lnight. In eerste instantie worden er berekeningen uitgevoerd ter hoogte 
van een aantal referentiepunten. Vervolgens worden er voor deze parameters geluidskaarten uitgere-
kend over het volledige studiegebied. Op basis van de berekeningen wordt de geplande situatie (ver-
schillende tracés) vergeleken met de referentiesituatie. Op die manier kunnen de effecten voor de disci-
pline geluid objectief gekwantificeerd worden. De effectbepaling voor de discipline geluid volgt uit de 
wijziging in geluidsniveau ter hoogte van de gevel van de dichtstbijzijnde woningen tussen de referentie-
situatie en de geplande situatie. 
 
Het aspect geluidshinder voor de mens komt uitgebreid aan bod, mede als input voor de discipline 
“Mens - Ruimtelijke aspecten, hinder en gezondheid”. Inzake geluidsverstoring voor fauna worden enkel 
geluidsberekeningen uitgevoerd voor de geluidsbelastingsindicator voor fauna. De bespreking van de 
resultaten hiervan en de analyse van de effecten gebeurt binnen de discipline Biodiversiteit.  
 
De significantie van een plan hangt ten eerste af van de evolutie van het omgevingsgeluid voor en na 
uitvoering van een plan. Deze parameter wordt als de belangrijkste beschouwd. Het berekenen van deze 
parameter geeft een effectenscore, de zgn. tussenscore.  
 
Het omgevingsgeluid voor dit plan en het daarbij horende studiegebied wordt zo goed als uitsluitend 
bepaald door het wegverkeersgeluid. Voor geluid afkomstig van verkeer bestaat er geen specifieke wet-
geving. Er zijn wel ontwerpteksten gemaakt waarin richtwaarden voor geluid afkomstig van weg– en 
spoorverkeer zijn opgenomen. Hier wordt er dus verwezen naar de reeds vermelde discussienota met 
“gedifferentieerde referentiewaarden”. Die toetsingscriteria worden eveneens geadviseerd vanuit het 
geactualiseerd MER richtlijnenboek voor de discipline geluid en trillingen. 
 
Vermits door de realisatie van de ontsluitingsweg de verkeersintensiteiten en de verkeersstromen (en 
dus de geluidsimmissieniveaus) wijzigen, wordt dit (voorlopige) significantiekader toegepast dat men 
hanteert voor wegverkeer. Dit omvat enerzijds een beoordeling van het effect op het oorspronkelijk ver-
keersgeluid (referentiesituatie) en anderzijds een toetsing aan de gedifferentieerde referentiewaarden. 
Hierna geven we  een voorstel van significantiekader weer. 
 
Dit significantiekader is hierna weergegeven : 
 

Invloed op omgeving Eindscore na correctie 

Voldoet aan G.R. ?  

Lna-Lvoor tussenscore Nieuwe weg Bestaande weg of  

Verandering bestaande weg of 

Bijkomende weg op of langs bestaande weg 

Δ (effectscore) Lden / Lnight ≤ G.R. Lden / Lnight > G.R. Lden / Lnight ≤ G.R. Lden / Lnight > G.R. 

Δ+6 -3 -1 -3 -1 -3 

+3<Δ≤+6 -2 -1 -3 -1 -2 
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+1<Δ≤+3 -1 -1 -2 -1 -1 

-1≤Δ≤+1 0 0 0/-1 0 0/-1 

-3≤Δ<-1 +1 +1 - +1 - 

-6≤Δ<-3 +2 +2 - +2 - 

Δ<-6 +3 +3 - +3 - 

Δ: verschil in verkeersgeluid voor en nadat een plan/project zal zijn uitgevoerd 

G.R. : gedifferentieerde referentiewaarde 

 
In de effectbespreking zal een beoordeling per relevant wegsegment weergegeven worden. De koppe-
ling tussen de uiteindelijke negatieve scores en milderende maatregelen is weergegeven in onder-
staande tabel:  
 

-1  

Beperkt negatief ef-
fect 

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de juridische en beleids-
matige randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan stellen dan dient de deskundige over 
te gaan tot voorstellen van milderende maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te 
worden. 

-2  

Negatief effect 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, eventueel te koppelen 
aan de langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden. 

-3  

Aanzienlijk negatief 
effect 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te koppelen aan de korte 
termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden. 

 
 
13.3.4 Discipline Lucht  
 
13.3.4.1 Afbakening van het studiegebied 
 
In de onmiddellijke omgeving tot de ontsluitingsweg kunnen ten gevolge van het wegverkeer verhoogde 
immissies verwacht worden. De impact van de weg is sterk afhankelijk van de ligging van het tracé ten 
opzichte van de omliggende bebouwing.  
 
Op de (bestaande) wegsegmenten die naar aanleiding van de realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg 
minder verkeer dienen te verwerken, wordt daarentegen een positieve impact verwacht.  
 
Voor de discipline Lucht wordt een studiegebied afgebakend waar relevante wijzigingen in de verkeers-
intensiteiten te verwachten zijn. Aangezien binnen de discipline lucht de wegen geselecteerd worden 
met een belangrijke wijziging van de verkeersintensiteiten komt het studiegebied in grote lijnen overeen 
met dit van de discipline mobiliteit. Het studiegebied voor de discipline Lucht strekt zich uit vanaf de 
zoekzone tot de omliggende wegen die door de wijzigingen effecten kunnen ondervinden. Voor de be-
oordeling wordt gefocust op de gevoelige zones voor de receptor mens (woningen, ziekenhuizen, rust-
oorden, scholen, enz). 
 
In het MER zullen de typische differentiërende stoffen stikstofdioxide (NO2), PM10, PM2,5 en BC voor 
wegverkeer bestudeerd worden. 
 
13.3.4.2 Bespreking van de referentiesituatie 
 
Luchtkwaliteitsnormen en –advieswaarden  
 
In hoofdstuk 2.5 van Vlarem II zijn de milieukwaliteitdoelstellingen voor “lucht” gespecificeerd. De Euro-
pese milieukwaliteitsnormen vastgesteld door de EU -richtlijnen worden in Vlarem II weergegeven on-
der bijlagen 2.5.1 en 2.5.2. 
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Naast de milieukwaliteitdoelstellingen worden in Vlarem II Bijlage 2.5.4 tot en met Bijlage 2.5.8 even-
eens de grenswaarde, alarmdrempels en streefwaarde voor de beoordeling en beheer van de kwaliteits-
doelstellingen gespecifieerd. 
 
In de definities luchtverontreiniging wordt een “grenswaarde voor luchtkwaliteit” omschreven als “ni-
veau dat op basis van wetenschappelijke kennis is vastgesteld ten einde schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid van de mens en/of voor het milieu in zijn geheel te voorkomen, te verhinderen of te vermin-
deren en dat binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt en, als het eenmaal is bereikt, niet 
meer mag worden overschreden.” 
 
In de definities luchtverontreiniging wordt een “Alarmdrempel voor luchtkwaliteit” omschreven als “een 
niveau, waarboven een kortstondige blootstelling risico's voor de gezondheid van de mens inhoudt”. Bij 
overschrijding van deze alarmdrempel nemen de lidstaten onmiddellijk - overeenkomstig de betreffende 
richtlijn - maatregelen. In de definities luchtverontreiniging wordt een “Streefwaarde of richtwaarde 
voor luchtkwaliteit” omschreven als “een concentratieniveau van een verontreinigende stof in de lucht 
dat is vastgesteld om schadelijke effecten voor de gezondheid van de mens en/of voor het milieu in zijn 
geheel op lange termijn te vermijden”. De streefwaarde moet zoveel mogelijk binnen een gegeven peri-
ode worden bereikt. 
 
De huidige en toekomstige luchtkwaliteit wordt getoetst aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen opgeno-
men in onderstaande tabel . 
 

Tabel 13.3: Grenswaarden en Alarmdrempels 

Parameters Norm Niveau Status 

SO2 

Daggemiddelde overschrij-
ding is toegestaan op niet 
meer dan 3 dagen per jaar 

125 μg/m³ Grenswaarde 

Uurgemiddelde overschrij-
ding is toegestaan op niet 
meer dan 24 uur per jaar 

350 μg/m³ Grenswaarde 

Uurgemiddelde waargeno-
men gedurende 3 opeenvol-
gende uren in een gebied 
van minimaal 100 km2 

500 μg/m³ Alarmdrempel 

Jaargemiddelde en winter-
gemiddelde (van 1 oktober 
tot en met 31 maart) 

20 μg/m³ 
Grenswaarde voor 
grootschalige ecosystemen 

NO2 

Jaargemiddelde 40 μg/m³ 
Grenswaarde geldig vanaf 
2010 

Uurgemiddelde overschrij-
ding is toegestaan op niet 
meer dan 18 uur per jaar 

200 μg/m³ 
Grenswaarde geldig vanaf 
2010 

Uurgemiddelde waargeno-
men gedurende 3 opeenvol-
gende uren in een gebied 
van meer dan 100 km2 

400 μg/m³ Alarmdrempel 

NOx 

Fijn stof 

(PM10) 

Jaargemiddelde 30 μg/m³ 
Grenswaarde voor 
grootschalige ecosystemen 

Fase 1   

Jaargemiddelde 40 μg/m³ Grenswaarde 

24-uurgemiddelde over-
schrijding is toegestaan op 
niet meer dan 35 dagen per 
jaar 

50 μg/m³ Grenswaarde 

Fase 2 (*)    
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Jaargemiddelde 20 μg/m³ Grenswaarde 

24-uurgemiddelde over-
schrijding is toegestaan op 
niet meer dan 7 dagen per 
jaar 

50 μg/m³ Grenswaarde 

(*) Indicatieve grenswaarde te herzien in het licht van nader informatie over de effecten op gezondheid en milieu, technische 
haalbaarheid en ervaring met de toepassing van de grenswaarde van fase 1 in de lidstaten. 

 
Voor de parameter PM2,5 geldt de grenswaarde uit Richtlijn 2008/50 betreffende de luchtkwaliteit en 
schonere lucht voor Europa.  
 
Deze Richtlijn verplicht de lidstaten om de blootstelling aan PM2,5 in stedelijke gebieden tegen 2020 
met gemiddeld 20% te doen dalen in vergelijking met het niveau van 2010. Op hun volledig grondgebied 
moeten de lidstaten een PM2,5-grenswaarde van 25 µg/m³ in acht nemen. Deze grenswaarde moest in 
2015 worden bereikt.  
 
Tegen 1 januari 2020 is er ook een indicatieve jaargrenswaarde van 20 µg/m³ vooropgesteld. In de hui-
dige richtlijn wordt voor PM2,5 ook een gemiddelde blootstellingsindex gedefinieerd. De gemiddelde 
stedelijke achtergrond dient in 2020 te liggen op 15,2 µg/m³. 
 
Algemene luchtkwaliteit 
 
De kwaliteit van de omgevingslucht wordt bepaald door natuurlijke emissies en emissies afkomstig van 
menselijke activiteiten zoals industrie, energievoorziening, landbouw, gebouwenverwarming en verkeer, 
en dit gekoppeld aan de weersomstandigheden welke niet alleen effect hebben op de grootte van di-
verse emissies (bvb. bij gebouwverwarming) maar tevens verantwoordelijk zijn voor de mate van 
transport en verdunning van polluenten. De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt opgevolgd door de 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) via onder meer het telemetrisch meetnet dat instaat voor de opvol-
ging van de algemene luchtkwaliteit voor de voornaamste luchtgassen en voor het fijne stofgehalte. 
 
In de directe omgeving van het plangebied zelf zijn geen meetpunten gelegen. 
 
De huidige situatie van de luchtkwaliteit in het studiegebied wordt beschreven aan de hand van de 
Luchtkwaliteitskaarten die op de website van VMM worden beschikbaar gesteld.  Deze kaarten geven 
voor NO2, PM10,PM2,5 en BC  informatie over de huidige luchtkwaliteit in het plangebied. De immissie-
concentraties in het studiegebied worden getoetst aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen. 
 
De kaarten laten zien dat steden en drukke verkeersaders, hotspots zijn voor luchtvervuilende stoffen 
zoals stikstofdioxide en fijn stof.  In onderstaande illustraties wordt een beeld van de luchtkwaliteit in de 
omgeving van het plangebied weergegeven.  Op deze kaarten zijn duidelijke verhogingen ter hoogte van 
belangrijke verkeersaders merkbaar.  
 
De laag met de NO2 jaargemiddelde visualiseert de jaargemiddelde concentratie van NO2. Vanaf een 
jaargemiddelde concentratie van 40 μg/m³ is de norm overschreden. Dit gebeurt voornamelijk op ver-
keersintensieve plaatsen.  
 
In het plangebied kan volgens de applicatie een achtergrondconcentratie verwacht worden van 11 tot 
20 μg/m³ (2017). Het PM10 jaargemiddelde (2017) bedraagt voor het plangebied tussen de 11 en de 20 
μg/m³. Ter hoogte van de bestaande ontsluitingswegen zijn hoger waarden waarneembaar. Vanaf een 
jaargemiddelde concentratie van 40 μg/m³ is de norm overschreden.  
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Figuur 36: gemiddelde NO2 voor 2017 (µg/m³) 

 

 
Figuur 37: gemiddelde PM10 voor 2017 (µg/m³) 
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Figuur 38: gemiddelde PM2,5 voor 2017 (µg/m³) 

 
 
Zwarte koolstof (BC, Black Carbon) is een onderdeel van fijn stof en wordt gevormd bij onvolledige ver-
branding van fossiele brandstoffen, biomassa en biobrandstof. Zwarte koolstof bevindt zich voorname-
lijk in de ultrafijne fractie van het fijn stof. Zwarte koolstof is een maat voor de roetconcentratie in de 
omgevingslucht. Voor zwarte koolstof bestaat er geen wetgeving. Zwarte koolstof is een maat voor de 
roetconcentratie in de omgevingslucht. In het plangebied kan volgens de applicatie een achtergrondcon-
centratie verwacht worden van tussen de 0,51 en de 1 μg/m³.  
 

 
Figuur 39: gemiddelde BC voor 2017 (µg/m³) 
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13.3.4.3 Effectvoorspelling en -beoordeling 
 
Rekening houdend met de prognoses inzake wijziging in verkeersintensiteiten en de te verwachten evo-
lutie inzake de samenstelling van de uitlaatgassen en de achtergrond luchtkwaliteit, wordt de toekom-
stige situatie kwantitatief ingeschat. Dit wordt voor de referentiesituatie en de toekomstige situatie on-
derzocht voor die wegsegmenten waarvoor relevante verschillen optreden. Hiervoor wordt gebruik ge-
maakt van de mobiliteitsgegevens. De impact van het wegverkeer langs de belangrijkste wegen in het 
studiegebied wordt in kaart gebracht met behulp van modelberekeningen. Dit betreft berekeningen met 
het model CAR -Vlaanderen III voor stedelijk gebied en met het model IFDM-traffic voor gewest- en au-
tosnelwegen of wegsegmenten die in een meer open gebied gelegen zijn. 
 
Onderstaand worden de selectiecriteria weergegeven: 
 
CAR Vlaanderen: 

− Geschikt voor het modelleren van de luchtkwaliteit in bebouwde omgevingen 

− Mag niet gebruikt worden in open omgeving (zonder bebouwing)  
 
IFDM traffic: 

− Model met focus op berekening van de luchtkwaliteit langs gewestwegen, autosnelwegen en 
buitenstedelijke wegen  

− Enkel geschikt voor het modelleren van de luchtkwaliteit in open omgevingen 

− geen bebouwing binnen de 30 m 
 
De invoergegevens en aannames worden in het rapport duidelijk aangegeven. De referentiesituatie 
heeft betrekking op het jaar 2018 wat betreft de verkeersgevens. Wat betreft vlootsamenstelling wordt 
vanuit een worst case benadering gewerkt met de situatie 2020. In de referentiesituatie worden de 
luchtemissies van het verkeer in de geselecteerde wegen en de luchtkwaliteit langs deze wegen bere-
kend.  
 
De output bestaat uit indicatoren (jaargemiddelden, aantal overschrijdingen van grenswaarde voor 
PM10 en NO2) voor PM10, PM2,5 , NO2 en BC. 
 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de luchtkwaliteit nabij eventuele bewoning en andere gevoelige 
receptoren ( scholen, rusthuizen,..) in het studiegebied. Om de kwaliteit van de omgevingslucht te eva-
lueren, worden de modelresultaten getoetst aan de grens- en richtwaarden voor omgevingslucht. 
Voor situaties waarbij geen relevante verschillen te verwachten zijn, wordt een louter kwalitatieve be-
oordeling opgenomen. 
 
De effectbeoordeling van het plan gebeurt t.o.v. de situatie 2018. In de toekomstige situatie worden de-
zelfde wegen behandeld als in de referentiesituatie. De ontsluitingsweg is in de referentiesituatie nog 
niet aanwezig, zodat ook immissieconcentraties langs deze weg kunnen worden berekend. Het verschil 
tussen geplande situatie en de referentiesituatie wordt voor de verschillende tracés berekend en uitge-
drukt als een percentage van de luchtkwaliteitsdoelstelling (bijdrage plan). 
 
De bijdragen van het plan aan de immissieconcentraties worden getypeerd als verwaarloosbaar, beperkt 
negatief, negatief of aanzienlijk negatief zoals opgenomen in onderstaand tabel. 
 
Er wordt nagegaan of er in het studiegebied zones aanwezig zijn waar de milieukwaliteitsnormen reeds 
voor 80% zijn opgevuld (milieugebruiksruimte). Deze zones worden dan afgebakend als kwetsbaar waar-
voor bij matige effecten milderende maatregelen worden voorgesteld. 
 
De impact wordt beoordeeld aan de hand van het significantiekader voor emissies afkomstig van indu-
strie of andere stationaire bronnen en voor lijninfrastructuur (en dus emissies afkomstig van mobiele 
bronnen) uit het richtlijnenboek Lucht (januari 2012). Het beoordelingskader voor lucht is opgenomen in 
onderstaande tabel.  
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De afstand voor de bepaling van het effect ten gevolge van de gewijzigde mobiliteit zal bepaald worden 
in functie van de aanwezige woningen. 
 
Tabel 13.4: Significantiekader lucht 

Wijziging luchtkwaliteit langs de weg 

(Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage X) 

Beoordeling  

X > -10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegela-
ten aantal overschrijdingen 

+3 Aanzienlijk positief 

X > -3% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 
aantal overschrijdingen  

belangrijke bijdrage  

+2 Positief 

X > -1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 
aantal overschrijdingen  

beperkte bijdrage 

+1 Beperkt positief 

- 1% ≤ X ≤ + 1% 0 Geen aantoonbare impact 

X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 
aantal overschrijdingen  

beperkte bijdrage  

-1 Beperkt negatief 

X > 3% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 
aantal overschrijdingen  

belangrijke bijdrage  

-2 Negatief  

X > 10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 
aantal overschrijdingen  

-3 Aanzienlijk negatief 

 
Dit beoordelingskader wordt voor de relevante wegen afzonderlijk toegepast. Hierbij kunnen er per 
wegsegment naargelang de parameter verschillende scores toegekend worden. Om de globale impact te 
kunnen bepalen van het voorliggende plan wordt de impactscore, per parameter en per wegsegment 
omgezet naar een globale impactscore. Deze globale impactscore zal bepaald worden op basis van ex-
pert judgement. 
 
De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen: 
 

Tabel 13.5: Koppeling scores aan milderende maatregelen discipline Lucht 

Score Milderende maatregelen? 

Score -1 (beperkt 
negatief effect) 

Indien het effect -1 is, is een onderzoek naar milderende maatregelen minder dwingend, tenzij de mili-
eukwaliteitsnorm in de referentiesituatie reeds voor 80% ingenomen wordt. 

Score -2 (negatief 
effect) 

Milderende maatregelen moeten gezocht worden in het MER met zicht op implementatie ervan op 
korte termijn. 

Score -3 (aanzien-
lijk negatief effect) 

Milderende maatregelen zijn essentieel. Er wordt altijd verwacht dat het effect van de milderende 
maatregelen doorgerekend wordt en opnieuw getoetst. 

 
Voor de percentielen en/of omstandigheden die niet volledig met gemiddelden kunnen beoordeeld 
worden, is een ander toetsingskader van kracht: 
 

Tabel 13.6: Percentages voor percentielen/aantal overschrijdingen 

Criterium Beoordeling score 

Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage X en/of aantal overschrijdingen: 

X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toe-

gelaten aantal overschrijdingen 

Beperkt negatief effect -1 

X > 5% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toe-

gelaten aantal overschrijdingen 

Negatief effect -2 

X > 20% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toe-

gelaten aantal overschrijdingen 

Aanzienlijk negatief effect -3 
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Link milderende maatregelen:  Er wordt geen link met milderende maatregelen voor- 

    gesteld. De deskundige beoordeelt en rapporteert  

    de noodzaak aan milderende maatregelen 

 
 
 
13.3.5 Discipline Bodem  
 
13.3.5.1 Afbakening van het studiegebied 
 
Het studiegebied wordt in het horizontale vlak bepaald door de contouren van de tracés en de zoekzone 
en verder uitgebreid met de eventuele invloedssfeer van bronbemaling. Binnen deze invloedssfeer kun-
nen immers wijzigingen optreden in bodemkwaliteit en kan het risico tot bodemzetting wijzigen. In het 
verticale vlak beschouwen we de maximale diepte van de werken en de daaronder liggende bodemlaag. 
Rekening houdend met de mogelijkheid om de ontsluitingsweg plaatselijk in tunnel of in verzonken sleuf 
aan te leggen worden de werkzaamheden (bronbemaling) verwacht tot op een diepte van maximum 10 
m-mv. Ter hoogte van de aan te leggen kunstwerken (bvb bruggenhoofden) kan de impact zich lokaal 
dieper uitstrekken, bvb voor de voorziening van funderingen. 
 
13.3.5.2 Bespreking van de referentiesituatie 
 
Voor een beknopte beschrijving van de huidige situatie wordt verwezen naar §7. Het plan-MER zal een 
meer uitgebreide beschrijving van de referentiesituatie geven waarbij de aandacht uitgaat naar: aanwe-
zige bodemtypes (bodemkaart), topografie, erosiegevoeligheid, bodemkwaliteit en geologische opbouw 
van de ondergrond. 
 
13.3.5.3 Effectvoorspelling en -beoordeling 
 
Voor de discipline bodem beschouwen we de volgende relevante effectengroepen:  

− Structuurwijziging 

− Profielwijziging 

− Bodemzetting 

− Bodemkwaliteit 
 
 
Structuurwijziging 
Waar profielwijziging optreedt (bvb vergraving, aanbrengen verharding), is structuurwijziging onderge-
schikt. Structuurwijziging is daarom vooral relevant ter hoogte van tijdelijke werfzones. Gezien dit sterk 
gerelateerd is met de wijze van uitvoering van de werken en gezien de te verwachten impact beperkt is, 
komt dit later aan bod bij de milieueffectbeoordeling op projectniveau. In het plan-MER zal nagegaan 
worden of er gevoelige bodems zijn in de zoekzone, die beter vermeden worden voor de inrichting van 
de werfzone, vb veenbodems, kleibodems, gleyige leembodems,… 
 

Profielwijziging 
De effectgroep profielwijziging houdt de impact van uitgravingen en ophogingen en het inbrengen/ver-
wijderen van bodemvreemde materialen op het bodemprofiel in. Deze impact zal zich dan ook voorna-
melijk tijdens de aanlegfase (project-niveau) voordoen. Waar relevant wordt aandacht besteed aan de 
waarde en authenticiteit van het bodemprofiel. Criteria om de aanzienlijkheid van deze effectgroep in te 
schatten zijn: het al dan niet aanwezig zijn van een profielontwikkeling, oppervlakte profielwijziging, 
diepte profielwijziging en de authenticiteit/verstoringsgraad van het bodemprofiel. De profielwijziging 
wordt algemeen beoordeeld op planniveau. Er wordt nagegaan waar waardevolle bodemprofielen gele-
gen zijn in de zoekzone die beter vermeden worden, vb bodemkundig erfgoed, bodems met een uitge-
sproken profielontwikkeling (g, h, m),… 
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Bodemzetting 
Bemaling kan bodemzetting veroorzaken door de ontwatering van een slappe, samendrukbare laag. 
Deze voor bodemzetting gevoelige bodemlagen omvatten kleiig en/of venig materiaal. Vaak zullen zet-
tingen ten gevolge van belangrijke grondwerken en grondwateronttrekking pas na de werken tot uiting 
komen. Momenteel is geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de noodzaak van eventuele 
bronbemalingen en uitvoeringstechnische aspecten (duur, diepte, uitvoeringswijze, …). Op planniveau 
kan enkel een ruwe inschatting van het risico op bodemzetting worden gegeven aan de hand van de 
aanwezigheid van zettingsgevoelige bodems, vb veenbodems, kleibodems, gleyige leembodems,… 
 
Bodemkwaliteit 
Een wijziging in bodem- en grondwaterkwaliteit kan optreden als gevolg van grondverzet, vervuild af-
stromend wegwater, verspreiding van gekende verontreinigingen door het uitvoeren van bronbemaling 
en calamiteiten: 

− Grondverzet is sterk gerelateerd met uitvoeringstechnische aspecten, die op planniveau nog 
niet gekend zijn, en waarvoor strikte regelgeving van toepassing is. Dit wordt hier dan ook niet 
verder behandeld. 
 

− Vervuild afstromend wegwater (diffuse verontreiniging) kan indirect de bodem- en grondwater-
kwaliteit negatief beïnvloeden. Dit aspect wordt algemeen en kwalitatief besproken.  

 

− Als gevolg van bemaling kan een risico ontstaan op verspreiding van verontreinigende elemen-
ten, die reeds aanwezig zijn in de bodem of het grondwater. Er zal nagegaan worden of er zich 
binnen de potentiële invloedssfeer van bronbemaling bestaande/gekende verontreinigingen 
bevinden. Voor deze verontreinigingen wordt nagegaan in welke mate ze zich kunnen versprei-
den en dus een risico vormen voor een verdere verontreiniging van bodem en grondwater. Dit 
aspect komt aan bod bij de bespreking van de tracés. 

 

− Calamiteiten: het risico op calamiteiten wordt algemeen en kwalitatief besproken. 
 
 
13.3.6 Discipline Water 
 
13.3.6.1 Afbakening van het studiegebied 
 
Voor wat betreft de oppervlaktewaterkwantiteit (en onrechtstreeks waterkwaliteit) wordt het studiege-
bied bepaald door het stroomgebied van de waterlopen in de omgeving. Voorliggend studiegebied 
wordt bijgevolg bepaald door het deelbekken van de Grote Laak. De waterkwantiteit- en kwaliteit wordt 
besproken voor dit ruimere studiegebied, terwijl er wat betreft de structuurkwaliteit wordt toegespitst 
op het plangebied. 
 
Wat betreft het grondwater komt het studiegebied overeen met studiegebied bodem, namelijk de zoek-
zone uitgebreid met de invloedszone van een mogelijke bemaling. 
 
13.3.6.2 Bespreking van de referentiesituatie 
 
Voor een beknopte beschrijving van de huidige situatie wordt verwezen naar §7. Het plan-MER zal een 
meer uitgebreide beschrijving van de referentiesituatie bevatten waarbij de aandacht uitgaat naar: hy-
drogeologie binnen het studiegebied, beschrijving van de relevante watervoerende lagen, afwatering, 
grondwaterkwetsbaarheid, grondwatertafel (diepte grondwatertafel en infiltratiegevoeligheid), grond-
waterstromingen, grondwaterkwaliteit, hydrografie en specifieke afwatering ter hoogte van het plange-
bied, waterkwaliteit (peilen, debieten, overstromingsrisico), ecologische kwaliteit (fysisch – chemische 
waterkwaliteit, biologische waterkwaliteit, structuurkwaliteit).  
 
13.3.6.3 Effectvoorspelling en -beoordeling 
 
Voor de discipline water beschouwen we de volgende relevante effectengroepen:  

− Wijziging grondwaterkwantiteit (verdroging/vernatting) 
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− Wijziging grondwaterkwaliteit 

− Wijziging grondwaterstroming 

− Wijziging grondwaterkwetsbaarheid 

− Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit 

− Wijziging fysisch-chemische en biologische oppervlaktewaterkwaliteit 

− Wijziging structuurkwaliteit 
 
Wijziging grondwaterkwantiteit (verdroging/vernatting) 
Een wijziging in grondwaterkwantiteit/grondwaterstanden kan optreden door bronbemaling tijdens de 
werken, een gewijzigde infiltratie door het aanbrengen van verhardingen en door een beïnvloeding van 
de grondwaterstroming (bv. door het voorzien van ondergrondse constructies). 
 

− Bemaling kan nodig zijn, daar waar de ontsluitingsweg verdiept komt te liggen. De impact van 
bemaling hangt samen met de mate waarin de grondwatertafel dient verlaagd te worden, de 
eigenschappen van de bodem (hoe zandiger, hoe verder de invloedssfeer reikt), de manier 
waarop de bronbemaling wordt uitgevoerd (open of gesloten bouwput) en de duur van de 
bronbemaling. De impact van bronbemaling is dus sterk afhankelijk van de uitvoeringstechni-
sche aspecten, dewelke op planniveau nog niet gekend zijn. Hoewel er momenteel geen con-
crete informatie voorhanden is met betrekking tot de benodigde bronbemaling, wordt indica-
tief – aan de hand van de empirische formule van Sichardt – de mogelijke invloedssfeer van 
deze bronbemaling begroot. Hierbij wordt uitgegaan van een worst-case-scenario. De ruwe be-
groting gebeurt onder meer in functie van een inschatting van eventuele irreversibele effecten 
op vegetatie in de discipline Biodiversiteit en in functie van het nagaan van mogelijke risico’s op 
het verspreiden van eventueel aanwezige verontreinigingen in het grondwater. 
 

− In principe zorgt het plan lokaal (ter hoogte van de nieuwe verharde oppervlakte) voor een be-
perking van de infiltratiemogelijkheden, wat leidt tot verdroging, terwijl elders (daar waar het 
water afstromend van de verharde oppervlakte terechtkomt) vernatting zal optreden. Gezien 
het hemelwater maximaal wordt opgevangen in open langsgrachten, wordt dit effect als een 
algemeen effect beschouwd als gevolg van de realisatie van de weg en als niet onderscheidend 
tussen de alternatieven.  

 

− Ondergrondse constructies kunnen een impact hebben op de grondwaterstroming indien ze 
dwars op de stromingsrichting aangebracht worden. Afhankelijk van de abiotische omstandig-
heden (aanwezigheid van goed- of slecht doorlaatbare lagen), kan de plaatsing van een onder-
grondse constructie stroomopwaarts voor vernatting en stroomafwaarts voor een verdroging 
zorgen. In tegenstelling tot de effecten van bemaling zijn deze effecten mogelijks permanent. 

 

Grondwaterkwantiteit (verdroging/vernatting) Significantie 

Beperkte of tijdelijke wijziging over kleine oppervlakte 0 

Beperkte of tijdelijke wijziging over matige oppervlakte -1 

Beperkte of tijdelijke wijziging over grote oppervlakte; gevoelige of langdurige wijzi-

ging over matige oppervlakte 

-2 

Gevoelige of langdurige wijziging over grote oppervlakte -3 

 
Grondwaterkwaliteit 
Een wijziging in (bodem- en) grondwaterkwaliteit kan optreden als gevolg van grondverzet, vervuild af-
stromend wegwater, verspreiding van gekende verontreinigingen door het uitvoeren van bronbemaling 
en calamiteiten: 

− Grondverzet is sterk gerelateerd met uitvoeringstechnische aspecten, die op planniveau nog 
niet gekend zijn, en waarvoor strikte regelgeving van toepassing is. Dit wordt hier dan ook niet 
verder behandeld.  
 

− Vervuild afstromend wegwater kan indirect de (bodem- en) grondwaterkwaliteit negatief beïn-
vloeden. Dit aspect wordt algemeen en kwalitatief besproken.  
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− Als gevolg van bemaling kan een risico ontstaan op verspreiding van verontreinigende elemen-
ten, die reeds aanwezig zijn in het grondwater. Er zal nagegaan worden of er zich binnen de po-
tentiële invloedssfeer van bronbemaling bestaande/gekende verontreinigingen bevinden. Voor 
deze verontreinigingen wordt nagegaan in welke mate ze zich kunnen verspreiden en dus een 
risico vormen voor een verdere verontreiniging van bodem en grondwater. Dit aspect komt aan 
bod bij de bespreking van de verschillende tracés. 

 

− Calamiteiten: het risico op calamiteiten wordt algemeen en kwalitatief besproken. 
 
Wijziging grondwaterstroming en geohydrologische opbouw 
Daar waar de weginfrastructuur beneden maaiveld wordt aangelegd, kan een wijziging optreden in het 
grondwaterstromingspatroon. Criteria die de significantie bepalen, zijn onder meer de diepte van de in-
grepen ten opzichte van de dikte van de bovenste watervoerende laag en de richting van de weginfra-
structuur t.o.v. de richting van de grondwaterstroming. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de rich-
ting van de grondwaterstroming. Deze leemte wordt ondervangen door een voorzichtigheidsbeginsel te 
hanteren. Per tracévariant wordt onderzocht in welke mate een risico op wijziging van het grondwater-
stromingspatroon ontstaat. 
 
Wijziging grondwaterkwetsbaarheid 
De grondwaterkwetsbaarheid is afhankelijk van de omvang en de aard van de watervoerende laag, de 
deklaag, de eventuele verontreiniging en de grondwatertoestand in natuurlijke en kunstmatige omstan-
digheden. Ingrepen waarbij grote vergravingen of grondwaterwinningen worden voorzien, kunnen een 
wijziging in de grondwaterkwetsbaarheid tot gevolg hebben. Gezien dergelijke ingrepen zich slechts 
over een beperkte oppervlakte zullen voordoen (in verhouding tot het grondwatersysteem), zal de im-
pact ervan op de grondwaterkwetsbaarheid slechts zeer lokaal optreden en bijgevolg verwaarloosbaar 
zijn. De geplande ingrepen hebben geen tot een verwaarloosbare invloed op de grondwaterkwetsbaar-
heid en worden verder niet besproken. 
 
Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit 
Een wijziging in waterkwantiteit kan optreden door een toename aan verharde oppervlakte, het kruisen 
van waterlopen en de inname van overstromingsgevoelig gebied: 
 

− Bijkomende verharding resulteert in een versnelde afvoer van hemelwater, waardoor het piek-
debiet in de ontvangende waterlopen toeneemt. Waar nieuwe verhardingen worden voorzien 
zal dit gepaard moeten gaan met het voorzien van voldoende waterberging. De toename aan 
verharding wordt bepaald per tracé. De benodigde bergingscapaciteit wordt benaderend bere-
kend – rekening houdend met de eisen van de waterloopbeheerder – en voorstellen naar in-
richting van het afwaterings- en bergingssysteem worden geformuleerd. Voortbouwend op het 
voorgaande wordt nagegaan in hoeverre het plan een invloed heeft op de lokale overstro-
mingsproblematiek. Een eventuele stijging/daling van de piekafvoer kan immers het overstro-
mingsrisico beïnvloeden. 
 

− Waar waterlopen worden gekruist, kan een wijziging van de dwarssectie de afwateringskarak-
teristieken beïnvloeden. Criteria die mee de impact bepalen zijn: bijkomende of bestaande krui-
sing, wijziging dwarssectie in verhouding tot de totale dwarssectie. Indien er een impact moge-
lijk is, wordt nagegaan of deze een invloed heeft op de globale afwatering van de waterlopen 
en op het overstromingsrisico. 

 

− Wanneer de realisatie van de weg samengaat met de inname van effectief waterbergingsge-
bied, kan dit leiden tot een hogere watertoevoer elders. De inname van effectief waterber-
gingsgebied moet steeds gecompenseerd worden, zodat elders geen wateroverlastproblemen 
gecreëerd worden. 

 

− Daarnaast kan een tijdelijke impact optreden op de waterkwantiteit indien een waterloop in-
vloed ondervindt van tijdelijke bemaling (verdroging). Hoewel het om een tijdelijke impact 
gaat, kunnen irreversibele effecten optreden ten aanzien van omliggende natuur (verdroging). 
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Binnen deze effectgroep wordt nagegaan waar welke waterlopen mogelijk invloed van bema-
ling kunnen ondervinden. In functie van de discipline biodiversiteit wordt per tracévariant aan-
gegeven welke waterlopen zich binnen de eventuele invloedssfeer van bemaling bevinden.  

 
De impact van bovenstaande elementen op de waterkwantiteit wordt eerst algemeen besproken. Ver-
volgens wordt per tracévariant nagegaan of er specifieke kenmerken zijn van de tracés of de omgevings-
kenmerken waardoor de algemene effectbespreking genuanceerd dient te worden op deze specifieke 
locaties. Per item wordt aangegeven of er een positieve, neutrale of negatieve impact is. De eindbeoor-
deling per variant gebeurt door de som te maken van de beoordeling per item. 
 

Oppervlaktewaterkwantiteit  Significantie 

Zeer significante afname van het risico op wateroverlast op 1 locatie of significante afname van 
het risico op wateroverlast op diverse locaties 

+3 

Significante afname van het risico op wateroverlast op 1 locatie of beperkte afname van het ri-
sico op wateroverlast op diverse locaties 

+2 

Beperkte afname van het risico op wateroverlast op 1 locatie  +1 

Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op wateroverlast 0 

Beperkte toename van het risico op wateroverlast op 1 locatie  -1 

Significante toename van het risico op wateroverlast op 1 locatie of beperkte toename van het 
risico op wateroverlast op diverse locaties 

-2 

Zeer significante toename van het risico op wateroverlast op 1 locatie of significante toename 
van het risico op wateroverlast op diverse locaties 

-3 

 
Wijziging fysisch-chemische en biologische oppervlaktewaterkwaliteit 
Een wijziging in fysisch-chemische en biologische oppervlaktewaterkwaliteit kan optreden als gevolg van 
vervuild afstromend wegwater, verspreiding van gekende verontreinigingen door het uitvoeren van 
bronbemaling en calamiteiten: 
 

− Vervuild afstromend wegwater kan de oppervlaktewaterkwaliteit negatief beïnvloeden. Het 
MER zal dit aspect op kwalitatieve wijze behandelen op basis van een literatuurstudie.  
 

− Als gevolg van bronbemaling kan een risico ontstaan op verspreiding van verontreinigende ele-
menten bij lozing van het bemalingswater op het oppervlaktewatersysteem. Dit aspect komt 
reeds aan bod bij de discipline bodem en grondwater. Controle van bemalingswater biedt tij-
dens de aanlegfase een bijkomende garantie op het vermijden van lozen van verontreinigingen 
in het oppervlaktewatersysteem. 

 

− Calamiteiten: het risico op calamiteiten wordt algemeen en kwalitatief besproken. 

 

Wijziging structuurkwaliteit 
De structuurkwaliteit kan lokaal wijzigen daar waar de weginfrastructuur waterlopen kruist. Deze wijzi-
gingen zullen zeer lokaal optreden en hangen sterk af van uitvoeringstechnische aspecten. Bijgevolg ligt 
de focus in deze effectgroep op het formuleren van aanbevelingen voor de verdere uitwerking van het 
project. 
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13.3.7 Discipline Biodiversiteit  
 
13.3.7.1 Afbakening van het studiegebied 
 
De afbakening van het studiegebied is afhankelijk van de beschouwde effectengroep. Het betreft name-
lijk de gehele zone die onderhevig is aan een gewijzigd geluidsklimaat, de zone tot waar zich mogelijk 
verdrogingseffecten voordoen ten gevolge van bemalingen, de zone waar direct ecotoopverlies op-
treedt en de zone die beïnvloed wordt door barrière-effecten en/of ontsnipperende effecten.  
 
13.3.7.2 Bespreking van de referentiesituatie 
 
Voor een beknopte beschrijving van de huidige situatie wordt verwezen naar §7. In het plan-MER zal 
een meer uitgebreide beschrijving van de referentiesituatie worden opgenomen. Hierbij zal aandacht 
uitgaan naar:  

− Ecologische waarde met aandacht naar vegetatie en fauna. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit 
naar waardevolle natuurtypes of soorten; 

− Aandachtsgebieden worden afgebakend op basis van belangrijke biologische waarden, be-
schermde gebieden en beheerde groengebieden;  

− Aandachtsgebieden worden beschreven aan de hand van de aanwijzingsbesluiten en manage-
mentplannen 

− Beschrijving van vegetatie gebeurt niet op basis van een gedetailleerde inventaris van alle voor-
komende plantensoorten, maar op basis van aanwezige natuurtypes en met bijzondere aan-
dacht voor kwetsbare en bedreigde soorten en doelsoorten of natuurtypes. Desktoponderzoek 
wordt aangevuld met bevindingen van een terreinbezoek.  

− Beschrijving van de potenties in het gebied op basis van de abiotische kenmerken en ruimte-
lijke kwaliteiten (vb. aanwezigheid van een grote aaneengesloten open ruimte en verbindings-
mogelijkheden met andere gebieden), relictpopulaties en juridische en beleidsmatige rand-
voorwaarden (vb. beschermingsgraad).  

 
13.3.7.3 Effectvoorspelling en -beoordeling 
 
Binnen de discipline Biodiversiteit worden volgende effectgroepen onderscheiden: 

− ecotoop/habitatwijziging: verlies en creatie, 

− versnippering en barrièrewerking, 

− verstoring, 

− verdroging/vernatting, 

− verontreiniging en eutrofiëring. 
 
Ecotoop en habitatwijziging: verlies en creatie 
De beoordeling van effecten binnen de effectengroep ecotoop/habitatwijziging omvat de impact door 
direct ruimtebeslag, impact op leefgebieden van soorten en opportuniteiten tot ecotoop/habitatcreatie.  
 
Het direct ruimtebeslag wordt op hoofdlijnen weergegeven per tracé. Van belang is de bijkomende 
ruimte-inname, in het bijzonder ter hoogte van ecologisch waardevolle ecotopen (volgens de BWK ver-
sie 2 en een terreinbezoek) en ecotopen met een beschermd statuut zoals Natura 2000, verboden te 
wijzigen vegetaties of gelegen binnen SBZ, VEN-gebied, natuurreservaten of gebieden binnen  patrimo-
niumbeheer van ANB.  
 
Aangezien we op planniveau nog niet beschikken over afbakeningen en oppervlaktes van benodigde 
werfzones, kan dit ruimtebeslag niet begroot worden in deze fase van het proces. Ook kruisingen met 
andere infrastructuren kunnen bijkomende ecotoopinname met zich meebrengen, maar gezien de 
exacte dimensionering van deze kruisingen op planniveau nog niet gekend zijn, kan deze ecotoopin-
name niet in detail bepaald worden. Wel kunnen er aanbevelingen worden geformuleerd voor bijvoor-
beeld de inrichting van de kruispunten en de mogelijke locatie van de werfzone in functie van de poten-
tiële ecotoopinname. Ook kunnen aanbevelingen gegeven worden voor zones die best gevrijwaard wor-
den. 
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De inname van leefgebieden van soorten wordt afgeleid van beschikbare data zoals de BWK, aanduiding 
van faunistisch belangrijke gebieden, de databank op waarnemingen.be, aangevuld met eigen terrein-
waarnemingen. 
 
Ecotoop/habitatcreatie ontstaat vb. langsheen de bermen en ter hoogte van eventueel noodzakelijke 
waterbufferbekkens. Dit zal deels op projectniveau verder uitgewerkt worden. In het plan-MER kunnen 
wel reeds aanbevelingen worden geformuleerd.  
 
De beoordeling van de effecten betreft een integrale afweging waarbij volgende factoren in beschou-
wing genomen worden: 

− ingenomen oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats;  

− al dan niet faunistisch belang 

− status van de ecotopen; al dan niet beschermde ecotopen (Natura 2000, verboden te wijzigen 
vegetaties, ligging binnen SBZ, VEN, natuurreservaten,…); 

− de ecologische betekenis van de ecotopen binnen de globale ecologisch-ruimtelijke infrastruc-
tuur (situering binnen natuurcomplexen, aan de rand ervan of eerder geïsoleerd).  

 
Indien bepaalde ontwikkelingen en werkzaamheden zouden gepaard gaan met het verwijderen van bos-
oppervlakte, zijn de bepalingen van het Bosdecreet van toepassing. Het Bosdecreet onderging een gron-
dige wijziging door het decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos. 
 
Volgens het Vegetatiebesluit is het onder meer verboden om vennen, heiden, duinvegetaties, moeras-
sen en waterrijke gebieden te wijzigen. Het wijzigen van historisch permanent grasland en poelen is ver-
boden in onder meer groengebied, parkgebied en buffergebied. In onder meer groengebied geldt de na-
tuurvergunningplicht voor het wijzigen van kleine landschapselementen zoals waterlopen en hun ber-
men, houtkanten en bomenrijen. Bij inname of wijziging dienen maatregelen genomen worden. Dit 
vormt een aandachtspunt op projectniveau. 
 

Ecotoop/habitat inname/creatie Significantie 

Ontstaan van een aanzienlijk (bijkomend) areaal van een waardevol ecotoop of creatie optimale habi-
tatcondities voor een waardevolle soort 

+3 

Areaaltoename van een waardevol ecotoop of verbetering van de habitatcondities van een belangrijke 
soort 

+2 

Creatie van ecotopen met enige, maar relatief beperkte natuurwaarde +1 

Geen of verwaarloosbare ecotoop/habitatverlies of beperkt areaalverlies van een minder waardevol 
ecotoop/soort 

0 

Beperkt areaalverlies van een waardevol ecotoop in verhouding tot het totale areaal binnen het studie-
gebied of inname van een minder waardevol ecotoop/habitat 

-1 

Niet te verwaarlozen areaalverlies van een waardevol ecotoop of habitat van een waardevolle soort in 
verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied  

-2 

Significant areaalverlies van een waardevol tot zeer waardevol ecotoop binnen het studiegebied of sig-
nificante afname van habitat van een waardevolle soort 

-3 

 
Versnippering en barrièrewerking 
Versnippering omvat effecten van verlies van leefgebied, kleinere oppervlakte van de resterende frag-
menten, toegenomen isolatie van de leefgebieden en toegenomen randeffecten. Hierdoor wijzigt de ha-
bitatkwaliteit van de overgebleven fragmenten. Uit deze omschrijving blijkt dat versnippering, barrière-
effect en habitatdestructie nauw verwante effectengroepen zijn. Verlichting en lawaai versterken de 
barrièrewerking.  
 
Ten aanzien van de versnipperende werking van lijninfrastructuur dient men rekening te houden met 
type verharding en frequentie van het gebruik van de infrastructuur. Zo komt men tot onderstaande ta-
bel (Defloor et al. 2001). 
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Tabel 13.7. Verschillende impactklassen met betrekking tot het barrière-effect voor fauna; voor lineaire transportin-
frastructuur i.e. wegen, kanalen en spoorlijnen. (Bron : Defloor et al. 2001)  

 
 

Daarnaast hangt het versnipperend effect af van faunapassages en van de inrichtingsmodaliteiten (vb. 
kruisingen met waterlopen).  
De resulterende impact op vlak van ecologische connectiviteit (impact op versnippering en barrièrewer-
king en impact op vlak van ontsnippering) wordt beoordeeld. 
Om het effect van versnippering en ontsnippering te evalueren wordt rekening gehouden met de be-
staande ecologische verbindingen, barrières en versnipperingstoestand en met het belang van de be-
treffende gebieden. 
 

Versnippering en barrièrewerking Significantie 

De ecologische infrastructuur wordt doorsneden, harde barrière voor belangrijke soorten, samenhang 

wordt op bovenlokale schaal significant verstoord, permanente barrière of randeffecten; grote impact op 

belangrijke soorten/ecotopen 

-3 

De ecologische infrastructuur wordt op 1 of diverse locaties doorsneden; harde barrière, samenhang wordt 

lokaal significant verstoord, permanente barrière of randeffecten; impact op belangrijke soorten/ecotopen 

-2 

De ecologische samenhang wordt beperkt verstoord, beperkte impact op migratie, zachte barrière of barri-

èrewerking reeds aanwezig, tijdelijke barrière of negatieve randeffecten 

-1 

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of samenhang 0 

Samenhang wordt beperkt verbeterd, beperkte mitigerende maatregelen ten aanzien van migratieknel-

punten en/of randeffecten.  

+1 

Een aantal migratiebarrières worden opgeheven; samenhang wordt lokaal significant verbeterd, lokaal ont-

staan nieuwe migratiemogelijkheden, negatieve randeffecten worden in belangrijke mate gemilderd  

+2 

De ecologische infrastructuur wordt op diverse locaties verbonden, migratiebarrières worden opgeheven, 

samenhang wordt op bovenlokale schaal significant verbeterd, negatieve randeffecten worden opgeheven  

+3 

 

Visuele en auditieve verstoring door beweging of menselijke aanwezigheid 
Onder de effectengroep verstoring worden zowel visuele en auditieve verstoring alsook verstoring door 
beweging of menselijke aanwezigheid beschreven. Door verstoring neemt de habitatkwaliteit van een 
gebied af. Verstoring leidt tot gedrags- en fysiologische reacties van gevoelige receptorsoorten. Bij een 
aantal soorten leidt verstoring tot ontwijkgedrag. Hierdoor kunnen foerageergebieden of migratieroutes 
verloren gaan. Hierdoor kan verstoring de barrièrewerking van de lijninfrastructuur versterken.  
Onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat in bosrijke gebieden de afname van habitatkwaliteit door 
lawaai vermoedelijk de belangrijkste oorzaak is van lagere broeddensiteiten van vogels nabij wegen. De 
kritische geluidswaarden voor bosvogels variëren tussen ongeveer 40 en 50 dB(A) (Reijnen et al. 1997 ).  
 
Het effect van de verstoring is afhankelijk van de aard, het tijdstip en de duur van de verstoring, van de 
afstand tot de verstoringbron en de gevoeligheid van de receptoren. Echter, het is moeilijk een eendui-
dige dosis-respons relatie te voorspellen. Dit o.m. omdat bij een aantal soorten en in een aantal situaties 
tolerantie voor geluidverstoring bij continue verstoringbronnen vastgesteld werd. De geluidsverstoring 
bij exploitatie van wegenis, betreft in hoofdzaak een permanente, continue verstoring.  
 
Verlichting leidt voor nachtactieve fauna tot een beperking van de actieve periode (o.m. de Molenaar et 
al. 2000 , de Molenaar 2003 ). Bij een aantal soorten leidt verlichting tot ontwijkingsgedrag.  
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De beoordeling van de effecten betreft een integrale afweging waarbij het huidig verstoringsklimaat, de 
bijdrage van het plan tot het toekomstige verstoringsklimaat en het voorkomen van kwetsbare soorten 
en gebieden in beschouwing genomen worden.  
 

Verstoring  Significantie 

Permanente of langdurige tijdelijke verstoring (geluid hoger dan 45 dB(A)) van verstoringgevoelige, waar-

devolle gebieden of soorten belangrijk effect op populatieniveau  

-3 

Zeer omvangrijke tijdelijke verstoring in een gebied waar zeer verstoringgevoelige receptoren aanwezig 

zijn OF Permanente of langdurige tijdelijke verstoring (geluid hoger dan 45 dB(A)) van verstoringgevoelige, 

waardevolle gebieden of soorten, lokaal effect  

-2 

Tijdelijke verstoring met beperkte tot matige invloedsfeer; Permanente beperkte verstoring (geluid hoger 

dan 45dB(A)) van reeds verstoorde gebieden 

-1 

Geen of verwaarloosbare wijziging in de verstoring of matige verstoringsimpact zich in een gebied waar 

geen gevoelige receptoren (fauna) aanwezig zijn 

0 

Verbetering geluidsklimaat in een gebied waar geen of amper gevoelige fauna aanwezig zijn.  +1 

Verbetering geluidsklimaat in een gebied waar gevoelige fauna aanwezig zijn. +2 

Zeer significante verbetering geluidsklimaat in een gebied waar gevoelige fauna aanwezig zijn op diverse 

locaties of over een zone op macroniveau 

+3 

 
Verdroging en vernatting 
Verdroging/vernatting is een verzamelterm voor de effecten die het gevolg zijn van menselijke versto-
ringen van de watercyclus, het waterlopenstelsel en de waterhuishouding van de bodem.  
 
Bij uitwerking van deze effectengroep wordt gesteund op de disciplines grond- en oppervlaktewater. 
Zoals ook in die disciplines aangegeven wordt, wordt de impact in het planMER kwalitatief of semi-
kwantitatief beschreven.  
 
Mogelijke verdroging tijdens de aanlegfase kan ontstaan ten gevolge van bemaling (cfr. discipline grond-
water). Binnen de discipline grondwater zal een invloedssfeer van bronbemaling waar de ontsluitings-
weg verdiept komt te liggen, worden berekend. Binnen de discipline Biodiversiteit zal worden nagegaan 
of er waardevolle ecotopen gevoelig voor waterstandwijziging voorkomen binnen de invloedssfeer van 
bemaling.  
 
Wanneer door de toekomstige werken de infiltratiecapaciteit van de bodem aangetast wordt, kan ver-
droging of vernatting mogelijk zijn. Het verdrogingseffect zal worden afgeleid uit de milieubeoordeling 
binnen discipline grondwater. De discipline Biodiversiteit zal de effecten van de potentiële verdroging 
op flora beoordelen en de eventuele indirecte gevolgen op fauna. 
 

Verstoring  Significantie 

Globaal significant herstel van standplaatskenmerken in overeenstemming met de ecologische potentie 
van de locatie, 

+3 

Significant lokaal herstel van de standplaatskenmerken in overeenstemming met de ecologische potentie 
van de locatie 

+2 

Beperkt herstel van de standplaatskenmerken in overeenstemming met de ecologische potentie van de 
locatie 

+1 

Geen of verwaarloosbare wijziging van de hydrologie of kortdurende, lokale wijziging van de standplaats-
condities van een weinig gevoelig natuurtype of soort 

0 

Beperkte wijziging van de hydrologie op 1 locatie, nadelig voor de beperkte natuurwaarde van de locatie -1 

Tijdelijke wijziging van de hydrologie van een standplaats/habitat van een waardevol, gevoelig natuurtype 
of soort of permanente beperkte wijziging van de standplaats van een gevoelig waardevol natuurtype of 
soortpotentiële of actuele natuurwaarde 

-2 

Permanente wijziging van de hydrologie van een standplaats/habitat van een waardevol, gevoelig natuur-
type of soort 

-3 
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Verontreiniging en eutrofiëring 
Verontreiniging van grond- en/of oppervlaktewater veroorzaakt door calamiteiten of door afstromend 
wegwater kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van het ontvangende ecosysteem. Er zal worden nage-
gaan welke de mogelijke risico’s (bedreigingen) zijn en welke de gevoeligheid van de habitats en soorten 
is. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van informatie afkomstig uit de disciplines bodem, grondwater en op-
pervlaktewater. De huidige kwaliteit en waarde van het ecotoop of habitat worden mee beschouwd bij 
de effectenevaluatie.  
Verontreiniging is sterk afhankelijk van uitvoeringstechnische aspecten (type verontreiniging, diepte ver-
ontreiniging, …). Zoals reeds aangehaald in de disciplines Bodem en Water kan verontreiniging sterk be-
perkt worden indien de vigerende wetgeving correct wordt nageleefd. In deze disciplines wordt enkel 
eventuele (verspreiding van) verontreiniging door bemaling relevant beschouwd op planniveau. Deze 
vorm van verontreiniging treedt echter hoofdzakelijk op in de (diepere) ondergrond zodat de invloed op 
biodiversiteit zeer beperkt is. Deze effectengroep zal dan ook niet in het plan-MER aan bod komen. En-
kel indien bij de opmaak van het plan-MER blijkt dat verontreiniging door bemaling een groot risico be-
treft dat ook biodiversiteit kan beïnvloeden zal dit ook in het plan-MER aan bod komen. 
 
Eutrofiëring via de lucht zal worden nagegaan met de praktische wegwijzer voor passende beoordeling 
als handleiding. De lokale effecten van het verleggen van de verkeersstroom zullen worden bekeken in 
de plan-MER . Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de discipline Lucht. Op basis van de 
online depositiescan wordt een afstand bepaald waarbinnen een impact mogelijk is. De kwetsbaarheid 
voor eutrofiëring van ecotopen binnen deze afstand wordt nagegaan aan de hand van de kritische depo-
sitiewaarden in kg N/(ha.jaar). Het kader voor de beoordeling is de lokale gunstige staat van instandhou-
ding van de ecotopen.   
 
 
13.3.8 Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie  
 
13.3.8.1 Afbakening van het studiegebied 
 
Het studiegebied op macroschaal omvat het niveau van de landschapstypen. Deze omgeving wordt afge-
bakend tot de ruime zone tot waar het plangebied waarneembaar is. Het studiegebied op mesoschaal 
omvat de onmiddellijke omgeving van het plangebied. De beschrijving van het studiegebied op micro-
schaal betreft de tracés en de zoekzone zelf.  
 
13.3.8.2 Bespreking van de referentiesituatie 
 
Voor een beknopte beschrijving van de referentiesituatie wordt verwezen naar §7. In het plan-MER zal 
een meer uitgebreide beschrijving van de referentiesituatie worden opgenomen. Hierbij zal aandacht 
uitgaan naar:  
 

− Evolutie van het landschap en de situering en beschrijving van landschapstypologie en cultuur-
historische context; 

− Analyse van de cultuurhistorische kenmerken, structuurelementen en van de perceptieve ken-
merken en belevingswaarde in de onmiddellijke omgeving van de tracés. Hierbij gaat eveneens 
aandacht uit naar de aanwezige hoge landschapswaarden en erfgoedwaarden ((vastgestelde) 
landschapsatlasrelicten, beschermd erfgoed, geïnventariseerd erfgoed, archeologie…). 

− Beschrijving van de landschapselementen en –componenten met aandacht naar positieve en 
negatieve beelddragers binnen het plangebied; 

 
13.3.8.3 Effectvoorspelling en -beoordeling 
 
De effecten op het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden beschreven en beoordeeld 
volgens volgende effectengroepen: 

− Wijzigingen landschappelijke structuren en relaties 

− Wijziging erfgoedwaarde 

− Wijziging perceptieve kenmerken  
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De milieueffecten worden beoordeeld per effectgroep volgens onderstaande significantiekaders. Of een 
effect al dan niet significant is, wordt nagegaan aan de hand van diverse criteria. Deze criteria verschil-
len naargelang de effectgroep en worden hierna beschreven. De volgorde van opsomming geeft geen 
indicatie van het belang van de criteria. Voor elke effectgroep wordt steeds rekening gehouden met vol-
gende algemene criteria: 

− grootte van de impact van het effect (‘werkingsgebied’); 

− duur van het effect. 
 
Wijziging landschappelijke structuren en relaties 
Het effect op de landschappelijke structuren en relaties betreft de impact op de samenhang/versnippe-
ring van waardevolle structuren, relaties en landschapselementen en verstoring van geomorfologische 
processen. Hierbij gaat zowel aandacht uit naar de horizontale relaties als de verticale relaties.  
Door het inbrengen van nieuwe elementen en het verwijderen van bestaande, wordt de structuur van 
het landschap gewijzigd en gaat landschappelijke samenhang verloren. De ruimtelijke en functionele sa-
menhang wordt besproken binnen de discipline mens ruimtelijke aspecten.  
 
De realisatie van een nieuwe weg op zich betekent het toevoegen van een nieuw lijnelement in het be-
staande landschap, waardoor het landschap wordt versneden en versnippering optreedt.  
Indien een ongelijkvloerse kruising onder de vorm van een brug wordt voorzien, wordt een nieuw op-
gaand element in het landschap ingebracht, wat een effect zal hebben op de verticale landschappelijke 
structuur. Hierdoor zal de ligging van de weg worden geaccentueerd in het landschap. Een tunnel zal de 
weg niet accentueren, waardoor de effecten vrij neutraal kunnen worden beoordeeld.  
 
De wijzigingen in landschapsecologische processen worden besproken in de discipline Biodiversiteit. 
Door bodemverdichting, wijzigingen van het reliëf, uitgraven van bodem, … kunnen de typische bodem-
structuren en geomorfologie worden gewijzigd. Dit impliceert een verlies aan geopatrimoniumwaarde. 
Deze effectengroep komt aan bod bij de discipline bodem.  
 
De significantie van de effecten wordt o.a. bepaald door: 

− graad van verandering; 

− mate van samenhang; 

− mate van versnippering. 
 
Voor de beoordeling van de effectengroep landschappelijke structuur en relaties wordt volgend signifi-
cantiekader vooropgesteld: 

 

Landschappelijke structuur en relaties  Significantie 

Globaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties +3 

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties of globaal herstel of opwaardering 
minder waardevolle structuren of relaties 

+2 

Lokaal herstel of opwaardering van landschapsstructuur en –relaties +1 

Geen impact op samenhang of verstoring van processen  0 

Beperkte, lokale verstoring of versnippering van landschapsstructuur en –relaties of beperkte verstoring 
van reeds aangetaste structuren of relaties 

-1 

Vrij beperkte verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties of een sterke, globale ver-
storing van reeds aangetaste structuren of relaties 

-2 

Verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties  -3 

 
Wijziging erfgoedwaarde  
Binnen de effectengroep wijziging erfgoedwaarde wordt aandacht geschonken aan de effecten op de 
beschermde monumenten, landschappen, dorps- en stadsgezichten, het archeologisch patrimonium, 
het bouwkundig erfgoed, (vastgestelde) landschapsatlasrelicten, wenselijkheden ten aanzien van het 
traditionele landschap, cultuurhistorisch belangrijke zones, historisch-geografische elementen en struc-
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turen,… Dit kan zowel aantasting, vernieling zijn als het wijzigen van erfgoedwaarde (context- en ensem-
blewaarde). Om de significantie van de effecten op het erfgoed te bepalen wordt eerst de waarde van 
het erfgoed in de mate van het mogelijke ingeschat. Belangrijke criteria daarvoor zijn: 
 

− Graad van bescherming 
o Beschermd  
o Vastgestelde inventaris 
o wetenschappelijke inventaris  

− Ouderdom  

− Gaafheid/staat (gaaf/gerestaureerd beperkt te restaureren, grondig te restaureren, vervallen 
en af te breken) 

− Zeldzaamheid (kenmerkend en uniek in de streek, sporadisch voorkomend, algemeen voorko-
mend in Vlaanderen) 

− Ensemblewaarde/context (gave en waardevolle ensembles/context, ensembles/context met 
waardevolle elementen, volledig geïsoleerd geen ensemblewaarde/contextwaarde) 

 
Er gaat niet enkel aandacht uit naar de effectieve waarde van het erfgoed op zich maar eveneens naar 
de mogelijke aantasting van de context of de ensemblewaarde van het erfgoed. De waardering van het 
erfgoed wordt als volgt bepaald.  
 

Waardering van het erfgoed  

- Beschermd erfgoed; opgenomen als te beschermen erfgoed 

- Landschapsatlasrelict, erfgoedlandschap 

- Gaaf, zeer kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap 

- Beschermd archeologische zone 

Zeer waardevol 

 

- Site met hoge archeologische potentie 

- Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap 

- Inventaris bouwkundig erfgoed en andere vastgestelde inventarissen 

Waardevol 

 

- beperkt aangetast, matig kenmerkend/streekeigen landschapselement of landschap 

- site met gemiddelde tot lage archeologische potentie 

Matig waardevol 

 

- overige 

- structureel aangetast 

- nieuw landschap 

Weinig waardevol 

 

 
Daarnaast kunnen ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid of een combinatie van de hierboven geformu-
leerde criteria er toe leiden dat een element een klasse kan stijgen. Zo kan een puntrelict dat opgeno-
men is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, gaaf, uniek en relatief oud is als zeer waardevol ge-
waardeerd worden. 
 
Naast de waarde van het erfgoed is eveneens de aard van de ingreep bepalend voor het bepalen van de 
significantie. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden: vernielen (afbraak), aantasting, beïn-
vloeding ensemblewaarde, beïnvloeding contextwaarde, restauratie/renovatie. 
 
Door de ingrepen te combineren met de waarde van het erfgoed kan een significatiekader aangereikt 
worden dat de beoordeling van de effecten als gevolg van voorliggend plan kan objectiveren. Het signifi-
cantiekader is niet absoluut en vormt louter een leidraad.  

Grootteorde van de impact  

Hoog negatief Volledig verdwijnen of gedeeltelijke aantasting met sterke schade aan de betekenisvolle elementen of 

structurele aantasting van de context- en/of ensemblewaarde of sterke versnijding  

Matig negatief Gedeeltelijk verdwijnen met matige schade aan de betekenisvolle elementen of relatie beperkte aantasting 

van de context- en/of ensemblewaarde of beperkte versnijding  
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Klein negatief Gedeeltelijk verdwijnen met behoud van de betekenisvolle elementen of minimale aantasting van de con-

text- en/of ensemblewaarde of minimale versnijding; tijdelijke impact  

Positief  Restauratie of renovatie   

 

Waarde Negatieve impact 

 Hoog negatief Matig negatief Klein negatief Positief  

Zeer waardevol -3 -3 -2 +3 

Waardevol -3 -2 -1 +2 

Matig waardevol -2 -1 0 +1 

Weinig waardevol -1 0 0 +1 

 
Naast aandacht voor het bovengrondse erfgoed gaat eveneens aandacht uit naar archeologie.  
 
Bodemingrepen door de aanleg van nieuwe wegenissen, taluds, grachten of de inrichting van werfzones 
kunnen een negatieve impact hebben op het archeologisch erfgoed.  
De effecten ten aanzien van het archeologisch erfgoed kunnen beoordeeld worden aan de hand van de 
al dan niet aanwezig zijn van gekend archeologisch materiaal, de graad van verstoring van de oppervlak-
kige bodem en de bodemkenmerken zelf. De aanwezigheid van gekend archeologisch materiaal is echter 
een dubieuze factor. Het gekende archeologische erfgoed is immers slechts fractie van het gehele arche-
ologische erfgoed. De hoeveelheid ongekend erfgoed is vele malen groter.  
Verharde, bebouwde, opgehoogde, geërodeerde of vergraven bodems zijn verstoorde en vergraven bo-
dems. Echter verstoorde bodems kunnen ook een oudere antropogene en dus archeologisch belangrijke 
oorsprong hebben. De effecten zijn dus afhankelijk van het type verstoring. 
 
Onder onverstoorde bodems worden niet opgehoogde bodems in landbouw of natuurlijk gebruik be-
schouwd. Bij onverstoorde bodems worden de grootste effecten tav archeologisch erfgoed verwacht. 
De impact is uiteraard ook afhankelijk van het type (bodemcompactie, bemaling, vergravingen, …), duur 
en omvang van de ingreep en van de bodemkenmerken zelf. Algemeen gesteld zal de impact groter zijn 
bij effectieve vergraving in de bodem, gezien het potentiële archeologische erfgoed hierbij direct en fy-
siek wordt aangetast. Bij bodemcompactie en bemaling is de impact eerder indirect met mogelijke de-
gradatie of deformatie tot gevolg. 
 
Ten aanzien van archeologisch erfgoed wordt volgend significatiekader als leidraad gehanteerd. 
 

Archeologie Significantie 

Geen ingreep (compactie, vergraving, bemaling) in de bodem. Of ingrepen in bodem zonder potentie voor 
archeologische en historische waarden 

0 

Mogelijke fysieke aantasting (door vergraving, bodemtechnische ingrepen of verandering van de grond-
waterstand). Beperkte grondwerkzaamheden of andere ingrepen (compactie of bemaling) in verstoorde 
en vergraven bodem. Lage tot matige potentie voor archeologische en historische waarden 

-1 

Grondwerkzaamheden in beperkt verstoorde en/of vergraven bodem. Matig tot hoge potentie voor ar-
cheologische en historische waarden 

-2 

Grondwerkzaamheden in onverstoorde bodem. Hoge potentie voor archeologische en historische waar-
den 

-3 

 
Wijziging perceptieve kenmerken  
Verstoring van de perceptieve kwaliteiten van het landschap ontstaan enerzijds door auditieve en visu-
ele verstoring en het minder toegankelijk worden van het landschap. Deze effecten kunnen een veran-
dering van de aard van het landschapstype veroorzaken. Anderzijds kunnen nieuwe beelddragers bijdra-
gen aan een opwaardering van het landschap, waar op vandaag het landschap verstoord. 
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Effecten hangen onder meer af van schaalvergroting of –verkleining, toevoegen en verwijderen van ele-
menten, inpasbaarheid, de mate van openheid, zichtbaarheid van de ingrepen, … De landschappelijke 
inkleding van de nieuwe infrastructuur is in dit opzicht van bijzonder belang (relatie met de context (sa-
menhang), variatie en contrast herkenbaarheid (oriëntatie, identiteit), gaafheid, zorg, netheid, gebruiks-
mogelijkheden en algemene sfeer). 
 

Perceptieve kenmerken en belevingswaarde Significantie 

Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken, waardevolle positieve beelddragers +3 

Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken +2 

Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken +1 

Geen impact op perceptieve kenmerken of zeer beperkte impact op reeds sterk aangetaste kenmerken 0 

Beperkte aantasting van perceptieve kenmerken -1 

Belangrijke lokale aantasting van perceptieve kenmerken -2 

Belangrijke en globale aantasting van perceptieve kenmerken -3 

 
 
13.3.9 Discipline Mens – Ruimtelijke aspecten en gezondheid  
 
13.3.9.1 Afbakening van het studiegebied 
 
Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de effecten 
van die ingrepen op vlak van ruimtelijke functies of gezondheid merkbaar zijn. Dit gebied betreft voor-
namelijk de nabijgelegen woonstructuur van Heppen, de recreatieve structuur rondom de geplande in-
grepen, de landbouw- en natuurgebieden in de omgeving.  
Voor het aspect gezondheid wordt zal het studiegebied zich vooral situeren rond de wegen en straten 
die het studiegebied vormen voor de discipline mobiliteit, ic. waar er een wijziging van verkeersstromen 
kan verwacht worden.  
 
13.3.9.2 Bespreking van de referentiesituatie 
 
Voor een beknopte beschrijving van de referentiesituatie wordt verwezen naar §7. In het plan-MER zal 
een meer uitgebreide beschrijving van de referentiesituatie worden opgenomen. Hierbij zal aandacht 
uitgaan naar:  

− Functioneren van de gebruiksgroepen/functies: wonen, bedrijvigheid, landbouw, recreatie, … 

− Bestaande interacties, zoals ontsluiting van functies, barrièrewerking, hinder, … 

− Gezondheidsaspecten. 
 
13.3.9.3 Effectvoorspelling en -beoordeling 
 
Bij de beoordeling van het plan en de tracés voor de discipline mens worden volgende effectgroepen 
onderscheiden: 

− Wijziging ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context; 

− Ruimtegebruik en gebruikskwaliteit 

− Ruimte beleving; 

− Gezondheid, veiligheid en hinderaspecten. 
 
Wijziging ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context 
Deze effectgroep gaat na in welke mate het plan de ruimtelijke structuur van een gebied wijzigt, in 
welke mate het plan de ruimtelijke samenhang beïnvloedt en in welke mate het plan past binnen de 
ruimtelijke context. Er wordt ook nagegaan waar barrièrewerking optreedt. Deze kan ontstaan als ver-
bindingen (al dan niet tijdelijk) onderbroken worden. Ook de versnippering van ruimtelijke gehelen (zo-
als woonwijken, structurele dragers en aaneengesloten landbouwgebieden, woon-werkverkeer, woon-
schoolverkeer, recreatieve verbindingen, …), hetzij door het tijdelijk onderbreken van verbindingen, het-
zij door versnippering van ruimtelijke gehelen wordt onderzocht.  
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Onderstaande tabel geeft het significantiekader weer dat wordt gehanteerd bij de beoordeling van deze 
effectgroep. De effecten ten aanzien van bereikbaarheid en het functioneren van het verkeerssysteem 
voor de verschillende functies wordt beoordeeld binnen de discipline mobiliteit en wordt als input voor 
de milieubeoordeling binnen discipline mens gehanteerd.  
 

Ruimtelijke structuur en wisselwerking met de ruimtelijke context Significantie 

Diverse functies/locaties die op heden (quasi) niet bereikbaar waren, worden ontsloten 
Ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verbeterd. 

+3 

Functie/locatie die op heden (quasi) niet bereikbaar was, wordt ontsloten 
Bereikbaarheid is verbeterd op macroschaal 
Ruimtelijke samenhang wordt op lokaal significant verbeterd. 

+2 

Bereikbaarheid van 1 functie/locatie is verbeterd  
Ruimtelijke samenhang wordt beperkt verbeterd. 

+1 

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of ruimtelijke samenhang. 0 

Bereikbaarheid van 1 functie/locatie is verminderd  
Ruimtelijke samenhang wordt beperkt verstoord.  

-1 

Bereikbaarheid van diverse functies/locaties is verminderd 
Ruimtelijke samenhang wordt lokaal significant verstoord. 

-2 

Bereikbaarheid van diverse functies/locaties is niet langer gegarandeerd 
Ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verstoord. 

 

-3 

 
Ruimtegebruik en gebruikskwaliteit 
Het ruimtebeslag wordt duidelijk beschreven voor alle functies. Waar nodig worden de functies ook 
kwalitatief beschreven (bvb. woondichtheid, aandeel en kwaliteit van de lokale voorzieningen, waarde-
ring van de landbouwfunctie, …). De aanleg van de nieuwe weg resulteert in een zekere ruimte-inname.  
Indien er een verlies aan natuur voorkomt, dan wordt dit effect reeds besproken binnen de discipline 
biodiversiteit. Wanneer een verlies aan open ruimte voor recreatief medegebruik optreedt, wordt dit 
mee beoordeeld binnen de effectgroep ruimtebeleving.  
De ruimte-inname is afhankelijk van het tracé. Uit voorliggende milieubeoordeling en ontwerpend on-
derzoek zal eveneens moeten blijken of eventuele parallelwegen moeten voorzien worden om de be-
reikbaarheid van verschillende functies te garanderen (cfr. discipline mobiliteit en ruimtelijke structuur 
en samenhang).   
Indien blijkt dat op locaties parallelwegen noodzakelijk zijn, resulteert dit eveneens in een bijkomende 
ruimte-inname. Deze effecten worden eveneens behandeld binnen deze effectengroep. Op planniveau 
kan reeds een eerste inschatting worden gemaakt van de grootteorde aan ruimte-inname. Dit dient ech-
ter eerder als grootteordes te worden gezien dan wel als exacte cijfers. 
 
Naast het mogelijke verlies aan functies is er winst aan functies. Voorliggend plan betreft het voorzien in 
bijkomende ruimte voor infrastructuur, en een meerwaarde voor de transportfunctie. De winst aan deze 
functies wordt steeds positief beoordeeld indien de behoefte ervan is aangetoond.  
 
Landbouwfunctie 
Afhankelijk van de grootte van het ingenomen landbouwareaal, de kavelgrootte, de landbouwgeschikt-
heid en de landbouwtypering wordt de significantie bepaald van het verlies aan landbouwareaal.  
De effectenbeoordeling van het verlies aan ruimte voor landbouw wordt gedifferentieerd op basis van 
verschillende criteria. Deze informatie is afkomstig uit een LIS (Landbouw Impact Studie), dat zal worden 
opgevraagd bij het Departement voor Landbouw en Visserij.   
 
Volgende elementen worden mee in beschouwing genomen bij de beoordeling van het aspect land-
bouw: 

− Gebouwen: aanwezigheid bedrijfszetel of bedrijfsgebouwen; 

− Totale oppervlakte; 

− % van het volledige areaal ingenomen binnen het studiegebied 

− Grootte van de percelen, kavelstructuur; 
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− Landbouwtypering/waardering ; 

− Omrijfactor en bereikbaarheid van de gebruikspercelen. 
 
Deze criteria worden kwalitatief ten opzichte van elkaar afgewogen. Voor de beoordeling van de impact 
op de landbouwfunctie wordt onderstaand significantiekader vooropgesteld.  
 

Landbouwfunctie Significantie 

Geen impact op vlak van landbouwgronden, geen impact op professionele landbouw 0 

De geplande ontwikkelingen zullen een beperkt verlies aan (professionele) landbouwgrond betekenen 
(0 - 3 ha), geen inname van huiskavels, het betreft kleine percelen met een zeer lage tot lage impact 
volgens de landbouwimpactstudie en geen landbouwbedrijfszetels 

-1 

De geplande ontwikkelingen zullen een significant negatief effect hebben op de professionele landbouw 
vanwege een aanzienlijk (3- 10 ha) verlies van landbouwgrond, geen inname van huiskavels, percelen 
hebben matig tot hoge waardering volgens de landbouwimpactstudie, voor de aanwezige bedrijven 
wordt een uitdoofbeleid voorgesteld  

-2 

De geplande ontwikkelingen zullen een zeer significant negatief effect hebben op de professionele land-
bouw vanwege de inname van huiskavels, ruime kavels en/of een hoge/zeer hoge waardering volgens 
de landbouwimpactstudie , en/of landbouwbedrijven verdwijnen zonder uitdoofbeleid  

-3 

 
Overige functies 
Naast het verlies aan landbouwfunctie kunnen naar aanleiding van het plan andere functies verloren 
gaan. Voor de effectenbeoordeling van het verlies aan overige functies wordt onderstaand significantie 
kader gehanteerd 
 

Verlies aan overige functies Significantie 

Geen of verwaarloosbaar areaalverlies/aandeel van de functie in verhouding tot het totale areaal binnen het 
studiegebied 

0 

Beperkt areaalverlies/aandeel van de functie in verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied -1 

Significant areaalverlies/aandeel van de functie in verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied  -2 

(quasi) volledig areaal van de functie binnen het studiegebied gaat verloren -3 

 
Ruimtebeleving 
De ruimtebeleving wordt louter kwalitatief besproken. De visueel-ruimtelijke aspecten die beïnvloed 
worden door het plan worden beschreven en beoordeeld. Voor het plangebied worden volgende para-
meters in beschouwing genomen: architecturale en landschappelijke kwaliteit, nabijheid voorzieningen, 
omgevingskwaliteit (belevingswaarde), lichteffecten, visuele beleving, aspecten mbt privacy en veilig-
heidsgevoel,… 
 

Ruimtebeleving Significantie 

De geplande ontwikkelingen zullen nieuwe kwaliteiten toevoegen aan de leefomgeving en zo een aan-
zienlijk positief effect betekenen 

+3 

De geplande ontwikkelingen zullen een belangrijke verhoging van de bestaande kwaliteit van de leef-
omgeving betekenen en zo een positief effect betekenen 

+2 

De geplande ontwikkelingen zullen een beperkte verhoging van de bestaande kwaliteit van de leefom-
geving betekenen en zo een beperkt positief effect betekenen 

+1 

Geen impact op vlak van ruimtelijke kwaliteit 0 

De geplande ontwikkelingen zullen een beperkte achteruitgang betekenen van de kwaliteit van de 
leefomgeving waardoor het negatief effect beperkt is 

-1 

De geplande ontwikkelingen zullen een aanzienlijke achteruitgang betekenen van de kwaliteit van de 
leefomgeving waardoor het negatief effect negatief is 

-2 

De geplande ontwikkelingen zullen de leefomgeving onleefbaar maken en een aanzienlijk negatief ef-
fect hebben 

-3 
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Gezondheid  
Gezondheid is in se een afzonderlijke discipline zijnde Mens – Gezondheid. Gezien voorliggende milieu-
beoordeling op plan-MER niveau wordt uitgevoerd en de discipline gezondheid in hoofdzaak steunt op 
de significantiebeoordeling bij de disciplines geluid, lucht en mobiliteit, wordt dit ondergebracht binnen 
discipline mens. Voor het beoordelen van het geluids- en luchtklimaat ten gevolge van het plan worden 
de waarden uit desbetreffende disciplines in hoofdzaak getoetst aan de gezondheidskundige advies-
waarden zoals opgenomen in het richtlijnenboek gezondheid. In functie van het richtlijnenboek dienen 
minimaal volgende aspecten te worden opgenomen in deze startnota: 

− Beschrijving ruimtegebruik en betrokken populatie (zie §7.1.6) 

− Identificatie van potentiële relevante milieustressoren (zie verder) 
 
Te beschouwen parameters 
Het richtlijnenboek gezondheid geeft aan dat als geluid “milieustressor” is, verder onderzoek nodig ge-
acht wordt bij stijging van het omgevingsgeluid met 3 dB of meer en/of bij klachten in het gebied. 
Voor lucht dienen de relevant geachte parameters (mogelijk relevante verkeersgerelateerde parameters 
zijn NO2, PM2,5 en BC) verder onderzocht te worden indien: 

− de bestaande achtergrondimmissie boven 80% van de advieswaarde ligt; Voor NO2 is dit 16 
µg/m³, voor PM2,5 dit 8 µg/m³; voor BC is er geen advieswaarde.  
of 

− indien de bijdrage door de beschouwde activiteit meer is dan 1% van de norm/advieswaarde, 
of t.o.v. de huidige toestand;  
of 

− indien er lokale bezorgdheid aanwezig is of reeds bestaande klachten zijn. 
 
Welke stressoren in de discipline gezondheid daadwerkelijk moeten onderzocht worden, zal zodoende 
blijken uit de modeleringsresultaten van de disciplines lucht en geluid.  
 
De gezondheidskundige advieswaarden (GAW) voor luchtkwaliteit en geluid van de Wereldgezondheids-
organisatie zijn opgenomen in onderstaande tabellen. 
 
Chemische stressoren 
Wat betreft de parameter NO2 dient opgemerkt te worden dat in het richtlijnenboek gezondheid een 
strengere advieswaarde gehanteerd wordt, nl. 20 µg/m³ op jaarbasis in plaats van 40 µg/m³. Voor deze 
parameter zal aldus die strengere advieswaarde in rekening gebracht worden. 
Voor elementair Koolstof (BC of ‘Black Carbon’) bestaat nog geen GAW. Dit betreft de schadelijke roet-
fractie in uitlaatgassen. Er wordt een kwalitatieve beoordeling gegeven op basis van de mogelijke toe-
name van dit polluent: 
 

 
Tabel 13.8 Overzicht van de richtwaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (Bron: WHO 
2006)8 

 

                                                                 
8 Het aspect ozon zal niet worden beoordeeld, gezien deze gegevens niet voorhanden zijn 
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Voor het effect op gezondheid kan voor de chemische stressoren (lucht) ter hoogte van receptoren het 
volgende beoordelingskader vooropgesteld worden. 
 

Tabel 13.9 : Beoordelingskader chemische stressoren 

  Imissiebijdrage in 

het studiegebied 

(%GAW) 

Tussenscore obv 

immisiebijdrage 

Bijstelling Bijgestelde score 

obv imissie NA 

tov GAW 

Immissie na 

< 80% GAW 

Toename immis-

sie 

>10% -3 Afzwakking we-

gens immissie na  

< 80% GAW 

-2 

3-10% -2 -1 

1-3% -1 0 

<1% 0 0 

Afname immissie <1% 0 0 

1-3% +1 0 

3-10% +2 +1 

>10% +3 +2 

Immissie na 

= 80-100% 

GAW 

Toename immis-

sie 

>10% -3 geen bijstelling -3 

3-10% -2 -2 

1-3% -1 -1 

<1% 0 0 

Afname immissie <1% 0 0 

1-3% +1 +1 

3-10% +1 +1 

>10% +2 +2 

Immissie na 

> GAW 

Toename immis-

sie 

>10% -3 Versterking we-

gens immissie na 

> GAW 

-3 

3-10% -2 -3 

1-3% -1 -3 

<1% 0 -1 

Afname immissie <1% 0 +1 

1-3% +1 +2 

3-10% +2 +3 

>10% +3 +3 

GAW = gezondheidskundige advieswaarde van de WHO 

 
Fysische stressoren 
Ingeval geluid relevant geacht wordt als milieustressor, zal een inschatting gemaakt worden van de mo-
gelijke impact van geluidshinder van het plan op de bevolking. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
wijziging van (een schatting van) het totaal aantal matig en ernstig gehinderden en slaapverstoorden (dit 
laatste indien ook resultaten m.b.t. Lnight beschikbaar zijn).  
Hiervoor wordt in GIS een overlay gemaakt van de geluidscontourkaarten Lden  en Lnight vanuit disci-
pline geluid en het kadaster en/of CRAB (Centraal Referentie AdressenBestand)9. Het aantal potentieel 
gehinderden wordt zowel bepaald in de referentiesituatie als in de geplande situatie. Gezien in de refe-
rentiesituatie al gelijksoortige geluidsbronnen aanwezig zijn als in de geplande situatie (wegverkeer) 
kunnen het aantal potentieel gehinderde van beide situaties gesommeerd of afgetrokken worden. De 
bijdrage van het plan kan dan wel bepaald worden door het verschil van beide te berekenen. 
 
 
 

                                                                 
9 Dit adressenbestand wordt gefilterd voor de geluidsgevoelige objecten. Voor wooneenheden wordt rekening gehouden met het 

gemiddeld aantal bewoners per wooneenheden in Vlaanderen van 2,3 (http://www.census2011.be/data/fresult/house-

holdsize_nl.html ). 

http://www.census2011.be/data/fresult/householdsize_nl.html
http://www.census2011.be/data/fresult/householdsize_nl.html
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De richtwaarden van de WHO op het vlak van geluid zijn recent (oktober 2018) bijgesteld en als volgt :  

− Lden : 53 dB(A) 

− Lnight : 45 dB(A).  
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