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2 Wat is een niet-technische samenvatting
Deze niet-technische samenvatting is een beknopte samenvatting van het eigenlijke
milieueffectrapport bestemd voor publiek en belanghebbenden. Een milieueffectrapport is een
openbaar document waarin de milieueffecten van een planproces of project en de eventuele
alternatieven voor dat project, worden onderzocht. Het milieueffectrapport beslist niet of het
project een vergunning krijgt, dit wordt beslist door de vergunningverlener die hierbij rekening
houdt met milieueffectrapport.
De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de
relevante informatie uit het milieueffectrapport van het project te communiceren en hiermee de
publieke participatie in het vergunningsproces te bevorderen. Voor de uitgebreide technische
informatie moet men het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen .

3 Algemene informatie
Voorliggend document vormt de niet technische samenvatting van het planMER opgemaakt in
functie van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de nadere uitwerking van het
specifiek economisch knooppunt (SPEK) Londerzeel. Voor de planelementen wordt een
planologisch initiatief genomen om de beleidsvisie van het SPEK Londerzeel te kunnen
realiseren . Een planologisch initiatief kan zowel betrekking hebben op een
bestemmingswijziging als op een verfijning of aanvulling binnen een bestaande
bestemmingszone, en betreft in dit geval voornamelijk bestemmingswijzigingen op vlak van
regionale bedrijvigheid , aangevuld met elementen van de verkeers- en vervoersstructuur.
Specifiek voor SPEK Londerzeel wordt zowel gemengde als TOL-ondersteunende bedrijvigheid
beoogd . Zuivere TOL-activiteiten worden hier niet vooropgesteld .
Aangezien het een plan betreft dat door een instantie op provinciaal niveau wordt opgesteld en
vastgesteld (in dit geval een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan - PRUP) én dat het kader
vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project valt binnen het
toepassingsgebied van het plan-m.e.r.-decreet.
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3.1
3 .1.1

Verantwoording plan
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt Londerzeel geselecteerd als
economisch knooppunt. Het is de bedoeling om economische activiteiten te bundelen in
economische knooppunten, om de economische sterkte van iedere subregio te ondersteunen
en om het ruimtelijk beleid te ondersteunen met het economisch ontwikkelingsbeleid.
Voor economische knooppunten worden de volgende ontwikkelingsperspectieven
vooropgesteld:
Gefaseerde ontwikkeling van de bedrijventerreinen
Concentratie van bedrijventerreinen in economische knooppunten
Differentiatie van bedrijventerreinen
Realisatie van bedrijventerreinen in handen van de overheid
Optimale lokalisatie en kwaliteitsvolle inrichting van lokale, gemengd regionale en specifiek
regionale bedrijventerreinen
Ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven buiten de
bedrijventerreinen
Door de selectie als economisch knooppunt kan Londerzeel een bijkomende taakstelling op het
vlak van bedrijvigheid op zich nemen. Het is de taak van de provincie om regionale
bedrijventerreinen af te bakenen in specifieke economische knooppunten. Ook het afbakenen
van bedrijventerreinen voor de herlocalisatie of de uitbreiding van historisch gegroeide
bedrijven 1 in de economische knooppunten is een taak voor de provincie.
3.1.2

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB)

Vanuit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) wordt aangegeven dat
bij de ontwikkeling van het specifiek economisch knooppunt rekening moet worden gehouden
met de bestaande ontwikkelingen van op logistiek en distributie gerichte activiteiten en een
eerder beperkt aandeel van productieactiviteiten. De provincie wenst de economische structuur
te versterken door meer samenhang na te streven van alle ruimten in de provincie met een
overwegend economische invulling. De verdeling van de behoefte aan bedrijventerreinen over
de kleinstedelijke gebieden en de andere economische knooppunten is een van de
taakstellingen .

1

Een historisch gegroeid bedrijf kan omschreven worden als een regionaal bedrijf, dat morfologisch en ruimtelijk

verweven is met de omgeving en dat een specifieke sociaal-economische relatie heeft met de omgeving.
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Bij de ontwikkeling van het specifiek economisch knooppunt Londerzeel wordt vooral rekening
gehouden met de bestaande ontwikkeling van op logistiek en distributie gerichte activiteiten en
een eerder beperkt aandeel van productieactiviteiten. De provincie stelt voor het specifiek
economisch knooppunt Londerzeel, dat minimaal 40ha dient gerealiseerd te worden en 70ha
als streefcijfer wordt vooropgesteld. De provincie zal het knooppunt uitbouwen door deze
oppervlakte te verdelen over een aantal specifieke locaties die elk een specifieke invulling
krijgen. De A12 zal hiertoe ook als openbare veroversas worden ingericht. Ontwikkeling van
kantoorlocaties is hier niet wenselijk.
3.1.3

Realisatie van de taakstelling voor bedrijventerreinen

Voor het specifiek economisch knooppunt Londerzeel wordt de minimale oppervlakte te
realiseren bedrijventerreinen voor de periode 1994 - 2007 vastgelegd op 40 ha. Het streefcijfer
bedraagt 70 ha. De minimum oppervlakte komt overeen met de minimaal af te bakenen
oppervlakte voor bedrijventerreinen. Het streefcijfer is de oppervlakte die de provincie als
doelstelling vooropstelt om de meest optimale invulling van de gewenste structuur te bekomen.
Het streefcijfer is niet te beschouwen als een minimum, noch als een maximum. In functie van
de mogelijkheden en de wenselijkheden kan een kleinere of een grotere oppervlakte
afgebakend worden .
Aangezien het een taakstelling aan bijkomende regionale bedrijvigheid betreft, komt verdichting
van reeds bestaande bedrijventerreinen niet in aanmerking voor de realisatie van 40ha tot 70ha
bijkomende regionale bedrijvigheid
3.1.4

Afbakening onderzoeksgebied regionale bedrijvigheid

Uit de beleidscontext op Vlaams en provinciaal niveau, volgen twee harde randvoorwaarden
voor de locaties voor bijkomende regionale bedrijvigheid binnen het SPEK Londerzeel:
De locaties situeren zich langs de A 12
Binnen het economisch knooppunt worden de locaties gebundeld
Het onderzoeksgebied situeert zich langsheen de A 12, aan weerszijden ervan, ter hoogte van
het viaduct van de A12 over de spoorlijn Mechelen-Dendermonde. Het onderzoeksgebied
omvat delen van het grondgebied van de gemeenten Londerzeel en Meise.
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4 Beschrijving van de plan
4.1

Ruimtelijke situering

Het plan is gelegen op het grondgebied van de gemeente Londerzeel en het noorden van de
gemeente Meise langs de A12. Een gedetailleerdere situering en beschrijving van het plan
gebeurt op niveau van de individuele planelementen, zijnde:
A
Zone voor regionale bedrijvigheid Molenveld
B
Zone voor specifieke regionale bedrijvigheid Berg
C
Zone voor regionale bedrijvigheid 'Stone'
R
Reservatiestroken voor ontsluitingsinfrastructuur tussen de bedrijvenzones en
de respectievelijke knooppunten Londerzeel-Noord en Londerzeel-Zuid
Vanuit de inspraakreacties werd gevraagd een minimaal scenario voor de ontwikkeling van
zone B te onderzoeken. In het planMER worden voor deze zone dan ook twee varianten
onderzocht, nl. Bmax (volledige gebied) en variant Bmin (deel gebied parallel aan de A12).
Vanuit de inspraakreacties werd tevens een bijkomende onderzoekslocatie voorgesteld . Deze
locatie wordt in het verder verloop van het planMER meegenomen .
D
Zone voor regionale bedrijvigheid Londerzeel-Noord
Tenslotte wordt in voorliggend planMER een actie opgenomen die een juridisch-planologisch
initiatief op gemeentelijk niveau vereist. Deze actie wordt opgenomen in een gemeentelijk RUP
maar wordt wel behandeld in voorliggend planMER.
L
Zone voor lokale bedrijvigheid Bergstraat
De verschillende planelementen worden indicatief weergegeven op onderstaande figuur.
De exacte oppervlakte kan pas bepaald worden na het afbakenen van de zones op het grafisch
plan van het provinciaal RUP (of het gemeentelijk RUP).
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Ramsdonk

LONDERZEEL

Brussel

Figuur 4-1: Situering van de planelementen
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4.2

Planelement A: Zone voor regionale bedrijvigheid Molenveld

Antwerpen

Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd
door de bebouwing langsheen de Meerstraat. De
bestaande en de geplande bebouwing langsheen de
randen
van
het
plangebied
stellen
harde
randvoorwaarden aan de ontwikkeling van de
bedrijvigheid. De grens van het plangebied wordt aan
de westzijde bepaald door de afbakeningslijn van het
gemeentelijk RUP Molenveld. Daarbij wordt een
bufferzone t.o.v. de bestaande en de (in het
gemeentelijk RUP geplande) nieuwe bebouwing
voorzien
Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd
door het viaduct van de A 12. De ontsluiting van de
aanwezige bedrijven gebeurt vandaag deels d.m.v.
rechtstreekse erfontsluitingen op de A12 en deels via
de Meerstraat.

<-·-·

,,

(

\

Brussel

Visie
- optimale benutting van de beschikbare ruimte
voor regionale bedrijvigheid,
behoud en integratie van de bestaande vergunde
bedrijven.
nieuwe ontsluitingsstructuur:
o de
Meerstraat
wordt
ontlast
van
vrachtverkeer
o rechtstreekse erfontsluitingen op de A 12
worden opgeheven.
Bruto oppervlakte: 16,4 ha
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Inrichtingsprincipes
Kavelindeling: De vorm van de zone heeft tot gevolg dat er geen valabele alternatieven zijn
om tot een efficiënte en rendabele invulling te komen i.f.v. regionale bedrijvigheid.
o In het zuidelijk deel wordt de bebouwing georganiseerd volgens een rationeel
verkavelingsplan. De bedrijfskavels worden ontsloten via een centrale weg ,
loodrecht op de ventweg langs de A12. Ten zuiden van de centrale weg,
grenzend aan de spoorlijn, worden grotere kavels en bedrijfsgebouwen
voorzien. De bedrijfskavels ten noorden van de ontsluitingsweg liggen dichter
bij de woonwijk. Daarom wordt geopteerd voor kleinere kavels en kleinere (en
lagere) gebouwen.
o Het noordelijk deel bestaat uit een smalle strook tussen de bestaande en
geplande woonwijk ten westen en de A 12 ten oosten. Aan de kant van de A 12
wordt een bouwvrije strook van 30 meter voorzien vanaf de langsgracht van de
A12. In deze strook wordt een parallelweg voorzien. De bedrijfskavels worden
langs deze ventweg ontsloten . Het gedeelte van de zone dat te smal is om
bijkomende bedrijfsgebouwen in te planten, wordt bestemd voor buitenopslag
voor de aangrenzende bedrijven of voor vrachtwagenparking .
Buffering: ten opzichte van de woningen ten westen wordt een continue buffer voorzien.
Deze buffer is zowel visueel als functioneel. Ze wordt uitgewerkt als een dichte
groenstructuur met een combinatie van hoogstammige bomen en ondergroei. Binnen deze
bufferzone zijn ook buffervoorzieningen voor hemelwater mogelijk.
Ontsluiting:
o Interne ontsluiting: de zone wordt verbonden met de bestaande zone
Londerzeel-industrie via een doorgang onder de A12. Aan de westzijde van de
A12 wordt een ventweg voorzien. Om sluikverkeer te vermijden, wordt de
geplande ventweg langs de A 12 niet verbonden met de Meerstraat.
o Externe ontsluiting: de ontsluiting verloopt via het nieuwe knooppunt
Londerzeel-Noord . In het PRUP zal juridisch verankerd worden dat deze zone
niet kan ontwikkeld worden zolang het nieuwe knooppunt Londerzeel-Noord
niet is gerealiseerd.
Binnen het planelement situeren zich 2 woningen langs de spoorweg . In het MER worden
twee scenario's beoordeeld, nl. behoud van beide woningen en deze kwalitatief integreren
in het plangebied enerzijds of beide woningen mee op te nemen in het plangebied. Dit zal
vnl. aan bod komen bij de bespreking van de discipline mens-ruimtelijke aspecten.
Integratie bestaande bedrijven: binnen de zone zijn 5 bedrijven/handelszaken aanwezig.
Bestaande vergunde bedrijven kunnen geïntegreerd worden in de bedrijvenzone. De
bestemming van de zone wordt echter 'regionaal bedrijventerrein'. Uitbreiding van
bestaande detailhandel of vestiging van nieuwe detailhandelszaken zal niet mogelijk zijn.
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4.3

Planelement B: Zone voor specifieke regionale bedrijvigheid Berg

Antwerpen

De zone situeert zich grotendeels aansluitend aan de
zuidoostelijke rand van Londerzeel en ten noorden van
de kern van Westrode.
Visie:
bestemming
als
specifieke
regionaal
bedrijventerrein gericht op transport, distributie en
logistiek en aanverwante activiteiten.
ontwikkeling van de zone als specifiek regionaal
bed ri jventerrei n,
een efficiënt en duurzaam ruimtegebruik door het
clusteren van functies.
de bebouwde bedrijfsruimte, de niet-bebouwde
bedrijfsruimte (opslag, parking, ... ) en de niet
bebouwde
groene
ruimte
(buffers,
wateroppervlaktes, ontsluitingswegen .. . ) clusteren
tot sterke samenhangende ruimtelijke structuren en
deze zo optimaal mogelijk inpassen in de ru imte en
het omringende landschap.

( - ·- ·

Bruto oppervlakte: 88,0 ha

,,

t

\

Brussel

Deze oppervlakte is indicatief. De exacte afbakening
van het gebied volgt uit de nadere uitwerking van het
plan-MER en het PRUP.
In het verder verloop van het planMER zal dit scenario
vermeld worden als het maximale scenario, nl. Bmax
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Inrichtingsprincipes
Kavelindeling:
o Het ontwerp voorziet in een opdeling van het plangebied in bedrijfskavels
(bedrijfsgebouwen en opslag) en parallelle stroken die bestemd zijn voor
collectieve voorzieningen (groen, parking, water) . Het bundelen van de
collectieve voorzieningen laat toe robuuste lineaire groen- en waterstructuren
te introduceren die een zekere ruimtelijke kwaliteit garanderen.
o De oriëntatie van de lineaire structuren wordt afgestemd op de bestaande
ruimtelijke structuur van de omgeving, waardoor de hoofdoriëntatie van
zuidwest naar noordoost gericht is.
o Volgens deze oriëntatie wordt de bebouwing ingepland volgens een rationeel
verkavelingsplan dat het plangebied opdeelt in regelmatig gevormde
bedrijfskavels. Dit raster laat een flexibele invulling van de bedrijfspercelen toe.
Bedrijfskavels kunnen al naargelang de vraag worden samengevoegd tot
grotere eenheden of opgedeeld worden in kleinere bedrijfspercelen
Buffering: er worden 2 types van groenbuffers voorzien:
o Functionele buffers ten opzichte van naburige woningen. Deze buffer wordt
uitgewerkt als een robuuste groenstructuur.
o Landschappelijke buffers ten opzichte van gebieden waar geen bebouwing
aanwezig is, in functie van de overgang naar de open ruimte en de
landschappelijke integratie.
o Binnen deze bufferzone zijn ook buffervoorzieningen voor hemelwater
mogelijk.
Ontsluiting
o Interne ontsluiting: niet nader gespecificeerd
o Externe ontsluiting : de zone wordt ontsloten via het geplande knooppunt
Londerzeel-Zuid. In het PRUP zal juridisch verankerd worden dat deze zone
niet kan ontwikkeld worden zolang het nieuwe knooppunt Londerzeel-Zuid niet
is gerealiseerd. De geplande ontsluiting kan verlopen zonder een bijkomende
ontsluiting via de Mechelsestraat en mét een ontsluiting via de Mechelsestraat.
Dit wordt weergegeven in onderstaande figuren .
o Mogelijke spoorontsluiting
Binnen de zone liggen een tiental woningen en één boerderij. Voorgesteld wordt deze
woningen en de boerderij te behouden en kwalitatief te integreren.
De functies en gebouwen die aan de rand gelegen zijn, worden eveneens behouden en
gebufferd. Concrete en gebiedsspecifieke ontwikkelingsperspectieven hangen af van de
nog vast te leggen exacte afbakening van het plangebied .
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Antwerpen

Figuur 4-2: Ontsluiting zonder aantakking Mechelsestraat

Antwe rpen

Figuur 4-3: Ontsluiting mét aantakking Mechelsestraat
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Variant zone Berg: minimaal scenario (Bmin)
Antwerpen
Vanuit de inspraakreacties werd het voorstel
meegenomen om specifiek voor deze locatie ook een
minimaal scenario te onderzoeken waarbij de
bedrijvigheid geconcentreerd wordt tot een zone
parallel aan de A12.

In het planMER zal naast de bespreking van de
inname van de totale zone 8 , ook duidelijk aangegeven
worden welke effecten specifiek optreden bij inname
van het minimale scenario.

(

.. _

·n

In het verder verloop van het planMER zal dit scenario
verder vermeld worden als Bmin
Bruto-oppervlakte: ca. 8 ha

/11
N
<(

Brussel
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4.4

Planelement C: Zone voor regionale bedrijvigheid 'Stone'

Antwerpen

Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door
de
Mechelsestraat,
de
bebouwing
langsheen
Pilatusveld en Eeckhout. Aan de oostzijde vormt de
A 12 de grens.
Dit gebied is vandaag deels bestemd als bedrijvenzone
(grotendeels industriezone, voor een klein deel KMOzone) , en deel als woonuitbreidingsgebied . De grens
tussen beide bestemmingszones op het gewestplan
sluit niet aan bij de ruimtelijke structuur van het gebied.
In het gebied bevindt zich de groothandel Stone.

( - -- - ~

,,

i

\

Bru ssel

Visie:
De provincie wenst met dit planinitiatief de
zonering aan te passen en te verduidelijken. Ze zal
de nodige rechtszekerheid geven aan het
bestaande regionaal bedrijf.
Op termijn is een heroriëntering naar regionale
bedrijvigheid mogelijk vanwege de ligging langs de
A 12 en de rechtstreekse ontsluiting via een
ventweg langs de A12 naar het (toekomstige)
knooppunt Londerzeel-Zuid. Deze functie kan
gerealiseerd
worden
na
stopzetting
of
herlocalisatie van de huidige groothandelsactiviteiten.

Bruto oppervlakte: 8,9ha
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Inrichtingsprincipes
In een eerste fase: inrichting van het gebied in functie van de bestaande bedrijfsactiviteiten.
De provincie wil met dit planinitiatief de nodige rechtszekerheid bieden aan het bestaande
aanwezige bedrijf.
Daarnaast werden de mogelijkheden onderzocht naar een alternatief gebruik in het geval
de bestaande activiteit zou verdwijnen. Gelet op de ligging langs de A 12 en de
rechtstreekse ontsluiting via een ventweg langs de A12 naar het toekomstige knooppunt
Londerzeel-Zuid, wenst de provincie hier ook op lange termijn in te zetten op regionale
bedrijvigheid. In dit geval wordt de bebouwing georganiseerd volgens een rationeel
verkavelingsplan. De bedrijfskavels worden ontsloten via een centrale weg, loodrecht op de
ventweg langs de A 12.
Buffering: Ten opzichte van de woningen aan de randen wordt een continue buffer
voorzien . Deze buffer is zowel visueel als functioneel. Ze wordt uitgewerkt als een dichte
groenstructuur met een combinatie van hoogstammige bomen en ondergroei. Binnen deze
bufferzone zijn ook buffervoorzieningen voor hemelwater mogelijk.
Ontsluiting: Op termijn kan een rechtstreekse ontsluiting van de site Stone naar de A 12 niet
behouden blijven. Er is gestart met de aanleg van een ventweg langs de A12, vanaf de
woningen ten zuiden van Eeckhout tot aan de Kerkhofstraat. Deze ventweg zal worden
aangewend om het bedrijventerrein te ontsluiten naar het knooppunt Londerzeel-Zuid op de
A 12. De realisatie van de doortrekking van deze ventweg is noodzakelijk voor een goede
verkeerskundige aansluiting op de A 12.
In tegenstelling tot de bestaande groothandel in de zone, maken de bestaande
kleinhandelsfuncties aan de rand van de zone geen onderwerp uit van het RUP.
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4.5

Planelement D: Zone voor regionale bedrijvigheid Londerzeel-Noord

Antwerpen

Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door
Meerstraat. Aan de oostzijde vormt de geplande knoop
Londerzeel -Noord de grens. Aan de zuidzijde grenst
het gebied aan camping 'Diepvennen' en aan de
noordzijde wordt de grens gevormd door de
provinciegrens.
Dit gebied is vandaag bestemd als agrarisch gebied.

( -·-·

,.
I

t

\

Brussel

Visie:
De selectie van dit gebied kadert in het streven van
een
maximale
bundeling
van
regionale
bedrijvenzones
met aansluitingen
op
het
bovenlokale wegennet. De zone Londerzeel noord
kan onmiddellijk aansluiten op het geplande op- en
afrittencom plex Londerzeel-Noord van de A 12.
Verkeer van en naar deze zone staat dus in directe
verbinding met het bovenlokale wegennet.
Hierdoor is deze zone geschikt voor regionale
bedrijvigheid.
Door de strikt begrenzing van het plangebied,
wordt gestreefd naar een optimale ruimtebenutting .
Het bedrijventerrein zal ontwikkeld worden als een
compact geheel met een hoge terreinbezetting.
Buffering aan de zuidelijke rand, ten opzichte van
de aangrenzende woningen en de camping
Diepvennen.
Kwalitatieve randafwerking ten opzichte van de
open ruimte ten westen , tussen Londerzeel SintJozef en de A 12.
Bestaande huizen kunnen hun woonfunctie houden
of een bedrijfsactiviteit huisvesten. In dit laatste
geval
worden
ze
geïntegreerd
in
het
bedrijventerrein .
Bruto oppeNlakte: 12ha
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Inrichtingsprincipes
Kavelindeling : door de relatief regelmatige vorm van het gebied, wordt gestreefd naar een
zo optimaal mogelijke kavelindeling in regelmatig gevormde bedrijfskavels, ontsloten via
een interne weg. Kavelgrootte is gericht op regionale bedrijvigheid (meer dan 0,5 ha als
individuele kavelgrootte). De hoogspanningleiding die over het terrein loopt zal mogelijk
randvoorwaarden stellen aan de concrete inrichting.
Buffering: ten opzichte van de woningen en de camping Diepvennen is een buffering langs
Molenhoek wenselijk. Anderzijds zal bij de realisatie van een volwaardig knooppunt
Londerzeel-Noord, het bestaande half op- en afrittencomplex vervallen. Deze ruimte kan
aangewend worden voor de realisatie van een kwalitatieve buffer, met behoud van de
straat Molenhoek als lokale ontsluitingsweg en toegang tot de camping. Binnen deze
bufferzone zijn ook buffervoorzieningen voor hemelwater mogelijk.
Ontsluiting: individuele ontsluiting van de bedrijfskavels via een interne ontsluitingsweg die
rechtstreeks aansluit op het knooppunt Londerzeel-Noord. Geen ontsluiting via de
Meerstraat, noch rechtstreekse aantakking op de A 12.
Landschappelijke inpassing: kwalitatieve randafwerking langs de Meerstraat met mogelijk
behoud van de bestaande huizen langs de Meerstraat, als overgang naar de open ruimte
ten westen van de Meerstraat. Een strook met beperkingen op bouwvolumes en/of hoogtes voor het meest westelijke deel van de bedrijvenzone kan de landschappelijke
integratie bevorderen. Er wordt onderzocht hoe het puntrelict 'Hoeve Terlocht' in de globale
ontwikkeling kan geïntegreerd worden.
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4.6

Planelement R: Reservatiestroken voor ontsluitingsinfrastructuur

Antwerpen

<-·-·

Zones ten noorden van de spoorweg worden
aangesloten op een knooppunt 'Londerzeel-Noord';
zones ten zuiden van de spoorweg op een knooppunt
'Londerzeel-Zuid'. Beide knopen zijn nog aan te leggen
en deze kaderen in de verdere uitbouw van de A 12 tot
primaire weg 1, volgens de selectie in het RSV. De
locatie van het knooppunt Londerzeel-Zuid ligt
nagenoeg vast. De locatie van het knooppunt
Londerzeel-Noord is niet eenduidig gekend en wordt
dus beschouwd als een zoeklocatie.
Het voorzien van rechtstreekse verbindingen tussen de
knooppunten en de bedrijvenzones is hieraan
complementair. Deze zorgen voor een vlotte
bereikbaarheid van de bedrijvenzones, zonder het
onderliggende wegennet te belasten.
De ontwikkeling van de A12 en ook het reserveren van
ruimte voor de aanleg van beide knooppunten is een
Vlaamse bevoegdheid. Het provinciaal RUP zal zich
beperken tot het reserveren van ruimte voor het
aanleggen van de noodzakelijke verbindingswegen
tussen de respectievelijke knooppunten en de regionale
bedrijventerreinen.
Visie:
Een rechtstreekse ontsluiting naar de A 12 als
randvoorwaarde om bijkomende bedrijventerreinen
te ontwikkelen
Gescheiden afwikkeling naar beide knooppunten
Rechtstreekse aansluiting van de bedrijvenzones op
deA12
De bestaande reservatiestroken op het gewestplan die
vallen binnen de afgebakende planelementen worden
geschrapt. De aanduiding van deze reservatiestroken is,
rekening houdend met de mobiliteitsvisie van het
streefbeeld voor de A 12, achterhaald.
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4. 7

Planelement L: zone voor lokale bedrijvigheid Bergstraat

Antwerpen

<- ·-·

De oostelijke grens van het plange~ied wordt bepaald
behouden
woningen
aan
de
door de te
Bergkapelstraat, de Kruisweg en de Bergstraat. Er
wordt een bufferzone t.o.v. de bestaande bebouwing
voorzien. De A12 vormt de westelijke grens van dit
planelement. De noordelijke grens wordt bepaald door
het bestaande bedrijf langsheen de Kruisweg
(zuidelijke deel). Voor het resterende deel van het
gebied tussen Kru isweg en spoor wordt een
bestemming gezocht die beter aansluit op de
bestaande woningen (buffer, groen , wonen ... )
Momenteel zijn er t.h.v. het planelement rechtstreekse
erfontsluitingen op de A12.
Visie
een zo optimaal mogelijke indeling van het terrein
in bedrijfskavels
een zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik.
maximale ruimtelijke inpassing van de bestaande
woningen langs de Kruisweg.

,,

i

\

Brussel

Rekening houdend met de bouwvrije strook
langs de A12 en de gewenste buffering ten
opzichte van de woningen , is de ruimte voor
bedrijvigheid beperkt. Om die reden wordt hier enkel
ruimte gezocht voor kleinere (en dus lokale) bedrijven
Bruto oppeNlakte: 9 ha.
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Inrichtingsprincipes
Kavelindeling: De zone wordt ingedeeld in functie van kleinschalige (lokale) bedrijvigheid .
De bebouwing wordt georganiseerd volgens een rationeel verkavelingsplan dat het
planelement opdeelt in kavels van 0,5 tot 1 ha.
Buffering: Ten opzichte van de woningen aan de noordelijke en oostelijke rand wordt een
continue buffer voorzien. Deze buffer is zowel visueel als functioneel. Ze wordt uitgewerkt
als een dichte groenstructuur met een combinatie van hoogstammige bomen en
ondergroei. Binnen deze bufferzone zijn ook buffervoorzieningen voor hemelwater mogelijk.
Ontsluiting:
o Interne ontsluiting: Vanwege de kleine oppervlakte van de zone is het
wenselijk de infrastructuur te beperken. De vorm van de zone maakt het
mogelijk het geheel te ontsluiten via één centrale interne ontsluitingsweg. Door
de nieuwe ontsluitingsinfrastructuur zijn rechtstreeks aantakkingen op de A 12
niet meer mogelijk.
o Externe ontsluiting: de ontsluiting verloopt via het nieuwe knooppunt
Londerzeel Zuid. Dit betekent een aansluiting op het knooppunt Londerzeel
Zuid aan de oostzijde van de A12. In het PRUP zal juridisch verankerd worden
dat deze zone niet kan ontwikkeld worden zolang het nieuwe knooppunt
Londerzeel-Zuid niet is gerealiseerd.
Binnen de zone liggen 2 woningen. De woningen worden zo veel mogelijk behouden.
Integratie bestaande bedrijven: bestaande hoofdzakelijk vergunde bedrijven kunnen in de
bedrijvenzone geïntegreerd worden.
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5 Mobiliteit
5.1

Referentiesituatie

Het primaire wegennet van het studiegebied wordt gevormd door de A12 en de N16 (Koning
Boudewijnlaan). Deze wegen worden in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd
als Primaire wegen type I en vervullen een verbindende functie op Vlaams niveau .
De A 12 loopt centraal in het studiegebied en heeft hier een wegprofiel van 3x1 . De evolutie van
de verkeersintensiteiten op deze A12 werd geanalyseerd aan de hand van een aantal vaste
telpunten. Hieruit blijkt dat er een jaarlijkse groei is van verkeersintensiteit. Uit berekeningen van
het dagverloop blijkt dat ter hoogte van Meise en Londerzeel een ochtendspits richting Brussel
en een avondspits richting Antwerpen waarneembaar is. Ter hoogte van de Ruppertunnel zijn de
spitsmomenten tijdens de ochtend en avond en in beide richtingen quasi even uitgesproken. De
inrichting van deze A12 (aantal rijstroken) blijkt voldoende te zijn om het verkeer gedurende
deze ochtend- en avondspits te kunnen verwerken.
De N16 situeert zich ten noorden van de planelementen en is verbonden met de A12 door
middel van het complex N16-oost en N16-west. Tussen Willebroek en Heffen is deze N16 niet
genoeg uitgebouwd en met vele erftoegangen en kruispunten waardoor er een structureel
capaciteitsprobleem is met filevorming in ochtend- en avondsprits tot gevolg.
De ontsluiting van het studiegebied naar deze primaire wegen gebeurt via het lokale wegennet.
De kern van Londerzeel wordt via de Kerkhofstraat ontsloten naar de A 12. De Meersstraat heeft
ten noorden van de Oudemansstraat een ontsluitende functie en verzamelt het verkeer naar
Malderen dat via Stuikberg dient te verlopen. Westrode wordt via de Londerzeelsesteenweg
ontsloten naar de A 12. Vanaf het kruispunt met de Jan Hammeneckerstraat hebben zowel de
Londerzeelsesteenweg - Westrodestraat als de Jan Hammeneckerstraat een lokale
ontsluitingsfunctie. De Nieuwenrodestraat - Paddegatstraat heeft een verbindende functie
richting Nieuwenrode. Deze laatste wegen hebben een eenzijdig dubbelrichtingsfietspad dat niet
voldoet aan de criteria van het Vademecum Fietsvoorzieningen.
De verkeersleefbaarheid in de omliggende kernen van het studiegebied wordt momenteel sterk
beïnvloed door verkeer dat een weg zoekt naar de bestaande opritten en kruispunten van de
A12 en interlokaal verkeer tussen de kernen .
Parallel met spoorlijn 53 (Mechelen - Dendermonde - Gent) is een (nog te realiseren) non-stop
hoofdfietsroute aangeduid. Deze hoofdroute zal vanuit de zones Molenveld (planelement A),
Berg (planelement B) en Stone (planelement C) zorgen voor een directe verbinding met de
stations van Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos en verderop resp. richting Malderen en
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Hombeek. Deze plangebieden worden eveneens via de bovenlokale functionele fietsroute langs
de Mechelsestraat - Bergkapelstraat verbonden met Londerzeel en andere richtingen.

Antwe rpen

5.2

Effectbespreking

Voor de toekomstige ontsluiting van de bestaande bedrijven en bedrijvenzones en van de
geplande bijkomende bedrijventerreinen in het SPEK Londerzeel , worden volgende
uitgangspunten gehanteerd.
De ontwikkelingen worden gescheiden afgewikkeld respectievelijk naar het noordelijk en
zuidelijk knooppunt
0
De zone Molenveld (A) wordt met de bestaande industriezone aan de Weverstraat
verbonden via een doorgang onder het viaduct van de A12; beide bedrijvenzones worden
via een parallelweg aan de oostzijde van de A12 naar een te ontwerpen noordelijk
knooppunt (Londerzeel-Noord) ontsloten.
0
De zone Diepvennen (D) wordt ontsloten naar het te ontwerpen noordelijk knooppunt
(Londerzeel-Noord).
0
De zone Stene (C) wordt door een parallelweg aan de westzijde van de A 12 verbonden
met het te ontwerpen zuidelijk knooppunt (Londerzeel-Zuid).
0
De zone Berg (B) en het lokaal bedrijventerrein Bergstraat (L) worden door middel van een
parallelweg aan de oostzijde van de A 12 ontsloten naar het te ontwerpen zuidelijk
knooppunt (Londerzeel-Zuid}

Figuur 5-1: Principe ontsluiting zone Noord
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In deze effectbespreking wordt nagegaan wat de relevante effecten zijn van de bijkomende
regionale bedrijvigheid op de verkeerssituatie in en rond het studiegebied. Voor de inschatting
van de effecten op het verkeerssysteem werden door het Vlaams Verkeerscentrum
berekeningen uitgevoerd met behulp van het multimodaal verkeersmodel. In functie van een
worst case inschatting van de effecten is daarnaast ook een berekening met CROW-kencijfers
uitgevoerd.
De geplande ontwikkelingen zorgen voor een verkeerstoename en -attractie voornamelijk op de
primaire wegen A12 en in mindere mate de N16. Op de A12 worden hierdoor echter geen
doorstromingsproblemen verwacht aangezien het verkeer vooral toeneemt tegen de richting van
de verkeerspits in. Op de N16 wordt tijdens de avondspits een verkeerstoename richting
Mechelen verwacht. Tijdens de ochtendspits is de omgekeerde beweging merkbaar. Door de
verkeerstoename op de N16 kan plaatselijk de doorstroming negatief beïnvloed worden.
De nieuwe complexen Londerzeel-Noord en Londerzeel-Zuid, die zorgen voor de aansluiting van
de planelementen op de A12, dienen ongelijkvloers te worden aangelegd. Door deze nieuwe
ontsluitingscomplexen en bijhorende parallelwegen kunnen de rechtstreekse in- en uitritten en
erftoegangen op de A 12 verdwijnen waardoor de kans op kop-staart-aanrijdingen en conflicten
tussen afslaand en doorgaand verkeer significant verbetert.
Op de lokale wegen vindt een plaatselijke toename van verkeer plaats, wat tot negatief effect
heeft op de verkeersleefbaarheid in de omliggend kernen. Het gaat enkel om een toename van
personenwagens omdat als randvoorwaarde is gesteld dat vrachtverkeer rechtstreeks naar het
hoger wegennet moet ontsloten worden . De effecten op de verkeersveiligheid en -leefbaarheid
kunnen afhankelijk van de locatie verschillen gezien deze afhankelijke zijn van de inrichting van
de wegen en de gereden snelheid .
Inzake multimodale ontsluiting van het economisch knooppunt werden de mogelijkheden tot
watergebonden transport en spoorontsluiting onderzocht. Watergebonden transport kan
verlopen via bijvoorbeeld het regionaal overslag centrum (ROC) in Willebroek of Cargovil in
Vilvoorde. Een betere benutting van deze overslagcentra en van het waterwegennet zal een
verwaarloosbaar tot positief effect hebben.
Het heractiveren van een spoorontsluiting is afhankelijk van de ligging en de oppervlakte van het
planelement. Om de spoorontsluiting economisch haalbaar te maken dient dagelijks minstens
één goederentrein van 300 à 400 m (20 à 30 containers) aan-/afgevoerd te worden. Dit is enkel
realistisch bij een maximale invulling van de zone B (Berg - 70 ha TOL-bedrijvigheid). De totale
ontwikkeling van zone B zorgt voor negatieve effecten op vlak van doorstroming, hinder en
verkeersleefbaarheid (doorsnijding woonlint Bergkapelstraat voor aanleg spooraftakking).
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6 Geluid en trillingen
6.1

Referentiesituatie

Voor de evaluatie van de geluidsimpact van het voorliggend plan worden het omgevingsgeluid
en de specifieke geluidsbelasting t.g.v. het plan bepaald en beoordeeld in relevante punten
binnen het studiegebied. De meetpunten werden gekozen in functie van de woningen die
gelegen zijn in en rondom de planelementen. Voor alle meetpunten blijkt het omgevingsgeluid
(LAss.T ,maat voor achtergrondgeluid) vrij stabiel. Voor de meeste meetpunten ligt het gemeten
geluidsniveau rond de opgelegde milieukwaliteitsnorm of wordt licht overschreden. Deze
overschrijdingen zijn grotendeels het gevolg van het verkeerslawaai afkomstig van de nabij
gelegen A12, en bijkomstig door de nabijheid van veel verkeer op de meer lokale wegen zoals
de Londerzeelsesteenweg, Stuivenstraat, Westrodestraat, Kerkhofstraat en Oudemanstraat.

6.2

Effectbespreking

Op basis van geluidsgegevens aan een gelijkaardige situatie of op basis van literatuurstudies
wordt een inschatting gemaakt van de effecten ten gevolge van de inrichting van de geplande
bedrijventerreinen . Voor deze effecten er twee aspecten die een invloed kunnen hebben op het
omgevingsgeluid: de activiteiten op het bedrijventerrein enerzijds en het verkeersgenerend
effect anderzijds.
Indien er vanuit gegaan wordt dat de bedrijven sowieso aan de grenswaarden voor een nieuwe
inrichting conform VLAREM Il voldoen, wordt er voor de woningen in de omgeving van de
nieuwe bedrijven nauwelijks een effect op het huidige omgevingsgeluid verwacht. In het kader
van het MER is het wel belangrijk om de effecten te milderen zeker als toch voldaan zou zijn
aan de richtwaarde/grenswaarde maar toch het omgevingsgeluid nog beduidend zou stijgen .
Indien én planelement L én planelement B ontwikkeld worden , het geluidsklimaat in de
Bergstraat en de Westrodestraat zeer negatief beïnvloed kan worden , waardoor milderende
maatregelen noodzakelijk zijn .
Uit de verkeersintensiteit blijkt dat de toename van het extra verkeer algemeen te verwaarlozen
is in functie van geluid. Immers voor een toename van minstens 1 dB(A) is al een toename van
intensiteit van 25 % nodig. Uit de discipline verkeer blijkt dat op macroschaal de toename aan
verkeer kleiner is dan 25%.
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7 Lucht
7 .1

Referentiesituatie

De discipline lucht onderzoekt de effecten van het voorgenomen plan op de luchtkwaliteit in de
omgeving. Om de luchtkwaliteit te evalueren, worden de immissieconcentraties (concentraties
in de omgevingslucht) getoetst aan de bestaande normen en richtwaarden. De lokale
luchtkwaliteit in de referentiesituatie wordt beschreven aan de hand van interpolatiekaarten van
de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij). Hierbij wordt gefocust op de verontreinigende stoffen
stikstofdioxide (N0 2) , fijn stof (PM 10) en zeer fijn stof (PM 2,5).
Uit de berekeningen van het VMM blijkt dat, voor de algemene luchtkwaliteit in het
studiegebied, voor elk van de verontreinigde stoffen de jaar- of daggrenswaarde gerespecteerd
wordt. De belangrijkste bron van luchtverontreiniging in het studiegebied is de A12. In de
onmiddellijke omgeving hiervan worden dan ook, uitgaande van de grote verkeersintensiteiten,
overschrijdingen van de luchtkwaliteitdoelstellingen voor N0 2 en PM 10 verwacht.
In en nabij het studiegebied liggen een aantal bedrijven die door hun emissies mogelijk een
impact hebben op de plaatselijke luchtkwaliteit. De aard en de grootte van deze bedrijven is
echter niet van die aard dat de impact van de emissies zeer aanzienlijk is. De realisatie van het
plan zal een kleine toename van deze emissies tot gevolg hebben.

7 .2

Effectbespreking

Wijzigingen in de luchtkwaliteit zullen zich voordoen ten gevolge van wijzigingen in industriëleen verkeersemissies.
De wijzigingen in verkeersemissies zijn een gevolg van wijzigingen van de verkeersintensiteiten
in de wegen. Verkeersemissies geven aanleiding tot verhoogde immissieconcentraties langs de
weg die berekend kunnen worden met behulp van het computermodel CAR-Vlaanderen 2.0. Uit
de berekende immissieconcentraties blijkt dat de luchtkwaliteitdoelstelling voor de
jaargrenswaarde van N02 langs de A12 overschreden wordt, de luchtkwaliteitdoelstelling voor
de jaargrenswaarde voor PM 10 langs alle wegvakken gerespecteerd wordt, maar de
daggrenswaarde voor PM10 wordt langs het noordelijke deel van de A12 niet gerespecteerd.
De emissies van het gemengd regionaal bedrijventerrein worden geschat met behulp van
emissiefactoren, de oppervlakte van het bedrijventerrein en een bebouwingsfactor, waarbij
wordt aangenomen dat 50% van de oppervlakte bebouwd zal worden. De totale geschatte
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emissies van NO 2 en PM 10 bedragen voor het geplande bedrijventerrein respectievelijk 183 en
15 ton/jaar. Het blijkt dat alleen de verwachte emissie van NO 2 relevant zal zijn. De berekende
emissies van PM 10 zijn te laag en zullen op immissieniveau slechts een "verwaarloosbare"
bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit. De bijdragen van het bedrijventerrein aan de NOr
immissieconcentraties werden ter hoogte van een aantal receptoren berekend met behulp van
het verspreidingsmodel IFDM. Hieruit blijkt dat de NO 2 in alle beschouwde receptoren kleiner
zijn dan de grenswaarden. De bijdrage aan de gemiddelde NOrimmissieconcentraties worden
als matig negatief tot negatief beoordeeld met de grootste bijdrage op korte afstand van de
bedrijventerreinen .
Voor het noordelijke deelgebied zijn wijzigingen in de fijn stof-concentraties (PM 10 en PM 2,5 ) te
verwaarlozen. Voor de NO 2.concentraties worden echter negatieve effecten verwacht in de
Meerstraat, de Weverstraat, de Bessemstraat, de Oudermansstraat, de Stuiverstraat en de
Londerzeelseweg. Significant negatieve effecten ten gevolge van de NO2-toename treden op
langsheen de nieuwe parallelweg en Molenveld.
Voor het zuidelijke deelgebied, en meer specifiek bij maximale invulling van planelement B,
heeft het al dan niet voorzien in een toegang via de Mechelsestraat heeft echter geen invloed
op de luchtkwaliteit. Inzake fijn stof (PM, 0 en PM 2 ,s) worden matig negatieve effecten verwacht
ter hoogte van de Kerkhofstraat, de Westrodestraat, de Berkenstraat en de Brusselsestraat. In
de Tisseltstraat, de Stuiverstraat en de Nieuwenrodestraat wordt de NO 2.concentratie matig
negatief beïnvloed. Ter hoogte van de Berkenlaan, de Brusselsestraat, de Kerkhofstraat, de
Westrodestraat en de Londerzeelsesteenweg wordt de NO 2.concentratie significant negatief
beoordeeld.
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8 Bodem
8.1

Referentiesituatie

Het plangebied behoort topografisch tot een oostelijke uitloper van de Vlaamse Vallei. Het
maaiveld binnen de verschillende planelementen schommelt tussen +8,5 en +17 mTAW. De
topografie neemt toe van noord naar zuid. Het plangebied is gelegen in de Vlaamse
Zandstreek. Binnen de verschillende planelementen komen voornamelijk droge tot natte zand
en zand leem bodems voor.

8.2

Effectbespreking

De effecten ten aanzien van de bodem zijn op planniveau eerder beperkt. Gezien de
aanwezigheid van niet-zettingsgevoelige bodems in het studiegebied , wordt het risico op
bodemzetting voor alle planelementen als verwaarloosbaar beoordeeld.
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9 Grondwater
9.1

Referentiesituatie

De bovenste watervoerende laag wordt gevormd door het zandig materiaal van de Quartaire
deklaag. In het zuidelijke deel is deze bedekt door een beschermde kleideklaag, waardoor het
grondwater hier weinig kwetsbaar is. In het noordelijke deel ontbreekt deze beschermende
deklaag waardoor het grondwater zeer kwetsbaar is.

9.2

Effectbespreking

Op planniveau zijn de belangrijkste effecten op het grondwatersysteem te verwachten ten
gevolge van de toename aan verharding en de noodzaak tot bemaling.
De vooropgestelde bijkomende oppervlakte aan regionale bedrijvigheid (40 tot 70ha) gaat
gepaard met een aanzienlijke toename aan verharde oppervlakte. Gezien er binnen het
voorliggend plangebied nieuw bedrijventerrein, twee ontsluitingswegen worden aangelegd en
een lokaal bedrijventerrein wordt uitgebreid, betreft het hier een aanzienlijke bijkomende
verharde oppervlakte. Dit kan het waterhuishoudingsysteem grondig beïnvloeden door
enerzijds het niet meer mogelijk maken van infiltratie en anderzijds de versnelde afvoer van
hemelwater.
Tijdens de aanlegfase kan (tijdelijk) bemaling noodzakelijk zijn bij de aanleg van ondergrondse
niveaus. Rekening houdend met de bodemgesteldheid is -indien de grondwatertafel tot
maximaal 5m-mv verlaagd wordt- de invloedsstraal beperkt tot 42,7m. Rekening houdend met
het voorkomen van grondwaterverontreinigingen in en in de onmiddellijke omgeving van het
plangebied , kunnen plaatselijk aangepaste bemalingstechnieken noodzakelijk zijn. Indien
bestaande grondwaterverontreinigingen binnen de invloedsstraal van bemaling vallen is immers
verspreiding van deze verontreiniging mogelijk. Ook het lozen van verontreinigd
bemalingswater in het oppervlaktewater kan bijdragen tot het verspreiden van deze
verontreiniging . Gezien deze potentiële verspreiding een onomkeerbaar effect is, kan het
mogelijke effect op de waterkwaliteit zeer negatief zijn .
Op planniveau worden geen bijkomende kwetsbare locaties aangeduid die een aangepaste
bemalingstechniek vereisen . Bouwkundig erfgoed en habitatrichtlijngebieden liggen immers op
ruime afstand van de plangebieden. Op projectniveau dient echter wel nagegaan te worden of
aangepaste bemalingstechn ieken noodzakelijk zijn in functie van omliggende infrastructuren
(woningen , bedrijven, spoorlijn, wegenis, ... )
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10 Oppervlaktewater
10.1 Referentiesituatie
De verschillende planelementen omvatten, of stromen af naar diverse waterlopen binnen het
Beneden-Scheldebekken. Het plangebied ligt op de grens van verschillende deelbekkens en
VHA-zones, zijnde deelbekken 'Vliet' en de VHA-zone 'Molenbeek/Zijp' in het westelijke deel,
met afwatering naar de waterlopen Molenbeek en Moorhoekbeek; deelbekken 'Zielbeek' en
VHA-zone 'Zielbeek/Bosbeek' in het oostelijke deel met afwatering naar de waterlopen
Kouterbrugbeek, de Hagelboombeek, de Plasbeek en de Leibeek.
Nagenoeg het volledige valleigebied van de Molenbeek is opgenomen in de watertoetskaart als
mogelijk overstromingsgevoelig (bovenloop) en effectief overstromingsgevoelig. Delen van de
Birrebeek (bovenloop tot Tisselt), de Kouterbrugbeek (t.h .v. planelement B) en de Leibeek
(benedenloop) zijn eveneens aangeduid als mogelijk en effectief overstromingsgevoelig. De
Moorhoekbeek is grotendeels aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig .
Aan de hand van· meetpunten van de VMM databank blijkt de waterlopen in het studiegebied
blijken algemeen matig verontreinig tot verontreinigd zijn en een matige tot zeer slechte
biologische oppervlaktewaterkwaliteit hebben.

10.2 Effectbespreking
De oppervlaktewaterkwantiteit kan gewijzigd worden in volgende situaties:
Lozen van bemalingswater: De impact van bemaling wordt zeer sterk bepaald door de
uitvoeringstechnische aspecten . Bovendien gaat het slechts om een tijdelijk effect dat geen
indirect onomkeerbare effecten teweeg brengt. Dit aspect wordt dan ook als niet relevant
beschouwd op plan niveau en dient verder aan bod te komen op projectniveau
Verdrogende invloed op waterlopen die binnen de invloedssfeer van bemaling komen te
li9.9.fill: Indien er waterlopen gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de bemaling kan
lokaal en tijdelijk een verlaagde waterstand optreden met onomkeerbare effecten voor
fauna en flora als gevolg. Dit wordt als matig negatief beoordeeld.
Wijziging aan de doorstromingscapaciteit van waterlopen : Tijdens de gebruiksfase en de
aanlegfase kan de oppervlaktewaterkwantiteit wijzigen door het dwarsen/doorsnijden of het
verleggen van waterlopen, met een wijziging van het afvoergedrag en/of overstromingsregime of de bergingscapaciteit tot gevolg.
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Binnen de planelementen komen slechts enkele grachten voor die instaan voor de lokale
afwatering. Over de wijze van de dwarsing of de verlegging van de waterlopen zijn op
heden geen gegevens voorhanden en worden daarom een aantal aanbevelingen
geformuleerd. Wanneer waterlopen worden gedwarst, kan de doorstromingscapaciteit
beïnvloed worden. De impact op de doorstromingscapaciteit is sterk afhankelijk van de
wijze waarop de dwarsing wordt ingericht en de lengte van het beïnvloede waterlooptraject.
De lengte van het beïnvloede waterlooptraject wordt best zo kort mogelijk gehouden. Voor
wat betreft de wijze van inrichting gaat de voorkeur uit naar overwelving in plaats van
inbuizing, waarbij voldoende ruime dwarssecties worden gebruikt. Indien de dwarssectie te
nauw wordt genomen, creëert dit stroomopwaarts problemen; te ruime dwarssecties zorgen
voor een te snelle waterafvoer en bijgevolg wateroverlast stroomafwaarts.
Indien de waterlopen verlegd worden, dient rekening gehouden worden met een
natuurtechnische inrichting ervan . Wanneer bij de concretisering van voorliggend plan
rekening gehouden wordt met deze aanbevelingen wordt de impact van een dwarsing en/of
een verlegging van de waterloop als verwaarloosbaar (0) beschouwd.
Versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van bijkomende verharding: tijdens de
gebruiksfase treedt een wijziging in de afvoer van afstromend hemelwater op ten gevolge
van de toename aan verharde oppervlakte (bedrijfsgebouwen, parkeergelegenheid,
weginfrastructuur, ... ). Afhankelijk van de bijkomende verharde oppervlakte bij de
verschillende planelementen wordt de wijziging van de oppervlaktewaterkwantiteit
(afstromend hemelwater) beoordeeld als verwaarloosbaar tot significant negatief. Uitgaande
van een realisatie van 70ha bijkomende regionale bedrijvigheid, dient in totaliteit minstens
9.320m 3 buffervolume voorzien te worden. Er dient dan ook maximaal ingezet te worden op
het vasthouden van hemelwater ter plaatse om overstromingen maximaal te vermijden.
Deze volumes dienen in de eerste plaats in de mate van het mogelijke opgevangen worden
in een hemelwaterput, waarbij het eventueel hergebruikt kan worden bij het sanitair en/of de
bedrijfsprocessen. In tweede instantie dient maximaal geïnfiltreerd en gebufferd worden via
een open buffersysteem en kan erna vertraagd afgevoerd worden naar de verschillende
watersystemen in het studiegebied. Het is aangewezen om de afwatering te voorzien
richting Zielbeek/Birrebeek.
Verlies aan komberging door inname of doorsnijden huidige kombergingsgebieden : Lager
gelegen gronden kunnen een belangrijke waterbergingsfunctie hebben indien water er
tijdelijk kan opgevangen worden boven maaiveld, de zogenaamde komberging . Deze
bergingsfunctie speelt een belangrijke rol bij het opvangen en uitvlakken van piekdebieten
en bijgevolg het voorkomen van wateroverlast. Dit maakt dat wanneer dergelijke gronden
worden ingenomen bijkomende compenserende maatregelen moeten genomen worden.
Geen enkel planelement is gelegen ter hoogte van een kombergingsgebied (effectief
overstromingsgevoelig gebied). Dit effect wordt dan ook als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld .
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• Wijziging in fysica-chemische en biologische oppervlaktewaterkwaliteit
Verontreiniging van waterlopen kan optreden als gevolg van:
Verontreinigd afstromend hemelwater: Het afstromende hemelwater zal in het
oppervlaktewater terechtkomen. Hoewel volgens de code van goede praktijk van wegen
afstromend water als niet verontreinigd water mag worden aanzien, blijkt uit studies (CIW
2002) dat er allerlei verontreinigingen worden aangevoerd door het verkeer. Zo vormen
minerale olie, PAK's en zware metalen typische verontreinigingen die worden teruggevonden
ter hoogte van wegen . Daarnaast is een verhoogde zoutconcentratie ten gevolge van het
gebruik van strooizouten in de winter van belang. Bij onverharde bermen zal een deel van
deze verontreinigingen achterblijven in de bodem , het grondwater en de begroeiing . Zo komt
uiteindelijk slechts een gedeelte terecht in het oppervlaktewater. Een deel van deze
vervuilende substanties zal bovendien bezinken en de waterbodem geleidelijk aan over
meerdere jaren gespreid vervuilen.
Ten gevolge van verkeer moet nog rekening gehouden worden met atmosferische depositie
van verontreinigde stoffen. De uitlaatgassen van voertuigen bevatten o.a. NOx, SO2 en roet.
NOx en SO2 dragen bij tot verzuring terwijl roetdepositie aanleiding kan geven tot aanrijking
met zware metalen en PAK's.
Daarnaast kunnen calamiteiten of verkeersongevallen optreden waarbij vervuilende stoffen in
het oppervlaktewater terechtkomen (olie, transport van gevaarlijke producten).
Het effect op de waterkwaliteit wordt als matig negatief beoordeeld(-).
- Diffuse verontreiniging door afstromend wegwater: Afstromend wegwater _kan beladen zijn
met verontreinigende stoffen als zware metalen, polyclyclische koolwaterstoffen , en minerale
oliën. Deze stoffen komen voor een deel op het wegdek terecht, verwaaien voor een deel
naar de wegberm en de nabije omgeving en komen met afstromend hemelwater (run-off) in
de berm en mogelijks het oppervlaktewater terecht (CIW, 2002)1 .Uit deze studie blijkt dat
vooral dicht bij wegenis en tot een diepte van ongeveer 40 cm in de bodem sprake is van
verontreiniging . De afbreekbare fractie (oliën, deels PAK) wordt voor een belangrijk deel
omgezet. Op ongeveer 1Om afstand is de kwaliteit van de bodem vergelijkbaar met de
referentietoestand. Hoewel verwacht wordt dat meer mobiele verontreinigingen op langere
termijn kunnen uitlogen, is daar inde gerapporteerde onderzoeken nauwelijks sprake van.
Een belangrijk deel van deze verontreiniging wordt in de bodem vastgehouden zodat deze
niet in het oppervlaktewater terechtkomt. Indien afstromend wegwater terechtkomt in
langsgrachten of bufferbekkens kan de waterkwaliteit toch matig negatief beïnvloed worden.
Afstromend wegwater door een KWS-afscheider of een andere vorm van zuivering sturen
vooraleer het oppervlaktewater in waterlopen terechtkomt, kan deze invloed beperken .
De Molenbeek loopt door de drinkwaterwinning van de VMW. Rekening houdend met het feit
dat afstromend hemelwater niet rechtstreeks in de Molenbeek terechtkomt en een deel de
1

Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). 2002. Afstromend wegwater.
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verontreiniging van potentieel verontreinigd hemelwater achterblijft in de bodem wordt de
impact op de drinkwaterwinning als verwaarloosbaar (0) beoordeeld.
- Productie en afvoer van afvalwater: Voor wat betreft sanitair afvalwater(= huishoudelijk) kan
gesteld worden dat het beleidsmatig kader via de 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd
rioleringsbeleid' en aanvullingen samen met de codes voor goede praktijk een systeem
creëert waarin stedelijk afvalwater wordt verzameld en gezuiverd alvorens het terechtkomt in
het oppervlaktewater. Bij de realisatie van nieuwe gebouwen geldt hierbij de verplichting tot
aanleg van een gescheiden stelsel. Dit maakt dat over het algemeen de invloed op de
waterkwaliteit als verwaarloosbaar tot beperkt negatief (0/-) wordt ingeschat.
Bij het lozen van bedrijfsafvalwater in het oppervlaktewater zal de kwaliteit van het
bedrijfsafvalwater moeten voldoen aan de in Vlarem opgelegde voorwaarden (sectorale
lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater). De andere mogelijkheid is dat het
bedrijfsafvalwater in het rioleringsnetwerk geloosd wordt. Dit maakt dat geen effecten worden
verwacht op de waterkwaliteit van de ontvangende waterloop.
- Lozen van verontreinigd bemalingswater: De effecten ten gevolge van een verspreiding van
bestaande grondwater- en bodemverontreinigingen via het bemalingswater worden
bestaande geacht aangezien er (in worst case scenario) een aantal gekende
verontreinigingen binnen de invloedsstraal van bemaling kunnen voorkomen. Indien
verontreinigd bemalingswater op een waterloop geloosd wordt kan deze verontreiniging zich
vrij snel verspreiden in het oppervlaktewater, hetgeen algemeen als significant negatief(--)
beoordeeld wordt.
- Optreden van calamiteiten: gezien calamiteiten gerelateerd zijn met de uitvoeringstechnische
aspecten (cfr. discipline bodem en grondwater) , worden ze niet op planniveau besproken.
Bijkomend geldt dat de effecten hiervan beperkt blijven bij het volgen van de relevante
wettelijke bepalingen .
• Wijziging in structuurkwaliteit
Bij de realisatie van wegenis kunnen globaal twee effecten op de structuurkwaliteit
onderscheiden worden:
- Een wijziging in structuurkwaliteit kan optreden wanneer een waterloop langsheen of ter
hoogte van de planelementen loopt. Deze waterlopen kunnen gedwarst of heringericht
worden. De verschillende waterlopen volgen op heden de perceelsgrenzen van de akkers en
weilanden. De huidige structuurkwaliteit is dan ook relatief laag.
- Daarnaast kan er een buffersysteem/waterinfrastructuur aangelegd worden binnen het
nieuwe bedrijventerrein. De volgende aanbevelingen worden geformuleerd om de potenties
inzake structuurkwaliteit optimaal te benutten:
behoud/aanleg van een open waterloop/bufferbekken,
- overwelving van de waterlopen enkel waar strikt noodzakelijk,
- vrijhouden van de oevers,
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natuurvriendelijke inrichting,
- kwaliteitsvolle inrichting 'kruispunten weg - waterloop.

11 Fauna en flora
11.1 Referentiesituatie
In de nabij omgeving van het plangebied komen er geen speciale beschermzones (Vogel- of
Habitatrichtlijngebieden) of erkende natuurreservaten voor. Het dichtstbijzijnde VEN-gebied,
'Het leefdalbos - De Vlieten - Velaartbos' situeert zich op ca. 250 m ten zuiden van de
zuidelijke ontsluiting . Het valleigebied van de Molenbeek-Zijp werd op provinciaal niveau (PRSVB) geselecteerd als natuurverbindingsgebied in de natte sfeer. Het interfluviaal gebied tussen
de Molenbeek (middenloop) en de Birrebeek met als hoekpunten het Leefdaalbos, het kasteel
van lmpde en het Velaartbos werd op provinciaal niveau geselecteerd als
natuurverbindingsgebied in de droge sfeer.
In de plangebieden zijn weinig waardevolle ecotopen gelegen. In de omgeving komen er enkele
complexen van meer waardevolle ecotopen voor, zoals de omgeving van het kasteel van
Houtem, het hof ten Berenbroek en delen van de valleien van de Plasbeek en Birrebeek,
Leefdaalbos en omgeving en de omgeving van het kasteel Drie Torens en delen van de
valleien van de Molenbeek en de Moorhoekbeek.
De beschikbare informatie met betrekking tot de fauna in het voorliggend plangebied is zeer
beperkt. Aangezien het plangebied weinig biologisch waardevolle ecotopen bevat, is de
faunistische diversiteit eveneens niet hoog. In het oostelijke deel van het studiegebied werden
wel een aantal zeldzame akkervogels waargenomen.

11.2 Effectbespreking
Gezien het eerder beperkt ecologisch belang van het plangebied en zijn geïsoleerde ligging ten
aanzien van biologisch waardevolle gebieden, zijn de effecten ten aanzien van fauna en flora
eerder beperkt. Ten aanzien van de voorkomende zeldzame akkervogels in het oostelijke deel
ontstaat mogelijks een beperkte inname van habitat en verstoring bij de ingebruikname van
planelement Bmax als bedrijventerrein. Afhankelijk van het gekozen tracé van de
ontsluitingswegen bestaat er de inname van een aantal zeer waardevolle ecotopen.
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12 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
12.1 Referentiesituatie
De beschrijving van de referentiesituatie omvat een analyse en een evaluatie van de bestaande
landschappelijke structuur in de omgeving van het plangebied . Het zuidelijke deel van het
plangebied is gelegen in het traditionele landschap 'Land van Merchtem', gekenmerkt door een
golvende topografie, en het noordelijke deel is gelegen in het traditionele landschap 'KleinBrabant - Vaartland en Buggenhout' , gekenmerkt door een vlak tot zachtgolvend landschap
met bedijkte valleien . Beide kennen een verstedelijkt weefsel met infrastructuur en industrie en
onregelmatige open ruimtes die sterk versnipperd zijn.
Met uitzondering van planelement R zijn de planelementen niet gelegen in relictzones of
ankerplaatsen gelegen. De noordelijke zoekzone van planelement R doorkruist de ankerplaats
'Kasteel van Houtem ' en de relictzone 'Vallei van de Vliet en zijbeken , de Molenbeek te Klein
Brabant en haar kastelen'. Planelement B wordt doorkruist door het lijnrelict 'Leirekensroute' en
in planelement D valt het puntrelict 'Hof ter Locht' . In de omgeving van de planelementen zijn
nog een aantal andere lijn- en puntrelicten gelegen, evenals verschillende bouwkundige
erfgoedrelicten, voornamelijk in het centrum van Londerzeel , en wordt ook melding gemaakt
van gekend archeologisch erfgoed.

12.2 Effectbespreking
Voor de ontwikkeling van elk van de bestudeerde en afgewogen plangebieden ontstaan
effecten op erfgoedwaarde, landschapsstructuur en -opbouw en perceptieve kenmerken van
het landschap. Door het inbrengen van .nieuwe elementen en het verwijderen van bestaande
(inname van kleine landschapselementen), wordt de structuur van het landschap gewijzigd en
gaat landschappelijke samenhang verloren.
Gezien de aanwezigheid van gekend erfgoed (ankerplaatsen, relictzones en lijnrelicten, op het
landschap als historisch-ecologisch erfgoed en op het archeologische erfgoed) verschilt per
planelement is het effect op de erfgoedwaarde hiervan afhankelijk en wordt het als te
verwaarlozen tot negatief beoordeeld. Ten aanzien van archeologie wordt opgemerkt dat naast
het gekende archeologische erfgoed er nog heel wat ongekend archeologisch erfgoed in de
ondergrond aanwezig is. Bij vergravingen is er aldus steeds een kans dat ongekend
archeologisch erfgoed wordt aangetast of vernietigd . Aangezien de realisatie van de
verschillende planelementen steeds zal gepaard gaan met vergravingen is er een reële kans
dat archeologische elementen aangetast worden of verdwijnen waardoor de effecten ten
aanzien van archeologie globaal als verwaarloosbaar tot negatief worden beoordeeld.
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Verstoring van de perceptieve kwaliteiten en belevingswaarde van het landschap ontstaan
door auditieve en visuele verstoring en het minder toegankelijk worden van het
landschap. De realisatie van de planelementen kan leiden tot het deels of geheel verdwijnen
van de aanwezige landschapselementen en structuren, deze zijn sterk verschillend per
planelement. Ter hoogte van ieder planelement wijzigt het uitzicht van het landschap. Een meer
natuurlijk landschap wordt een cultuurlandschap met bedrijvigheid, wegen , infrastructuur, ...
Anderzijds kunnen visueel aantrekkelijke nieuwe elementen een opwaardering van het
landschap betreffen.

38/52

13 Mens - ruimtelijke aspecten
13.1 Referentiesituatie
De discipline ruimtelijke aspecten handelt over de mate waarin de diverse gebruikers van het
gebied invloed ondervinden van het plan. Het betreft in dit geval de gebruikersgroepen:
landbouw, bewoning, industrie (en hiermee gerelateerd transport), natuurbeleving en recreatie.
De woonfuncties in het studiegebied concentreren zich hoofdzakelijk in de kern van Londerzeel
ten westen van de A12 en de kern van Kapelle-op-den-bos ten oosten van het studiegebied . De
grootste oppervlakte van het studiegebied bestaat uit woongebied, landbouwgebied en
industriegebied. De industrie- en bedrijvenzones concentreren zich in de ruimere omgeving
hoofdzakelijk langsheen de A 12. Deze A 12 doorkruist het studiegebied van zuid naar noord. De
spoorlijn Gent - Dendermonde - Mechelen doorkruist het studiegebied van West naar Oost en
op ca. 2,5 km ten oosten van het studiegebied is het kanaal Brussel-Willebroek parallel aan de
A12 gelegen.
De landbouw is vooral ruimtelijk bepalend voor de zone ten noorden van de kern van
Londerzeel en voor het studiegebied ten oosten van de A12. De natuurlijke structuur wordt in
de omgeving hoofdzakelijk bepaald door de depressies van de Grote en Kleine Molenbeek.

13.2 Effectbespreking
Voor de ontwikkeling van elk van de bestudeerde en afgewogen plangebieden ontstaan
effecten op ruimtegebruikfuncties, ruimtelijke structuur en samenhang, hinder, beleving en
bereikbaarheid .
De impact op de ruimtegebruikfuncties wordt voornamelijk bepaald door de ruimte-inname.
Voor alle plangebieden zou er inname plaatsvinden van landbouwareaal. Aangezien het gaat
om landbouwgronden met een lage tot matige waardering volgens de landbouwtyperingskaart
zonder inname van een landbouwzetel is de impact slecht beperkt negatief. De opmaak van
een LER of LGA is echter wel aangewezen . De woonfunctie wordt voor alle planelementen
(uitgezonderd een mogelijke onteigening van enkele woningen in planelement D) zo goed als
niet getroffen waardoor het effect hierop te verwaarlozen is. Naast het verlies aan functies is er
ook een winst aan functies. In dit geval betreft het vooral extra ruimte voor bedrijvigheid .
De uitvoering van het plan gaat voor de meeste planelementen niet gepaard met versnippering
van de bestaande structuur, gezien het reeds om versnipperde zones of restruimtes betreft of
gelegen is langs bestaande bedrijvigheid. In een aantal gevallen betekent de ontwikkeling van
een bedrijventerrein zelfs een verbetering van de ruimtelijke structuur door bundeling van de
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14 Milieueffecten per planelement
In onderstaande paragrafen wordt per planelement een kort overzicht gegeven van de
voornaamste effecten over de verschillende disciplines.

14.1 Planelement A
Het geluidsklimaat en de luchtkwaliteit in planelement A worden gedomineerd door de het
wegverkeer op de A12. Overdag worden de milieukwaliteitsnormen sterk benaderd . De effecten
ten gevolge van de toename aan verkeersintensiteiten op het geluidsklimaat en de
luchtkwaliteit ten gevolge van de geplande ontwikkelingen worden als verwaarloosbaar
beschouwd. Het is echter wel aangewezen om de nodige afstand van de woningen tot te
bedrijvigheid te voorzien. Bijkomend kan geopteerd worden om in de voorziene buffer een 5 m
hoge gronddam aan te leggen. Deze gronddam kan dan de geluidseffecten afkomstig van de
activiteiten als deze afkomstig van de A12 milderen.
Zoals reeds vermeld zijn de effecten ten aanzien van de bodem op planniveau eerder beperkt
en zijn de belangrijkste effecten op het grondwatersysteem te verwachten ten gevolge van de
toename aan verharding en de noodzaak tot bemaling. Deze verharding is ook verantwoordelijk
voor wijzigingen in de kwantiteit van het oppervlaktewater.
Gezien de inname van in hoofdzaak biologisch minder waardevolle ecotopen die bovendien
volledig ingesloten liggen door infrastructuur, het beperkt belang van algemeen voorkomende
soorten, die weinig verstoringsgevoelig zijn en het niet voorkomen van vedrogingsgevoelige
ecotopen is de impact op fauna en flora te verwaarlozen .
Ook vanuit de discipline landschap blijkt de impact op de ruimtelijke structuur, erfgoedwaarde
en belevingswaarde te verwaarlozen, gezien het planelement zich in een restruimte bevindt met
reeds aanwezigheid van bedrijvigheid en de afwezigheid van belangrijke erfgoedwaarde.
De belangrijkste effecten vanuit de discipline mens zijn de inname van landbouwareaal (gezien
de lage waardering op de landbouwtyperingskaart wordt dit slecht als matig negatief
beoordeeld) en de potentiële stof of geurhinder voor de nabijgelegen huizen.
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14.2 Planelement B
De toename van het verkeer op de gewestwegen is niet van die aard dat er een verhoging van
het omgevingsgeluid van meer dan 1 dB(A) wordt verwacht. Vermits de verkeersintensiteiten
op de gewestwegen nu al zeer hoog zijn, en bijgevolg ook het wegverkeersgeluid, zijn er geen
effecten van het extra wegverkeer te verwachten. Het effect van de toename van het verkeer
op de lokale wegen is niet makkelijk in te schatten omdat er geen vergelijk met de huidige
situatie mogelijk is. Voor een aantal woonstraten zoals Westrodestraat, Kerkhofstraat,
Londerzeelsesteenweg kan er wel een stijging van het omgevingsgeluid optreden. Variant 2,
met een ontsluiting via de Mechelsestraat zal minder effect veroorzaken indien de inplanting
oordeelkundig gebeurt t.o.v. de woninge·n.
Er worden in en in de onmiddellijke omgeving van het planelement negatieve tot zeer negatieve
effecten op het geluidsklimaat verwacht ten gevolge van de geplande activiteiten. Vanuit de
discipline geluid wordt aangegeven dat het noodzakelijk is om in het gebied de geluidsemissie
te beperken tot 58 dB(A)/m 2 en dat een voorafgaande geluidsstudie en latere monitoring
noodzakelijk is.
De leefbaarheid van de in het plangebied aanwezige woningen kan niet gegarandeerd worden.
Indien geopteerd wordt om deze woningen te behouden is een weldoordacht inrichtingsplan
van het gebied noodzakelijk. Bij het opmaak van dit inrichtingsplan dienen de principes inzake
milieuzonering dan ook maximaal toegepast te worden. Dit impliceert dat locatie van de
bedrijven op het bedrijventerrein bepaald wordt door de aard van de activiteit en de te vrijwaren
afstand tot deze woningen die hieraan gekoppeld wordt. De activiteiten die de meeste
geluidsemissies genereren of de activiteiten die 's nachts geluidsemissies genereren worden bij
voorkeur centraal in het planelement gelokaliseerd zodat de omliggende gebouwen kunnen
fungeren als geluidsm ilderende maatregelen. De 'blinde' muur van het bedrijf situeert zich bij
voorkeur aan de zijde van de woningen .
Bijkomend wordt een 5m hoge gronddam in een 50m brede bufferzone vooropgesteld. De
afstand van de woningen tot de bufferzone bedraagt eveneens 50m (dus 100m tussen activiteit
en woning). Indien het nachtelijke activiteiten betreft wordt een bufferzone van 1oom
vooropgesteld (dus 150m tussen activiteit en woning).
Vanuit de disciplines mobiliteit en geluid wordt een volledige invulling van het planelement niet
ondersteund. (zie hoger). Ook vanuit fauna en flora, landschap en mens, blijkt dat een volledige
invulling van dit planelement gepaard kan gaan met aanzienlijke effecten. Het verlies aan
landbouwfunctie wordt negatief beoordeeld. Een gedeeltelijke inname van dit planelement kan
de negatieve effecten milderen tot een aanvaardbaar niveau. In functie van de omliggende
bewoning wordt de wijziging van het landschapsbeeld en de perceptieve kenmerken als
significant negatief beoordeeld. Indien de voorziene buffer kwaliteitsvol kan worden ingericht,
kan dit effed gemilderd worden. Ook ten aanzien van het grondwater lijkt de volledige invulling
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een zeer negatief effect te hebben op de grondwater- en oppervlaktewaterkwantiteit door de
grote oppervlakte aan bijkomende verharding.
Zoals reeds vermeld zijn de effecten ten aanzien van de bodem op planniveau eerder beperkt.
De ligging van de fluxysleiding, in relatie tot de ontwikkeling van het gebied (Bmax, Bmin) dient
op projectniveau verder onderzocht te worden. Sowieso dienen de nodige
veiligheidsvoorschriften hieromtrent gerespecteerd te worden.

14.3 Planelement C
Dit planelement is op heden reeds gedeeltelijk ingevuld. Specifiek op microniveau worden er bij
de verdere invulling van dit planelement beperkt negatieve milieueffecten verwacht.
Zoals reeds vermeld zijn de effecten ten aanzien van de bodem op planniveau eerder beperkt
en zijn de belangrijkste effecten op het grondwatersysteem te verwachten ten gevolge van de
toename aan verharding en de noodzaak tot bemaling. Deze verharding is ook verantwoordelijk
voor wijzigingen in de kwantiteit van het oppervlaktewater.
Gezien de inname van in hoofdzaak biologisch minder waardevolle ecotopen die bovendien
volledig ingesloten liggen door infrastructuur, het beperkt belang van algemeen voorkomende
soorten, die weinig verstoringsgevoelig zijn en het niet voorkomen van vedrogingsgevoelige
ecotopen is de impact op fauna en flora te verwaarlozen .
Ook vanuit de discipline landschap en mens blijkt de impact grotendeels te verwaarlozen.

14.4 Planelement D
De ontwikkeling van zone Diepvennen (D) mag de aanleg en het goed functioneren van het open afrittencomplex Londerzeel-Noord niet hypothekeren: dit betekent dat de zone wellicht
slechts gedeeltelijk kan ontwikkeld worden als bedrijvenzone en het bedrijventerrein bij
voorkeur onrechtstreeks op het complex wordt aangetakt. Rekening houdend met de
aanwezige woningen ten zuiden van het planelement, wordt voorgesteld om in het zuiden van
het planelement geluidsarme activiteiten voorop te stellen.
Zoals reeds vermeld zijn de effecten ten aanzien van de bodem op planniveau eerder beperkt
en zijn de belangrijkste effecten op het grondwatersysteem te verwachten ten gevolge van de

42/52

toename aan verharding en de noodzaak tot bemaling. Deze verharding is ook verantwoordelijk
voor wijzigingen in de kwantiteit van het oppervlaktewater.
Gezien de inname van in hoofdzaak biologisch minder waardevolle ecotopen die bovendien
volledig ingesloten liggen door infrastructuur, het beperkt belang van algemeen voorkomende
soorten , die weinig verstoringsgevoelig zijn en het niet voorkomen van vedrogingsgevoelige
ecotopen is de impact op fauna en flora te verwaarlozen.
Ook vanuit de discipline landschap blijkt de impact op de ruimtelijke structuur, erfgoedwaarde
en belevingswaarde te verwaarlozen, gezien het planelement zich in een restruimte bevindt met
reeds aanwezigheid van bedrijvigheid, de afwezigheid van belangrijke erfgoedwaarde.
De negatieve effecten ten aanzien van het landschap zijn groter voor het zuidelijke deel van dit
planelement dan voor het noordelijke, gezien het zuidelijke deel bestaat uit waardevol
cultuurlandschap terwijl het noordelijke deel bestaat uit een versnipperd landschap. In dit
planelement is een puntrelict gelegen 'Hof ter Locht' waardoor de invulling van deze zone met
bedrijvigheid een negatief effect heeft op de ensemblewaarde van dit waardevolle erfgoed.
Uit de bespreking van de discipline mens wordt gesteld dat indien de woonkwaliteit dermate
slecht is ten gevolge van het nieuwe bedrijventerrein zullen de woningen alsnog worden
onteigend. In deze situatie zullen de effecten ten aanzien van de woonfunctie significant
negatief beoordeeld worden. Afgezien van dot zijn er geen significante effecten te verwachten.

14.5 Planelement L
In dit planelement zijn woningen gelegen. De geluidsnormering op heden bedraagt 50 dB(A)
voor de dagperiode en 45 dB(A) voor de avond- en de nachtperiode. Ter hoogte van de
woningen in het plangebied kunnen zeer negatieve effecten op het geluidsklimaat optreden
indien dit gebied wordt ontwikkeld als bedrijventerrein. Deze effecten dienen gemilderd te
worden door de huidige normering in het plangebied te behouden. Indien een bedrijf zich in
deze zone wil vestigen dan is een voorafgaandelijke geluidsstudie noodzakelijk opdat de impact
op de woningen in en in de onmiddellijke omgeving tot een minimum gereduceerd kan worden.
Als bijkomende aanbeveling wordt een 5m hoge gronddam in de voorziene bufferzone
vooropgesteld voor het gebied op de grens met de Bergstraat.
Zoals reeds vermeld zijn de effecten ten aanzien van de bodem op planniveau eerder beperkt
en zijn de belangrijkste effecten op het grondwatersysteem te verwachten ten gevolge van de
toename aan verharding en de noodzaak tot bemaling. Deze verharding is ook verantwoordelijk
voor wijzigingen in de kwantiteit van het oppervlaktewater.
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Gezien de inname van in hoofdzaak biologisch minder waardevolle ecotopen die bovendien
volledig ingesloten liggen door infrastructuur, het beperkt belang van algemeen voorkomende
soorten , die weinig verstoringsgevoelig zijn en het beperkt voorkomen van vedrogingsgevoelige
ecotopen is de impact op fauna en flora te verwaarlozen.
Ook vanuit de discipline landschap en mens blijkt de impact van de inrichting van een
bedrijventerrein beperkt. De belangrijkste te verwachten effecten vanuit de discipline mens zijn
de inname van landbouwareaal en verlies aan ruimtelijke samenhang.

14.6 Planelement R
Het geluidsklimaat en de luchtkwaliteit langs de ontsluitingswegen, worden sterk beïnvloed door
de aanwezigheid van de A12. Deze ontsluitingswegen worden bij voorkeur maximaal
gebundeld met de A 12.
Zoals reeds vermeld zijn de effecten ten aanzien van de bodem op planniveau eerder beperkt
en zijn de belangrijkste effecten op het grondwatersysteem te verwachten ten gevolge van de
toename aan verharding en de noodzaak tot bemaling. Deze verharding is ook verantwoordelijk
voor wijzigingen in de kwantiteit van het oppervlaktewater.
Voor de noordelijke ontsluiting gaat de inrichting gepaard met mogelijke inname of beïnvloeding
van biologisch waardevolle ecotopen zoals populieraanplant en bos. Voor de zuidelijke
ontsluiting bestaat er een kans op mogelijke inname van een biologisch zeer waardevolle
ecotoop, de veedrinkpoel. Vanuit de discipline landschap en mens kan er ook een onderscheidt
gemaakt worden in de effecten tussen de noordelijke en zuidelijke ontsluitingsweg . Ten gevolge
van de noordelijke ontsluiting treedt er meer versnippering op en wordt de context- en
ensemble waarde van de ankerplaats 'Kasteel van Houtem' en de relictzone 'vallei van de Vliet
en zijbeken, de Molenbeken te Klein-Brabant en haar kastelen' aangetast, wat als zeer negatief
beoordeeld wordt. De ontsluitingsweg zal fungeren als een barrière en waardoor de
bereikbaarheid van de afgesneden percelen tussen de A12 en de ontsluitingsweg in het
gedrang zal komen. Voor de zuidelijke ontsluitingsweg is de impact op het landschap
grotendeels te verwaarlozen. Om een minimum aan functies te laten verloren gaan is het vanuit
de discipline mens aangewezen het tracé te laten aansluiten met de Londerzeelsesteenweg ter
hoogte van de vrije kavel net voorbij de bocht.
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15 Synthese
15.1 Algemene effecten op macroniveau
De geplande ontwikkelingen zorgen voor een verkeerstoename en -attractie. Op de A12
worden hierdoor echter geen doorstromingsproblemen verwacht aangezien het verkeer vooral
toeneemt tegen de richting van de verkeerspits in.
Vrachtverkeer komende van de planelementen moet rechtstreeks naar het hogere wegennet
ontsloten te worden opdat er geen belasting in de omliggende kernen kan optreden . De
bestaande knopen op de A12 (A12xKerkhofstraat, A12x8reendonkstraat) blijven echter met
een zeer hoge verzadigingsgraad kampen zodat de aanleg van het nieuw op- en
afrittencomplex Londerzeel-Noord en Londerzeel-Zuid essentieel blijkt voor de ontsluiting van
de planelementen naar het hoger wegennet. Deze ontsluitingscomplexen moeten
ongelijkgronds aangelegd worden en bij het ontwerp van beide complexen dient rekening
gehouden te worden met het gegenereerde verkeer vanuit voorliggend plan. Deze complexen
dienen gerealiseerd te zijn vooraleer de ontwikkelingen inzake bedrijvigheid starten, zodat ook
tijdelijke verkeersproblemen op het lokale wegennet vermeden worden. Door deze nieuwe
ontsluitingscomplexen en bijhorende parallelwegen kunnen de rechtstreekse in- en uitritten en
erftoegangen op de A 12 verdwijnen. De kans op kop-staart-aanrijdingen en conflicten tussen
afslaand en doorgaand verkeer wordt hierdoor significant verbeterd met significant positieve
gevolgen voor de verkeersveiligheid .
Op de N16 wordt tijdens de avondspits een verkeerstoename richting Mechelen verwacht.
Tijdens de ochtendspits is de omgekeerde beweging merkbaar. Door de verkeerstoename op
de N16 kan plaatselijk de doorstroming negatief beïnvloed worden .
Vanuit de discipline mobiliteit blijkt duidelijk de noodzaak tot de uitbouw van de A 12 als primaire
weg waarin de conflictvrije uitbouw van het knooppunt A12 x N16 met ontvlechting van de
verkeersstromen (cfr. streefbeeld A12) een belangrijk aspect is.
Inzake multimodale ontsluiting van het economisch knooppunt werden de mogelijkheden tot
watergebonden transport en spoorontsluiting onderzocht. Watergebonden transport kan
verlopen via bijvoorbeeld het regionaal overslag centrum (ROC) in Willebroek of Cargovil in
Vilvoorde. Een betere benutting van deze overslagcentra en van het waterwegennet wordt als
een verwaarloosbaar tot matig positief effect (0/+) beoordeeld.
Het heractiveren van een spoorontsluiting is afhankelijk van de ligging en de oppervlakte van
het planelement. Om de spoorontsluiting economisch haalbaar te maken dient dagelijks
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minstens één goederentrein van 300 à 400 m (20 à 30 containers) aan-/afgevoerd te worden.
Dit is enkel realistisch bij een maximale invulling van de zone B (Berg - 70 ha TDLbedrijvigheid). De totale ontwikkeling van zone B zorgt voor negatieve effecten op vlak van
doorstroming, hinder en verkeersleefbaarheid (doorsnijding woonlint Bergkapelstraat voor
aanleg spooraftakking) waardoor dit algemeen als negatief(-) tot significant negatief(--) wordt
beoordeeld.
Indien er vanuit gegaan wordt dat de bedrijven sowieso aan de grenswaarden voor een nieuwe
inrichting conform VLAREM Il voldoen , wordt er voor de woningen langs de drukke
gewestwegen - tengevolge de nieuwe bedrijven (op bestaande bedrijventerreinen en de
uitbreiding) - nauwelijks een effect op het huidige (hoge) omgevingsgeluid verwacht.
De effecten ten aanzien van de bodem zijn op planniveau eerder beperkt. Gezien de
aanwezigheid van niet-zettingsgevoelige bodems in het studiegebied, wordt het risico op
bodemzetting voor alle planelementen als verwaarloosbaar (0) beoordeeld.
Op planniveau zijn de belangrijkste effecten op het grondwatersysteem te verwachten ten
gevolge van de toename aan verharding en de noodzaak tot bemaling. De vooropgestelde
bijkomende oppervlakte aan regionale bedrijvigheid (40 tot 70ha) gaat gepaard met een
aanzienlijke toename aan verharde oppervlakte. Gezien er binnen het voorliggend plangebied
nieuw bedrijventerrein, twee ontsluitingswegen worden aangelegd en een lokaal
bedrijventerrein wordt uitgebreid, betreft het hier een aanzienlijke bijkomende verharde
oppervlakte. Dit kan het waterhuishoudingsysteem grondig beïnvloeden door enerzijds het niet
meer mogelijk maken van infiltratie en anderzijds de versnelde afvoer van hemelwater.
Afhankelijk van de bijkomende verharde oppervlakte bij de verschillende planelementen wordt
de wijziging van de oppervlaktewaterkwantiteit (afstromend hemelwater) beoordeeld als
verwaarloosbaar tot matig negatief (0/-) tot significant tot zeer significant negatief (--/---). De
nodige buffervoorzieningen dienen dan ook ruim voldoende gedimensioneerd te worden om
enerzijds het afstromend hemelwater afdoende te bufferen en anderzijds infiltratie te
maximaliseren. Het maximaliseren van infiltratie is dan ook een noodzakelijk principe bij
inrichting en ontwikkeling van de planelementen.
Bemaling kan noodzakelijk zijn. Rekening houdend met de bodemgesteldheid is -indien de
grondwatertafel tot maximaal 5m-mv verlaagd wordt- de invloedsstraal beperkt. Indien
bestaande grondwaterverontreinigingen binnen de invloedsstraal van bemaling vallen is
verspreiding van deze verontreiniging mogelijk. Ook het lozen van verontreinigd
bemalingswater in het oppervlaktewater kan bijdragen tot het verspreiden van deze
verontreiniging. Gezien deze potentiële verspreiding een onomkeerbaar effect is, wordt de
effectgroep wijziging in waterkwaliteit als significant negatief (--) beoordeeld. Om verspreiding
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van eventuele grondwaterverontreiniging te voorkomen, zijn aangepaste uitvoeringstechnieken
(bv. specifieke bemalingstechnieken) nodig om significant negatieve effecten op het
watersysteem (kwaliteit) te voorkomen .
Door de beperkte invloedsstraal zal het aantal waterlopen dat binnen de invloedssfeer valt
eerder beperkt zijn. De overige effecten met betrekking tot de oppervlaktewaterkwaliteit zijn het
gevolg van verontreinigd afstromend hemelwater, de productie van afvalwater en calamiteiten
(matig negatief(-)).
Gezien het eerder beperkt ecologisch belang van het projectgebied en zijn geïsoleerde ligging
ten aanzien van biologisch waardevolle gebieden, zijn de effecten ten aanzien van fauna en
flora eerder beperkt. Het oostelijk deel van het studiegebied is echter van belang voor een
aantal minder algemeen voorkomende akkervogels. Ten aanzien van deze soorten ontstaat
mogelijks een beperkte inname van habitat en verstoring bij de ingebruikname van planelement
Bmax als bedrijventerrein. Afhankelijk van het gekozen tracé van de ontsluitingswegen bestaat
er de inname van een aantal zeer waardevolle ecotopen.
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15.2 Algemene effecten op mesoniveau
Vanuit de discipline mobiliteit wordt een rechtstreeks aansluiting van het vrachtverkeer op het
hogere wegennet vooropgesteld zodat de lokale wegenis niet belast wordt. Dit wordt
ondersteund door de discipline geluid.
Als algemene maatregelen wordt vanuit de discipline geluid gesteld dat een doordachte
inrichting van de planelementen noodzakelijk is. Hierbij is het belangrijk elk gebied zodanig in te
richten dat de ontsluitingsweg van het gebied centraal in het gebied komt te liggen. Hierdoor
kunnen omringende gebouwen fungeren als een geluidswal zodat de wijzigingen in het
geluidsklimaat ten gevolge van de verkeerswegingen beperkt wordt. Een ontsluitingsweg aan
de rand van de planelement is dus niet aangewezen.
15.2.1 Deelgebied Noord
De ontsluitingsweg van de zone Molenveld (A) loopt eerst aan de westzijde van de A 12 om
vervolgens onder de A12 door aan te takken de parallelweg aan de oostzijde van de A12
richting het knooppunt Londerzeel-Noord . De aansluiting op dit knooppunt gebeurt middels een
ongelijkgrondse kruising . Deze parallelweg heeft een beperkt positieve impact (+) op de
doorstroming op de A12 omdat de bestaande erftoegangen worden weggewerkt. Zone D sluit
via een korte ontsluitingsweg aan de westzijde van de A12 aan op het knooppunt LonderzeelNoord.Ter hoogte van de parallelweg domineren de verkeersbewegingen op de A12 het
geluidsklimaat. Er worden bijgevolg geen wijzigingen in het geluidsklimaat verwacht. Ter hoogte
van de Meerstraat en de Oudermansstraat worden lagere verkeersintensiteiten verwacht,
waardoor het geluidsklimaat verwaarloosbaar tot matig positief beïnvloed wordt. De wijzigingen
in de fijn stof-concentraties (PM10 en PM2,5) worden verwaarloosbaar (0) beoordeeld . Voor de
NO2-concentraties worden echter matig negatieve effecten verwacht in de Meerstraat, de
Weverstraat, de Bessemstraat, de Oudermansstraat, de Stuiverstraat en de Londerzeelseweg.
Significant negatieve effecten ten gevolge van de NO2-toename treden op langsheen de
nieuwe parallelweg en Molenveld.
15.2.2 Deelgebied Zuid ,
De ontsluiting van de planelementen Berg (B), Bergstraat (L) verloopt via een parallelweg
tussen de knoop Londerzeel-Zuid en de Berg kapel straat aan de oostzijde van de A 12. Bij een
omvangrijke ontwikkeling van de zone Berg moet de Londerzeelsesteenweg ongelijkvloers
gekruist worden
Planelement Stone (c) wordt ontsloten via een parallelweg aan de westzijde van de A12.
Een aansluiting van de bedrijvigheid ten zuiden van de spoorlijn op de A12 via het
verkeerslichtengeregeld kruispunt van de Kerkhofstaat is omwille van de capaciteitsproblemen
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niet mogelijk. Er moet dan ook uitgegaan worden van een nieuwe knoop in Londerzeel-Zuid (=
beslist beleid).
Als belangrijk aandachtspunt dient vermeld te worden dat indien ,én planelement L én
planelement B ontwikkeld worden, het geluidsklimaat in de Bergstraat zeer significant negatief
(---) beïnvloed kan worden. Milderende maatregelen zijn hier dan ook noodzakelijk. Er worden
twee mogelijke maatregelen aangereikt, nl. :
- behoud van de geluidsnormering, zijnde 45 dB(A) tijdens de dagperiode en 40 dB(A) tijdens
de nachtperiode of
- monitoring van het geluidsklimaat en bijkomend onderzoek is noodzakelijk om na te gaan of
de leefbaarheid van de woningen in de Bergstraat gegarandeerd kan worden.
15.2.2.1 Maximale invulling planelement B
Om de (bijkomende) belasting van respectievelijk de knoop Londerzeel-Noord en LonderzeelZuid te beperken is het vanuit de discipline mobiliteit aangewezen om de volledige ontwikkeling
niet te concentreren ten zuiden van de spoorlijn. Ook vanuit verkeersleefbaarheid wordt een
maximale ontwikkeling van Bmax niet ondersteund aangezien er aanzienlijke milieueffecten
verwachten worden in de kern Londerzeel , Westrode en Berg (Bergkapelstraat). Ook in de kern
van Ramsdonk en in de StuiverstraaUNieuwenrodestraat wordt de verkeersleefbaarheid
negatief beïnvloed.
De discipline geluid toont aan dat -indien er geen toegang voorzien wordt in de Mechelsestraathet geluidsklimaat significant negatief beïnvloed wordt in de Kerkhofstraat, de Stuiverstraat, de
Nieuwenrodestraat, de Westrodestraat, de Berkenstraat en de Londerzeelsesteenweg. Indien
echter wel een toegang via de Mechelsestraat voorzien wordt, wordt de invloed op het
geluidsklimaat in bovenvermelde straten als verwaarloosbaar beoordeeld . Het al dan niet
voorzien in een toegang via de Mechelsestraat heeft echter geen invloed op de luchtkwaliteit.
Inzake fijn stof (PM10 en PM2,5) worden matig negatieve effecten verwacht ter hoogte van de
Kerkhofstraat, de Westrodestraat, de Berkenstraat en de Brusselsestraat. In de Tisseltstraat, de
Stuiverstraat en de Nieuwenrodestraat wordt de N02-concentratie matig negatief(-) beïnvloed .
Ter hoogte van de Berkenlaan, de Brusselsestraat, de Kerkhofstraat, de Westrodestraat en de
Londerzeelsesteenweg wordt de N02-concentratie significant negatief beoordeeld.
15.2.2.2 Minimale invulling planelement B (Bmin)
Bij een minimale invulling van het planelement B worden de effecten inzake mobiliteit, geluid en
lucht minder significant. Er worden matig negatieve effecten op het geluidsklimaat verwacht in
de Stuiverstraat, de Nieuwenrodestraat en de Kerkhofstraat en ook wat betreft de wijziging van
het luchtklimaat worden verwaarloosbare tot matig negatieve effecten verwacht inzake fijn stof
en N02.
49/52

15.3 Algemene effecten op microniveau
De verkeersgeneratie en -attractie tengevolge van het plan leidt tot bijkomend verkeer in de
omliggende kernen. Het gaat enkel om een toename van personenwagens omdat als
randvoorwaarde is gesteld dat vrachtverkeer rechtstreeks naar het hoger wegennet moet
ontsloten worden. De effecten kunnen afhankelijk van de locatie sterk verschillen en worden
matig positief tot zeer significant negatief beoordeeld (+ tot---).
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de verschillende planelementen wordt een geluidsstudie
wenselijk geacht. Dit laat toe om bepaald milderende maatregelen in functie van het behalen
van de grenswaarde vooraf op te leggen.

15.3.1 Planelement A
Het geluidsklimaat en de luchtkwaliteit in planelement A worden gedomineerd door de het
wegverkeer op de A12. Overdag worden de milieukwaliteitsnormen sterk benaderd. De effecten
ten gevolge van de toename aan verkeersintensiteiten op het geluidsklimaat en de luchtkwaliteit
ten gevolge van de geplande ontwikkelingen worden als verwaarloosbaar (0) beschouwd .
Indien de woningen langsheen de spoorlijn behouden blijven is het aangewezen om de nodige
afstand van de woningen tot te bedrijvigheid te voorzien (cfr. de principes van milieuzonering).
Bijkomend kan geopteerd worden om in de voorziene buffer een 5m hoge gronddam aan te
leggen. Deze gronddam kan dan de geluidseffecten afkomstig van de activiteiten als deze
afkomstig van de A12 milderen.

15.3.2 Planelement B
De toename van het verkeer op de gewestwegen is niet van die aard dat er een verhoging van
het omgevingsgeluid van meer dan 1 dB(A) wordt verwacht. Vermits de verkeersintensiteiten op
de gewestwegen nu al zeer hoog zijn, en bijgevolg ook het wegverkeersgeluid, zijn er geen
effecten van het extra wegverkeer te verwachten . Het effect van de toename van het verkeer op
de lokale wegen is niet makkelijk in te schatten omdat er geen vergelijk met de huidige situatie
mogelijk is. Voor een aantal woonstraten zoals Westrodestraat, Kerkhofstraat,
Londerzeelsesteenweg kan er wel een stijging van het omgevingsgeluid optreden. Variant 2,
met een ontsluiting via de Mechelsestraat zal minder effect veroorzaken indien de inplanting
oordeelkundig gebeurt t.o.v. de woningen.
Er worden in en in de onmiddellijke omgeving van het planelement significant negatieve tot zeer
significant negatieve effecten (--/---) op het geluidsklimaat verwacht ten gevolge van de
geplande activiteiten. Vanuit de discipline geluid wordt aangegeven dat het noodzakelijk is om
in het gebied de geluidsemissie te beperken tot 58 dB(A)/m 2 en dat een voorafgaande
geluidsstudie en latere monitoring noodzakelijk is.
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De leefbaarheid van de in het plangebied aanwezige woningen kan niet gegarandeerd worden.
Indien geopteerd wordt om deze woningen te behouden is een weldoordacht inrichtingsplan
van het gebied noodzakelijk. Bij het opmaak van dit inrichtingsplan dienen de principes inzake
milieuzonering dan ook maximaal toegepast te worden . Dit impliceert dat locatie van de
bedrijven op het bedrijventerrein bepaald wordt door de aard van de activiteit en de te vrijwaren
afstand tot deze woningen die hieraan gekoppeld wordt. De activiteiten die de meeste
geluidsemissies genereren of de activiteiten die 's nachts geluidsemissies genereren worden bij
voorkeur centraal in het planelement gelokaliseerd zodat de omliggende gebouwen kunnen
fungeren als geluidsmilderende maatregelen. De 'blinde' muur van het bedrijf situeert zich bij
voorkeur aan de zijde van de woningen.
Bijkomend wordt een 5m hoge gronddam in een 50m brede bufferzone vooropgesteld. De
afstand van de woningen tot de bufferzone bedraagt eveneens 50m (dus 100m tussen activiteit
en woning). Indien het nachtelijke activiteiten betreft wordt een bufferzone van 1OOm
vooropgesteld (dus 150m tussen activiteit en woning).
Vanuit de disciplines mobiliteit en geluid wordt een volledige invulling van het planelement niet
ondersteund. (zie hoger). Ook vanuit fauna en flora, landschap en mens, blijkt dat een volledige
invulling van dit planelement gepaard kan gaan met aanzienlijke effecten. Het verlies aan
landbouwfunctie wordt significant negatief (--) beoordeeld . Een gedeeltelijke inname van dit
planelement kan de negatieve effecten milderen tot een aanvaardbaar niveau. In functie van de
omliggende bewoning wordt de wijziging van het landschapsbeeld en de perceptieve
kenmerken als significant negatief beoordeeld. Indien de voorziene buffer kwaliteitsvol kan
worden ingericht, kan dit effect gemilderd worden .
De ligging van de fluxysleiding , in relatie tot de ontwikkeling van het gebied (Bmax, Bmin) dient
op projectniveau verder onderzocht te worden.
Sowieso dienen de nodige
veiligheidsvoorschriften hieromtrent gerespecteerd te worden .

15.3.3 Planelement C
Dit planelement is op heden reeds gedeeltelijk ingevuld. Specifiek op microniveau worden er bij
de verdere invulling van dit planelement beperkt negatieve milieueffecten verwacht.

15.3.4 Planelement D
De ontwikkeling van zone Diepvennen (D) mag de aanleg en het goed functioneren van het open afrittencomplex Londerzeel-Noord niet hypothekeren: dit betekent dat de zone wellicht
slechts gedeeltelijk kan ontwikkeld worden als bedrijvenzone en het bedrijventerrein bij
voorkeur onrechtstreeks op het complex wordt aangetakt. Rekening houdend met de
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aanwezige woningen ten zuiden van het planelement, wordt voorgesteld om in het zuiden van
het planelement geluidsarme activiteiten voorop te stellen.

15.3.5 Planelement L
In dit planelement zijn woningen gelegen. De geluidsnormering op heden bedraagt 50 dB(A)
voor de dagperiode en 45 dB(A) voor de avond- en de nachtperiode). Ter hoogte van de
woningen in het plangebied kunnen zeer significant negatieve effecten (---) op het
geluidsklimaat optreden indien dit gebied wordt ontwikkeld als bedrijventerrein. Deze effecten
dienen gemilderd te worden door de huidige normering in het plangebied te behouden . Indien
een bedrijf zich in deze zone wil vestigen dan is een voorafgaandelijke geluidsstudie
noodzakelijk opdat de impact op de woningen in en in de onmiddellijke omgeving tot een
minimum gereduceerd kan worden. Als bijkomende aanbeveling wordt een 5m hoge gronddam
in de voorziene bufferzone vooropgesteld voor het gebied op de grens met de Bergstraat.

15.3.6 Planelement R
Het geluidsklimaat en de luchtkwaliteit langs de ontsluitingswegen, worden sterk beïnvloed door
de aanwezigheid van de A12. Deze ontsluitingswegen worden bij voorkeur maximaal
gebundeld met de A 12.
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