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1

Inleiding

1.1

Aanleiding voor het PRUP en het plan-MER
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, 1997) werd Asse aangeduid als kleinstedelijk gebied (KSG) op
provinciaal niveau. Uitgangspunten voor het beleid in de stedelijke gebieden zijn ontwikkeling, concentratie
en verdichting, maar met respect voor de draagkracht van het stedelijk gebied. Om aan te duiden op welk
gebied het beleid van toepassing is, worden de stedelijke gebieden afgebakend.
De afbakening van de kleinstedelijke gebieden, en dus ook van het KSG Asse, is een taak voor de provincie.
Een voorstudie voor dit afbakeningsproces resulteerde in een voorstel van afbakeningslijn en in een actieprogramma inzake wonen, bedrijvigheid, voorzieningen en stedelijk groen. Voor bepaalde programmaonderdelen zijn bestemmingswijzigingen noodzakelijk.
De afbakening van het kleinstedelijk gebied en de bepaalde bestemmingswijzigingen zullen juridisch worden
vastgelegd in een Provinciaal Uitvoeringsplan (PRUP). Rekening houdend met de wetgeving inzake plan-MERplicht dient voor dit PRUP een plan-MER te worden opgemaakt (zie § 1.2). Dit zal gebeuren volgens het
generiek spoor.
Daarnaast zijn er programma-onderdelen waarvoor geen herbestemming nodig is of waarvoor de herbestemming via een gemeentelijk RUP zal geregeld worden. Deze programma-onderdelen zullen wel meegenomen
worden in het plan-MER, maar niet in het PRUP.

1.2

Toetsing aan de MER-plicht en aan de MER-filosofie
De beoordeling van plannen en programma’s op hun gevolgen voor het milieu wordt geregeld door het
decreet van 27 april 2007 en het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007. De bepaling of een
plan of programma, in dit geval een ruimtelijk uitvoeringsplan, onder de plan-MER-plicht valt, gebeurt in drie
stappen:
•

Stap 1: Valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet
houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM) ? >> hiervoor moeten drie voorwaarden
gelijktijdig vervuld zijn:
o

Decretale of bestuursrechterlijke bepalingen moeten voorschrijven dat een plan of
programma wordt opgesteld en/of vastgesteld;

o

Het moet gaan om een plan of programma dat door een instantie op regionaal, provinciaal
of lokaal niveau is opgesteld;

o

Het plan of programma moet via een instantie op regionaal, provinciaal of lokaal niveau
worden vastgesteld.

De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen is voorgeschreven door de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening. Het PRUP wordt opgesteld door de provincie Vlaams-Brabant, vastgesteld door de provincieraad en
goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het PRUP valt m.a.w. onder de definitie van een plan of programma.
•

Stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM ? >> dit is het geval indien:
o

Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning (stedenbouwkundige,
milieu-, natuur-, kap-,…) aan een project;

o

Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale beschermingszones waardoor
een passende beoordeling vereist is.

Het PRUP vormt, zoals alle RUP’s, het kader voor het toekennen van vergunningen (m.b. bouw- en milieuvergunningen), en valt dus onder het toepassingsgebied van het DABM.
•

Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht ? >> Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:
o

Plannen die “van rechtswege” plan-MER-plichtig zijn (geen voorafgaande “screening”
vereist):
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Plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I, II of III van het BVR van
10 december 2004 en latere wijzigingen (project-MER-plicht) én niet het gebruik
regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging inhouden
én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer,
afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke
ordening (een RUP voldoet per definitie aan deze laatste voorwaarde);
Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is én niet het gebruik regelen
van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging inhouden.;
o

Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per geval moet
geoordeeld worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben >> “screeningplicht”

o

Plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig, maar hier niet relevant).

De lijst van MER-plichtige activiteiten is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december
2004 (BS 17/02/2005). In dit besluit worden de projecten opgedeeld in Bijlage I-projecten (MER altijd vereist)
en Bijlage II-projecten (ontheffing van MER-plicht mogelijk na gemotiveerd verzoek). Het Besluit van 1 maart
2013 voegt hier een Bijlage III aan toe (project-MER-screening).
Individueel vallen de programma-onderdelen van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse (wellicht)
niet binnen de criteria van de Bijlage I- of Bijlage II-projecten. Maar omdat de individuele of cumulatieve
effecten van de diverse, meestal eerder kleinschalige programma-onderdelen van het KSG aanzienlijk kunnen
zijn, heeft de provincie Vlaams-Brabant ervoor geopteerd om onmiddellijk te kiezen voor een volwaardige
plan-MER-procedure.

1.3

Procedure plan-MER, PRUP en verdere stappen
M.b.t. de te volgen procedure voor de opmaak van het plan-MER volgens het zgn. generiek spoor is het plan1
MER-decreet van 27/04/2007 (BS 20/06/2007) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 12/10/2007 van
toepassing.
De MER-procedure omvat volgende stappen:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Opmaak van een kennisgeving door de MER-coördinator en de MER- deskundigen;
Volledigverklaring van de kennisgeving door de Dienst Mer;
Bekendmaking en ter inzage legging van de volledig verklaarde kennisgeving:
o aankondiging in ten minste één krant of in het gemeentelijk infoblad van de betrokken
gemeente(n) én door aanplakking op de aanplakplaatsen van de betrokken gemeente(n),
met melding dat de kennisgeving kan geraadpleegd worden;
o ter inzage legging gedurende 30 dagen bij de betrokken gemeente(n), in casu de gemeente
Asse
o ter beschikking stelling op de website van de Dienst Mer en van de initiatiefnemer;
o verdere communicatie zal afgestemd worden met de verschillende partners;
Bundeling (door de Dienst Mer) van eventuele vragen en opmerkingen, geformuleerd tijdens de ter
inzage legging en de raadpleging van de bevoegde instanties;
Bespreking in de zgn. richtlijnenvergadering met de administraties, de erkende deskundigen en de
initiatiefnemer van de kennisgeving en van de bij de te inzage legging en raadpleging gemaakte
vragen en opmerkingen;
Opmaak van de MER-richtlijnen door de Dienst-Mer;
Opmaak van het ontwerp-MER door de deskundigen, rekening houdend met de MER-richtlijnen van
de Dienst-Mer;
Bespreking van het ontwerprapport met de Dienst Mer en de betrokken administraties;
Aanpassen van het ontwerprapport aan de opmerkingen;

1

Decreet van 27/04/2007 (BS 20/06/2007) houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu
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•
•

Goedkeuringsonderzoek van het definitief plan-MER door de Dienst Mer;
Goedkeuring van het plan-Mer door de Dienst MER, eventueel na bijkomende aanpassingen.

De opmaak van het plan-MER loopt parallel met de opmaak van het PRUP zelf. De kennisgeving werd ook
voorgelegd aan de actoren die betrokken zijn bij de opmaak van het PRUP, zijnde de genodigden voor de
plenaire vergadering. Het uiteindelijk plan-MER wordt ofwel volledig geïntegreerd in de toelichtingsnota van
het PRUP, ofwel als apart document behouden. Afhankelijk van de timing van de opmaak van het RUP gebeurt
de goedkeuring van het plan-MER door de Dienst Mer ofwel vóór de plenaire vergadering van het RUP (schriftelijk), ofwel op de plenaire vergadering zelf – waarbij de Dienst Mer aanwezig is – ofwel achteraf, maar vóór
de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP. Goedkeuring van een RUP is niet mogelijk zonder beslissing
van de Dienst Mer.
De daarop volgende RUP-procedure verloopt als volgt:
•
•

•

•
•
•

Er wordt een voorontwerp-RUP opgemaakt dat, inclusief de conclusies van het plan-MER, wordt
voorgelegd op de plenaire vergadering;
Na aanvaarding van het voorontwerp-RUP op de plenaire vergadering, eventueel met aanpassingen,
wordt het voorlopig vastgesteld door (in het geval van een PRUP) de Deputatie en verzonden naar de
Vlaamse regering; dit is het ontwerp-RUP;
Vervolgens wordt over het ontwerp-RUP een openbaar onderzoek georganiseerd in de betreffende
gemeente(n), waarvan de opmerkingen worden overgemaakt aan de Provinciale Commissie
Ruimtelijke Ordening (PROCORO);
Binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek wordt het definitief provinciaal RUP
vastgesteld door de provincieraad;
Het RUP dient vervolgens te worden goedgekeurd door de Vlaamse regering en de uiteindelijke
goedkeuring wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
Het RUP treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Volgende actoren zijn, naast de provincie Vlaams-Brabant, betrokken bij het planningsproces van het RUP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Asse
Departement RWO, Afdeling Ruimtelijke Planning
Departement RWO, Afdeling Onroerend Erfgoed
Departement RWO, Ruimtelijke Ordening Vlaams-Brabant
Departement RWO, Afdeling Woonbeleid
Agentschap Wonen Vlaams-Brabant
Departement LNE, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
Agentschap Ondernemen
Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant
Agentschap Natuur en Bos Vlaams-Brabant
VMM Vlaams-Brabant, Afdeling Operationeel Waterbeheer
Provinciale Technische Dienst Waterlopen Vlaams-Brabant
PROCORO Vlaams-Brabant
De Lijn Vlaams-Brabant
NMBS
Toerisme Vlaanderen

Zoals gezegd worden niet alle onderdelen van het programma van het KSG Asse opgenomen in het PRUP.
Bepaalde onderdelen zullen juridisch vastgelegd worden in een gemeentelijk RUP van de gemeente Asse.
Deze RUP’s zijn eveneens onderworpen aan de plan-MER-wetgeving; er dient meer bepaald een plan-MERscreening voor opgemaakt te worden. De goedgekeurde plan-MER-screening wordt samen met het voorontwerp-RUP voorgelegd op de betreffende plenaire vergadering, waarna bovenstaande procedure doorlopen
wordt. Andere onderdelen van het programma vereisen geen herbestemming (b.v. de meeste woonprojecten
in woongebied), en worden dus uiteraard evenmin opgenomen in het PRUP.
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Voor de uitvoering van de programmaonderdelen zijn (stedenbouwkundige, milieu-, verkavelings-) vergunningen vereist. Zoals aangegeven in §1.2 valt (wellicht) geen van de programmaonderdelen onder Bijlage I of II
van het DABM. Ze vallen doorgaans wel onder de Bijlage III-projecten, wat inhoudt dat er een project-MERscreening dient opgemaakt te worden door de initiatiefnemer.

1.4

Totstandkoming van het rapport
In het plan-MER komen volgende MER-disciplines aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•

bodem en grondwater;
oppervlaktewater;
geluid en trillingen;
lucht;
fauna en flora;
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie;
mens – sociaal-organisatorische aspecten, deeldisciplines ruimtelijke aspecten en verkeer;
mens – gezondheid (toxicologische en psychosomatische effecten).

Alle disciplines worden behandeld door een erkend deskundige, behalve mens – gezondheid dat zal behandeld worden door de deskundige mens – ruimtelijke aspecten (die tevens als MER-coördinator optreedt).
Deze deskundige behandelt ook het aspect externe veiligheid.
Aan het rapport werken volgende deskundigen mee :
Interne deskundigen
De interne deskundigen zijn verantwoordelijk voor of betrokken bij de opmaak van het in het MER besproken
ruimtelijk uitvoeringsplan en bij de nodige administratieve procedures. Specifiek bij deze kennisgeving
stonden zij in voor de aanlevering van de basisgegevens en het nalezen van het document. De interne
deskundigen zijn Stephan Reniers en Shary Heuninckx voor de provincie Vlaams-Brabant en Mark Mattens
voor de gemeente Asse.
Externe deskundigen
De externe deskundigen stonden in voor de opmaak van de nota voor publieke consultatie. Hiervoor werd
voor een belangrijk deel gesteund op gegevens aangeleverd door de interne deskundigen. De coördinatie en
de beschrijving van de nota gebeurde door Paul Arts. De beschrijving van de verschillende disciplines
gebeurde mede door de erkende deskundigen. De erkende deskundigen die optreden voor dit MER zijn:
Deskundige
Paul Arts

Jan Parys
Nonie Van Elst
Kristof Goemaere
Dirk Dermaux
Guy Putzeys
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Discipline
Coördinator
Mens – ruimtelijke aspecten
Landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie
Mens – verkeer
Bodem, deeldiscipline pedologie
Water; Fauna en Flora
Lucht
Geluid en Trillingen

Erkenningsnummer

Erkend tot

MB/MER/EDA/664-V1
MB/MER/EDA/664-B

Onbepaalde duur
Onbepaalde duur

MB/MER/EDA/438-V4
MB/MER/EDA/647-V1
MB/MER/EDA-736
MB/MER/EDA-645-V1
MB/MER/EDA/393-V4

Onbepaalde duur
30/08/2015
30/01/2016
27/09/2015
Onbepaalde duur
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2

Beschrijving van het plan

2.1

Situering van het plangebied
Asse is een gemeente gelegen in het westen van de provincie Vlaams-Brabant. Asse telde op 1/1/2010 30.224
inwoners op een oppervlakte van 4976 ha (bevolkingsdichtheid 607 inw/km²). De gemeente grenst in het
westen aan Affligem en Aalst, in het noorden aan Opwijk en Merchtem, in het oosten aan Wemmel en het
Brussels gewest (Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem) en in het zuiden aan Dilbeek en Ternat.
De fusiegemeente telt naast Asse zelf nog vijf deelgemeenten: Bekkerzeel (602 inw), Kobbegem (838 inw),
Mollem (2186 inw), Relegem (1496 inw) en Zellik (9288 inw). De uitgestrekte deelgemeente Asse (15814 inw)
omvat naast het stadscentrum (7153 inw) de randstedelijke kernen Krokegem (2400 inw) en Walfergem (3497
inw) en de landelijke kernen Asse-ter-Heide (1711 inw) en Asbeek (1053 inw). Tot slot ligt een deel van de
landelijke kern Bollebeek op het grondgebied van Asse (deelgemeente Mollem). De verstedelijkte kern Zellik is
opgenomen binnen het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB).
De gemeente wordt van west naar oost doorsneden door de N9, de historische steenweg van Brussel naar
Oostende. Op deze steenweg takken t.h.v. Asse de steenwegen N47 (richting Dendermonde en Lokeren) en
N285 (richting Ternat en Edingen) aan. De N9 takt in Zellik aan op de R0 (ring van Brussel), de N285 takt in
Ternat aan op de E40 Brussel-Calais.
Een typisch kenmerk van Asse is het reliëfrijk karakter van de gemeente. De gemeente wordt van west naar
oost doorsneden door de zgn. cuesta van Asse, een asymmetrische heuvelrug met een hoogte tot ca. 85m.
Deze heuvelrug vormt het tracé van de N9 en bepaalt het nederzettingspatroon: Asse-ter-Heide, Krokegem,
Asse-centrum, Walfergem en Zellik zijn allen op de cuesta gelegen. Het terrein zakt in NO richting naar de
vlakte van Klein-Brabant en in ZW richting naar de vallei van de Bellebeek (een zijbeek van de Dender).
Figuur 2-1 Situering van het plangebied op macroschaal
Figuur 2-2 Situering van het plangebied op orthofoto

2.2

Planologische context en motivering
Met de afbakening van de kleinstedelijke gebieden wordt invulling gegeven aan de bindende bepalingen van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Het RSV geeft de provincie de opdracht om de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau af te bakenen.
Asse is geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Het afbakenen betekent het concreet
geografisch invullen van de ruimtelijke opties uit het RSV en uit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS)
inzake stedelijk beleid. De afbakening heeft tot doel aan te duiden in welke delen van de door het RSV
geselecteerde gemeenten in Vlaams-Brabant, het beleid van groei, concentratie en verdichting van toepassing
is.
De afbakening resulteert in een gesloten grenslijn die losstaat van de bestaande administratieve grenzen. De
afbakeningslijn zal een beleidsmatige betekenis hebben: binnen de grenslijn voert men een stedelijk gebiedbeleid (alwaar het wenselijk is de kwantitatieve behoefte inzake woningbouw, economische activiteiten en
andere activiteiten op te vangen); buiten deze lijn voert men een buitengebiedbeleid (alwaar het ruimtelijk
beleid gericht is op het behoud, het herstel, de ontwikkeling en verweving van de voor het buitengebied
belangrijke structuurbepalende functies; wonen en werken dienen geconcentreerd te worden in de kernen).
Bij het vastleggen van de grens tussen buitengebied en stedelijk gebied wordt niet enkel rekening gehouden
met bijkomende stedelijke activiteiten. De grenzen worden immers mede bepaald vanuit natuuroogpunt,
landbouw en de waardevolle landschappelijke gebieden.
Het afbakeningsproces is meer dan het afbakenen van een gebied of het trekken van een lijn. Het vormt
immers ook de basis voor strategische projecten (acties) van o.a. provinciaal niveau die in het stedelijk gebied
versterken. Voorbeelden zijn bijkomende woningbouwprojecten en bedrijventerreinen, enz. Het gaat hierbij
niet enkel om de thema’s wonen en werken, ook (rand)stedelijke groengebieden, gemeenschaps- en nutsMER_KSG_Asse_def/par
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voorzieningen, recreatie en verkeersinfrastructuur komen aan bod. De grenslijn zal een ruimtelijk referentiekader vormen waaraan concrete acties (programmatorische elementen, herbestemmingen en suggesties voor
mogelijke acties in het stedelijk gebied) voor het ruimtelijk beleid voor het stedelijk gebied kunnen gekoppeld
worden.
2

Het eindrapport van de visienota voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse werd in maart 2013
voorgelegd aan de Provincie en aan de gemeente Asse, en vormt de basis voor de hierna volgende planbeschrijving. Deze visienota is uitdrukkelijk opgevat als een discussiedocument, dat nog verder uitgewerkt zal
worden, mede op basis van de resultaten van de milieubeoordeling in het plan-MER.

2.3

Algemene uitgangspunten en visie
Asse vormt binnen de Vlaamse Ruit een rustig groen gebied met mooie vergezichten, dat echter onder sterke
verstedelijkingsdruk staat vanuit Brussel. De goede bereikbaarheid vanuit de hoofdstad en het landelijke
karakter geven Asse bijzondere kansen als groene woonbestemming. De verstedelijkingsdruk is een uitdaging,
maar ook een kans: de nabijheid van voorzieningen en werkgelegenheid in Brussel maakt dat Asse een
geliefde plek is om te wonen in de toch landelijke omgeving. Voor de omliggende gemeenten speelt Asse een
rol met haar voorzieningen in het centrum: de goed uitgeruste kern, en de sublokale betekenis van de handel
en van diensten als het OLV Ziekenhuis en de scholen.
De gemeente bouwt hierop voort met haar plannen voor ontwikkeling van Asse Centrum. Om de kern te versterken en het omringende landschap te sparen, kiest Asse ervoor om toekomstige woningbouw binnen de
bestaande grenzen van het stedelijk gebied te laten plaatsvinden. In dit afbakeningsproces wordt deze
ambitie onderschreven en wordt invulling gegeven aan de wens door de afbakening te richten op inbreiding
enerzijds en vrijwaring van de open ruimte anderzijds. Dit is goed mogelijk, omdat er nog ruimte is in de
beschikbare kavels en inbreidingslocaties, waarmee het niet nodig is om (aanzienlijke) uitbreidingen te
realiseren.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur en afbakening van het KSG Asse vertrekt vanuit drie thematische analyses en bijhorende “kwaliteitenkaarten”.
Landschappelijke structuur
De herbevestigde agrarische gebieden, ankerplaatsen en relictzones beschermen het agrarisch en natuurlijk
landschap van beekdalen, groengebieden, steilranden en kouters. Hierbinnen blijft ruimte over voor het kleinstedelijk gebied Asse. De typering en waardering van de zone tussen de huidige bebouwde ruimte en het te
behouden landschap geeft richting aan het denken over de toekomst van Asse.
De bijzondere kwaliteit van Asse is de nabijheid van de landelijke omgeving. Deze bestaat enerzijds uit een
verwevenheid van lintbebouwing met velden, anderzijds uit de vergezichten die geboden worden over
kouters en beekdalen. Uitgaande van de groengebieden, beekdalen, steilranden en waardevolle open ruimtes,
kunnen voorwaarden gesteld worden aan eventuele toekomstige ontwikkelingen. Hierbij wordt gedacht aan
het beschermen van zichten, open ruimtes en langzaamverkeersverbindingen, om het landschap toegankelijk
te houden.
Stedenbouwkundige structuur
Bij het aangeven van mogelijke woonontwikkelingen in Asse, en de manier van verkavelen ervan, moeten
heldere keuzes gemaakt worden om deze woonprojecten iets te laten toevoegen aan de kleinstedelijke structuur van Asse. De belangrijkste doelen hierbij zijn:
1.
2.

2

het creëren van een verdichting van de stad om het omringende landschap te vrijwaren en bewoners
dichtbij voorzieningen en openbaar vervoer te laten wonen
het open houden van zichtlijnen of langzaamverkeersroutes om het contact met het landschap te
behouden en een groen karakter aan de stad te bieden. De stedelijke structuur van Asse is uiteen te
leggen in verschillende bebouwingstypologieën, die elk hun voor- en nadelen hebben.

H+N+S en Antea Group, Visienota afbakening kleinstedelijk gebied Asse, maart 2013
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Het onderscheid in dichtheden geeft een eerste indicatie van het type verkaveling. Net zo belangrijk is echter
hoe deze verkaveling is ingericht. De grootste kwaliteiten in Asse vinden we in verkavelingen die zicht laten op
het omliggende landschap, en in de kleinstedelijke gebieden die afgewisseld worden met agrarische percelen.
Om de tegenstelling tussen de kwaliteiten van lintbebouwing en de bedreiging van het hierdoor almaar vullen
van het landschap op te heffen, wordt gekozen voor een zorgvuldige differentiatie. Wonen in het centrum
geschiedt in hoge dichtheden om aan de taakstelling van wooneenheden te kunnen voldoen en het landschap
te sparen. Wonen in de rand van het kleinstedelijk gebied hoort zich aan te passen aan de doorlopende structuur van historische wegen en paden die de kleinstedelijke morfologie van Asse heeft bepaald. Om de kwaliteiten van Asse ook in de toekomst te blijven ervaren hoort voor iedere perifere verkaveling een visie op landschappelijke zichten geformuleerd te worden (cfr. landschapskwaliteitskaart).
Inzake bedrijvigheid blijft uit een eerste landschappelijke afweging dat de ontwikkeling van een volledig
nieuwe bedrijvenzone in Asse niet is aangewezen. Ook vanuit mobiliteitsoogpunt wordt een aanzienlijke
toename van vrachtverkeer doorheen de gemeente niet wenselijk geacht. Daarom wordt ervoor geopteerd
om enkel te kijken naar de mogelijkheden om de bestaande KMO-zone Mollem uit te breiden met respect
voor de ruimtelijke – vnl. landschappelijke – randvoorwaarden, en dit te combineren met een “strategisch
project” t.h.v. de corridor tussen de KMO-zone en het stedelijk weefsel van Asse, waardoor deze zone een
“poort” voor het kleinstedelijk gebied Asse wordt.
Inzake detailhandel wordt geopteerd voor een opwaardering en verdichting van de bestaande winkelconcentraties Asse-centrum, Nerviërsstraat en Brusselse Steenweg, cfr. het Strategisch Detailhandelsmodel Asse
(Interplan, 2008). De mogelijkheid tot opwaardering van het winkelcentrum van Asse-centrum wordt momenteel sterk gehypothekeerd door de verkeerscongestie, en is dus gekoppeld aan het verlagen van de verkeersdruk d.m.v. de realisatie van een rondweg (zie verder).
Voor het deelgebied Nerviërsstraat wordt de opwaardering en verdichting van de detailhandel geïntegreerd in
een volledige herstructurering van dit gebied in functie van grootschalige stedelijke functies, waaronder het
nieuw gerechtshof van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde. Ook het deelgebied Nerviërsstraat zal
aldus uitgebouwd worden tot een “poort” voor het kleinstedelijk gebied Asse. Een andere zone voor grootschalige stedelijke functies is de Asphaltco-site. De mogelijkheid wordt onderzocht om deze site uit te breiden,
mits behoud van het zicht op de aanpalende kouter.
Wegeninfrastructuur
Het wegennet van Asse is organisch gegroeid op basis van landschappelijke structuren en nodige verbindingen
tussen nederzettingen. Dit heeft er wel voor gezorgd dat veel doorgaand verkeer door het centrum van Asse
rijdt, met ernstige verkeersoverlast tot gevolg. Er wordt al lang nagedacht over de aanleg van een rondweg
rond Asse, die is bedoeld om het bestaand wegennet, in het bijzonder in het centrum, te ontlasten. Omdat
een rondweg rond Asse deels door kwetsbaar landschap zal lopen, is een goede landschappelijke inpassing
van groot belang. Het gaat daarbij om de omgang met reliëf, zichtbaarheid, gehoor, en het intact laten van
beken en natuurwaarden. Het perspectief van zowel weggebruiker als omwonende is hierbij mee te wegen.
Het historische netwerk van voetwegen en -paden uit de Atlas der Buurtwegen (1841) bestaat heden ten dage
nog grotendeels, maar is plaatselijk aan herstel en opwaardering toe, met name doorheen recente randstedelijke verkavelingen.
Een bijzondere schakel in het infrastructurele netwerk vormt het treinstation, waarnaast het busstation
binnenkort zal uitbreiden, waar een fietstunnel wordt aangelegd en waarnaast een pendelparking ontwikkeld
wordt. Bovendien ligt het station aan het oostelijk uiteinde van de rondweg. Een reden om stedelijke intensivering te stimuleren in de stationsomgeving.
Synthese
Deze visie leidde tot een ontwerp van gewenste ruimtelijke structuur (zie figuur 2-3). De afbakeningslijn van
het KSG die op deze en andere kaarten in deze kennisgeving is afgebeeld, is nog louter indicatief. In principe
zal ze zoveel mogelijk de bestaande juridische (gewestplan) en morfologische grenzen volgen. Het milieuonderzoek in onderhavig plan-MER zal mede bepalend zijn voor het verloop van de afbakeningslijn.
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Figuur 2-3 Gewenste ruimtelijke structuur KSG Asse
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2.4 Visie en programma voor de belangrijkste beleidsthema’s
2.4.1 Wonen
Vraag (taakstelling)
Voor Asse is er vanuit het PRS voor de planperiode 1991-2007 een minimale taakstelling van 1833 bijkomende
woningen opgenomen. In gemeenten die slechts gedeeltelijk tot het stedelijk gebied behoren, waaronder
Asse, dient voorkomen te worden dat er een verschuiving naar het buitengebiedgedeelte van de gemeente
(suburbanisatie binnen de gemeentegrenzen) plaatsvindt. De gemeente Asse is een speciaal geval, omdat het
gedeeltelijk tot twee verschillende stedelijke gebieden behoort: het (af te bakenen) kleinstedelijk gebied Asse
en een deel van het (reeds afgebakende) VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel). Het RSV stelt in haar
bindend gedeelte dat de verdeling anno 1991 in het woonbestand tussen de delen van de gemeente die tot
het stedelijk gebied behoren en deze die tot het buitengebied behoren, ten minste dient gehandhaafd te
blijven.
Tussen 1991 en 2007 zijn er in Asse in realiteit 1756 gezinnen bijgekomen, en hiervan zijn er 495 (28,2%)
3
terechtgekomen in het KSG Asse en 444 (25,3%) in het VSGB . Maar in 1991 bedroeg het aandeel van het KSG
Asse en het VSGB in het totaal aantal gezinnen resp. 32,3% en 34,4%. In het KSG Asse hadden dus minimaal
1833 x 32,3% = 591 gezinnen moeten bijkomen (tekort van 96 wooneenheden), in het VSGB-deel van Asse
minimaal 1833 x 34,4% = 631 (tekort van 187 woningen). Het invullen van deze taakstelling dient evenwel
binnen het VSGB te gebeuren, en valt dus buiten de bevoegdheid van de provincie Vlaams-Brabant en de
taakstelling van het KSG Asse.
Voor de planperiode 2007-2017 werd door de provincie een taakstelling berekend voor Asse, uitgaand van
prognoses voor de gezinsaangroei in de provincie Vlaams-Brabant (= totale taakstelling provincie). Vervolgens
werd aangenomen dat Asse hetzelfde gewicht krijgt binnen deze taakstelling als deze binnen de vorige planperiode. Afhankelijk van het gezinsverdunningstempo varieert de taakstelling van de gemeente tussen 665 en
774 woningen. Minstens 32,3% daarvan moet opgenomen worden door het KSG Asse, zijnde 214 à 250 wooneenheden. Inclusief de inhaalbeweging voor de periode 1991-2007 (96 woningen), bedraagt de totale taakstelling 2007-2017 van het KSG Asse aldus 310 à 346 wooneenheden.
Aanbod
Deze taakstelling werd vervolgens afgewogen t.o.v. het potentieel woningaanbod in woongebied en woonuitbreidingsgebied binnen het voorlopig afgebakend KSG Asse. Dit aanbod werd ingeschat op basis van het
digitaal kadasterplan toestand 1/1/2008, en bestaat enerzijds uit individuele kavels langs uitgeruste weg en
anderzijds uit zgn. “binnengebieden” (grotere aaneengesloten onbebouwde zones). Een belangrijk deel van
dit aanbod is inmiddels reeds ingenomen of vastgelegd in goedgekeurde verkavelingen en andere concrete
woonprojecten. Daar staat tegenover dat een deel van het potentieel aanbod beschouwd kan worden als
ongewenst en/of praktisch niet haalbaar (volledig ingesloten restpercelen en diepe tuinen, park, speelplein,
parking, gemeenschapsvoorziening, …).
Een specifieke categorie wordt gevormd door woon(uitbreidings)gebieden die momenteel een landbouwfunctie hebben en deel uitmaken van het open ruimtegebied rond Asse. Het is wenselijk om deze gebieden
onbebouwd te laten omwille van hun landschappelijke kwaliteit en een logische ruimtelijke afwerking van het
stedelijk gebied te behouden/realiseren. Het gaat concreet om drie restzones “woongebied” aan de rand van
de residentiële woonwijk Boekfos en twee woonuitbreidingsgebieden aan weerszijden van de Broekebeek.
Rekening houdend met deze afwegingen kon het totaal woningaanbod in 2008 als volgt worden ingeschat:
•

Aanbod langs uitgeruste weg: 374 won (deels al gerealiseerd), waarvan:
o
o

3

Binnen verkavelingen: 168 won
Buiten verkavelingen: 206 won

Schatting op basis van de indeling in statistische sectoren en een indicatieve afbakening van het KSG.
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•

Aanbod in grotere “binnengebieden”: 1137 won, waarvan:
o
o
o

•

Grote goedgekeurde verkavelingen (deels al gerealiseerd): 285 won
Andere concrete woonprojecten op korte termijn (deels al gerealiseerd): 577 won
Woonprojecten op langere termijn, gebieden zonder concrete plannen: 275 won

Totaal: 1511 won

Confrontatie tussen vraag en aanbod
De realisatie van het aanbod langs uitgeruste weg gebeurt volledig autonoom. De snelheid waarmee dit
aanbod op de markt komt, de zgn. realisatiegraad, verschilt van gebied tot gebied, afhankelijk van de vraag
naar bouwpercelen en de aard van de percelen (hoger in verkavelingen, waar de kavels al bouwrijp gemaakt
zijn). Afhankelijk van de toegepaste realisatiegraden en het gezinsverdunningstempo (zie hiervoor) loopt het
saldo tussen de vraag en het aanbod langs uitgeruste weg uiteen tussen 92 en 210 wooneenheden. Dit is dus
het aantal woningen dat bijkomend moet gerealiseerd worden in de “binnengebieden” om aan de vooropgestelde taakstelling van het KSG te kunnen voldoen.
Het potentieel aanbod waarvan verwacht kan worden dat het binnen deze planperiode zal gerealiseerd zijn
(en deels al gerealiseerd is), omdat het om concrete bouwprojecten en verkavelingen gaat, bedraagt ruim 850
wooneenheden (285 + 577, zie hiervoor). Enkel door de uitvoering van de geplande woonprojecten op korte
termijn zal dus reeds een woningaanbod gecreëerd worden dat meerdere malen groter is dan de (weliswaar
minimale) taakstelling van het KSG. Binnen het KSG Asse zal dus normaliter op autonome wijze (ruimschoots)
bijgedragen worden aan de door het RSV vooropgestelde trendbreuk.
M.b.t. huisvesting moet i.k.v. het afbakeningsproces een stimulerend beleid gevoerd worden om ervoor te
zorgen dat de geplande en vergunde woonprojecten, die het KSG versterken en bijdragen aan de trendbreuk,
ook daadwerkelijk gerealiseerd worden binnen de planperiode. Ook t.a.v. de toekomstige woonprojecten
dient een stimulerend beleid gevoerd te worden opdat het stedelijk gebied als woongebied opnieuw aantrekkelijker wordt dan het buitengebiedgedeelte van de gemeente.

Differentiatie van de woondichtheden in de binnengebieden
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Voor de binnengebieden waarvoor nog geen concrete plannen bestaan zal de focus liggen op een ruimtelijk
kwaliteitsvolle invulling – met woondichtheden aangepast aan de ruimtelijke kenmerken van de omgeving – in
combinatie met het creëren van recreatieve en ecologische verbindingen doorheen deze binnengebieden.
Tevens moeten alle nieuwe woonprojecten op een verkeerskundig verantwoorde wijze ontsloten worden.
In functie van de woonbehoeften (en andere stedelijke ruimtebehoeften) op langere termijn wordt voorgesteld om (delen van) de restruimtes tussen het huidig woongebied en de geplande rondweg – nu vnl. agrarisch
gebied – te herbestemmen i.f.v. wonen en/of gemengde stedelijke functies (gearceerde zones op de bovenstaande figuur). Dit vormt tevens een compen-satie voor het niet bebouwen en herbestemmen tot open
ruimtegebied van de hiervoor vermelde zones aan de zuid- en westrand van het KSG.

2.4.2 Bedrijvigheid
De taakstelling inzake bedrijvigheid voor het KSG Asse voor de periode 1994-2007 werd in het PRS vastgelegd
op een minimum van 15 ha en een streefcijfer van 45 ha, en dit buiten het VSGB. M.a.w. de bestaande bedrijventerrein Broekooi, Doornveld, Relegem, Horing en Researchpark, allen gelegen binnen de afbakeningslijn
van het VSGB, en hun omgeving komen niet in aanmerking voor het vervullen van deze taakstelling. Daarnaast
werd ook een taakstelling toegewezen aan het nabije Specifieke Economisch Knooppunt (SPEK) Ternat (minimum 10 ha, streefcijfer 20 ha (logischerwijs te realiseren in de omgeving van de bestaande terreinen Vitseroel
en Essenestraat langs de E40).
Maar een eerste landschappelijke afweging gaf aan dat de ontwikkeling van een volledig nieuwe bedrijvenzone in Asse niet aangewezen is. Ook vanuit mobiliteitsstandpunt wordt een aanzienlijke toename van vrachtverkeer doorheen de gemeente niet wenselijk geacht. Daarom wordt ervoor geopteerd om bovenstaande
harde taakstelling los te laten en te focussen op de mogelijkheden van de bestaande KMO-zone Mollem. Er is
een eerste ontwerpend onderzoek uitgevoerd op zoek naar optimalisatie van deze KMO-zone (zie onderstaande schets). De historische landschappelijke structuren waren hier leidend voor.
Tevens wordt er voor gekozen om een onderscheid te maken tussen de KMO-zone en een zgn. “strategisch
project” in de zone tussen de KMO-zone en de rotonde. Dit nog nader te bepalen project zou een overgang
tussen het stadscentrum en de KMO-zone vormen, en tegelijk een “poort” voor beide vormen. Het project zou
deel uitmaken van de landschappelijke buffer van de KMO-zone en een brug slaan met het omliggend landschap: het biedt immers zicht op de aanpalende kouter.

Indicatieve inrichtingsschets KMO-zone Mollem (donkerpaars = beperkte uitbreiding) met “strategisch project” (blauwe
ovaal) en locatie windmolens Ecopower (zie §4.2.3.3)

MER_KSG_Asse_def/par

pagina 18 van 278

Keuzes bij de uitbreiding en optimalisatie van de KMO-zone zijn:
o
o
o
o

o
o

o
o
o

Verder bouwen op de historische beekdalen
Streven naar kwalitatieve inrichting van deze plek
Mogelijk een agrarisch landinrichtingsproject op de kouter nabij de rondweg fase 1 gekoppeld aan
het strategisch project en zicht latend op de kouter vanaf de ringweg
Voor de buffers zoveel mogelijk verder bouwen op de versterking van de beekdalen in het noorden
en het zuiden, die ook in het verleden vaak drager waren van bosachtige structuren, rond de landgoederen
Bij de inplanting van de buffers, streven naar een efficiëntere invulling van het bedrijventerrein, en
dit combineren met een beperkte uitbreiding
In het zuiden beperkte uitbreiding, maar daarbij zoveel mogelijk de historische open kouter (en zichtlijnen vanaf de rondweg fase 1 en Asphaltco) behouden, dus ten noorden van de kamlijn van de
kouter blijven
Opwaarderen beeldkwaliteit van het bedrijventerrein zelf door het introduceren van parkmanagement
In het noorden mogelijkheid van een ‘groen hart’ op de plek waar historisch gezien ook steeds een
bos heeft gestaan
Herstellen van de historische lijnbeplanting langs enkele ontsluitingswegen, o.a. naar de historische
hoeve in het zuiden (cfr. historische kaarten)

In het plan-MER zal onderzocht worden hoe binnen het KSG Asse 15 à 25 ha bijkomende bedrijvigheid zou
kunnen gerealiseerd worden via uitbreiding en optimalisering van KMO-zone Mollem en andere bestaande
activiteitenzones, rekening houdend met de ruimtelijke – vooral landschappelijke – en verkeerskundige randvoorwaarden.

2.4.3 Rondweg rond het centrum van Asse
De aanleiding om een rondweg aan te leggen rondom Asse is het feit dat er door de grote verkeersintensiteit
op de steenweg N9 doorheen de kern van Asse een ernstig probleem optreedt met de (verkeers)leefbaarheid
in het centrum. Een rondweg kan het centrum terug leefbaar maken en kansen bieden voor stedelijke ontwikkeling, die momenteel gehypothekeerd worden door de slechte verkeerssituatie.
Tegelijkertijd kan de rondweg ervoor zorgen dat het doorgaand verkeer vlotter door/rond Asse geraakt. Het
oplossen van alle doorstromingsproblemen voor het doorgaand verkeer is echter NIET de hoofddoelstelling
van de rondweg. Een te vlotte doorstroming wordt zelfs niet wenselijk geacht, omdat dit aanzuigeffecten
genereert, waardoor de N9 als alternatieve (sluip)route voor de E40 tussen Aalst en Brussel zou fungeren.
Bepaalde activiteiten kunnen gesitueerd worden aan of in de buurt van de nieuwe verbinding. De rondweg
kan ook een nieuwe begrenzing betekenen van het stedelijk weefsel en biedt misschien de mogelijkheid om
dit stedelijk weefsel af te werken. Gezien de hoge landschappelijke waarde van het open ruimtegebied rond
Asse, moet bijzondere aandacht besteed worden aan de landschappelijke inpassing van de rondweg, zodat
deze zo min mogelijk afbreuk doet aan de waar-devolle bestaande landschappelijke structuur.
Het dossier van de rondweg van Asse heeft een lange voorgeschiedenis, die eind jaren ’70 begon toen de
geplande autoweg A11 Brussel-Zelzate, met afrit in Asse, definitief werd geschrapt (zie ook §4.2.1). De zoektocht naar een geschikte lokale omleidingsweg leidde uiteindelijk tot een tracé dat een relatief kleine driekwartsring rond het stadscentrum vormt, en dat in 2000 door de Vlaamse regering werd vastgelegd in een
gewestplanwijziging. De keuze voor de kleine driekwartsring, die aantakt op de N9 t.h.v. Kalkoven, ten nadele
van een ruimere ring die aantakt t.h.v. kruispunt Wijndruif (N9-N47) of nog verder, werd in de voorafgaande
tracéstudie van Tritel (1999) verantwoord op grond van volgende argumenten:
•

de kleine ring wordt vanwege zijn kleinere omrijfactor meer benut door half-doorgaand verkeer;

•

de kleine ring zorgt daardoor voor een sterkere verkeersafname in het centrum van Asse;
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•

de kleine ring heeft een geringer aanzuigend effect dan een grotere ring, omdat het aandeel van de
4
N9 dat vermeden kan worden korter is, en dus de tijdswinst voor het doorgaand verkeer kleiner is ;

•

een kleinere ring maakt het gemakkelijk om in het centrum (drastische) maatregelen door te voeren
die de doorstroming bemoeilijken (zie ook §2.4.4)

De eerste fase van deze rondweg, het gedeelte tussen de N9 (Brusselse Steenweg) en Huinegem, werd in
2008 afgewerkt. De tweede en derde fase, tussen Huinegem en de N285, werden evenwel tot op heden niet
gerealiseerd, omdat de gewestplanwijziging die het tracé vastlegde in 2009 werd vernietigd door de Raad van
State. Daarom werd beslist om het onderzoek naar de rondweg en zijn alternatieven te hernemen in het kader
van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Asse en dus ook in onderhavig plan-MER (zie verder).
Daarbij wordt dus o.a. getoetst of bovenstaande argumenten nog steeds geldig zijn. Het uiteindelijk gekozen
tracé zal vastgelegd worden in het PRUP Afbakening KSG Asse.

Gewestplantracé rondweg Asse
Voor de rondweg werd in het kader van het afbakeningsproces een indicatieve inrichtingsschets uitgewerkt,
waarin gestreefd werd naar een maximale landschappelijke inpassing van het tracé (zie figuur). Daarbij werd
b.v. aan de noordzijde gekozen voor laanbeplanting, terwijl aan de westzijde gekozen wordt voor open zichten
(van)op de rondweg. De restruimte tussen het noordelijk en oostelijk deel van de rondweg en de bestaande
bebouwing kan desgewenst ingevuld worden met woon- of werkfuncties, terwijl aan de westzijde, t.h.v. de
school en de vallei van de Broekebeek, eerder een parkachtige afwerking wenselijk geacht wordt.
Verder werd het kruispunt van de rondweg met de N9 (Kalkoven) technisch verder uitgewerkt. Na afweging
van meerdere varianten werd gekozen voor volgend concept:
o

o

de rondweg gaat in tunnel/sleuf onder de N9 door;
aangezien de N9 precies op de waterscheidingskam
loopt, heeft dit als pluspunt dat de hellingen van de
rondweg t.h.v. de kruising minder steil zijn
de verkeersuitwisseling gebeurt via een rotonde,
die ook kan functioneren indien (voorlopig) enkel
het noordelijk segment van de rondweg aangelegd
zou worden.

Het geschrapte gewestplantracé wordt in dit plan-MER onderzocht als voorgenomen activiteit. Er zijn in de
loop der jaren evenwel talrijke andere tracés/tracégedeelten voorgesteld (zie §4.2.2). Deze zullen in dit planMER allemaal op gelijkwaardige wijze als het gewestplantracé worden onderzocht.

4

Dit werd afgeleid uit doorrekeningen in de toenmalige versie van het provinciaal verkeersmodel van Vlaams-Brabant.
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Indicatieve inrichtingsschets en dwarsprofielen tracé rondweg (rood) en aangrenzende zones

In dit plan-MER werden bepaalde tracés, waaronder het gewestplantracé, bovendien geoptimaliseerd ter
mildering van hun negatieve ruimtelijke effecten (zie §5.6). Tevens werden meerdere kruispuntconfiguraties
onderzocht en beoordeeld. Er moet hierbij benadrukt worden dat de technische uitwerking en optimalisatie
van de tracés en kruispuntconfiguraties per definitie op planniveau blijven, en dit geldt dus ook voor het uiteindelijk gekozen voorkeurstracé. Een verdere technische uitwerking en verfijning van het voorkeurstracé en
haar kruispunten zal moeten gebeuren op project-(MER-)niveau. Om aan deze projectuitwerking voldoende
marge te bieden zal het rondwegtracé in het PRUP aangeduid worden als een reservatiestrook van b.v. 50m
breed.
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2.4.4 Circulatiemaatregelen in Asse-centrum
De realisatie van de rondweg alleen zal niet volstaan om de hoeveelheid verkeer in Asse-centrum sterk te
reduceren en de leefbaarheid van het centrum te herstellen. Daarnaast zijn doorgedreven verkeersleefbaarheidsmaatregelen in het centrum zelf noodzakelijk. De rondweg laat toe om in het centrum drastische circulatiemaatregelen te treffen, die in de huidige toestand niet mogelijk zijn bij gebrek aan alternatieve routes.
Het doorgaand verkeer doorheen Asse en een deel van het bestemmingsverkeer kan immers omgeleid
worden via de rondweg, terwijl toch de bereikbaarheid gegarandeerd blijft.
De circulatiemaatregelen in Asse-centrum werden uitgewerkt in het Mobiliteitsplan Asse (Technum, 2014). In
de derde en laatste fase van dit plan, na realisatie van de volledige driekwarts rondweg, houden de maatregelen uit het Mobiliteitsplan het volgende in (zie figuur):
o
o
o
o
o

o
o
o

De N9-west (Kalkoven) wordt geknipt tussen het kruispunt met de rondweg en de N285 (Nieuwstraat) (enkel toegang tot randparking)
Huinegem wordt geknipt (met keerlus) ter hoogte van de bibliotheek en het OCMW (enkel toegang
tot centrumparkings)
De N9-oost (Weversstraat-Stationsstraat) wordt geknipt t.h.v. de Spiegelstraat (enkel toegang tot
centrumparking)
De N285 (Nieuwstraat) wordt geknipt t.h.v. Koensborre (enkel toegang tot bestaande parking)
Met bovenstaande knippen en bijkomende knippen in de Prieelstraat, Mollestraat, Neerstraat en
Kattestraat wordt een volledig autoluw stadscentrum gecreëerd (enkel toegang voor hulpdiensten en
leveranciers) en ontstaan geen interne alternatieve (sluip)routes
De as Bloklaan-Boekfos (tussen N285 en N9-oost) fungeert als P-route voor de bestaande parking
Boekfos en de nieuwe ondergrondse parkings Hopmarkt en Kerkplein
Om de as Bloklaan-Boekfos enkel als P-route en niet als alternatieve route voor doorgaand verkeer te
laten fungeren, worden in de Arsenaalstraat en Boekfos maatregelen tegen sluipverkeer voorzien
Het kruispunt N9-Stationsstraat wordt heringericht zodat (opnieuw) alle verkeersbewegingen mogelijk zijn

Koensborre en Prieelstraat worden noodzakelijkerwijs reeds geknipt door de aanleg van de rondweg zelf. Hier
wordt wel een fietsverbinding voorzien. De knippen voor autoverkeer in het centrum gelden niet voor de
bussen van De Lijn, die hun route behouden doorheen het verkeersluw gemaakt gebied, wat hun doorstroming sterk ten goede komt.
De geplande circulatiemaatregelen in het centrum maken intrinsiek geen deel uit van het afbakeningsproces
van het KSG Asse. Ten aanzien van het plan gaat het dus “maar” om een ontwikkelingsscenario (zie §4.2.2).
maar omdat de (mobiliteits)effecten van deze circulatiemaatregelen onverbrekelijk gekoppeld zijn aan die van
de rondweg, worden deze ingrepen toch op volwaardige wijze mee onderzocht in het plan-MER. De rondweg
zal en mag niet gerealiseerd worden zonder implementatie van het circulatieplan. Zoniet is de kans immers
groot dat een belangrijk deel van het (doorgaand) verkeer niet de rondweg zal nemen maar de wegen door
het centrum (met vlottere doorstroming) zal blijven gebruiken, omdat deze nog altijd de kortste route bieden.
Fase 1 van de rondweg is reeds gerealiseerd (oosttangent). Fase 2 van de rondweg (noordtangent) is gekoppeld aan fase 2 van het circulatieplan (“knippen” in het centrum, maar de verbinding N9 Kalkoven-N285
Nieuwstraat blijft open), en fase 3 van de rondweg (westtangent) is gekoppeld aan fase 3 van het circulatieplan (ook kruispunt N9-N285 wordt afgesloten, zie figuur 2-4).
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Figuur 2-4 Circulatiemaatregelen in Asse-centrum – fase 3 na realisatie volledige rondweg (bron: Mobiliteitsplan Asse, september 2014)

MER_KSG_Asse_def/par

pagina 23 van 278

2.4.5 Stadsrandbos
In de sterk verstedelijkte rand van Brussel is er een grote behoefte aan toegankelijk groen op wandel- en fietsafstand van de woonkernen. De “Beleidsnota 2014-2019 Vlaamse Rand” van bevoegd minister Weyts stelt
expliciet dat er tegen het einde van de regeerperiode (2019) 1000 ha bijkomend toegankelijk groen in de Rand
moet gerealiseerd zijn. Als bijdrage aan deze taakstelling wordt daarom in dit MER onderzocht of en waar in
het KSG Asse en haar directe omgeving één of meerdere openbaar toegankelijke bos- en parkgebieden
zouden kunnen worden ontwikkeld met een voldoende oppervlakte en robuustheid (richtwaarde 100 ha,
absolute ondergrens 50 ha).

2

1
3

Aanduiding zoekzones voor stadsrandbos op overzichtskaart operationaal uitvoeringsprogramma regio “Zenne, Dijle en
Pajottenland” (zie §5.5.4.1)

Hiervoor werden een drietal zoekzones geselecteerd, rekening houdend met het afbakeningsproces van de
gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur (AGNAS). Meer bepaald werden de “herbevestigde agrarische gebieden” (geel op bovenstaande figuur, zie ook hoofdstuk 3 en §5.5.4.1) buiten beschouwing gelaten,
omdat deze gebieden door de Vlaamse regering expliciet zijn toegewezen aan de (professionele) landbouw en
derhalve niet compatibel zijn met grootschalige bosontwikkeling of recreatieve inrichting. De zoekzones voor
stadsrandbos werden daarentegen geselecteerd binnen de zgn. actiegebieden die in het operationeel actieprogramma worden ondergebracht in de categorie “acties op langere termijn omwille van relatie met andere
plannings-processen” (in casu de afbakening van het KSG Asse) (bruin op de figuur).
Dit leverde de selectie van volgende drie zoekzones op:
•

Één zoekzone binnen actiegebied 172 “Binnengebied Asse-Mollem”, overeenkomend met de open
kouter tussen Asse-centrum en KMO-zone Mollem en de aangrenzende beekvallei van de Bollebeekvliet (inclusief een deel van actiegebied 155 “Vallei van de Molenbeek Mollem-Bollebeek”) (1);

•

Twee zoekzones binnen actiegebied 136 “Nieuwermolen-Vrijthout-Overnelle-Moretteberg-Vallei van
de Overnellebeek” ten westen en zuiden van Asse-centrum:
•

Gebied Putberg-Kleine Wijtsbeekvallei-Broekebeekvallei ten westen van het KSG (2);
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•

Gebied Boekfos-Hoogpoort-Tenberg ten zuiden van het KSG (3).

In principe komt ook actiegebied 158 “Paddebroeken-Kartelobos-Paardenbos” in aanmerking als zoekzone
voor stadsrandbos, maar dit gebied wordt te perifeer gelegen en ruimtelijk te weinig aansluitend op het
stedelijk weefsel bevonden.
De eventuele inrichting van deze drie zoekzones, verder “Wolfrot”, “Putberg” en “Hoogpoort” genoemd, als
stadsrandbos zal op haar ruimtelijke milieueffecten beoordeeld worden in de relevante MER-disciplines. Hierbij moet benadrukt worden dat een stadsrandbos geen massief, aaneengesloten bos impliceert, maar ook
ruimte biedt voor open (grazige) plekken en zichtassen. De effecten inzake mobiliteit, geluid en lucht kunnen
als niet significant beoordeeld worden, en worden dan ook niet verder behandeld in het MER.

2.5

Deelplannen van het PRUP

Volgende onderdelen van het programma zullen als deelplannen worden opgenomen in het PRUP Afbakening
KSG Asse (zie ook figuren 2-3 en 3-1):
•

de afbakeningslijn;

•

de rondweg;

•

de uitbreiding en landschappelijke inpassing van de KMO-zone Mollem, inclusief het “strategisch
project” nabij de rotonde;

•

de herstructurering van deelgebied Nerviërsstraat in functie van grootschalige stedelijke functies
(waaronder het nieuw gerechtshof van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde);

•

de mogelijke herbestemming van (agrarisch) open ruimtegebied binnen de rondweg tot woongebied
of gemengd stedelijk gebied;

•

de herbestemming van bepaalde onbebouwde woon(uitbreidings)gebieden die buiten de afbakeningslijn van het KSG komen te liggen tot (agrarisch) open ruimtegebied (in het bijzonder de twee
woonuitbreidingsgebieden langs weerszijden van de Broekebeek);

•

de mogelijke uitbreiding van de Asphaltco-site.

Mogelijks worden meerdere van deze herbestemmingen gecombineerd in één deelplan, b.v. heel de zone ten
oosten van het reeds gerealiseerd deel van de rondweg, met de KMO-zone Mollem, het “strategisch project”,
de mogelijke uitbreiding van de Asphaltco-site en de tussenliggende open kouter.
Of de afbakening van één of meerdere stadsrandbossen mee wordt opgenomen in dit PRUP of wordt geregeld
via een apart planningsproces, is nog nader te bepalen.
Alle korte termijn woonontwikkelingen in Asse-centrum en de opwaardering van de winkelconcentraties Assecentrum en Brusselse Steenweg zijn realiseerbaar binnen het huidig juridisch kader, en vereisen dus geen herbestemming. Indien latere woon- of andere stedelijke projecten binnen het KSG wel een herbestemming
zouden vereisen, kan dit geregeld worden via een gemeentelijk RUP. Ter uitvoering van het circulatieplan voor
Asse-centrum, die buiten het eigenlijk afbakeningsproces staat, zijn evenmin herbestemmingen nodig.
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3

Juridische, administratieve en beleidsmatige situering
In onderstaand overzicht worden de belangrijkste juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgesomd.
De onderwerpen die eerder een algemene, administratieve betekenis hebben (vb. vergunningsplicht) worden in dit overzicht volledig beschreven. De onderwerpen die
inhoudelijk van belang zijn voor het MER worden hier enkel kort vermeld en worden verder behandeld in de betrokken hoofdstukken. Er wordt in de tabel dan ook
verwezen naar deze hoofdstukken, namelijk als volgt:
B en G: Bodem en Grondwater; Opp: oppervlaktewater; Gel: geluid; Lucht: lucht; F en Fl: Fauna en Flora; LBEA: landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie; Mens V:
mens verkeer; Mens RS: mens ruimtelijke en sociale aspecten; /: niet relevant

Tabel 3-1 Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

Bodembestemming van de gronden in Vlaanderen.

Ja

Zie figuur 3-1

Mens RS

ja

Volgende BPA’s hebben betrekking op delen van het
kleinstedelijk gebied:

Mens RS

RUIMTELIJKE PLANNING
Gewestplan

Het gebied maakt deel uit van het gewestplan HalleVilvoorde-Asse, goedgekeurd bij KB op 7/3/1977
(met latere wijzigingen)
Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Plan opgesteld door een stad/gemeente voor een
bepaald deel van het grondgebied van de
stad/gemeente.

•

•
•
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
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Bestemmingsplan dat de link legt met de hogere
structuur van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, het Provinciaal en het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan

Ja

BPA Centrum (KB 12/1/1983, gedeeltelijk gewijzigd via MB 29/8/2005, waarbij BPA Kerk werd
afgesplitst (MB 29/8/2005)
BPA Witteramsdal (MB 15/10/1984)
BPA Krokegemse Weg (MB 2/9/1993)

Volgende RUP’s hebben betrekking op delen van het
kleinstedelijk gebied:
•
•

Mens RS

Gemeentelijk RUP Asphaltco (MB 12/2/2009)
Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven (MB
3/7/2008)
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Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

Stedenbouwkundige vergunning

Concrete toepassing van de normen van het Decreet
Ruimtelijke Ordening en het decreet houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening

Ja

Bij uitvoering van het plan dienen stedenbouwkundige
vergunningen te worden aangevraagd (voor
bijvoorbeeld het reliëf van de bodem aanmerkelijk
wijzigen, bouwen,…) en moet voldaan worden aan
voorwaarden m.b.t. infiltratie en buffering van
hemelwater.

Opp

Verdrag van Espoo

Verdrag inzake milieueffectrapportage in
grensoverschrijdend verband (UNECE, 1991)

Nee

Er zijn geen effecten voor mens of milieu te verwachten
met een lands- of gewestgrensoverschrijdende impact
(zie hoofdstuk 7).

/

Bodemsaneringsdecreet – Vlarebo
(uitvoeringsbesluit)

Regelt de bodemsanering, potentiële
verontreinigingsbronnen, historisch verontreinigde
gronden en grondverzet in Vlaanderen.

Ja

Binnen het plangebied bevinden zich verschillende
percelen die een bodemonderzoek hebben ondergaan
(zie figuur 5-2).
De uitvoering van het plan brengt grondverzet met zich
mee. Hiervoor zal er een technisch verslag en een
bodembeheerrapport dienen te worden opgesteld.
Uitvoeren van onderzoek naar uitgegraven grond zit
niet vervat binnen het MER.

B&G

Vlarea (Het Vlaams Reglement inzake
afvalvoorkoming en beheer uitvoeringsbesluit van het
afvalstoffendecreet)

Regelt het beheer en voorkomen van afvalstoffen in
Vlaanderen. Ook het aanwenden van afvalstoffen als
secundaire grondstof wordt hierin gereglementeerd.

Ja

Bij de aanleg van infrastructuur en gebouwen kunnen
mogelijk materialen vrijkomen die bij hergebruik onder
de VLAREA-reglementering vallen

/

Vlarem I

Vlarem I is een uitvoeringsbesluit van het
milieuvergunningsdecreet. Hierin worden de
procedures voor de meldingen en
milieuvergunningsaanvragen vastgelegd

Ja

Voor de exploitatie van nieuwe activiteiten of de
uitbreiding van activiteiten binnen het plangebied zal
mogelijk een milieuvergunning dienen te worden
aangevraagd.

/

Vlarem II

Hierin worden de algemene en sectorale voorwaarden beschreven waaraan vergunningsplichtige
activiteiten moeten voldoen. Daarnaast bevat dit
besluit ook milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater, lucht, geluid en bodem.

Ja

De Vlarem-voorwaarden zijn uiteraard van toepassing
op bestaande en toekomstige ontwikkelingen binnen
het onderzoeksgebied.

verschillende
MER-disciplines

MILIEUHYGIENE

MER_KSG_Asse_def/par
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Wet op de bescherming van
oppervlaktewateren

Regelt de bescherming van oppervlaktewateren van
het openbaar hydrografisch net en de territoriale zee
tegen verontreiniging en legt de
kwaliteitsdoelstellingen vast voor alle
oppervlaktewateren.

Ja

Een aantal waterlopen bevinden zich binnen het
kleinstedelijk gebied.

Opp

Besluit van de Vlaamse regering voor
wat betreft de wijziging van de
milieukwaliteitsnormen

In dit besluit, als wijziging van Vlarem I en II, wordt
een wijziging opgenomen van de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, waterbodems en
grondwater.

ja

In de discipline oppervlaktewater wordt verwezen naar
deze nieuwe milieukwaliteitsnormen.

Opp

Wet op de onbevaarbare waterlopen

Hierin wordt vastgelegd dat buitengewone werken
van wijziging van de waterlopen slechts kunnen
uitgevoerd worden nadat hiervoor een machtiging
bekomen is vanwege de bevoegde overheid.

Onbevaarbare waterlopen doorheen het plangebied:
Categorie 2: Grote Molenbeek, Bollebeekvliet,
Overnellebeek, Nieuwe Molenbeek
Categorie 3: Kloosterbeek, Gerstebeek, Krameibeek,
Bollebeekvliet, Molenbeek, Overnellebeek, Broekebeek, Kleine Wetsbeek, Waalborrebeek, IJzenbeek

Opp

Wet op de bevaarbare waterlopen

Voor de bevaarbare waterlopen geldt o.a. een besluit
betreffende het toekennen van vergunningen, het
vaststellen en innen van retributies voor het
privatieve gebruik van het openbaar domein van de
waterwegen en hun aanhorigheden

Nee

Er bevinden zich geen bevaarbare waterlopen binnen
plangebied.

/

Grondwaterdecreet

Regelt de bescherming van het grondwater, het
gebruik ervan en het voorkomen en vergoeden van
schade. De procedure voor het aanvragen van een
vergunning voor de onttrekking van of infiltratie naar
het grondwater, evenals voor boringen naar
grondwater, is geïntegreerd in VLAREM (rubrieken 52
tot en met 55). Specifieke voorwaarden voor hoger
genoemde activiteiten zijn opgenomen in de
hoofdstukken 5.52 tot en met 5.55 van VLAREM II.

Ja/Nee

Een aantal grondwaterwinningen liggen binnen het
kleinstedelijk gebied (zie figuur 5-2). I.f.v. de geplande
functies kunnen eventueel nieuwe grondwaterwinningen vergund worden.

B&G

De afbakening van waterwingebieden en
beschermingszones valt onder het besluit van 27

Nee

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen
waterwingebieden of beschermingszones.

WATER

MER_KSG_Asse_def/par
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maart 1985.
Polders en Wateringen

Lokale openbare besturen die instaan voor integraal
waterbeheer

Nee

Er zijn geen polders of wateringen actief binnen het
plangebied

/

Decreet Integraal Waterbeleid

Dit decreet is de implementatie van de Europese
Kaderrichtlijn Water in de Vlaamse wetgeving en legt
de doelstellingen, principes en structuren vast voor
een vernieuwd duurzaam waterbeleid. In dit decreet
wordt o.m. de watertoets als instrument voor een
integraal waterbeleid opgenomen.

Ja

Voor een activiteit die wordt onderworpen aan een
milieueffectrapportage geschiedt de analyse en
evaluatie van het al dan niet optreden van een
schadelijk effect op de kwantitatieve toestand van het
grondwater en de op te leggen voorwaarden om dat
effect te vermijden, te beperken, te herstellen of te
compenseren in dit rapport. Dit decreet houdt
eveneens in dat de schade door overstromingen zo veel
mogelijk worden beperkt door oplossingen die
aansluiten bij de natuur van het watersysteem (o.a.
aanpak aan de bron en het voorzien van buffering voor
overtollig water) en dat de nodige ruimte voor water
planmatig wordt vastgelegd.

Opp

Aanzienlijke delen van het KSG Asse bevinden zich in
mogelijk overstroombaar gebied (zie figuur 5-2).
Uitvoeringsbesluit watertoets (B.S.
31/10/2006)

Dit besluit geeft de lokale, provinciale en
gewestelijke overheden, die een vergunning moeten
afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de
watertoets.
D.m.v. de watertoets dient de overheid na te gaan
hoe het watersysteem zal worden beïnvloed. Het
watersysteem is het geheel van alle
oppervlaktewater (gaande van water dat een helling
afstroomt tot de rivieren), het grondwater en de
natuur die daarbij hoort.

Ja

In het MER worden de effecten op het watersysteem
onderzocht en wordt aangegeven of herstel- en
compensatiemaatregelen nodig zijn.

Opp

Deelbekkens

Vlaanderen is ingedeeld in 11 rivierbekkens. De
organisatie van het rivierbekkenbeleid zal gebeuren
door het opstellen van een deelbekkenbeheerplan.

ja

Het Kleinstedelijk gebied Asse ligt op de waterscheiding
tussen het bekken van de Dender (deelbekken
Bellebeek) en het bekken van de Beneden-Schelde
(deelbekken Vliet).

Opp

MER_KSG_Asse_def/par
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Dit decreet regelt het beleid inzake natuurbehoud en
vrijwaring van het natuurlijke milieu, inzake de
bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het
herstel van de natuur en het natuurlijk milieu, inzake
de handhaving en het herstel van de daartoe vereiste
milieukwaliteit en inzake het scheppen van een zo
breed mogelijk draagvlak.
Algemene maatregelen ter bescherming van de
natuur dienen te worden opgevolgd.
Het decreet regelt tevens de procedure van de
afbakening van de Speciale Beschermingszones. Het
gebiedsgericht beleid houdt ook de ontwikkeling van
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het
Integraal Verwevings- en ondersteunend Netwerk
(IVON) in. Het natuurdecreet legt de voorschriften en
geboden in VEN en de Speciale Beschermingszones
vast.
Tevens regelt dit decreet het soortgericht
natuurbeleid (soortenbescherming)

Ja

Algemene bepalingen uit het Natuurdecreet, met
ondermeer het stand-still beginsel en de zorgplicht zijn
uiteraard van toepassing.

F & Fl

Soortenbesluit

Dit besluit verbiedt o.a. de opzettelijke verstoring of
beschadiging van nestplaatsen en foerageergebieden
van kwetsbare soorten of pppulaties.

Ja

Het voorkomen en de eventuele verstoring van
kwetsbare soorten of populaties wordt onderzocht in
het MER.

F & Fl

Natuurreservaten

Voor elk erkend natuurreservaat wordt een
beheersplan opgesteld.

Nee

Er zijn geen erkende natuurreservaten gelegen in of
nabij het plangebied.

/

Bosreservaten

Nemen van beschermings- en beheersmaatregelen

Nee

Er zijn geen bosreservaten gelegen in of nabij het
plangebied.

/

Bosdecreet

Heeft tot doel het behoud, de bescherming, de
aanleg, het beheer en het herstel van de bossen en
het natuurlijk milieu van de bossen te regelen. Het
regelt o.a. compensatie van ontbossing.

Ja

Voor het plaatselijk rooien van bomen dient een
kapmachtiging dan wel een stedenbouwkundige
vergunning te worden aangevraagd, afhankelijk van het
feit of de bestemming bos achteraf behouden blijft of
niet. Indien t.g.v. het plan bosoppervlakte zou

F & Fl

NATUUR
Natuurdecreet

MER_KSG_Asse_def/par

Het plangebied is niet gelegen binnen de perimeter van
een VEN-gebied of een Speciale Beschermingszone. Het
Kravaalbos, ca. 1,5km ten NW van het KSG, is geselecteerd als VEN- en Habitatrichtlijngebied.

Soortenbescherming: het voorkomen van beschermde
soorten in het studiegebied wordt verder in het MER
nader omschreven.
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verdwijnen, moet dit verlies gecompenseerd worden.
Natuurinrichting

Heeft tot doel een gebied optimaal in te richten in
functie van het behoud, het herstel en het beheer
van natuur.

Nee

Het plangebied is niet gelegen binnen een natuurinrichtingsproject

/

Regelt de bescherming van landschappen en de
instandhouding, het herstel en het beheer van de in
het Vlaams Gewest gelegen beschermde
landschappen.
Regelt de bescherming van de monumenten, stadsen dorpsgezichten.

Ja

Beschermde dorpsgezichten: Domein Waalborrepark
(MB 8/12/2000), gehucht Bollebeek (KB 10/1/1980),
dorpskom Mollem (KB 10/1/1980) en omgeving Hoge
Kamer (KB 24/1/1985)
Beschermde landschappen: Kravaalbos en omgeving
(KB 13/10/1980), Domein De Morette (MB 27/12/1987)
Beschermde monumenten: Sint-Martinuskerk Asse (KB
8/3/1940), Huis Stas met tuin (MB 4/3/2004), Oorlogsgedenkteken (MB 14/2/2012), Oud Gasthuis (KB
10/5/1973), Zwartezustersklooster (MB 5/4/2007), 24
bomen in het Waalborrepark (MB 8/12/2000), Hof te
Bollebeek (KB 10/1/1980), Sint-Antoniuskerk Bollebeek
(KB 10/1/1980, orgel KB 21/8/1979), Sint-Stefanuskerk
Mollem (KB 25/10/1950)
Ankerplaatsen: A20001 Kobbegem en Bollebeek,
A20022 Putberg, A20023 Vrijhoutbos en Moretteberg,
A24004 Kravaalbos
Geen van deze ankerplaatsen is vooralsnog juridisch
verankerd als erfgoedlandschap.

LBEA

Het MER zal nagaan of er archeologische vaststellingen
zijn gebeurd binnen het plangebied.
Het MER zal rekening houden met het uit te brengen
advies van de bevoegde administraties en indien nodig
milderende maatregelen/randvoorwaarden opleggen.

LBEA

LANDSCHAP
Landschapsdecreet en decreet tot
bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten.

De ‘erfgoedlandschappen’ vormen een onderdeel
van het Decreet inzake de landschapszorg. Nieuw is
het behoud van de erfgoedlandschappen via de
tussenstap van aanduiding van ‘ankerplaatsen’. Dat
zijn de meest waardevolle landschappen zoals
weergegeven in de landschapsatlas. Vanaf de
opname in ruimtelijke uitvoeringsplannen worden
deze ‘ankerplaatsen’ erfgoedlandschappen genoemd.

nee

Decreet op het archeologisch
patrimonium

Regelt de bescherming, het behoud en de
instandhouding, het herstel en het beheer van het
archeologisch patrimonium en organiseert en
reglementeert de archeologische opgravingen.

Ja

Europese Conventie van Malta (La
Valetta, 1992)

De vertaling naar Vlaamse regelgeving is nog niet
gebeurd. Vanuit de Vlaamse Overheid wordt er wel
naar gestreefd te handelen ‘in de geest van Malta’. Er
wordt hierbij in de eerste plaats gestreefd naar het
behoud van de sites in situ, wat een inschakeling van

Ja

MER_KSG_Asse_def/par
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archeologie in de vroegste fasen van de ruimtelijke
planning vereist. Daar waar behoud in situ niet
mogelijk is, is het enige mogelijke alternatief een
preventief archeologisch onderzoek van de
bedreigde sites.
In het verdrag zijn tevens bepalingen opgenomen
m.b.t. de financiering van archeologisch onderzoek.
In art. 5 van het verdrag wordt verplicht te waarborgen dat milieueffectrapportage en de daaruit
voortvloeiende beslissingen ten volle rekening
houden met archeologische vindplaatsen en hun
context.
Ruilverkaveling

Een ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen
binnen een vooraf afgebakend gebied.

Nee

Het plangebied ligt niet binnen een ruilverkavelingsproject

/

Landinrichting

Heeft tot doel de inrichting van landelijke gebieden
te realiseren overeenkomstig de bestemmingen
toegekend door de ruimtelijke ordening.

nee

Er zijn geen landinrichtingsprojecten in de omgeving
van het plangebied

/

Regionale Landschappen

Hier kunnen openbare besturen, diensten en
verenigingen elkaar ontmoeten en samenwerken aan
de ontwikkeling van de streek.

Ja

De gemeente Asse valt binnen het werkingsgebied van
het Regionaal Landschap “Groene Corridor”

LBEA

Dit besluit zet de Richtlijn 2002/49/EG van het
Europese Parlement en de Raad van 25/6/2002
inzake de evaluatie en de beheersing van
omgevingslawaai om door titel II van het VLAREM
aan te passen

Ja

Hier wordt rekening mee gehouden in het plan-MER

Gel

Betreffende de luchtkwaliteitsnormen
Dit is de nieuwe kaderrichtlijn lucht die de bestaande

Ja

De in het MER te berekenen concentraties zullen
worden getoetst aan de geldende grenswaarden

Lucht

GELUID
Besluit van de Vlaamse Regering van
22/7/2005 inzake de evaluatie en de
beheersing van het omgevingsgeluid
en tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 1/6/1995
houdende de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne
LUCHT
Richtlijn 2008/50/EG (publicatie
11/06/08)

MER_KSG_Asse_def/par
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bepaald in de Europese wetgeving.

BELEIDSPLANNEN
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
(23/09/97)

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
(10/07/01)

Geeft de richtlijnen weer van het toekomstig gebruik
van de ruimte in Vlaanderen. De hoofddoelstelling is
het behoud en waar mogelijk versterking en de
uitbreiding van de nog resterende open ruimte.

Ja

Geeft de hoofdlijnen weer van het ruimtelijk beleid
dat de provincie Vlaams-Brabant wil voeren.

Ja

Asse wordt geselecteerd als kleinstedelijk gebied op
provinciaal niveau. Ontwikkelingsperspectieven:
De relatief zwakke morfologische structuur met
stedelijk karakter en het relatief zwakke voorzieningenapparaat en uitrustingsniveau in de kleinstedelijke
gebieden op provinciaal niveau duwt deze stedelijke
gebieden in een concurrentiële positie door de huidige
ruimtelijke ontwikkelingen in aangrenzende goed
uitgeruste kernen van het buitengebied. Het ruimtelijk
beleid voor de kleinstedelijke gebieden op provinciaal
niveau is erop gericht de bestaande stedelijke morfologische structuur en het stedelijk functioneren terug
voldoende economische, sociale en ruimtelijke draagkracht te geven. Dit is slechts mogelijk door enerzijds
een doorgedreven kernversterkend beleid met alle
prioriteit naar inbreiding en het valoriseren van de
bestaande stedelijke potenties (bestaande natuurelementen, het historisch karakter, de sterke stedelijke
voorzieningen , ...) en anderzijds door een complementair beleid in de aangrenzende goed uitgeruste kernen
van het buitengebied. Veel aandacht moet gaan naar de
kwalitatieve verbetering van het woningpatrimonium,
de stedelijke voorzieningen en de stedelijke economische structuur veeleer dan naar een ruimtelijke
ontwikkeling met alleen een kwantitatieve uitbreiding
die opnieuw de stedelijke kern beconcurreert.
Het PRS bevestigt de selectie van Asse als KSG op
provinciaal niveau. Bijkomende taakstellingen en
selecties zijn van belang voor het KSG Asse:
•

MER_KSG_Asse_def/par
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Wonen: 1165 wooneenheden in 1992-2007
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•

•

•

Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan (19/06/2001)

Geeft de hoofdlijnen weer van het ruimtelijk beleid
dat de gemeente wil voeren.

Ja

Hoofdstuk

Residentieel woonwagenterrein (10 pl)
Werken: 15-45ha bijkomend bedrijventerrein,
geen bijkomende grootschalige detailhandel
Natuurverbindingsgebieden: WaalborrebeekOvernellebeek-Nieuwe Molenbeek (> Bellebeek),
Groot Molenbeek en zijbeken (> Vliet)
Landschappen: valleien van de Molenbeken,
Houwijk-Hoogpoort-Vrijberg-Nieuwe MolenbeekKeermeers
Secundaire wegen:
o Type I: N47, N9 N47-rondweg
o Type II: N285 rondweg-E40, rondweg

Basisdoelstellingen voor de gewenste ruimtelijke
structuur van Asse:
1. Versterken van de kern van Asse centrum als kleinstedelijk gebied door te investeren in woonfunctie en
stedelijke voorzieningen
2. Beheersen van de verstedelijkingsdruk vanuit het
grootstedelijk gebied in gans de gemeente doch
speciaal op grondgebied Zellik in relatie tot de rol van
Zellik in het VSGB
3. Bewaren van de eigenheid van de kernen in het
buitengebied
4. Ruimtelijk veilig stellen van de lokale werkgelegenheid
5. Beveiligen van het landelijk karakter en de natuurlijke
structuur
6. Open houden van de open ruimtestructuren
7. Optimaliseren van de wegen- en spoorinfrastructuur
in functie van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
8. Ruimte creëren voor recreatie

Gemeentelijk Mobiliteitsplan

MER_KSG_Asse_def/par

Beschrijft het mobiliteitsbeleid dat de gemeente de
komende jaren wenst te voeren

Ja

Het mobiliteitsplan van de gemeente Asse werd
goedgekeurd op 19/6/1999. Een herziening (verbreden
en verdiepen) van het mobiliteitsplan werd definitief

randvoorwaarden
en gestuurde
ontwikkeling

Mens V

pagina 34 van 278

Randvoorwaarden

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

vastgesteld op 17/11/2014, en leidde o.a. tot een
voorstel voor drastische circulatie-maatregelen in Assecentrum (zie §2.4.4).
Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)

Beschrijft het natuurbeleid dat de gemeente de
komende jaren wil voeren

Ja

Herbevestigde Agrarische Gebieden
(HAG) en actiegebieden regio Zenne,
Dijle en Pajottenland

In uitvoering van het RSV is de Vlaamse overheid
bezig met de afbakening van de gebieden van de
natuurlijke en de agrarische structuur.

ja

Gebieden waar de gewestplanbestemming nog
actueel is en een goede planologische vertaling is van
de gewenste ruimtelijke structuur, worden herbevestigd als agrarisch gebied.
In andere gebieden wordt/werd verder onderzoek
verricht naar de verweving van landbouw, natuur en
bos. De resulterende ruimtelijke visie wordt vertaald
naar een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het GNOP is grotendeels opgenomen in andere
beleidsdocumenten (zoals het GRS).

F & Fl

De Vlaamse overheid heeft voor de regio Zenne, Dijle
en Pajottenland meerdere HAG’s aangeduid rond Asse.
Initiatieven binnen deze gebieden mogen geen afbreuk
doen aan de ruimtelijk-functionele samenhang van de
agrarische macrostructuur.

Mens RS

De rest van het open ruimtegebied rond Asse werd
aangeduid als actiegebied, verdeeld in drie types:
o
o
o

MER_KSG_Asse_def/par

Opp

RUP op te starten op korte termijn: Vallei van de
Molenbeek (Mollem-Bollebeek) (gebied 155)
RUP op te starten na verder onderzoek: Paddebroeken, Kartelobos en Paardenbos (gebied 158)
RUP op langere termijn, in relatie met andere
planprocessen (gebieden 136, 137 en 172)
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Figuur 3-1 Situering van het plangebied op het gewestplan

Situering BPA’s en RUP’s binnen het KSG Asse

Herbevestigde agrarische gebieden (HAG’s, geel) en actiegebieden (oranje/rood/bruin) in de omgeving van het KSG Asse
(bron: www.rsv.vlaanderen.be)
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Grafisch plan RUP Asphaltco
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4

Algemene methodologische aspecten

4.1

Algemene opbouw en uitgangspunten van de effectenstudie
Hieronder worden de verschillende disciplines gedefinieerd die in de effectenstudie aan bod zullen komen:
•
•
•
•
•
•
•
•

bodem en grondwater
oppervlaktewater
fauna en flora
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
mens – verkeer
geluid en trillingen
lucht
mens – ruimtelijke en sociale aspecten

Al deze disciplines zullen door een erkend MER-deskundige behandeld worden. De hinder- en gezondheidseffecten (discipline mens-gezondheid (toxicologische en psychosomatische effecten)) worden behandeld in de
hoofdstukken geluid en lucht, aangezien de gezondheidseffecten volledig gekoppeld zijn aan de geluids- en
luchtemissies (vnl. verkeersemissies).
Afbakening van het studiegebied
In principe wordt voor iedere discipline een aparte afbakening van het studiegebied gemaakt. Maar voor heel
wat (deel)disciplines beperkt het studiegebied zich tot het plangebied zelf en haar directe omgeving. Het
studiegebied kan aldus grosso modo bepaald worden tot op ca. 200 m van de grens van het plangebied. Voor
de discipline geluid komt deze afstand tot de terreingrens overeen met de wettelijk vastgelegde beoordelingsafstand uit Vlarem.
Voor het aspect mens – verkeer, en voor de daarvan afgeleide effecten qua geluid en lucht, is het studiegebied zeker ruimer. Het omvat alle wegen waar significante wijzigingen in verkeersintensiteit (kunnen)
optreden ten gevolge van de bijkomende verkeersattractie van en/of de gewijzigde verkeerscirculatie in en
rond het plangebied, en dit rekening houdend met de mogelijke rondwegscenario’s (zie §5.1.1).
Ook voor de effectgroepen perceptieve kenmerken (discipline landschap) en beeld- en belevingswaarde (discipline mens) is de invloedssfeer van het plan ruimer: het omvat het hele gebied waarbinnen een visuele impact
verwacht kan worden van de geplande ontwikkelingen.
Referentiesituatie
Dit is de toestand van het plangebied waarnaar gerefereerd wordt in functie van de effectbeoordeling. In het
MER zal de bestaande toestand als referentie genomen voor de toetsing van de effecten. Indien geen recente
gegevens beschikbaar zijn voor bepaalde disciplines, zal de deskundige de beschikbare gegevens actualiseren
(door bijkomende metingen, door veldwerk of door extrapolatie) indien hij dit nodig acht omwille van
mogelijke significante wijzigingen in de tijd. De bestaande toestand vormt in principe het nulalternatief ten
opzichte waarvan de uitvoering en de aanwezigheid van het plan vergeleken wordt. In het MER en in de eindsynthese worden de voor- en nadelen van het plan t.o.v. dit nulalternatief besproken onder de vorm van een
beschrijving en een cijfermatige beoordeling.
Ontwikkelingsscenario’s
De geplande stedenbouwkundige en infrastructurele ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied (zie
§4.3) worden voor zover relevant meegenomen in de milieubeoordeling als ontwikkelingsscenario’s. De focus
ligt daarbij op hun cumulatieve impact met de effecten van het plan zelf.
Geplande situatie
De geplande situatie is de toestand van het studiegebied na uitvoering van het plan, en dit zonder rekening te
houden met eventuele milderende maatregelen. De beoordeling van de effecten gebeurt o.b.v. expert judgement en is – waar mogelijk – gebaseerd op cijfermatige gegevens.
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Qua beoordeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de directe ruimtelijke effecten van de programmaonderdelen van het KSG Asse, en hun verkeersgerelateerde effecten (doorstroming, verkeersveiligheid, luchten geluidsemissies,…):
•

De verkeersgerelateerde effecten worden cumulatief ingeschat en beoordeeld, rekening houdend
met alle programmaonderdelen – dus inclusief de korte termijn woonontwikkelingen in Assecentrum – én met het circulatieplan voor Asse-centrum, dat geen deel uitmaakt van het afbakeningsproces zelf, maar er verkeerskundig wel een grote invloed op uitoefent.

•

De directe ruimtelijke effecten worden per planonderdeel individueel ingeschat en enkel beoordeeld voor die onderdelen die opgenomen zullen worden in het op te maken PRUP en een relevante
ruimtelijke impact hebben.
o

Het circulatieplan voor Asse-centrum staat los van het afbakeningsproces.

o

Alle korte termijn woonontwikkelingen in Asse-centrum en de opwaardering van de winkelconcentraties Asse-centrum en Brusselse Steenweg zijn realiseerbaar binnen het huidig juridisch kader, en worden dus in principe niet beoordeeld op hun ruimtelijke effecten. Toch
worden de effecten van de woonprojecten beknopt ingeschat, vooral in relatie tot een
andere doelstelling van het plan: het creëren/vrijwaren van landschappelijke, ecologische en
recreatieve verbindingen doorheen het stedelijk gebied (cfr. figuur 2-3). Een herbestemming
is enkel vereist voor niet bebouwen van bepaalde woon(uitbreidings)gebieden, maar aangezien dit fysiek neerkomt op het behoud van de bestaande toestand, zijn er geen relevante
milieueffecten en wordt hier verder niet op ingegaan.

o

Programmaonderdelen die voorts op ruimtelijk vlak zullen beoordeeld worden, zijn:
de rondweg met al zijn tracéalternatieven;
de uitbreiding en landschappelijke inpassing van de KMO-zone Mollem (inclusief
het “strategisch project”);
de herstructurering van deelgebied Nerviërsstraat;
de mogelijke herbestemming van open ruimtegebied binnen de rondweg tot woon5
gebied of gemengd stedelijk gebied ;
de mogelijke uitbreiding van de Asphaltco-site.

Voor de beoordeling van de rondweg is er dus een verschil tussen de ruimtelijke disciplines, waarin elk tracé
individueel beoordeeld wordt, en de verkeersgerelateerde disciplines (mobiliteit, geluid, lucht en mensgezondheid), waarin zinvolle combinaties van tracéalternatieven (scenario’s genaamd) worden onderzocht.
Omdat er voor elk van de mogelijke tangenten van de rondweg een vijftal tracéalternatieven zijn (zie §4.2.2),
zijn er in theorie tientallen combinaties (scenario’s) mogelijk. Het is noch zinvol noch praktisch haalbaar om al
deze combinaties in detail te onderzoeken inzake hun mobiliteits-, geluids- en luchteffecten.
Daarom wordt de effectbeoordeling van het planonderdeel “rondweg” in twee stappen uitgevoerd:
•

In stap 1 worden alle in §4.2.2 vermelde tracéalternatieven per tangent individueel beoordeeld voor
de vijf ruimtelijk disciplines (bodem en grondwater, oppervlaktewater, fauna en flora, landschap en
erfgoed en mens – ruimtelijke effecten, §5.1 t.e.m. §5.5). Op basis van deze beoordeling worden per
tangent de 1 à 2 meest redelijke en kansrijke alternatieven geselecteerd voor verder onderzoek.
Waar nodig worden de geselecteerde tracés verder geoptimaliseerd om hun ruimtelijke impact te
minimaliseren (§5.6).

•

In stap 2 worden de zinvolle combinaties bepaald van de geselecteerde tracés om te komen tot een
beheersbaar aantal scenario’s. Voor elk van deze scenario’s worden de effecten op de verkeersstromen en andere mobiliteitseffecten ingeschat (§5.7). De geschatte verkeersintensiteiten, zowel op de

5

In het basisalternatief wordt hiermee de restzone binnen de noordelijke tangent bedoeld, maar in de effectbeoordeling zal ook voor de
andere tracés voor de noordtangent de wenselijkheid en haalbaarheid van bebouwing tussen de rondweg en het bestaand stedelijk
weefsel ingeschat worden. Bij de ver noordwaarts doorlopende tracés (zie §5.2.2) wordt daarbij de Merchtemsebaan als maximale noordgrens voor een eventuele uitbreiding van het woongebied beschouwd. Uitbreiding van het woongebied ten westen, oosten of zuiden van
Asse is niet aan de orde in het basisalternatief, en wordt derhalve evenmin voor de tracéalternatieven in overweging genomen.
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nieuwe rondwegsegmenten als op het bestaand wegennet, vormen vervolgens de basis voor de
effectinschatting en -beoordeling inzake geluid en lucht (§5.8 en §5.9).
Voor de beoordeling van de andere planonderdelen is een opdeling in twee stappen niet nodig, maar
logischerwijs wordt de effectbeoordeling per discipline van deze planonderdelen opgenomen in het
betreffende hoofdstuk.
Beoordeling effecten
Om het belang van de verschillende effecten aan te geven wordt volgende indelingswijze/scoretoekenning
gehanteerd:
sterk negatief (-3)
matig negatief (-2)
beperkt negatief (-1)

sterk positief (+3)
matig positief (+2)
beperkt positief (+1)
geen significant effect (0)

Er wordt bij de beoordeling van de negatieve effecten zowel rekening gehouden met de omvang/schaal van
de impact van het plan of haar onderdelen, als met de kwetsbaarheid van de omgeving voor het betreffende
milieuaspect. Grosso modo kan volgend algemeen significantiekader vooropgesteld worden:
Kwetsbaarheid

Schaal

Grote impact

Middelmatige impact

Beperkte impact

Zeer kwetsbaar

-3

-2

-1

Matig kwetsbaar

-2

-1/-2

0/-1

weinig kwetsbaar

-1

0/-1

0

Voor bepaalde MER-disciplines (geluid, lucht) en effectgroepen (b.v. verkeersdoorstroming) bestaan in het
richtlijnenboek vastgelegde of algemeen aanvaarde gekwantificeerde significantiekaders, die uiteraard toegepast zullen worden.
Milderende maatregelen
Na de bespreking en evaluatie van de effecten worden – waar nuttig en mogelijk – milderende maatregelen
voorgesteld ter eliminatie, beperking of compensatie van de effecten. Aan de hand van de grootte van de
toegekende scores zal kunnen afgeleid worden in hoeverre de deskundigen een effect belangrijk vinden, in
hoeverre een maatregel vereist geacht wordt, en welke de impact is van deze maatregel (resterend effect).
Het resterend effect wordt op gelijkaardige wijze beoordeeld als het oorspronkelijk effect.
Samenvatting en besluit
Na de analyse i.f.v. de verschillende milieuaspecten worden in een samenvatting en een eindbespreking de
belangrijkste elementen van de studie tekstueel en tabelmatig weergegeven en besproken, gevolgd door een
globale evaluatie van het plan. Een zeer belangrijk onderdeel van deze evaluatie is het resultaat van de
afweging van de rondwegscenario’s. Tevens worden leemten in de kennis aangegeven.
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4.2

Alternatievenonderzoek

4.2.1 Algemeen
Er kunnen op verschillende niveaus alternatieven beschouwd worden. Hierbij kan een onderscheid gemaakt
worden tussen beleidsalternatieven, locatiealternatieven en uitvoeringsalternatieven.
Beleidsalternatieven
De afbakening van het Kleinstedelijk Gebied Asse wordt, net als die van alle andere geselecteerde stedelijke
gebieden in Vlaanderen, opgelegd in het RSV. De afbakening van de kleinstedelijke gebieden is de verantwoordelijkheid van de provincies, en moet uitmonden in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).
Het uit het afbakeningsproces resulterende actieprogramma moet uitvoering geven aan het beleid van
“geconcentreerde bundeling”, zoals vooropgesteld in het RSV, waarbij het merendeel van de bijkomende
woningen en bedrijvigheid binnen de stedelijke gebieden moet voorzien worden. Er is dus geen beleidsalternatief voor de opmaak van het PRUP Afbakening KSG Asse.
Locatiealternatieven
Hier is de vraag of de vooropgestelde planonderdelen zich op de best passende locatie(s) binnen het KSG
bevinden, en of er – in principe binnen het kleinstedelijk gebied – geen alternatieve locaties voorhanden zijn.
Voor de functies wonen, bedrijvigheid en kleinhandel zijn locatiealternatieven niet aan de orde:
o

De taakstelling inzake wonen is geen “of-of”-verhaal maar een “en-en”-verhaal. Alle mogelijke woonlocaties binnen het KSG worden op zich beoordeeld i.f.v. hun ruimtelijke kwaliteiten en beperkingen,
maar vormen in principe geen alternatieven voor elkaar, aangezien de taakstelling een minimum
betreft.

o

M.b.t. bedrijvigheid worden enkel de uitbreidings- en verdichtingsmogelijkheden van de KMO-zone
Mollem en andere bestaande activiteitenzones beschouwd, rekening houdend met de ruimtelijke en
verkeerskundige randvoorwaarden. Een volledig nieuw bedrijventerrein, of een uitbreiding van de
industriezone langs de E40 op grondgebied Asse wordt op landschappelijke en verkeerskundige gronden niet wenselijk geacht.

o

Inzake kleinhandel gaat het om een inbreiding en reorganisatie van de bestaande kleinhandelsconcentraties Asse-Centrum, Nerviërsstraat en Brusselse Steenweg. Nieuwe sites zijn niet aan de orde.

Locatiealternatieven – meer bepaald tracéalternatieven – zijn daarentegen wel aan de orde voor het planonderdeel “rondweg” (zie §4.2.2 en §4.2.3).
Uitvoeringsalternatieven
Uitvoeringsalternatieven hebben betrekking op:
•

de exacte inrichting van de deelgebieden, o.a. mogelijke varianten voor de uitbreiding van KMO-zone
Mollem en/of andere bestaande activiteitenzones, in functie van de nagestreefde 15 à 20 ha bijkomende oppervlakte bedrijvigheid.

•

de technische kenmerken van de rondweg (dwars- en lengteprofiel, landschappelijke inpassing, configuratie kruispunten,…).

Het plan-MER heeft mede tot doel om met betrekking tot deze aspecten een bijdrage te leveren aan het
opstellen van het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP. Er zullen dus zeker
uitvoeringsalternatieven voorkomen, maar deze zullen pas in de loop van het ontwerp- en milieubeoordelingsproces geconcretiseerd (kunnen) worden.
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4.2.2

Aanleiding en voorgeschiedenis alternatievenonderzoek rondweg rond Asse-centrum
Zoals reeds aangegeven in §2.4.3 is het gewestplantracé niet de enige mogelijkheid om een rondweg rond
Asse te realiseren. Ongeacht het exacte tracé kan elke mogelijke rondweg rond Asse door de assen N9/N47 en
N285/Huinegem opgedeeld worden in tangenten volgens de vier windrichtingen:
o
o
o
o

Oosttangent: N9-oost – Huinegem
Noordtangent: Huinegem – N9-west/N47
Westtangent: N9-west/N47 – N285
Zuidtangent: N285 – N9- oost

Elk van deze tangenten is op zichzelf of in combinatie met één of meerdere andere tangenten nuttig om
bepaalde doorgaande, inkomende of uitgaande verkeersstromen weg te leiden van het centrum van Asse.
Tevens zijn ze in min of meerdere mate compatibel met de in het Mobiliteitsplan voorziene drastische circulatiemaatregelen in Asse-centrum.
Zoals aangegeven in §2.4.4 zal enkel het realiseren van een rondweg immers niet volstaan om de leefbaarheid
in het centrum van Asse structureel te herstellen. Om bepaalde verbindingen in het centrum te kunnen “knippen”, een vrachtverbod in te stellen,… moeten eerst alternatieve routes geboden worden voor het doorgaand
en bestemmingsverkeer dat door deze ingrepen getroffen wordt. Afhankelijk van het gekozen tracé zijn er
(aanzienlijke) verschillen in omrijafstanden, belasting van wegvakken en kruispunten en vermoedelijk gebruik
van sluiproutes. Deze aspecten worden mee onderzocht in de MER-discipline mens-mobiliteit.

Voor de oost-, noord- en westtangent van de rondweg zijn in de loop der jaren meerdere tracévarianten naar
voor gebracht, waarbij het gewestplantracé de combinatie van drie van deze varianten vormt, waarvan de
oosttangent inmiddels reeds gerealiseerd is. Voor de zuidtangent werd nooit een ernstig voorstel gedaan, en
dit om meerdere redenen:
o
o
o
o

De aanwezigheid van sterk uitwaaierende woonwijken en -linten aan de zuidzijde van Asse
het sterk reliëf en de hoge landschappelijke kwaliteit van dit kwadrant
het vermeend laag verkeerskundig nut van dit segment
het (minstens) evenwaardig alternatief dat geboden wordt door de driekwartsring van het gewestplantracé

De zuidtangent wordt daarom niet verder meegenomen in het studieproces. Voor de oost-, noord- en westtangent zijn volgende tracévarianten in het verleden voorgesteld geweest.
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Figuur 4-1 Overzicht tracéalternatieven rondweg (+ indicatief tracé geschrapte autoweg A11)
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4.2.3 Indicatieve technische uitwerking tracéalternatieven
Zoals aangegeven in §2.4.3 en §4.2.1 worden alle zinvolle combinaties van tangenten op gelijkwaardige wijze
beoordeeld en tegen elkaar afgewogen in het plan-MER. Om een onderbouwde effectbeoordeling van de
tracéalternatieven mogelijk te maken, is een minimale technische uitwerking noodzakelijk. Tot op heden zijn
de tracéalternatieven, met uitzondering van de noordtangent volgens het gewestplantracé, immers niet meer
dan lijnen op papier.
In het kader van dit plan-MER werd geen volwaardig technisch voorontwerp uitgetekend. Wel werd op
indicatieve wijze per tracé een grondplan en lengteprofiel uitgewerkt, vertrekkend van volgende uitgangspunten:
•

Minimale bochtstralen conform de ontwerpnormen, gericht op een snelheid van 70 km/u, eventueel
te verlagen tot 50 km/u in de bebouwde kom om de impact op woningen te beperken

•

Maximale hellingsgraad (over afstanden groter dan 100m) van 4% i.f.v. vlot vrachtwagenverkeer >> in
deze heuvelachtige omgeving impliceert dit dat op bepaalde tracés aanzienlijke ophogingen en/of
uitgravingen nodig zullen zijn

•

Maximale beperking van het grondverzet, rekening houdend met deze maximale hellingsgraad

•

Kruising van bestaande wegen kan, afhankelijk van de topografie en de aard van de weg in kwestie,
op volgende manieren gebeuren:
o

Kruising op maaiveld met aansluiting >> de optimale kruispuntconfiguratie (voorrangskruispunt, rotonde of lichtengeregeld kruispunt) zal afhangen van de verkeersintensiteiten van
de verschillende kruispuntbewegingen (zie discipline mens-mobiliteit)

o

Kruising op maaiveld zonder aansluiting >> lokale verbinding wordt doorgeknipt

o

Ongelijkgrondse kruising (tunnel of viaduct) met aansluiting >> deze variant wordt enkel toegepast op het gewestplantracé t.h.v. de N9 (Kalkoven) (cfr. schets §2.4.3) en de aansluiting
van tracé O4 op de Pontbeeklaan (N9, ring van Zellik)

o

Ongelijkgrondse kruising zonder aansluiting >> lokale verbinding kan behouden blijven

o

Hybride kruising >> rondweg wordt half verzonken aangelegd, waarbij de lokale verbinding
wordt geknipt voor doorgaand autoverkeer, maar voor het fiets-, landbouw- en/of puur
lokaal autoverkeer wordt een brug(je) voorzien.

•

Zo veel mogelijk vermijden van directe impact op woningen

•

Geen erfontsluitingen op de rondweg, tenzij dit de enige mogelijke ontsluiting voor de bewoning of
bedrijven in kwestie is

•

Geen fietspaden langs de rondweg om de ruimtelijke impact (dwarsprofiel) maximaal te beperken;
de fietsers blijven doorheen het centrum rijden (wat meestal trouwens de kortste weg is)

In dit stadium wordt dus nog geen rekening gehouden met eventuele aantasting van landschappelijke of ecologische waarden, landschappelijke impact of indirecte impact op bewoning (geluidshinder, luchtverontreiniging) t.g.v. de rondweg. De effectbeoordeling per milieudiscipline kan in een volgend stadium leiden tot milderende maatregelen onder de vorm van tracéverschuivingen en/of wijzigingen in lengteprofiel.
In volgende paragrafen wordt per tracéalternatief een indicatief lengteprofiel weergegeven, met aanduiding
van de kruisingen van de bestaande wegen en de beken. Ophogingen zijn aangeduid in blauw, uitgravingen in
groen. Voor alle profielen geldt een hoogteoverdrijvingsfactor van 5. De geografische situering van de delen
op maaiveld, in ophoging en in uitgraving per tracé is terug te vinden in figuren 4-2a-c. Meer gedetailleerde
grondplannen zijn terug te vinden in Bijlage 2.

Figuur 4-2a-c Tracéalternatieven op maaiveld, in ophoging of in uitgraving
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4.2.3.1 Tracéalternatieven voor de westtangent (figuur 4-2a)
Tracéalternatief W1 (gewestplantracé)
Conform het concept van §2.4.3 is het bedoeling dat het tracé van de rondweg in tunnel onder de bestaande
N9 (Kalkoven) doorgaat, met op- en afritten naar een nieuw aan te leggen rotonde op maaiveld. Aan de ZWzijde kruist het tracé de straat Koensborre. In het circulatieplan voor Asse-centrum (zie §2.4.4) wordt deze
straat geknipt voor autoverkeer, maar wordt wel een fietsverbinding voorzien. Op vlak van ruimtelijke impact
zou een kruising van de rondweg in sleuf/tunnel onder Koensborre het meest wenselijk zijn. Dit is echter
technisch niet mogelijk, omdat de op- en afrit naar de N9, die begint t.h.v. Koensborre, dan te steil wordt
(Koensborre ligt immers 7,5m lager dan Kalkoven). Daarom wordt Koensborre gekruist via een viaduct met
fietstunnel.
Vervolgens ligt het tracé tot 6m in ophoging op de zuidflank van de vallei van de Broekebeek. Een passage in
insnijding, zoals voorgesteld op het indicatief dwarsprofiel in §2.4.3, zou, rekening houdend met de maximale
hellingsgraad van 4%, met enorm veel grondverzet gepaard gaan, en het volledig knippen van Koensborre
impliceren (ook voor fietsers). Het ZW deel van het tracé, vanaf de scholencampus tot aan de N285 (Nieuwstraat) kan op maaiveld aangelegd worden. Daarbij wordt Rampelberg (doodlopend straatje) geknipt. De twee
huizen aan deze straat ten W van het tracé worden, bij gebrek aan alternatieven, rechtstreeks op de rondweg
aangesloten.

Tracéalternatieven W2 en W3
Deze twee alternatieven sluiten ca. 250m meer ZW aan op de N285 als tracé W1, en verschillen enkel van
elkaar in de plaats waar ze aantakken op de N9 (W3 aan de Wijndruif, W2 ca. 200m ten ZO daarvan). Beide
tracés lopen in ophoging door vier opeenvolgende beekvalleien (Kleine Wetsbeek en zijbeek, Broekebeek en
zijbeek), tot 10m boven maaiveld, en doorsnijden tussenin (in beperkte mate) twee waterscheidingskammen.
Tracé W3 (onderaan) vergt veel meer grondverzet in de vallei van de Kleine Wetsbeek dan W2 (bovenaan).
Putberg wordt gekruist op maaiveld mét aansluiting, vanwege het belang van deze straat als verbinding
tussen Asse-centrum en Asbeek.
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Tracéalternatief W4
Het begin van dit tracé vanaf de N9 loopt grotendeels op de noordflank van de vallei van de Kleine Wetsbeek,
en vergt daardoor in deze zone beduidend minder grondverzet dan W3. Ook bij W4 wordt een gelijkgronds
kruispunt voorzien t.h.v. Putberg. Vervolgens gaat het tracé in ophoging door de Broekebeekvallei, in
uitgraving door de waterscheidingskam, en vervolgens in ophoging door de volgende beekvallei. Daar worden
ook de lokale straten Geertskouter en Keierberg gekruist. Aangezien het tracé in de vallei sowieso in ophoging
moet liggen i.f.v. de maximale hellingsgraad, wordt een viaduct voorzien over deze twee straten. Platijn wordt
één keer geknipt; in het N deel loopt het tracé naast deze veldweg. Tenslotte wordt de Heedstraat gekruist
(knip) en sluit het tracé aan op de Edingsesteenweg.

Tracéalternatief W5
Reeds zonder een gedetailleerde effectbeoordeling is het duidelijk dat tracéalternatieven W2, W3 en W4 een
sterk negatieve impact zullen hebben op landschappelijk en ecologisch (zeer) waardevol gebied (zie ook §5.3
en §5.4). Daarop wordt geanticipeerd door een bijkomende verbinding tussen de N9 t.h.v. de Wijndruif en de
N285 uit te werken, die zo dicht mogelijk bij het bebouwd weefsel loopt en daardoor de waardevolle open
ruimtegebieden maximaal ontziet.
Dit tracé W5 doorsnijdt net als W2, W3 en W4 de vallei van de Kleine Wetsbeek in ophoging, maar kan
vervolgens grotendeels op of nabij maaiveld aangelegd worden, op een beperkte ophoging door de Broekebeekvallei na. Putberg wordt geknipt t.h.v. de rondweg. Het deel van het tracé vanaf de scholencampus is
identiek aan het basistracé W1 (met o.a. het knippen van Rampelberg).
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4.2.3.2 Tracéalternatieven voor de noordtangent (figuur 4-2b)
Tracéalternatief N1 (gewestplantracé)
Aangezien tracé N1 aansluit op W1, gaat ook dit tracé in tunnel onder de N9 (Kalkoven), met op- en afrit naar
de voorziene rotonde. In tegenstelling tot Koensborre (W1) bedraagt het hoogteverschil tussen de N9 en de
Prieelstraat “slechts” ca. 4m. Daardoor kan het rondwegtracé de Prieelstraat half verdiept kruisen, rekening
houdend met de maximale hellingsgraad van 4%. De Prieelstraat wordt geknipt voor autoverkeer, maar voorzien van een fietsbrug. De gemeente voorziet een nieuwe verbinding voor auto’s tussen de Prieelstraat en de
N9 in het verlengde van de Mollemseweg.
Vervolgens loopt het tracé min of meer op maaiveld tot voorbij Tienbergen, een veldweg die geknipt wordt.
Vervolgens moet zowel de Krameibeek als de spoorweg Brussel-Dendermonde gekruist worden, wat zonder
enorm grondverzet alleen mogelijk is met een viaduct. Tenslotte sluit het tracé aan op de bestaande rotonde
aan Huinegem.

Tracéalternatieven N2 en N3
Tracés N2 (bovenaan) en N3 (onderaan) lopen grotendeels samen, behalve tussen de N9 en de Prieelstraat.
Op beide tracés is de kruising van de Krokegemseweg en de Prieelstraat, met hun bewoning, een potentieel
knelpunt. Rekening houdend met de maximale hellingsgraad van 4% is het echter mogelijk om het rondwegtracé in sleuf/tunnel onder beide straten door te trekken, waardoor deze niet geknipt moeten worden. Veldweg Grotenbroek wordt wel geknipt, terwijl de Mollemseweg half verdiept wordt gekruist, waarbij een brugje
wordt voorzien voor het fiets- en landbouwverkeer. De heuvelkam t.h.v. het kerkhof wordt tot ca. 6m diepte
ingesneden. Net als bij tracé W1 gebeurt de kruising van de Krameibeek en de spoorweg d.m.v. een viaduct.
Het laatste deel van het tracé tot aan de rotonde valt samen met tracé W1.
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Tracéalternatief N4 +N4B
Het grootste deel van dit tracé, vanaf de N9 (Gentsesteenweg) ten W van Krokegem, kan grotendeels op
maaiveldniveau aangelegd worden. Er worden gelijkgrondse kruispunten voorzien met de N47 (Dendermondsesteenweg), Oude Dendermondsebaan en Merchtemsebaan. Koereit kan geknipt worden indien een ventweg wordt voorzien naar de Merchtemsebaan. Na de passage in beperkte ophoging door de vallei van de
Kloosterbeek valt tracé N4 samen met tracés N2 en N3, dus met half verzonken kruising en fietsbrug t.h.v. de
Mollemseweg, uitgraving in de heuvelkam en passage van de Krameibeek en de spoorweg via een viaduct.

(N4B tussen N9 en N47)

Tracéalternatief N5
Tracé N5 vertrekt aan de N47 (Dendermondsesteenweg) t.h.v. de aansluiting van de Oude Dendermondsebaan. Het door de rondweg afgesneden stuk van deze straat (met één woning) wordt aan één zijde geknipt,
net als de veldweg Beekkant. Na het aanvankelijk vlak tracé volgt de doorsnijding van de bijzonder steile oostflank van de beekvallei t.h.v. het gehucht Snassersweg (18m hoogteverschil op 40m afstand). Vervolgens
kruist het tracé op maaiveld Koereit (knip) en Fort/Merchtemsebaan (kruispunt), en gaat in ophoging door de
vallei van de Kloosterbeek. Vanaf daar komt het tracé quasi overeen met dat van N2, N3 en N4.

4.2.3.3 Tracéalternatieven voor de oosttangent (figuur 4-2c)
Tracéalternatieven O1 en O1B
Tracé O1 werd in 2009 gerealiseerd en hoeft dus uiteraard niet meer technisch uitgewerkt te worden.
Tracé O1B loopt in het verlengde van O1 en impliceert een dubbele kruising van de spoorweg Brussel-Dendermonde en het kruisen van de Petrus Ascanusstraat (zie figuur 4-1). Gezien de te overwinnen hoogteverschillen om de spoorweg ongelijkgronds te kruisen, is dit tracé technisch quasi onrealiseerbaar. Het wordt daarom
niet verder meegenomen in dit plan-MER.
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Tracéalternatieven O2 en O2B
Deze tracés verbinden de rotonde aan Huinegem met de N9 (Brusselsesteenweg) net voor het kruispunt met
de Langestraat. Tracé O2 (bovenaan) sluit daarbij zo dicht mogelijk aan bij het stedelijk weefsel, waarbij o.a.
de woonlinten Heierveld en Kruipin worden doorsneden, terwijl O2B (onderaan) een meer perifeer tracé
volgt, dat meer de open ruimte doorsnijdt. Het gebied ten O van Asse-centrum is beduidend vlakker dan dat
ten N en vooral ten W ervan, waardoor de oostelijke tracés veel minder ophoging en uitgraving behoeven om
aan de hellingsnorm van 4% te voldoen. T.h.v. Wolfrot (doodlopende weg naar o.a. kasteeldomein) wordt
gekozen voor een half verzonken tracé met brugje voor het lokaal verkeer. Er worden gelijkgrondse kruispunten voorzien met Heierveld en Hoogstraat; de andere lokale wegen worden doorgeknipt.

Tracéalternatief O3 en O3B
Deze alternatieven bestaan uit het grootste gedeelte van resp. tracés O2 of O2B, maar in plaats van voorbij
Walfergem af te buigen naar de N9, sluit het tracé aan op de bestaande as Hoogstraat-Diepestraat-Broekooi
doorheen het regionaal bedrijventerrein Broekooi. Op een beperkte ophoging door het dalhoofd van de Bollebeekse Vliet na, verloopt het tracé volledig op maaiveld. Binnen bedrijventerrein Broekooi is – zonder aanzienlijke onteigeningen – onvoldoende ruimte beschikbaar voor het ideaal dwarsprofiel, zijnde een weg met
ventwegen, zodat er geen erfaansluitingen meer zijn op de rondweg zelf. In essentie is enkel de verbreding
van de bestaande wegenis mogelijk. De huidige kruispunten met de Langestraat, Breker en Bettegem blijven
aldus behouden en het snelheidsregime doorheen bedrijventerrein Broekooi blijft op de huidige 50 km/u.

Tracéalternatieven O4 en O4B
In plaats van Broekooi te volgen tot aan de N9, zoals tracés O3 en O3B, lopen tracés O4 en O4B nog verder
oostwaarts door, ten noorden van de spoorweg, waarbij de Isidoor Crokaertstraat geknipt wordt. Pas voorbij
de Goedeluchtwijk wordt de spoorweg gekruist met een viaduct. Aangezien de spoorweg hier in een sleuf ligt,
komt dit viaduct slechts 3 à 4m boven maaiveld uit. Vervolgens moet het tracé aansluiten op de Pontbeeklaan
(N9, rondweg rond Zellik), wat gezien het profiel en statuut van deze weg (primaire weg type II) ongelijkvloers
moet gebeuren. Gezien de beperkte beschikbare ruimte is dit geen evidentie. Aan de noordzijde wordt
aangesloten op Doornveld en aan de zuidzijde op de afrit van de N9 naar de Vliegwezenlaan. Er wordt m.a.w.
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geen nieuwe aansluitingscomplex gerealiseerd maar gebruik gemaakt van het bestaand complex van Zellik. De
zuidelijke arm van tracé O4 moet daarbij in viaduct over de Pontbeeklaan en Doornveld.

4.3

Ontwikkelingsscenario’s
Mobiliteitsplan Asse – circulatiemaatregelen Asse-centrum
Zoals aangegeven in §2.4.4, zal de wederzijdse beïnvloeding van de rondweg en de door de gemeente Asse
geplande circulatiemaatregelen dermate groot zijn, dat dit ontwikkelingsscenario binnen het plan-MER zal
beoordeeld worden als een volwaardig planonderdeel, alhoewel het geen deel uitmaakt van het afbakeningsproces.
Afbakening Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB)
Het zuidoostelijk deel van de gemeente Asse maakt deel uit van het VSGB, waarvan het afbakenings-GRUP
definitief werd vastgesteld door de Vlaamse regering op 16/12/2011. Het betreffende deel van Asse is gelegen
binnen deelplan 4 van het GRUP.

Uittreksel uit deelplan 4 van het GRUP Afbakening VSGB (bron: website RWO)
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Het programma van het VSGB t.h.v. Asse is vrij beperkt. Het GRUP omvat in deze zone deelplannen voor
enkele relatief kleine woonprojecten (rood op de figuur) en een gebied voor stedelijke ontwikkeling (wonen +
kantoren; roze) in Zellik, en vooral deelplannen ter bescherming van de open ruimtegebieden rond het VSGB
(geel). In de bedrijventerreinen van Zellik buiten de R0 (Broekooi,…) wordt enkel inbreiding en reconversie
voorzien, en slechts een zeer beperkte uitbreiding (paars). De planonderdelen van het VSGB die wel een aanzienlijke milieu-impact hebben, bevinden zich aan de oostzijde (Vilvoorde-Machelen-Zaventem) en zuidzijde
(Zennevallei) van het VSGB, op ruime afstand van het KSG Asse (bron: Soresma, plan-MER GRUP Afbakening
VSGB, april 2010).
De rechtstreekse impact van de geplande ontwikkelingen in het VSGB op het KSG Asse zal normaliter beperkt
zijn. Wellicht zal er wel verkeersimpact t.h.v. Asse zijn t.g.v. het VSGB, maar deze kan beschouwd worden als
deel van de autonome verkeersgroei waar in de discipline mens – verkeer zal van uitgegaan worden.
Op grond van deze argumenten wordt voorgesteld om dit ontwikkelingsscenario niet verder te beschouwen in
het plan-MER.
Windturbineproject KMO-zone Mollem
Ecopower cvba heeft een vergunning verkregen voor de bouw van vier windturbines aan de (huidige) rand van
KMO-zone Mollem. Bij de effectbeoordeling van de voorziene uitbreiding en landschappelijke inpassing van
deze KMO-zone zal de toekomstige aanwezigheid van deze windturbines ingecalculeerd worden.

Situering geplande windturbines van Ecopower (bron: Ecopower, 2012)
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5

Beschrijving van de bestaande toestand, milieueffecten en
maatregelen

5.1

Bodem en grondwater

5.1.1

Afbakening van het studiegebied
De effecten op bodem en grondwater van de invulling van een terrein en van de aanleg van de rondweg
beperken zich in principe tot de ingenomen zone zelf en haar directe omgeving. Veiligheidshalve wordt het
studiegebied verruimd tot de zone tot op 200 m rond de verschillende deelgebieden en tracéalternatieven.

5.1.2

Juridische en beleidsmatige context
De juridische en beleidsmatige randvoorwoorden zijn vooral van belang voor het vervolgtraject, nl. bij de
effectieve realisatie van de planonderdelen, maar worden hier volledigheidshalve vermeld.
Bij uitgravingen zoals bedoeld in het Vlarebo (funderingen van gebouwen, wegenaanleg,…) dient er een
technisch verslag en een bodembeheerrapport opgesteld te worden als de uitgegraven bodem afkomstig is
van een verdachte grond of als de totale uitgraving op een niet-verdachte grond meer dan 250 m³ bedraagt.
Dit dient om te bewijzen dat de grond voldoet aan de voorwaarden voor het beoogde gebruik. Het technisch
verslag wordt opgesteld door een erkende bodemsaneringsdeskundige en het bodembeheerrapport wordt
afgeleverd door een erkende bodembeheerorganisatie. Op basis van het technisch verslag en een vergelijking
van de bodemkwaliteit met de verschillende normen van het Vlarebo wordt bepaald of de bodem mag hergebruikt worden binnen de ’kadastrale werkzone’ en/of naar welke bodembestemmingstypes hij (buiten de
kadastrale werkzone) al dan niet mag afgevoerd worden. Het bodembeheerrapport geeft de volledige transportketen weer van de bodem (oorsprong, transport, bestemming, vervoerder,…).
Indien binnen de bedrijvenzone bedrijven zouden vergund worden die potentieel bodemverontreinigende
activiteiten uitvoeren, dienen zij conform het Vlarebo te voldoen aan de periodieke onderzoeksplicht.

5.1.3

Methodologie geplande toestand
Tabel 5-1 Beoordelingscriteria en significantiekader discipline bodem en grondwater
Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie

Profielvernietigin
g

Afsluiten of
afsnijden van
diepere
profielen

Op basis van de geologische
kaarten en opbouw in het
gebied wordt de
kwetsbaarheid ingeschat

Significant wanneer veenbodems worden
doorsneden of wanneer grondwater-stromen
hinder kunnen ondervinden

Wijziging
bodemkwaliteit

Gedrag en
ruimtegebruik

Op basis van lokalisatie van
mogelijks verontreinigde
bodems, uitgaande van
uitgevoerde bodemonderzoeken.

Kwalitatieve bespreking. Effecten zijn
significant als verontreiniging ontstaat,
verplaatst wordt of wordt gesaneerd of indien
terreinen met bestaande verontreiniging een
gewijzigde invulling krijgen.

Bodemerosie

Effecten op
erosiegevoelige
gronden

Kwetsbaarheidsbenadering
o.b.v. de erosiegevoeligheidskaart

Kwalitatieve bespreking. Effecten zijn
significant als erosiegevoelige gronden
worden aangesneden.

Wijziging
stabiliteit

Risico op
bodemzetting

Kwetsbaarheidsbenadering
o.b.v. de samendrukbaarheid
van de grond en de dikte van
de grondlaag.

Uitgaande van een kwalitatieve bespreking
wordt het risico op bodem-zetting ingeschat.
Significantie is dus afhankelijk van de
kwetsbaarheid van de grondsoort, de
draagkracht van de grond en de aanwezigheid
van structuren.

Grondwaterkwantiteit

Hoeveelheid
onttrokken
grondwater

Kwalitatieve beschrijving, o.a.
in functie van kritische grondwaterlagen in de omgeving.

Indirecte effecten op grondwaterwinningen,
stabiliteit, …
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Aangezien het om een milieubeoordeling op planniveau gaat, zullen weinig of geen concrete cijfers beschikbaar zijn en gebeurt de effectbeoordeling op kwalitatieve wijze d.m.v. expert judgement, zoals aangegeven in
de richtlijnenboeken bodem en water.
De (belangrijkste) afwegingscriteria tussen de verschillende rondwegscenario’s zijn:
•
•
•

5.1.4

Grondverzet
impact op stabiliteit en grondwater
impact op erosiegevoeligheid

Bestaande toestand

5.1.4.1 Kenmerken van bodem en ondergrond
Figuur 5-1 Situering van het plangebied op de bodemkaart en t.o.v. bodemonderzoeken en
grondwaterwinningen

Uit de bodemkaart (Figuur 5-1) blijkt dat de bodem in het KSG Asse en omgeving voor het overgrote deel uit
droge leem bestaat. De beekvalleien worden ingenomen door vochtige tot natte leem. Het centrum van Asse
met uitlopers langs de steenwegen is gekarteerd als “antropogene bodem” (opgehoogd, afgegraven en/of geegaliseerd i.f.v. bebouwing).

Uittreksel uit de geologische kaart t.h.v. het plangebied

De bodemgesteldheid van Asse wordt sterk bepaald door de stratigrafie van de onderliggende tertaire lagen.
Volgens de geologische kaart zijn dit van onder naar boven (en onderduikend van ZW naar NO) :
o
o

Formatie van Tielt (Tt, Vroeg-Eoceen, zand tot leem)
Formatie van Gent (Ge, Vroeg-Eoceen, zand tot klei)
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o
o

o
o

Formatie van Lede (Ld, Midden-Eoceen, zand)
Formatie van Maldegem (Ma, Laat-Eoceen, afwisselend zand en klei):
o Lid van Wemmel (MaWe, zand)
o Lid van Ursel/Asse (MaUr-As, klei)
o Lid van Onderdale (MaOn, zand)
o Lid van Zomergem (MaZo, klei)
Formatie van Sint-Huybrechts-Hern (Sh, Eoceen-Oligoceen, zand)
Formatie van Bolderberg (Bb, Mioceen, zand)

Omdat de kleilagen veel resistenter tegen erosie zijn dan de zandlagen, zijn ze in reliëf komen te staan, in het
bijzonder het Lid van Ursel/Asse. En vanwege het afhellen van de geologische lagen in NO richting, is een
asymmetrische heuvelrug ontstaan, de zgn. cuesta van Asse, met een steilere zuidflank die sterk versneden is
door een aantal zijbeken van de Bellebeek. De cuesta heeft een hoogte van 75 à 85m TAW, waarbij de kerk
van Asse precies op het hoogste punt staat. Ter hoogte van de grenzen met Merchtem (NO) en Ternat (ZW) is
het terrein al gezakt tot resp. ca. 40 en 30m TAW.
De dikte van de quartaire leemlaag hangt af van de topografie. Op de relatief vlakke topzone van de cuesta en
in de beekvalleien bedraagt de dikte 6 à 10m, maar in de hellende zones daartussen is de dikte veel beperkter,
tot minder dan 1m ten W van Asbeek en ten Z van wijk Ten Berg.
Wat de diepte van de grondwatertafel betreft, kan gebruik gemaakt worden van de gegevens van de peilputten van het Grondwatermeetnet van de VMM. Er zijn geen peilputten binnen het KSG Asse zelf, maar wel vijf
putten die het KSG grosso modo omsluiten (meetresultaten 2004-2012, bron: dov.vlaanderen.be):
•
•
•
•
•

Put 113/72/1 (ten NW van Krokegem, 68,4m TAW): diepte 0-3m-mv
Put 113/73/1 (ten W van Bollebeek, 49,1m TAW): diepte 0,8-5m-mv
Put 113/34/8 (ten ZW van Kobbegem, 56,4m TAW): diepte 0,8-3m-mv
Put 422/74/7 (net ten N van de E40, 31,9m TAW): diepte 1-4m-mv
Put 422/73/2 (ten W van Asbeek, 43,5m TAW): diepte 1,2-5,5m-mv

Bij de eerste vier peilputten bevindt de grondwatertafel zich in de quartaire leemlaag. T.h.v. de peilput ten W
van Asbeek is het quartair minder dan 1m dik, en bevindt de grondwatertafel zich in de daaronder liggende
tertaire laag, zijnde de vnl. zandige Formatie van Gent. Gezien de dikte van het quartair dek en de via interpolatie veronderstelde grondwaterdiepte (0-5m-mv) bevindt de grondwatertafel in het plangebied zich vnl. in
de quartaire deklaag of – in de zones met zeer dun quartair – in de onderliggende zandige Formaties van SintHuibrechts-Hern of Bolderberg. De ondoorlatende kleilaag van de Formatie van Maldegem (m.b. het Lid van
Ursel/Asse) vormt per definitie de ondergrens van de grondwatertafel.
Op de grondwaterkwetsbaarheidskaart is heel het KSG Asse en omgeving gekarteerd als “weinig kwetsbaar”
(type Cc). De zandige watervoerende laag (vnl. de Formatie van Lede) wordt aan de bovenzijde immers
afgeschermd door de ondoorlatende kleiige deklaag van het Lid van Ursel/Asse. Ook het gebied ten Z en W
van het KSG, richting Bellebeek, is geklasseerd als weinig kwetsbaar (type Db). Hier komt leem- of kleihoudend
zand (Formatie van Tielt) als watervoerende laag voor, afgedekt door een deklaag, bestaande uit lemige quartaire afzettingen.
Het plangebied, de tracéalternatieven en omgeving zijn in hun geheel niet infiltratiegevoelig, als gevolg van
de lemige of kleiige ondergrond.
De alluviale kleiafzettingen in de beekvalleien zijn zeer grondwaterstromingsgevoelig. Deze zones komen
overeen met de overstromingsgevoelige gebieden (zie §5.2.4). Alle overige gronden in de omgeving van Asse
zijn matig grondwaterstromingsgevoelig.
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Erosiegevoeligheid plangebied en omgeving (groen = erosiegevoelig)

Vanwege het sterke reliëf is het grootste deel van het KSG Asse (sterk) erosiegevoelig. Uitzonderingen zijn de
eigenlijke topzone van de heuvelrug (waarop de woonkern Asse historisch gegroeid is), de bodem van de
beekvalleien en een vlakker terrein waarop de KMO-zone Mollem werd ingeplant.

5.1.4.2 Relevante bodemonderzoeken en grondwaterwinningen
Zoals kan afgeleid worden uit figuur 5-1 werden in Asse en omgeving heel wat bodemonderzoeken uitgevoerd. De grootste concentratie komt logischerwijs voor in de KMO-zone Mollem, met 21 oriënterende en 6
beschrijvende bodemonderzoeken (OBO/BBO) en 1 eindevaluatieonderzoek (EEO). Deze OVAM-dossiers
hebben allemaal betrekking op reeds bebouwde percelen. In de potentiële uitbreidingszones van de KMOzone zijn geen bodemverontreinigingen vastgesteld/onderzocht.
Binnen de zone voor grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat komen 5 OBO’s voor – waaronder de site
van de voormalige rijkswachtkazerne, waar het nieuw parket van Halle-Vilvoorde wordt gepland – evenals 1
BBO en 1 EEO. Binnen het KSG komt één terrein met een (reeds afgrond) bodemsaneringsproject voor, nl. de
Asphaltco-site.
Rondwegtracé W5 loopt door twee (onbebouwde) percelen waarop een OBO werd uitgevoerd. Tracé O2 loopt
doorheen de percelen van Asphaltco (BSP), zij het door het gedeelte dat steeds onbebouwd is gebleven en
waar derhalve geen bodemsanering heeft plaatsgevonden. Tracé O3 loopt door bedrijventerrein Broekooi,
waar op vrijwel alle percelen een OBO is uitgevoerd. Tracé O4 loopt door bedrijventerrein Doornveld, meer
bepaald op de grens tussen twee percelen met resp. een OBO en een EEO. Alle overige tracéalternatieven
liggen niet in de directe omgeving van een perceel met een OVAM-dossier.
De grondwaterwinningen die relevant zijn voor het plangebied of de rondwegtracés zijn ofwel gekoppeld aan
een landbouwbedrijf, ofwel aan een bedrijf op de bedrijventerreinen Mollem, Broekooi of Doornveld:
•

Binnen KMO-zone Mollem komen 2 grondwaterwinningen voor (één met een debiet van 500 m³/jaar
en een diepte van 30m en één met een debiet van 2500 m³/jaar en een diepte van 25m)

•

Rondwegtracé N1 (gewestplantracé) loopt vlak langs een boerderij met een grondwaterwinning met
een debiet van 1000 m³/jaar en een diepte van 35m

Voor het overige komen geen grondwaterwinningen voor op minder dan 100m van het plangebied of de rondwegtracés.
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5.1.5

Geplande toestand en effecten

5.1.5.1 Tracéalternatieven rondweg
Zoals beschreven in §4.2.3 werd i.k.v. dit plan-MER voor elk tracéalternatief een indicatief lengteprofiel
uitgewerkt. Uit deze profielen blijkt dat de meeste tracés met heel wat grondverzet (ophogingen of uitgravingen) gepaard zouden gaan om te kunnen voldoen aan de vooropgestelde maximale hellingsgraad van 4%. De
handmatige ontwerpschetsen laten niet toe om dit grondverzet nauwkeurig te berekenen, maar de lengte van
een tracé dat in ophoging of uitgraving zou moeten aangelegd worden, geeft wel een behoorlijke indicatie op
dit vlak voor het vergelijken van de tracéalternatieven.
Westelijke traces
Tracé

In ophoging (m)

In uitgraving (m)

Lengte met
grondverzet (m)

Totale lengte

W1

540

120

660

1100

W2

810

370

1180

1680

W3

1060

400

1460

1740

W4

1500

420

1920

2660

W5

870

150

1020

1790

Tracé

In ophoging (m)

In uitgraving (m)

Lengte met
grondverzet (m)

Totale lengte

N1

830

350

1180

1280

N2

960

670

1630

1880

N3

960

730

1690

1940

N4 (+N4B)

1390

280

1670

3070

N5

1270

500

1770

2920

Tracé

In ophoging (m)

In uitgraving (m)

Lengte met
grondverzet (m)

Totale lengte

Noordelijke traces

Oostelijke traces

O2

140

720

860

3250

O2B

880

490

1370

3270

O3

280

720

1000

4410

O3B

900

490

1390

4260

O4

1140

720

1860

5890

O4B

1760

490

2250

5740

Vanuit het principe van het vermijden van onnodig grondverzet scoren de kortste tracés, resp. W1, N1 en O2
logischerwijs het best. De oostelijke tracés vragen vanwege hun grote tracélengte aanzienlijke lengtes in
ophoging/uitgraving.
Bij de meeste tracés is de lengte en dus ook het volume in ophoging beduidend groter dan in uitgraving. Dit is
vooral het gevolg van de topografie, met enerzijds relatief vlakke topzones, waar het tracé op maaiveld kan
liggen, en anderzijds diep ingesneden beekvalleien, die enkel in ophoging kunnen gekruist worden. Hierdoor is
de grondbalans duidelijk negatief – behalve bij de oostelijke tracés O2, O3 en O4 – en zal dus externe grond
moeten aangevoerd worden om de nodige taluds aan te leggen.
Het grootste deel van de uitgegraven grond zal uit quartaire leem bestaan, en leem is vanwege zijn beperkte
doorlaatbaarheid minder geschikt om taluds aan te leggen dan zand. Via grondverbeteringstechnieken kan de
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leem desgewenst meer geschikt gemaakt worden als taludmateriaal. Bij de uitgravingen t.h.v. de Prieelstraat
(bij tracés N2 en N3) en t.h.v. Koereit (bij tracé N5) zal naast quartaire leem ook enkele meters tertiair grondmateriaal, m.b. zand van de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern, uitgegraven moeten worden.
Bij de aan- en afvoer van grond moet de VLAREBO-wetgeving gerespecteerd worden. Een aantal tracés gaan
ook gepaard met de verwijdering (afbraak) van gebouwen (zie discipline mens – ruimtelijke en sociale aspecten). Het afbraakmateriaal moet afgevoerd worden of kan eventueel ten dele hergebruikt worden bij de bouw
van de rondweg. In beide gevallen is de VLAREMA-wetgeving van toepassing.
Of bij de aanleg van een wegtracé problemen met stabiliteit te verwachten zijn, hangt af van de kenmerken
van de bodem en het onderliggend substraat (korrelgrootte en doorlaatbaarheid) en de diepte van de grondwatertafel. Het belasten van een weinig doorlatend en waterverzadigd substraat met grote grondmassa’s
zoals taluds van wegen kan leiden tot samenpersing, met zettingen en verstoring van grondwaterstromen tot
gevolg. Dit probleem stelt zich vooral bij kleigronden maar kan zich ook voorzien bij (fijne) leemgronden. Kleigronden komen niet voor in het studiegebied – de beekvalleien zijn onvoldoende breed om (reeds) een relevante hoeveelheid alluviale klei te hebben afgezet – maar leem is alomtegenwoordig.
De ophogingen in de verschillende tracés komen enerzijds voor in de beekvalleien, en anderzijds op de hellingen die steiler zijn dan 4%, de vooropgestelde bovengrens voor het lengteprofiel van de rondweg. De bodem
van de beekvalleien is op de bodemkaart gekarteerd als vochtige tot (zeer) natte leem, waaruit kan afgeleid
worden dat de grondwatertafel ondiep gelegen is (en uiteraard boven maaiveld komt in de loop van de beek
zelf). Verstoring van de grondwaterstromen t.g.v. compactering is dus zeker mogelijk. Bij de ophogingen op
sterk hellende terreinen kunnen zich dan weer problemen voordien met afschuivingen.
Verstoring van de grondwaterstromingen is nog beduidend waarschijnlijker bij diepe uitgravingen. Er komen
twee soorten uitgravingen voor: bij het “aftoppen” van waterscheidingskammen en op de plaatsen waar het
rondwegtracé bewust (half) verzonken wordt aangelegd bij het kruisen van een andere weg. De diepste uitgraving van het eerste type (de enige van meer dan 3 à 4m diepte) komt voor op tracé N5, bij het kruisen van
de steilrand t.h.v. het gehucht Snassersweg (max. insnijding ca. 7m). De diepste uitgravingen van het tweede
type zijn de tunnels onder de N9 (Kalkoven) bij het gecombineerd tracé W1-N1 en onder de Prieelstraat bij
tracés N2 en N3, eveneens ca. 7m-mv.
De diepere uitgravingen reiken tot onder het gemiddeld en zeker het maximaal grondwaterpeil, en creëren
aldus een kunstmatig “bronniveau” op de hellingen van de sleuf waarin de weg aangelegd wordt. Daardoor
wordt het grondwater in de omgeving van de sleuf permanent gedraineerd, waardoor een grondwaterverlaging tot ca. 5m (7m uitgraving – 2m-mv als gemiddelde grondwaterdiepte) kan optreden. Hoe ver deze
verlaging reikt (invloedsstraal) hangt af van de doorlaatbaarheid van de ondergrond. Bij tracé W1-N1 (Kalkoven) en bij alle ondiepe uitgravingen zit de sleuf integraal in de quartaire deklaag, bij tracés N2/N3 (Prieelstraat) en N5 (Koereit) reikt de uitgraving en dus ook de grondwaterverlaging tot in het tertiair zand van de
Formatie van Sint-Huibrechts-Hern.
De invloedsstraal van een grondwaterverlaging t.g.v. een sleufvormige uitgraving kan indicatief ingeschat
6
½
worden met de aangepaste formule van Sichart : R = 2000 * v * k (R = straal, v = grondwaterverlaging, k =
-6
-8
doorlaatbaarheid bodem in m/s). De k-waarde van leem ligt normaliter tussen 10 en 10 m/s; als worst case
-6
wordt hier 10 genomen; voor het zand van de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern kan uitgegaan worden van
-4
10 m/s. Toepassing van de aangepaste formule van Sichart levert bij een grondwaterverlaging van 5m op:
•
•

W1-N1 (Kalkoven): 5m grondwaterverlaging in leem >> invloedsstraal = 10m
N2/N3 (Prieelstraat) en N5 (Koereit): 2m grondwaterverlaging in leem + 3m in zand >> invloedsstraal
= 4 + 60 = 64m

Het betreft hier een vereenvoudigde berekening o.b.v. een empirische formule, die enkel tot doel heeft de
potentiële impact van de verschillende tracés met elkaar te vergelijken. Bij de latere uitwerking van het voor-

6

De oorspronkelijke formule van Sichart heeft betrekking op pupntbemalingen. De formule geldt in principe enkel voor tijdelijke sleufbemalingen; bij permanente drainage zal de invloedsstraal wellicht groter zijn. Dit kan ondervangen worden door k enigszins te overschatten, b.v. door 10-6 m/s te nemen i.p.v. 10-7 m/s.
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keurstracé, indien dit diepe uitgravingen behelst met belangrijke impact op het grondwatersysteem, zal op
project(-MER-)niveau veel gedetailleerder onderzoek o.b.v. grondwatermodellering nodig zijn.
Op basis van de empirische benadering kan gesteld worden dat bij tracé W1-N1 de impact van de grondwaterverlaging zeer beperkt is. Ook bij tracés N2 en N3 zijn weinig problemen te verwachten, aangezien er geen
verdrogingsgevoelige vegetaties of bronzones van beken in de onmiddellijke omgeving van de sleuf voorkomen. Bij tracé N5 is er mogelijks wel een knelpunt, aangezien t.h.v. de diepe insnijding (en ophoging) van de
steilrand een biologisch waardevolle bosvegetatie op vochtige grond voorkomt (zie ook discipline fauna en
flora).
Een tweede negatief effect van een permanente uitstroom van grondwater uit de wegtaluds is dat de grond
onderaan de taluds waterverzadigd geraakt en gaat afspoelen, waarna ook de topzones van de hellingen onstabiel worden. Dit kan vermeden worden door het uitstromend grondwater achter het talud op te vangen in
een drain, geplaatst op de hoogte van het uitstromend grondwater, zodat het talud zelf niet bespoeld wordt.
Vanuit de drain wordt het grondwater vervolgens via een pijp afgevoerd naar de langsgracht of rioolbuis langs
de weg, en via infiltratie zo snel mogelijk terug in dezelfde aquifer terecht komen.
Alle belangrijke uitgegraven tracégedeelten lopen logischerwijs dwars op de waterscheidingskammen die ze
doorsnijden, en dus grosso modo parallel aan de grondwaterstromingen die van de topzones naar de beekvalleien lopen. Daardoor zullen de sleuven normaliter geen barrière vormen voor de grondwaterstromingen.
Bovendien bevindt de belangrijkste aquifer in het studiegebied zich op grote diepte, m.b. in het zand van de
Formatie van Lede, dat afgedekt wordt door de klei van het Lid van Ursel/Asse. De quartaire deklaag is slechts
een dunne aquifer van ondergeschikt belang.
Geen van de tracéalternatieven zal een significante impact hebben op de gekende aanwezige bodemverontreinigingen. Bij de percelen met een OVAM-dossier die door één van de tracés doorsneden of begrensd
worden, gebeurt de passage immers steeds op maaiveld of in ophoging, dus zonder (relevante) uitgravingen.
Tracé N1 loopt rakelings naast een boerderij met een grondwaterwinning. Maar aangezien deze waterput
35m diep is en put uit de aquifer van de Formatie van Lede, die afgedekt wordt door de ondoorlatende klei
van het Lid van Ursel/Asse, zal de rondweg geen impact hebben op deze grondwaterwinning.
Alle tracés lopen over het overgrote deel van hun lengte doorheen erosiegevoelig gebied. De tracés hebben
op zich geen significante invloed op de erosiegevoeligheid van de omliggende gebieden op voorwaarde dat
hun afwatering niet significant wijzigt (zie oppervlaktewater).

5.1.5.2 Andere planonderdelen
De uitbreiding van bedrijventerrein Mollem, de invulling van de “scharnierlocatie” en de verdichting van de
zone voor grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat zal normaliter slechts met een beperkt grondverzet
gepaard gaan. Omwille van de hoogteverschillen zal plaatselijk wel egalisatie nodig zijn, maar grootschalige
ophogingen of uitgravingen (i.f.v. ondergrondse bouwlagen) zijn niet te verwachten. De bestaande hoogteverschillen kunnen perfect geïntegreerd worden in het inrichtingontwerp van deze zones. Derhalve zijn ook
geen significante tijdelijke grond-waterverlagingen t.g.v. bemaling te verwachten noch significante effecten op
de grondwaterstromingen.
Bij de woonprojecten hangt het grondverzet vnl. af van de aard van de woningen: bij grotere appartementsgebouwen worden meestal belangrijke ondergrondse delen (vnl. parking) voorzien, bij eengezinswoningsprojecten is dit slechts beperkt het geval (enkel kelders van individuele woningen). Uiteraard moet m.b.t.
grondverzet steeds voldaan worden aan VLAREBO, en moet bij grootschalige bemalingen bij de vergunningverlening aangetoond worden dat er geen negatieve effecten zullen optreden t.a.v. nabijgelegen grondwaterwinningen.
Bebouwing van op heden onbebouwde en onverharde terreinen met woningen, bedrijfsgebouwen of verhardingen (parkings, opslagterreinen) zal leiden tot een algemene toename van de verharde oppervlakte in het
KSG Asse. Maar indien voldaan wordt aan de voorwaarde van het Hemelwaterdecreet inzake buffering en
infiltratie (zie §5.2) zal in principe voldoende water lokaal blijven infiltreren, zodat er geen significante impact
is op de grondwatertafel.
Stabiliteit zou normaliter nergens in het KSG Asse problemen mogen opleveren. De ondergrond bestaat
immers overal uit leem (ongetwijfeld ook in de zones die als “antropogeen” gekarteerd zijn). In de zones met
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steile hellingen is de quartaire deklaag dun, maar kan gefundeerd worden in de onderliggende harde kleilaag
van het Lid van Ursel/Asse.
Aangezien geen diepe uitgravingen met bemaling te voorzien zijn in de directe omgeving van bekende bodemen grondwaterverontreinigingen, is het risico op verspreiding van veronreinigingen zeer beperkt. De verdichting van zone Nerviërsstraat en bepaalde woonprojecten zullen gepaard gaan met de onteigening en afbraak
van bestaande woningen en gebouwen. Bij lokaal hergebruik van afbraakmateriaal bestaat een risico op
verspreiding van verontreiniging. Daar afbraakmateriaal als afval wordt beschouwd, dient hij hergebruik ervan
te worden voldaan aan de VLAREMA-wetgeving.
De eventuele uitbreiding van de Asphaltco-site met stedelijke functies en de eventuele invulling van de zone
tussen de noordtangent en het bestaand stedelijk weefsel met (vnl.) woningen kunnen gelijkaardig beoordeeld worden.
Ongeacht de locatiekeuze heeft bebossing van (vnl.) landbouwgronden in het kader van de inrichting van een
stadsrandbos positieve effecten op bodemkwaliteit en erosiegevoeligheid.

5.1.6

Conclusies en milderende maatregelen
Met betrekking tot de rondwegtracés kunnen in functie van het beperken van het grondverzet de twee
kortste tracés, resp. N1 en W1 (gewestplantracés) het meest kansrijk beschouwd worden. Voor de oosttangent is dit het nulalternatief (bestaand segment O1). Bij de noord- en westtangent zal er in alle tracés een
grondtekort optreden (ophoging > uitgraving). Bij geen van de tracés zijn er significant negatieve effecten te
verwachten inzake stabiliteit, verontreinigingen,grondwaterstromingen of erosiegevoeligheid. Bij de diepe
uitgravingen (ca. 7m-mv) zullen normaliter geen problematische grondwaterdalingen optreden bij tracés W1/
N1 en N2/N3, maar wel bij tracé N5 (gevoelige vegetatie op de steilrand t.h.v. Koereit). In functie van de
stabiliteit van de sleufwanden wordt voorgesteld om het uitstromend grondwater achter het talud op te
vangen in een drain.
Bebossing van landbouwgrond i.k.v. een stadsrandbos heeft positieve effecten op bodemkwaliteit en erosiegevoeligheid. De andere planonderdelen (woonprojecten, uitbreiding bedrijventerrein Mollem, “scharnierproject” en ver-dichting zone voor grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat,…) zullen in principe geen
significant negatieve effecten hebben op bodem en grondwater, mits voldaan wordt aan de voorschriften van
VLAREBO, VLAREMA en het Hemelwaterbesluit.
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5.1.6.1 Synthesetabellen beoordeling rondwegalternatieven
Westtangent
Effectgroep

Effect

W1

W2

W3

W4

W5

Meest kansrijke
tracé(s)

Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

-1
-1
0

-1/-2
-1
0

-1/-2
-1/-2
0

-2
-1/-2
0

-1/-2
-1
0

W1

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

-1
0/-1

0
0

0
0

0
0

0
0

N1

N2

N3

N4

N5

Meest kansrijke tracé(s)
N1

Milderende maatregelen
Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Drain achter sleufwanden

Noordtangent
Effectgroep

Effect

Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

-1/-2
-1
0

-2
-1
0

-2
-1
0

-2
-1/-2
0

-2
-1/-2
0

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

-1
0/-1

-1/-2
0/-1

-1/-2
0/-1

0/-1
0

-2
0/-1

Milderende maatregelen
Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Drain achter sleufwanden

Oosttangent
Effectgroep

Effect

Bodem

Grondwater
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O1

O2

O2B

O3

O3B

O4

O4B

Meest kansrijke tracé(s)

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

0
0
0

-1
0/-1
0

-1/-2
-1
0

-1/-2
0/-1
0

-1/-2
-1
0

-2
-1/-2
0

-2/-3
-2
0

O1

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

0
0

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

Milderende maatregelen
Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Drain achter sleufwanden
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5.1.6.2 Synthesetabel beoordeling overige planonderdelen
Effectgroep

Effect

Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen
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Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

Inrichting
Stadsrandbos

0/-1
0
0/-1

0/-1
0
0

0/-1
0
0

0/-1
0
0

0/-1
0
0

0
+1
+1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

+1
+1

Milderende maatregelen

Toepassing VLAREBO en VLAREMA
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5.2

Oppervlaktewater

5.2.1

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied strekt zich uit tot de volledige zone waarbinnen de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater kan worden beïnvloed. Veiligheidshalve wordt de grens van de invloedssfeer genomen op 200 m
van de grens van het plangebied en van de tracéalternatieven voor de rondweg. Op macroschaal zal het
studiegebied zich eventueel verder uitstrekken over door het plan beïnvloede waterlopen (debiet, waterkwaliteit,…) indien er belangrijke wijzigingen in de waterafvoer zouden optreden.

5.2.2

Juridische en beleidsmatige context
Binnen Vlaanderen worden in uitvoering van het Decreet Integraal Waterbeleid 11 rivierbekkens onderscheiden. Voor elk bekken werd een bekkenbeheerplan opgesteld, dat omvat: situatieanalyse, beschrijving
van knelpunten en potenties, visievorming, acties en maatregelen, functiebestemming (overstromingszones,
oeverzones, waterzuiveringszones). Vervolgens werden binnen elke bekken deelbekkenbeheerplannen opgemaakt voor de verschillende deelbekkens, waarin de acties en maatregelen uit het bekkenbeheerplan verder
geconcretiseerd worden op deelbekkenniveau.
Het studiegebied is verdeeld over twee deelbekken (zie ook §5.2.4): dat van de Bellebeek en dat van de Vliet.
Het actieplan van het deelbekkenbeheerplan Bellebeek (september 2007) omvat vnl. algemene acties (b.v.
het oplossen van knelpunten m.b.t. waterzuivering, erosiebestrijding,…). Eén specifieke actie is relevant voor
het studiegebied, nl. actie 34 m.b.t. overstromingsproblemen in Asbeek t.g.v. afstroming vanuit de stroomopwaartse valleien van de Broekebeek en de Kleine Wetsbeek. Als oplossing wordt een bufferbekken voorgesteld. Binnen het deelbekken van de Bellebeek worden geen vismigratieknelpunten gesignaleerd.
Het actieplan van het deelbekkenbeheerplan Vliet en Zielbeek (januari 2009) bevat meer concrete acties die
van belang zijn voor het studiegebied:
•
•
•
•
•
•

Actie 2: erosiebestrijdingsmaatregelen in bekken bovenloop Vliet (Grote Molenbeek)
Actie 4: (bijkomende) buffering langs Bollebeekvliet en Grote Molenbeek
Actie 11: buffering langs benedenloop Krameibeek
Actie 13: buffering langs Beekkant t.h.v. Oude Dendermondsebaan
Actie 38: bufferings langs Kloosterbeek stroomopwaarts van dorpskern Mollem
Actie 43: oplossen lozingspunten op Grote Molenbeek afkomstig van bedrijventerrein Broekooi en
wijk Walfergem (inmiddels grotendeels opgelost door bouw RWZI Asse-Bollebeek

in het zuidelijk deel van het deelbekken van de Vliet, waartoe het studiegebied deels behoort, worden geen
vismigratieknelpunten gesignaleerd.
In het in opmaak zijnde stroomgebiedbeheerplan voor het Scheldebekken wordt het deelbekken van de Vliet
aangeduid als zgn. speerpuntgebied, met als doelstelling een belangrijke kwaliteitsverbetering van het gronden oppervlaktewater, om als één van de weinige deelbekkens in Vlaanderen de goede toestand te bereiken.
Ditzelfde gebied is bovendien ook van belang voor de drinkwatervoorziening, aangezien de Grote Molenbeek
en haar zijbeken door het intrekgebied lopen van de drinkwatervoorziening Londerzeel-Koevoet (bron: advies
VMM, juni 2013).
Eén van de belangrijkste elementen uit het Decreet Integraal Waterbeleid (18/07/2003) is het uitvoeren van
een ‘watertoets’. De watertoets houdt in dat voor elk plan, programma of vergunningsplichtig project dient te
worden nagegaan of dit schadelijk effecten heeft op het watersysteem. Indien dit het geval is, dient te worden
gezocht naar milderende of compenserende maatregelen. Eventueel kan op basis van een negatieve watertoets een plan, programma of project worden geweigerd. De watertoets wordt zowel opgenomen in het
hoofdstuk oppervlaktewater als in een apart hoofdstuk achteraan in het MER.
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5.2.3

Methodologie
Tabel 5-2 Beoordelingscriteria en significantiekader discipline water
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantie

Wijzigingen in
afwateringsstructuur

Verstoring bestaande
afwatering

Kwalitatieve beschrijving effecten
op afwatering. Richtlijnen m.b.t.
gewenste afwateringsstructuur.

Mate van verstoring van
bestaande afwatering

Effecten op
waterkwantiteit

Wijziging piekdebieten
t.g.v. afstroom hemelwater en kleinere
infiltratieoppervlakte

Schatting op basis van verharde
oppervlakte.
Toetsing aan normen
Hemelwaterbesluit.

Mate van overschrijding van de
capaciteit met al dan niet
overstromings-risico
(benaderend).

Wijziging in capaciteit
rioleringsnet en
waterzuiveringsinfrastructuur

Effect t.g.v. verhoogde
afvoer van afvalwater

Check o.b.v. zoneringsgegevens
VMM of Aquafin nv of de waterzuiveringsinfrastructuur is voorzien op de gewenste ontwikkeling.

Een significant effect treedt op
wanneer de capaciteit van
rioleringen/RWZI overschreden
wordt.

Aangezien het om een milieubeoordeling op planniveau gaat, zullen weinig of geen concrete cijfers beschikbaar zijn en gebeurt de effectbeoordeling op kwalitatieve wijze d.m.v. expert judgement, zoals aangegeven in
het richtlijnenboek water. In dit richtlijnenboek wordt enkel voor het aspect bedrijfsafvalwaterlozing een
gekwantificeerd significantiekader aangegeven. Dit kader is echter niet toepasbaar in dit plan-MER, omdat de
aard of omvang van de toekomstige bedrijven (in de uitbreiding van KMO-zone Mollem,…) niet gekend is.

5.2.4

Bestaande toestand
Het KSG Asse ligt op de waterscheidingskam, gevormd door de cuesta van Asse (zie §5.4.3), tussen het bekken
van de Dender (deelbekken Bellebeek) en de Beneden-Schelde (deelbekken Vliet).
Er zijn geen bevaarbare waterlopen gelegen binnen het plangebied. De onbevaarbare waterlopen in het plangebied zijn als volgt gecategoriseerd (zie ook figuur 5-3):
•
•

•

Categorie 1: geen (de Bellebeek ligt ca. 4km ten ZW van het KSG)
Categorie 2:
o Deelbekken Vliet: Grote Molenbeek, Bollebeekvliet
o Deelbekken Bellebeek: Overnellebeek, Nieuwe Molenbeek
Categorie 3:
o Deelbekken Vliet: Kloosterbeek, Gerstebeek, Krameibeek, Bollebeekvliet, Molenbeek
o Deelbekken Bellebeek: Overnellebeek, Broekebeek, Kleine Wetsbeek, Waalborrebeek, IJzenbeek

Op de watertoetskaart (www.agiv.be) zijn alle beekvalleien in de omgeving van Asse, overeenkomend met de
vochtige en natte leembodems, aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. Delen van de valleien van de
Grote Molenbeek, de Nieuwe Molenbeek en de Overnellebeek zijn daarenboven effectief overstromingsgevoelig (figuur 5-2).

Figuur 5-2 Situering van het plangebied t.o.v. waterlopen, VMM-meetpunten en overstromingsgevoelige
gebieden

Figuur 5-3a-c Situering van de tracéalternatieven t.o.v. waterlopen, VMM-meetpunten en
overstromingsgevoelige gebieden
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Voor de beschrijving van de waterkwaliteit van de waterlopen wordt gebruik gemaakt van de resultaten van
het oppervlaktewatermeetnet van de VMM (bron: www.vmm.be). Inzake waterkwaliteit wordt een onderscheid gemaakt tussen de fysico-chemische waterkwaliteit op basis van de Prati-index voor zuurstofverzadiging (PIO) en de biologische waterkwaliteit volgens de methode van de Belgisch Biotische Index (BBI). Er zijn
slechts 4 VMM-meetpunten met nuttige informatie t.a.v. het studiegebied (locatie zie figuur 5-2):
Meetpunt

Waterloop

Prati-index voor zuurstofverzadiging

Belgische Biotische Index

Recentste
meetjaar

Beoordeling

Recentste
meetjaar

Beoordeling

230300

Grote Molenbeek

2012

Verontreinigd

2006

Zeer slechte kwaliteit

232900

Bollebeekvliet

2012

Aanvaardbaar

2005

Matige kwaliteit

524700

Waalborrebeek

---

---

1999

Zeer slechte kwaliteit
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Van de drie beken met meetpunt(en) heeft dus enkel de Bollebeekvliet t.h.v. kasteel Wolfrot een redelijke
waterkwaliteit. Er kan wel verondersteld worden dat de kleinere beken zonder meetpunt een gemiddeld
betere waterkwaliteit hebben, zeker in hun bovenloop.
Wat de structuurkwaliteit van de waterlopen betreft, komen alle categoriëen voor in en rond het studiegebied, van B1 (zeer waardevolle structuur) tot B5 (zeer zwakke structuur):
•
•
•

•
•

B1 (zeer waardevolle structuur): Grote Molenbeek tussen Molenbeek en Bollebeekvliet
B2 (waardevolle structuur): Broekebeek, Waalborrebeek/IJsenbeek, Grote Molenbeek afwaarts van
Bollebeek, Gerstebeek afwaarts van Krameibeek
B3 (matige structuur): Kleine Wetsbeek, benedenloop Molenbeek, middenloop Bollebeekvliet, Grote
Molenbeek tussen Bollebeekvliet en Bollebeek, Gerstebeek afwaarts van KMO-zone Mollem,
benedenloop Krameibeek, Beekkant opwaarts van N47
B4 (zwakke structuur): bovenloop Molenbeek, zijbeek Bollebeekvliet, bovenloop Gerstebeek,
bovenloop Krameibeek, Kloosterbeek opwaarts van spoorweg, Beekkant afwaarts van N47
B5 (zeer zwakke structuur): bovenloop Bollebeekvliet, Kloosterbeek afwaarts van spoorweg

De gemiddelde structuurkwaliteit van de beken ten ZW van Asse, die afwateren op de Bellebeek is beduidend
beter dan die van de beken die naar het NO afwateren via de Grote Molenbeek, met grote delen van de Grote
Molenbeek zelf als uitzondering op deze regel.
Wat waterzuivering betreft, valt het deel van het studiegebied behorend tot het Denderbekken binnen het
zuiveringsgebied van RWZI Liedekerke (aan de monding van de Bellebeek), met een capaciteit van 85.500 IE
(inwonerequivalenten). Het deel behorend tot het Benedenscheldebekken valt in het zuiveringsgebied van
RWZI Asse-Bollebeek, gelegen langs de Bollebeekvliet in KMO-zone Mollem, met een capaciteit van 7.200 IE.

5.2.5

Geplande toestand en effecten

5.2.5.1 Tracéalternatieven rondweg
Alle rondwegtracés kruisen één of meerdere (al dan niet geklasseerde) waterlopen of doorsnijden minstens
hun beekvallei:
•

Westelijke tracés:
o
o

•

Broekebeek: gekruist door W2, W3, W4 en W5; W1 loopt door rand beekvallei
Kleine Wetsbeek: gekruist door W3, W4 en W5; W2 loopt door rand beekvallei

Noordelijke tracés:
o
o
o

Beekkant: gekruist door N5
Kloosterbeek: gekruist door N4 en N5; N2 en N3 lopen door dalhoofd
Krameibeek: gekruist door N1, N2, N3, N4 en N5
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•

Oostelijke tracés:
o
o

Bollebeekvliet; gekruist door O2, O2B, O3, O3B, O4 en O4B
Molenbeek: gekruist door O2, O2B, O3, O3B, O4 en O4B

Met uitzondering van de kruising van de Bollebeekvliet door tracé O2/O3/O4, die op maaiveld gebeurt,
moeten alle passages door beekvalleien in ophoging gebeuren. Dit is het gevolg van de doorgaans diep ingesenden beekvalleien, met hellingen die (veel) steiler zijn dan de hellingslimiet van 4% die opgelegd wordt aan
het wegtracé. Op zich stellen deze passages qua afwatering geen problemen, op voorwaarde dat de beek in
kwestie een vrije doorgang heeft onder de rondweg. Alle noordelijke tracés kruisen de Krameibeek t.h.v. de
spoorweg via een viaduct over beide, zodat er geen impact is de afwatering van deze beek.
De structuurkwaliteit van de beken t.h.v. de kruisingen is matig tot zeer zwak, behalve bij de Broekebeek
(waardevolle structuur).
Maar de situatie wordt bemoeilijkt door het feit dat alle beekvalleien ook aangeduid zijn als mogelijks overstromingsgevoelige gebieden (MOG). Een wegtalud dat een beekvallei dwarst vormt een barrière die de
waterafvoer bemoeilijkt en de waterbergingscapaciteit opwaarts en afwaarts van deze barrière sterk kan beïnvloeden. In onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel meter elk tracé doorheen overstromingsgevoelig
gebied loopt:
W tracés

m door
MOG

totale
lengte

N tracés

m door
MOG

totale
lengte

O tracés

m door
MOG

totale
lengte

W1

420

1100

N1

940

1280

O2

1730

3250

W2

730

1680

N2

820

1880

O2B

1340

3270

W3

910

1740

N3

820

1940

O3

2630

4410

W4

1420

2660

N4

1360

3070

O3B

2210

4260

W5

540

1790

N5

1180

2920

O4

2880

5890

O4B

2460

5740

De tracélengte door overstromingsgevoelig gebied loopt dus uiteen van 420m bij tracé W1 en 2880m bij tracé
O4. De tracés lopen vrijwel steeds dwars op de lengterichting van de beekvalleien en dus ook van de
overstromingsgevoelige gebieden, wat de lengte van deze passages nog enigszins beperkt. Tracé N1
daarentegen loopt vnl. in de lengterichting door de overstromingsgevoelige vallei van de Krameibeek.
Overigens loopt geen enkel tracé door effectief overstromingsgevoelig gebied. Omwille van de vrij steile
hellingen van de meeste beekvalleien, worden de overstromingsgevoelige gebieden bij de westelijke en
noordelijke tracés vrijwel volledig in ophoging gekruist. Bij de oostelijke tracés, die door vlakker terrein lopen,
is dit enkel voor de diepste delen van de beekvalleien het geval; de rest van de overstromingsgevoelige
gebieden worden op maaiveld gekruist.
Gezien de topografie van Asse en omgeving, waarbij de kern van het kleinstedelijk gebied en de belangrijkste
ontsluitingswegen (N9 en N285) op de waterscheidingskam lopen, snijden de in ophoging gelegen delen van
de rondwegtracés in meer of mindere mate de topzones (dalhoofden/bronzones) van de beekvalleien af van
hun benedenloop. De barrière gevormd door het wegtalud houdt het hemelwater dat afstroomt van de
topzones, en dus ook van grote delen van het KSG Asse, tijdelijk tegen, aangezien het enkel via de (ingebuisde)
beek zelf kan afstromen naar de lagergelegen valleigedeelten. Dit is een positief effect, aangezien de effectieve overstromingsproblemen in de lagere, vlakkere valleigedeelten in belangrijke mate veroorzaakt worden
door run off vanuit de hogere valleigedeelten (cfr. acties in deelbekkenbeheerplannen). In het extreme geval
wordt door de aanleg van het wegtalud stroomopwaarts daarvan a.h.w. een wachtbekken met vertraagde
afvoer gecreëerd.
Maar anderzijds verhoogt de barrièrewerking het overstromingsrisico van de topzone zelf. Of dit problematisch is, hangt af van de huidige/toekomstige functie en bebouwingstoestand van de zone in kwestie. Overstromingsgevoelige topzones met bestaande of geplande bebouwing, die afgesneden worden door één of
meerdere rondwegtracés, zijn de volgende:
•

Tracés W1 en W5: mogelijk woonproject ten NO van de atheneumcampus
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•

•
•
•
•
•
•

Tracé W4: Hof ter Eenhoorn en omliggende woningen (het talud is weliswaar onderbroken door een
viaduct t.h.v. Keierberg en Geertskouter, maar dit viaduct bevindt zich niet in het laagste deel van de
vallei, dat zich t.h.v. Hof ter Eenhoorn bevindt)
Alle noordelijke tracés: bestaande bewoning en mogelijk woonproject tussen spoorweg, Huinegem
en nieuwe rondweg
Tracé N1: mogelijk woonproject tussen bestaande bebouwing Marlier, spoorweg en nieuwe rondweg
Tracés N2 en N3 (en in mindere mate N4 en N5): bestaande, eventueel uit te breiden woonwijk tussen Prieelstraat en Mollemseweg
Tracé N5: woningen langs Oude Dendermondsebaan langs weerszijden van Beekkant
Alle oostelijke tracés: woonwijk Wolfrot
Alle oostelijke tracés (vooral O2B, O3B en O4B): oostzijde woonlint Heierveld

Om de overstromingsproblematiek in deze gebieden niet te vergroten, moet er voldoende uitstroomcapaciteit
zijn t.h.v. de passage van de beek doorheen het wegtalud (of het laagste punt van de vallei indien er geen
waterloop is). Een ingebuisde beek biedt wellicht onvoldoende capaciteit, zodat het aangewezen is om het
talud t.h.v. het laagste deel van de vallei te onderbreken en dit deel te overbruggen met een viaduct. Tevens
moet de gracht langs de rondweg aan de opwaartse zijde voldoende capaciteit hebben om het afstromend
water vlot af te voeren, zodat geen waterverzadigde zones ontstaan die de stabiliteit van het talud in het
gedrang kunnen brengen.
De uitstroomcapaciteit van de beekvallei t.h.v. de passage van de rondweg moet dusdanig bepaald worden,
dat het vermijden van (bijkomende) overstromingsproblemen in de topzone zelf compatibel is met de belangrijke bufferfunctie van de topzones om stroomafwaartse overstromingsproblemen te beperken.
Grote delen van bedrijventerrein Broekooi zijn op basis van de bodemkaart eveneens aangeduid als mogelijk
overstromingsgevoelig, maar de bodemkaart werd opgemaakt vóór de inrichting van dit bedrijventerrein.
Daarbij zijn de lager gelegen delen van het terrein opgehoogd en is de waterhuishouding sterk gewijzigd. De
watertoetskaart is in deze zone daardoor niet meer actueel. Overigens ligt het rondwegtracé doorheen RBT
Broekooi op maaiveld en beperkt het zich tot een verbreding van de bestaande weg (Diepestraat), waardoor
geen significante bijkomende effecten qua waterhuishouding te verwachten zijn.
Hoewel verharding van openbare wegenis in principe niet onder het Hemelwaterbesluit valt, worden de richtlijnen inzake infiltratie en buffering uit dit besluit toch afgetoetst vanuit het voorzorgprincipe. Het Hemelwaterbesluit legt volgende normen op:
•
•

Infiltratieoppervlakte: minimaal 200 m² per ha verharde oppervlakte
Buffervolume: minimaal 150 m³ per ha verharde oppervlakte.
7

Als standaard dwarsprofiel van de rondweg kan uitgegaan worden van een rijweg van 7m breed . Per lopende
meter komt toepassing van de normen dus neer op 0,14 m² infiltratieoppervlakte en 0,105 m³ buffervolume.
Indien langs weerszijden van de weg langsgrachten worden voorzien van enkel dm breed en diep wordt reeds
(ruimschoots) voldaan aan de infiltratie- en bufferingsnormen van het Hemelwaterbesluit. Zoals gezegd zullen
de langsgrachten in de valleipassages niet alleen het hemelwater van de weg moeten opvangen, maar bij
hevige regenval ook een belangrijke bufferende functie hebben voor het stroomopwaarts gelegen deel van de
vallei in kwestie. Waar geen ruimte is voor langsgrachten wordt hun rol overgenomen door voldoende ruim
gedimensioneerde rioolbuizen.
De afstroom van hemelwater van de weg en de daaraan gekoppelde infiltratie- en bufferingsnormen zijn niet
onderscheidend voor de keuze tussen de tracéalternatieven, aangezien de langere wegtracés ook evenredig
meer gracht- of rioollengte hebben.
Bij de tracégedeelten die in een (diepe) sleuf een waterscheidingskam doorsnijden zal permanente uitstroom
van grondwater plaatsvinden, aangezien de uitgraving tot onder de grondwatertafel reikt (zie hoofdstuk

7

Om de ruimtelijke impact van de rondweg te minimaliseren wordt ervoor gekozen om geen fietspaden te voorzien (fietsers blijven de
bestaande wegen volgen).
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bodem en grondwater). Dit grondwater komt via een drain in de langsgracht of -riool terecht, en moet vandaar afgevoerd worden naar een zone waar infiltratie mogelijk is, terug de aquifer terug aangevuld wordt.
Het hemelwater dat afstroomt van de weg en in de langsgrachten of -riolen terecht komt zal in zekere mate
verontreinigd zijn met oliën e.d. van het autoverkeer op de weg. Verontreiniging van het oppervlaktewater
door polluenten moet maximaal vermeden worden, in het bijzonder in het deelbekken van de Vliet, cfr. de
selectie van dit deelbekken als “speerpuntgebied” in het nieuw Stroomgebiedbeheerplan (dit geldt dus vooral
voor de noordelijke en oostelijke wegtracés). Daarom moet tussen de weg en de langsgracht een onverharde
strook voorzien worden waar het vuil uit de afstromend water kan opgevangen worden, en het water dus op
natuurlijke wijze kan gezuiverd worden vooraleer het in het oppervlaktewater terecht komt. Waar niet genoeg
plaats is voor langsgrachten noch randstroken, en de afvoer via riolering moet gebeuren, is het aangewezen
om aan de stroomafwaartse zijde van de riolen, waar deze overgaan in open grachten, olie- en slibvangers
moeten voorzien worden.

5.2.5.2 Andere planonderdelen
De zone voor grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat, de mogelijke uitbreidingszones van bedrijventerrein Mollem (incl. “scharnierlocatie”), noch één van de woonprojecten worden doorsneden door een
geklasseerde waterloop. Derhalve zijn er geen significante effecten op de afwatering en structuurkwaliteit te
verwachten. Maar een aantal van de plangebieden liggen wel in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
Bij KMO-zone Mollem gaat het met name om twee uitlopers van de vallei van de Bollebeekvliet aan de zuid8
zijde en de vallei van een zijbeek van de Gerstebeek aan de noordzijde . Uitbreiding van de KMO-zone met in
totaal 15 à 25 ha is zowel aan de zuidzijde als de noordzijde mogelijk, waarbij deze overstromingsgevoelige
zones maximaal onbebouwd blijven, maar gezien het beperkt bergingsvermogen wordt een fysieke inname
9
van een deel van deze zones niet problematisch geacht . Daarentegen moeten de beekvalleien van de Gerstebeek (noordzijde) en de Bollebeekvliet (zuidzijde) zelf gevrijwaard worden van bebouwing of verharding.
Ook in de niet overstromingsgevoelige delen van de mogelijke uitbreidingszones van de KMO-zone moet bij
invulling als bedrijventerrein voldaan worden aan het Hemelwaterbesluit, dat volgende normen oplegt qua
qua buffer- en infiltratiecapaciteit: per ha verharde oppervlakte minimaal 150 m³ buffervolume en 200 m²
infiltratieoppervlakte (eventueel combineerbaar), en een maximaal lozingsdebiet van ca. 40 l/s/ha verharde
oppervlakte. 15 à 25 ha bijkomende terreinoppervlakte komt, a rato van een (hoge) verhardingsgraad van
80%, overeen met 12 à 20 ha verharde oppervlakte, en derhalve met 1800 à 3000 m³ buffervolume en 2400 à
4000 m² infiltratieoppervlakte. Bij de invulling van de terreinen zou het geen enkel probleem mogen stellen
om de benodigde infiltratieoppervlakte te voorzien, aangezien het slechts om 1,6% van de totale terreinoppervlakte gaat. KMO-zone Mollem ligt op een kam, waardoor de grondwatertafel voldoende diep gelegen is
om infiltratie toe te laten.
Bij invulling van de “scharnierlocatie” zal, bovenop de minimum vereisten van het Hemelwaterbesluit, bijkomende buffer- en infiltratiecapaciteit moeten voorzien worden (op maaiveld, groendak,…), aangezien het
gebied gelegen is in mogelijk overstromingsgevoelig gebied (vallei Gerstebeek). Gelet op de ruimtelijke randvoorwaarden opgelegd in andere disciplines (vnl. landschap en mens – ruimtelijke aspecten) zal sowieso niet
de hele site (ca. 1 ha) bebouwd kunnen worden. De buffer- en infiltratievoorzieningen kunnen aldus ingeplant
worden in de niet-bebouwbare terreingedeelten.
De zone Nerviërsstraat ligt, op de NW-rand (vallei Kleine Wijtsbeek) na, volledig op de topzone van de cuesta
en buiten overstromingsgevoelig gebied. Hetzelfde geldt voor de eventuele uitbreiding van de Asphaltco-site,
voorzover deze buiten de vallei van de Bollebeekvliet blijft.
Voor de nieuwe bedrijven of aanverwante activiteiten in de uitbreidingszone(s) van bedrijventerrein Mollem,
in zone Nerviërsstraat en bij de eventuele uitbreiding van de Asphaltco-site geldt dat:
8

Volgens de Watertoetskaart loopt deze beekvallei in ZW richting door, dwars door de KMO-zone, maar de bodemkaart, waarop deze
kaart gebaseerd is, dateert van voor de aanleg van de KMO-zone, waarbij het stroomopwaarts gedeelte van deze beekvallei opgevuld en
geëgaliseerd werd.

9

Eén van de overstromingsgevoelige gebieden aan de ZO-rand van KMO-zone Mollem wordt overigens reeds ingenomen door RWZI AsseBollebeek.
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•

Hemelwater en bedrijfsafvalwater, inclusief sanitair afvalwater, volledig gescheiden moeten worden;

•

Sanitair afvalwater via riolering naar een RWZI zal moeten afgevoerd worden, resp. naar RWZI AsseBollebeek voor de KMO-zone en Asphaltco-site en naar RWZI Liedekerke voor zone Nerviërsstraat;

•

Eventueel specifiek bedrijfsafvalwater zal moeten voldoen aan specifieke vergunningsvoorwaarden
en ter plekke zal moeten gezuiverd worden vooraleer geloosd te worden.

Een aantal woonprojectzones is deels gekarteerd als mogelijk overstromingsgevoelig, in het bijzonder de zone
ten NO van het atheneum, het gebied Witteramsdal en het gebied tussen Pastinakenstraat en P. Ascanusstraat. Het gaat hierbij telkens om diep ingesneden dalhoofden. Alle woonprojecten moeten per definitie
voldoen aan het Hemelwaterbesluit, maar in deze gebieden zullen bijkomende bufferingsmaatregelen moeten
getroffen worden (waarbij moet aangestipt worden dat infiltratie in de natte beekvalleien met ondiepe grondwatertafel moeilijk is). De laagste delen van de resp. beekvalleien worden sowieso best gevrijwaard van
bebouwing.
De zone tussen rondwegtracé N1 en het bestaand woongebied is grotendeels gekarteerd als mogelijk overstromingsgevoelig gebied (dalhoofden van de Krameibeek en de Gerstebeek), waardoor dezelfde beperkingen
gelden voor een eventuele invulling met woningen e.d. als voor de woonprojecten in Witteramsdal en tussen
Pastinakenstraat en P. Ascanusstraat. Indien gekozen wordt voor een verder noordwaarts doorlopen van de
noordtangent, kunnen in principe bijkomende gebieden ingetekend worden als woongebied. Het gebied ten
noorden van de Mollemseweg is eveneens grotendeels overstromingsgevoelig (dalhoofd van de Kloosterbeek). Dit is niet het geval voor de zone tussen de Mollemseweg en de vallei van de Krameibeek. Hier kan
t.a.v. de discipline oppervlaktewater in principe zonder problemen een woonuitbreiding gerealiseerd worden
van een kleine 10 ha.
Huishoudelijk afvalwater van de woonprojecten zal afgevoerd moeten worden naar een RWZI, n hoofdzaak
naar RWZI Liedekerke.
Bebossing van (vnl.) landbouwgrond i.k.v. de inrichting van een stadsrandbos heeft, ongeacht de locatiekeuze, normaliter een positief effect op de waterkwaliteit van de waterlopen in en rond het gebied (door
vermindering van bemesting en uitspoeling t.g.v. erosie), evenals op de waterkwantiteit (beter vasthouden
van afspoelend hemelwater). In zoekzone Wolfrot kan de ontwikkeling van een stadsrandbos gepaard gaan
met het terug open leggen van de Bollebeekvliet langs Langeweide.

5.2.6

Conclusies en milderende maatregelen
Alle rondwegtracés kruisen één of meerdere waterlopen die van de waterscheidingskam, gevormd door de
cuesta van Asse, naar het NO en ZW stromen, en lopen over meerdere honderden meters tot kilometers doorheen overstromingsgevoelig gebied.
Bij de noordelijke en westelijke tracés gebeurt dit vrijwel overal in ophoging, aangezien de smalle beekvalleien
te steile hellingen hebben t.a.v. het lengteprofiel van de rondweg. Deze doorsnijding wordt niet als een
negatief effect beoordeeld, omdat het wegtalud een barrière vormt die het van de cuesta afstromend water
buffert en aldus de overstromingsproblemen stroomafwaarts beperkt. De doorstroomcapaciteit van de beken
die onder de rondweg doorlopen moet wel dusdanig gekallibreerd worden dat geen bijkomende stroomopwaartse overstromingsproblemen ontstaan (vnl. t.h.v. bestaande en geplande bebouwing). Terwijl de meeste
tracés de overstromingsgevoelige beekvalleien dwarsen, loopt tracé N1 grotendeels in de lengterichting door
de vallei van de Krameibeek. Om de impact op de waterhuishouding maximaal te beperken, wordt voorgesteld om dit tracé enigszins naar het noorden op te schuiven.
De varianten voor de oosttangent O2, O3 en O4 lopen door vlakker gebied en doorsnijden de overstromingsgevoelige gebieden grotendeels op maaiveld. Vanwege de potentieel negatieve effecten die hiermee gepaard
gaan, gaat de voorkeur vanuit de discipline oppervlaktewater duidelijk uit naar het nulalternatief, tracé O1.
Via voldoende ruim gedimensioneerde langsgrachten en/of riolen, die tevens als buffer voor het van de
cuesta afstromend water fungeren, moeten de effecten van de bijkomende wegverharding opgevangen
worden. Infiltratiestroken en eventueel olie- en slibvangers moeten verontreiniging van het oppervlaktewater
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vanaf de weg vermijden. Bij weggedeelten in sleuf moet afstromend hemelwater opgevangen en afgevoerd
worden aan de bovenzijde van de taluds.
De andere planonderdelen (woonprojecten, uitbreiding bedrijventerrein Mollem, verdichting zone voor
grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat, eventuele uitbreiding Asphaltco-site) zullen in principe geen
significant negatieve effecten hebben op oppervlaktewater, mits voldaan wordt aan de voorschriften van het
Hemelwaterbesluit en inzake afvoer van afvalwater. Bij het “scharnierproject” zal bijkomende buffering en/of
infiltratie nodig zijn vanwege de ligging in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Bij de uitbreiding van KMOzone Mollem moeten de beekvalleien van de Gerstebeek en de Bollebeekvliet zeker gevrijwaard blijven.
Woonontwikkeling in overstromingsgevoelig gebied (dalhoofden), in casu naast het atheneum, in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en P. Ascanusstraat, wordt weinig wenselijk geacht en sowieso aan strengere
buffer- en infiltratievoorwaarden onderworpen. Dit geldt ook voor de zones tussen noordtangent N1 en het
bestaand woongebied en tussen de Merchtemsebaan en de Mollemseweg als potentiële woonuitbreiding. De
zone tussen de Mollemseweg en de vallei van de Krameibeek komt hiervoor wel in aanmerking.
Bebossing van (vnl.) landbouwgrond i.k.v. een stadsrandbos heeft een positief effect op de oppervlaktewaterkwaliteit en –kwaliteit. In zoekzone Wolfrot kan de ontwikkeling van een stadsrandbos gepaard gaan met het
terug open leggen van de Bollebeekvliet langs Langeweide.
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5.2.6.1 Synthesetabellen beoordeling rondwegalternatieven
Westtangent
Effectgroep

Effect

Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

W1

W2

W3

W4

W5

0

-1

-1

-1

-1

0/-1

-1

-1

-1/-2

-1

Voldoende uitstroomcapaciteit
onder taluds, langsgrachten of –
riolen, toepassing Hemelwaterbesluit

-1

-1

-1

-1

-1

Doorlatende randstrook of olie- en
slibvanger voor opvang
verontreinigd wegwater

N1

N2

N3

N4

N5

Meest kansrijke
tracé(s)

Milderende maatregelen

Noordtangent
Effectgroep

Effect

Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

0

0

0

0/-1

0/-1

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

-2

-1

-1

-1/-2

-1/-2

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

-1

-1

-1

-1

-1

Meest kansrijke tracé(s)

Milderende maatregelen

N1: maximaal buiten vallei
Krameibeek (opschuiven naar N)
Voldoende uitstroomcapaciteit
onder taluds, langsgrachten of –
riolen, toepassing Hemelwaterbesluit
Doorlatende randstrook of olie- en
slibvanger voor opvang wegwater

Oosttangent
Effectgroep

Effect

Afwatering

Afwateringsstructuur en
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O1

O2

O2B

O3

O3B

O4

O4B

0

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1
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Meest kansrijke tracé(s)

Milderende maatregelen

Effectgroep

Effect

O1

O2

O2B

O3

O3B

O4

O4B

Meest kansrijke tracé(s)

Milderende maatregelen

structuurkwaliteit
Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

0

-1/-2

-1/-2

-2

-2

-2

-2

O1

Voldoende uitstroomcapaciteit
onder taluds, langsgrachten of –
riolen, toepassing Hemelwaterbesluit

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

O1

Doorlatende randstrook of olie- en
slibvanger voor opvang
verontreinigd wegwater

5.2.6.2 Synthesetabel beoordeling overige planonderdelen
Effectgroep

Effect

Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater
Oppervlaktewaterverontreiniging
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Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

Inrichting
Stadsrandbos

0

0

0

0

-1

+1

0/-1

0

0/-2

0

0/-2

+1

-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Toepassen Hemelwaterbesluit
KMO-zone: beekvalleien vermijden
“Scharnierproject”: extra buffering/infiltratie
Woonproj: Witteramsdal en Pastinakenstraat
slechts deels bebouwen
Woonuitbr: valleien Krameibeek en
Kloosterbeek vermijden
Gescheiden riolering

+1
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Milderende maatregelen

5.3

Fauna en flora

5.3.1

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied voor de discipline fauna en flora valt samen met het algemeen plangebied: het plangebied
en een zone van ca. 200 m daarrond. Een verruiming van het studiegebied is mogelijk in functie van mogelijke
ecologische relaties of barrières met andere gebieden (meerdere kilometers), rustverstoring (enkele honderden meters), wijzigingen in oppervlaktewaterkwaliteit en –kwantiteit,...

5.3.2

Juridische en beleidsmatige context
De algemene principes zoals de zorgplicht (natuurbehoudsdecreet art.14) zijn van belang, evenals de principes
m.b.t. de bescherming van soorten, habitats en kleine landschapselementen (o.a. bescherming van historisch
permanent grasland en van moerassen). Indien bos zou worden gerooid is het Bosdecreet van toepassing.
Verder moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van speciale beschermingszones (habitat- of
vogelrichtlijngebieden), VEN-gebieden en/of natuur- of bosreservaten.

5.3.3

Methodologie
Tabel 5-3 Beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline fauna en flora
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Biotoopverlies

Verlies vegetatie door
inname
Verlies leefgebied voor
fauna

Uitdrukking van verlies in oppervlakte (deels) waardevolle
elementen (o.b.v. BWK en
veldwerk) + indirect verlies aan
leefbaarheid van fauna

Relatief belang (in waarde en
oppervlakte) van te verdwijnen
biotoop in omgeving

Verstoring biotopen
via wijziging
watersystemen

Effect van wijziging oppervlaktewaterkwaliteit op
fauna en flora

Kwalitatieve beschrijving aan de
hand van conclusies discipline
oppervlaktewater

Relatief belang van waterlopen
en gebieden die een mogelijke
impact kunnen ondervinden

Verstoring avifauna

Rustverstoring van de
avifauna in de omgeving

Oppervlakte van eventueel
beïnvloed waardevol gebied en
eventueel aantal getroffen
soorten op basis van de te
verwachten geluidsverhoging

Omvang van het verstoorde
gebied en belang van de
getroffen soorten

De effectbeoordeling zal op kwalitatieve wijze gebeuren d.m.v. expert judgement. Het richtlijnenboek fauna
en flora bevat geen eenduidige significantiekaders.
De (belangrijkste) afwegingscriteria tussen de verschillende rondwegscenario’s zijn:
•
•
•

5.3.4

Inname van (deels) biologisch (zeer) waardevolle elementen volgens de BWK
Mate van verstoring van gevoelige avifauna
Mate waarin ecologische relaties worden doorsneden

Bestaande toestand
Figuur 5-4 Situering van het plangebied op de BWK en t.o.v. beschermd natuurgebied

Figuur 5-5a-c Situering van de tracéalternatieven op de BWK en t.o.v. beschermd natuurgebied
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Er zijn geen beschermde natuurgebieden – speciale beschermingszones (habitat- of vogelrichtlijngebieden),
VEN-gebieden en/of natuur- of bosreservaten – binnen het plangebied. Ca. 1,5km ten NW van het KSG Asse
bevindt zich het Kravaalbos, dat deel uitmaakt van habitatrichtlijngebied BE2300007 “Bossen van de Vlaamse
Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” en het VEN-gebied “Kravaal- en Herenbos” (zie figuur 5-4). Rondwegtracés N5 en N4 reiken resp. tot op 250m en 800m van habitatrichtlijngebied (zie figuur 5-5b). Ca. 3km ten
ZW van het KSG, net ten zuiden van de E40, behoort de vallei van de Bellebeek eveneens tot het habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen”. Een deel van dit gebied
vormt tevens het VEN-gebied “Vallei van de Bellebeek”. Rondwegtracé W4 komt tot op ca. 2km van dit VENen habitatrichtlijngebied.
Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” omvat volgende
waardevolle habitats, die echter zeker niet allemaal voorkomen in het Kravaalbos en/of de Bellebeekvallei
(tussen haakjes het oppervlakte-aandeel van elk habitat in het totaal habitatrichtlijngebied):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2310
3140
3150
(<1%)
4030
6210
6430
9110
9120
5%)
9130
9160
9190
91E0

Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten (<1%)
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie (<1%)
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition
Droge heiden (alle types) (<1%)
Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia) (<1%)
Voedselrijke ruigten (ca. 4%)
Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum (<1%)
Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Illici-Fagetum) (ca.
Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum (ca. 19%)
Eikenbossen van het type Stellaria-Carpinetum (ca. 3%)
Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten (<1%)
Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) (ca. 6%)

De aanwezigheid van biologisch waardevolle elementen in en rond de deelgebieden van het KSG en de tracéalternatieven voor de rondweg werd nagegaan op basis van de biologische waarderingskaart (BWK, versie
2014). Uit de BWK blijkt dat binnen de voorlopige afbakeningslijn van het KSG Asse weinig of geen biologisch
waardevolle elementen voorkomen, met uitzondering van het valleigebied Witteramsdal tussen het stadscentrum en de wijk Boekfos, en enkele percelen op de campus van het atheneum en KMO-zone Mollem.
Daar staat tegenover dat er heel wat biologisch (zeer) waardevolle elementen voorkomen rond het KSG (zie
figuur 5-4). Het gaat daarbij in belangrijke mate om waardevolle (bos)vegetatie in de beekvalleien, en daarnaast om een aantal kasteelparken en beboste topzones. Uiteraard zijn ook grote delen van de habitatrichtlijngebieden Kravaalbos en Bellebeekvallei aangeduid als biologisch (zeer) waardevol. Bepaalde waardevolle
elementen in de rand van het KSG worden doorsneden door één of meerdere rondwegtracés. In welke mate
dit het geval is, en welke vegetatietypes daarbij doorsneden worden, wordt beschreven in §5.3.5.
Volgens de Vogelatlas zijn er geen broed- of pleisterplaatsen, noch seizoen-, voedsel- of slaaptrekroutes in de
directe omgeving van het studiegebied.
De ecosysteemkwetsbaarheidkaart geeft een synthese van de kwetsbaarheid van een gebied op vlak van ecotoopverlies, verdroging, verzuring, vermesting, barrièrewerking en versnippering. Grenzend aan het KSG Asse
kunnen vier grotere gebieden onderscheiden worden met een (relatief) hoge ecosysteemkwetsbaarheid:
•
•
•
•

Ten W: Putberg en omgeving
Ten NNW: Kartelobos en Paardenbos en omgeving
Ten O en NO: beekvalleien van de Grote Molenbeek en haar zijbeken
Ten Z en ZW: heel de zone tussen Asse en de E40, met uitlopers tot aan de wijk Boekfos

Een vijfde, zeer kwetsbaar gebied wordt gevormd door het Kravaalbos en omgeving, ca. 1,5km ten NW van
het KSG. Drie kleinere relatief kwetsbare entiteiten liggen (deels) binnen de voorlopige afbakeningslijn van het
KSG: het Witteramsdal, het park van kasteel Waalborre en de vallei van de Broekebeek.
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Ecosysteemkwetsbaarheidskaart (ecotoopverlies, verdroging ,verzuring, vermesting, barrièrewerking en versnippering)
van het studiegebied en omgeving (bron: AGIV; hoe roder, hoe kwetsbaarder)

5.3.5

Geplande toestand en effecten

5.3.5.1 Tracéalternatieven rondweg
Geen van de tracéalternatieven heeft een rechtstreekse impact op de VEN- en habitatrichtlijngebieden Kravaalbos en Bellebeekvallei.
Zoals gezegd doorsnijden ze daarbuiten wel in meer of mindere mate biologische waardevolle elementen
volgens de BWK, en zal er dus sprake zijn van ecotoopverlies. In onderstaande tabellen wordt per tracé de
tracélengte in m doorheen (deel) (zeer) waardevol gebied gegeven, evenals een score voor de “gemiddelde”
biologische waarde van het tracé. Daarbij wordt per BWK-categorie de lengte vermenigvuldigd met een
gewicht tussen 0 (m) en 1 (z) en vervolgens gesommeerd. Hoe hoger de score, hoe meer ecotoopverlies en
dus hoe negatiever het milieueffect.
Vijf BWK-categorieën worden door één of meerdere tracés doorsneden (tussen haakjes gewicht):
•
•
•
•
•

Biologisch minder waardevol element:
Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen:
Biologisch waardevol element:
Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen:
Biologisch zeer waardevol element:

m
mw
w
wz
z

(0)
(0,25)
(0,5)
(0,75)
(1)

Westelijke traces
Tracé

mw (0,25)

w (0,5)

wz (0,75)

z (1)

score

W1

400

0

0

0

100

W2

450

220

100

320

618

W3

520

150

100

440

720

W4

120

600

200

40

520

W5

470

180

0

0

208

MER_KSG_Asse_def/par

pagina 75 van 278

Noordelijke traces
Tracé

mw (0,25)

w (0,5)

wz (0,75)

z (1)

score

N1

50

0

0

0

13

N2

510

0

0

0

128

N3

480

0

0

0

120

N4 (+N4B)

870

220

0

0

328

N5

100

80

0

0

65

Tracé

mw (0,25)

w (0,5)

wz (0,75)

z (1)

score

Oostelijke traces

O2

120

300

0

70

250

O2B

140

250

0

170

330

O3

140

350

0

90

300

O3B

140

200

0

210

345

O4

140

380

0

90

315

O4B

140

230

0

210

360

Gemiddeld genomen is de biologische waarde van het westelijk kwadrant hoog tot zeer hoog, in het bijzonder
in de omgeving van de Putberg en langs de bovenloop van de Kleine Wetsbeek. De tracés W2, W3 en W4 die
deze gebieden doorsnijden scoren dan ook slecht. Tracés W1 en W5, die dicht bij het bestaand stedelijk weefsel blijven, tasten veel minder biologisch waardevolle percelen aan. Het noordelijk kwadrant heeft een veel
lagere biologische waarde, en de scores van de noordelijke tracés zijn dan ook veel minder negatief. Tracé N4
scoort het slechtst, vanwege het doorsneden van enkele waardevolle elementen tussen de N47 en de N9. De
oostelijke tracés tenslotte nemen een tussenpositie in, met weinig onderscheid tussen de tracés, aangezien ze
allemaal in zekere mate de biologisch waardevolle valleien van de Bollebeekvliet en de Molenbeek kruisen.
De biologisch zeer waardevolle vegetatietypes (BWK-klasse z) die door één of meerdere tracés doorsneden
worden zijn:
•
•
•
•

W2, W3 en W4: vn (nitrofiel alluviaal elzenbos)
W2 en W3: va (alluviaal elzen-olmenbos)
Alle oostelijke tracés: mr (rietland)
O2B, O3B en O4B: mc (grote zeggenvegetatie)

Complexen van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen (klasse wz) zijn:
•
•

W2, W3 en W4: kpk (kasteelpark)
W4: va (alluviaal elzen-olmenbos)

De meeste waardevolle vegetaties die doorsneden worden komen voor in de beekvalleien, en worden dus vnl.
in ophoging doorsneden. De passage van de oostelijke tracés t.h.v. de vallei van de Bollebeekvliet gebeurt
volgens het indicatief lengteprofiel in uitgraving (opdat Wolfrot de rondweg op viaduct zou kunnen kruisen).
Zowel bij ophoging als bij uitgraving neemt het ecotoopverlies nog toe t.o.v. een weg op maaiveld, aangezien
de taluds (met een standaardhelling van 6/4) bijkomende terreininname vergen.
Naast fysieke ecotoopinname heeft de rondweg ook negatieve effecten op de ecologische connectiviteit. De
meeste tracés doorsnijden ecologische corridors, in het bijzonder die gevormd door de beekvalleien, met hun
bosjes, houtkanten en waardevolle graslanden. Het feit dat de passages van de tracéalternatieven doorheen
de beekvalleien vrijwel steeds in ophoging plaatsvindt, verhoogt nog de barrièrewerking voor de migratie van
dieren en planten, zowel door de grotere breedte als door de te overwinnen hoogteverschillen. Er kan grosso
modo gesteld worden dat de effectverschillen tussen de tracés inzake ecologische connectiviteit vergelijkbaar
zijn met die inzake ecotoopverlies: tracés die veel waardevolle beekdalvegetatie innemen hebben ook een
grotere barrièrewerking voor de mobiliteit van planten en dieren doorheen deze beekdalen.
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Een derde mogelijk negatief effect van de rondweg is verdroging t.g.v. grondwaterverlaging, hetgeen zich
voordoet bij de diepe uitgravingen in tracés W1-N1 (tunnel onder N9), N2/N3 (tunnel onder Prieelstraat) en
N5 (doorsnijden steilrand t.h.v. Koereit) (zie discipline bodem en grondwater). Bij tracés W1-N1, N2 en N3 zijn
t.a.v. fauna en flora weinig problemen te verwachten, aangezien er geen verdrogingsgevoelige vegetaties of
bronzones van beken in de onmiddellijke omgeving van de sleuf voorkomen. Bij tracé N5 is er mogelijks wel
een knelpunt, aangezien t.h.v. de diepe insnijding (en ophoging) van de steilrand een biologisch waardevolle
bosvegetatie op vochtige grond voorkomt.

5.3.5.2 Andere planonderdelen
De meeste woonprojecten liggen in restzones binnen het stedelijk weefsel zonder ecologisch waardevolle
percelen noch potenties inzake ecoconnectiviteit. In enkele woonprojectzones komen wel (deels) biologisch
waardevolle percelen voor, m.b. in de projectzone naast het atheneum, in Witteramsdal en in de zone tussen
Pastinakenstraat en P. Ascanusstraat. Het Witteramsdal is bovendien ook als kwetsbaar aangeduid op de ecosysteemkwetsbaarheidskaart. Een volledige invulling van deze projectzones met woningbouw wordt daarom
niet wenselijk geacht, en bij gedeeltelijke invulling moet gestreefd worden naar een maximaal behoud en integratie van de aanwezige natuurwaarden (bosjes, bomenrijen,…).

Witteramsdal gezien vanuit het zuiden (foto Antea)

Gebied tussen Pastinakenstraat en Petrus Ascanusstraat
gezien vanuit het noordwesten (Google Streetview)

Met uitzondering van de noordwestrand (vallei Kleine Wijtsbeek) bevat de zone voor grootschalige stedelijke
functies Nerviërsstraat geen biologisch waardevolle percelen noch enig belang als ecologische corridor. Het
gebied is bovendien reeds grotendeels bebouwd, en verdichting komt grotendeels neer op het vervangen van
bestaande (woon)gebouwen door nieuwe (handels)gebouwen.
Het bestaand bedrijventerrein Mollem wordt aan de NW-zijde begrensd door de biologisch waardevolle
beekvallei van de Gerstebeek en haar zijbeek, met o.a. een biologisch zeer waardevol nitrofiel alluviaal elzenbosje. Aan de zuidoostzijde grenst de KMO-zone aan de vallei van de Bollebeekvliet, met eveneens zeer waardevolle bosvegetaties (alluviaal essen-olmenbos en populierenaanplant op vochtige grond met elzenondergroei). Deze beekvalleien zijn ook belangrijke ecocorridors. Zij vormen een harde grens, en maken een uitbreiding van het bedrijventerrein in deze richtingen ontoelaatbaar. Maar aan een (beperkte) uitbreiding in de
andere mogelijke richtingen – noordoost richting Bollebeek of zuidwest richting Asse-centrum – worden
vanuit de discipline fauna en flora geen beperkingen opgelegd.
De “scharnierlocatie” beslaat een biologisch weinig waardevol graslandperceel. De effecten van een bouwproject op deze site zijn niet significant, voorzover de bomenrij op de ZO-grens van het terrein gevrijwaard
blijft.
Een eventuele uitbreiding van de Asphaltco-site op de biologisch weinig waardevolle kouter heeft geen significante effecten op fauna en flora, voor zover de vallei van de Bollebeekvliet vermeden wordt.
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De zone tussen noordtangenttracé N1 en het bestaand woongebied heeft weinig of geen biologische waarde,
evenals het gebied ten noorden daarvan tot aan de Mollemseweg. In de zone tussen de noordtangent (tracés
N2-N4), de Mollemseweg en de Merchtemsebaan komen wel biologisch waardevolle elementen voor (bosjes,
bomenrijen, waardevol grasland), waardoor dit gebied beduidend minder geschikt is voor eventuele woonuitbreiding dan het gebied ten zuiden van de Mollemseweg.
De bebossing van (vnl.) landbouwgrond i.k.v. de inrichting van een stadsrandbos heeft positieve effecten op
fauna en flora, zowel qua biodiversiteit in de betreffende gebieden zelf als qua ecologische connectiviteit, op
voorwaarde dat de bebossing dusdanig wordt gerealiseerd dat ze bestaande zones met hoge natuurwaarde
beter met elkaar verbindt. Hierdoor kunnen waardevolle planten- en diersoorten ook snel(ler) de nieuwe
natuurelementen koloniseren. Bebossing heeft wel mogelijks een negatief effect op soorten gebonden aan
open ecosystemen (b.v. veldleeuwerik); bij de inrichting van het gebied moet met de aanwezigheid van deze
soorten rekening gehouden worden.
De potentie op vlak van connectiviteit is minder aanwezig bij zoekzone Wolfrot, omdat een uitbreiding van
bebossing langs de Bollebeekvliet “doodloopt” op de bestaande rondweg, spoorweg en bebouwing. Via deze
bebossing een volwaardige ecologische corridor creëren tussen de Bollebeekvlietvallei en de natuurwaarden
aan de andere zijde van het centrum (WitteramsdalWaalborrebeekvallei) is vanwege deze harde barrières niet
realistisch.
De topzone van de open kouter in zone Wolfrot wordt best gevrijwaard van bebossing omwille van de nabijheid van de vergunde windturbines t.h.v. KMO-zone Mollem: de bebossing zou avifauna aantrekken, die dan
in een gevaarlijke situatie terechtkomen (ecologische val).
De zoekzones ten westen en zuiden van Asse-centrum – resp. Putberg en Hoogpoort – bestaan actueel reeds
uit een lappendeken van biologisch meer en minder waardevolle percelen. Door het gericht inbrengen van
nieuwe bosentiteiten en kleine landschapselementen kunnen de waardevolle zones beter met elkaar verbonden worden en nog in waarde toenemen, en dit laatste geldt uiteraard ook voor de op heden nog biologisch
weinig waardevolle percelen. Zoekzones Putberg en Hoogpoort hebben een vergelijkbare potentie op dit vlak.

5.3.6

Conclusies en milderende maatregelen
Inzake de rondwegtracés kunnen volgende conclusies getrokken worden:
•

Voor de westtangent zijn de tracés die dicht bij de bebouwing blijven en de natuurwaarden in het
gebied Putberg en de vallei van de Kleine Wijtsbeek, zowel qua ecotoopinname als qua ecoconnectiviteit, maximaal vermijden, zijnde tracés W1 en W5, duidelijk het meest kansrijk.

•

De ecologische impact van de noordtangenttracés is duidelijk kleiner (er worden geen (deels) biologisch zeer waardevolle percelen doorsneden), met een lichte voorkeur voor tracé N1, waarvan de
ecologische impact quasi nihil is. Bij tracé N5 is er ook weinig ecotoopinname, maar is verdroging
mogelijk t.h.v. de diepe insnijding in de biologisch waardevolle steilrand t.h.v. Koereit.

•

De impact van de alternatieve tracés voor de oosttangent (O2, O3 en O4) is niet echt uitgesproken
maar toch duidelijk aanwezig (vooral t.h.v. kasteel Wolfrot), en daarom gaat de voorkeur duidelijk uit
naar het nulalternatief O1, de bestaande rondweg fase 1.

De meeste woonprojecten en de verdichting van zone Nerviërsstraat hebben geen significante effecten inzake
fauna en flora. Bij de woonprojecten naast het atheneum, in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en P.
Ascanusstraat echter wordt een volledige invulling van het gebied niet wenselijk geacht en moet maximaal
behoud en integratie van de aanwezige natuurwaarden nagestreefd worden. Uitbreiding van bedrijventerrein
Mollem kan niet toegelaten worden in NW of ZO richting (biologisch waardevolle Gerstebeek- en Vlietebollebeekvallei), maar in NO en ZW richting worden vanuit fauna en flora geen beperkingen opgelegd. Het “scharnierproject” heeft geen significante effecten mits behoud van de achterliggende bomenrij. Een eventuele
uitbreiding van de Asphaltco-site stelt vanuit fauna en flora weinig of geen problemen, indien de Bollebeekvlietvallei wordt vermeden. Mogelijke woonuitbreiding binnen de noordtangent ten zuiden van de Mollemseweg heeft geen significante effecten op fauna en flora, maar dat is wel het geval in het gebied ten noorden
van de Mollemseweg.
Via gerichte bebossing i.k.v. de ontwikkeling van een stadsrandbos kan zowel de biodiversiteit in het gebied
zelf als de ecologische connectiviteit tussen nabijgelegen natuurelementen verhoogd worden. Zoekzones
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Putberg en Hoogpoort, actueel reeds gekenmerkt door verspreide boselementen, hebben qua connectiviteit
meer potentie dan zoekzone Wolfrot, waar het stedelijk weefsel en de verkeersinfstructuur ten westen steeds
een barrière zullen blijven. In zone Wolfrot zou bebossing van de topzone t.a.v. avifauna voor een ecologische
val kunnen zorgen, cfr. de nabije vergunde windturbines t.h.v. KMO-zone Mollem.
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5.3.6.1 Synthesetabellen beoordeling rondwegalternatieven
Westtangent
Efectgroep

Effect

W1

W2

W3

W4

W5

Meest kansrijke
tracé(s)

Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0/-1

-2

-2

-2

-1

W1, W5

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0/-1

-2

-2

-2

-1

Verdroging

Verdroging t.g.v. grondwaterdaling t.h.v. sleuven

0

0

0

0

0

N1

N2

N3

N4

N5

Meest kansrijke tracé(s)
N1

Milderende maatregelen

Noordtangent
Effectgroep

Effect

Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0

0/-1

0/-1

-1

0/-1

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0

0/-1

0/-1

-1

0/-1

Verdroging

Verdroging t.g.v. grondwaterdaling t.h.v. sleuven

0

0/-1

0/-1

0

-1

Milderende maatregelen

Oosttangent
Effectgroep

Effect

O1

O2

O2B

O3

O3B

O4

O4B

Meest kansrijke tracé(s)

Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0

-1

-1/-2

-1

-1/-2

-1

-1/-2

O1

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0

-1

-1/-2

-1

-1/-2

-1

-1/-2

O1

Verdroging

Verdroging t.g.v. grondwaterdaling t.h.v. sleuven

0

0

0

0

0

0

0
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Milderende maatregelen

5.3.6.2 Synthesetabel beoordeling overige planonderdelen
Effectgroep

Effect

Biodiversiteit
Connectiviteit

Verdroging

Verdroging t.g.v.
grondwaterdaling
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Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

Inrichting
Stadsrandbos

Ecotoopverlies

0/-2

0

0/-2

0

0/-2

+1/+2

Connectiviteit
beekdalen

0/-1

0

0/-2

0

0/-1

+1/+2

0

0

0

0

0

+1
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Milderende maatregelen

KMO-zone: beekvalleien vermijden
“Scharnierproject”: behoud bomenrij
Woonproj: natuurwaarden Witteramsdal en
Pastinakenstraat maximaal vrijwaren
Woonuitbr: natuurwaarden ten N van
Mollemseweg vermijden
Stadsrandbos: topzone open kouter niet bebossen

5.4

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

5.4.1

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie omvat minstens het
algemeen plangebied: het plangebied en een zone van ca. 200 m daarrond. Daarnaast omvat het alle
gebieden waar landschappelijke structuren, -elementen en -componenten gewijzigd worden, evenals de
gebieden waar er invloed is op de landschap-pelijke, bouwkundige en/of archeologische erfgoedwaarde. De
omvang van het studiegebied kan verder verruimd worden in functie van de visuele impact van de geplande
ontwikkelingen, die in een heuvelachtig gebied als Asse ver kunnen reiken (perceptieve kenmerken).

5.4.2

Juridische en beleidsmatige context
Van belang zijn het Landschapsdecreet en het decreet tot bescherming van monumenten, landschappen,
stads- en dorpsgezichten.
Gezien de invulling van bepaalde programma-onderdelen (zeker de rondweg) gepaard zal gaan met vergraving
zijn ook het decreet op het archeologisch patrimonium en de Europese Conventie van Malta relevant.

5.4.3

Methodologie
Tabel 5-4 beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Impact op
perceptieve
kenmerken

Wijziging in landschappelijke structuur
(barrièrevorming,…)

Kwalitatieve beschrijving

Omvang van de
wijzigingen

Impact op
erfgoedwaarde

Verdwijning of
aantasting
cultuurhistorisch
waardevolle relicten /
bouwkundig erfgoed

Kwalitatieve beschrijving en
lokalisering op kaart van de
cultuurhistorisch waardevolle
relicten die door het plan kunnen
aangetast worden of verdwijnen

Waarde van het te
verdwijnen/aan te tasten
erfgoed + mate van
aantasting

Impact op
archeologie

Mogelijke aantasting
archeologisch patrimonium door graafwerken

Inschatting archeologische
potentie gebied o.b.v. CAI,
historisch kaart-materiaal en
bodemkenmerken

Preventieve maatregelen:
eventueel archeologisch
vooronderzoek

Beeld- en
belevingswaarde

Zie discipline mens – ruimtelijke en sociaalorganisatorische aspecten

Aangezien landschap en erfgoed een bij uitstek kwalitatieve MER-discipline is, zal de effectbeoordeling op
kwalitatieve wijze gebeuren d.m.v. expert judgement, zoals aangegeven in het richtlijnenboek landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie.
De (belangrijkste) afwegingscriteria tussen de verschillende rondwegscenario’s zijn:
•
•
•
•
•
•

Aantasting/doorsnijding van landschappelijk waardevolle gebieden en relicten (cfr. Landschapsatlas)
Versnippering van open ruimte
Visuele impact van de weg
Aantasting van kleine landschapselementen
Directe en indirecte impact op bouwkundig erfgoed
Potentiële aantasting van archeologische relicten
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5.4.4

Bestaande toestand
Figuur 5-6 Situering van het plangebied t.o.v. de Landschapsatlas en het bouwkundig erfgoed
Figuur 5-7a-c Situering van de tracéalternatieven t.o.v. de Landschapsatlas en het bouwkundig erfgoed

5.4.4.1 Landschappelijke structuren en relaties
Bij de beschrijving van de landschappelijke structuur wordt vertrokken van de Landschapsatlas. Hierin worden
de zgn. traditionele landschappen afgebakend. Uit figuur 5-6 blijkt dat het studiegebied in zijn geheel behoort
tot het traditioneel landschap “Land van Asse”. Net ten zuiden van het plangebied ligt het traditioneel
landschap “Bellebeek-as”. Beide landschappen behoren tot de Zandleem- en Leemstreek.
Het traditioneel landschap “Land van Asse” wordt gekenmerkt door een golvende topografie, een sterk verstedelijkt weefsel (cfr. nabijheid tot Brussel), sterke versnipperd en onregelmatige open ruimten van sterk
verschillende omvang, een beperkt aantal gerichte vergezichten, begrensd door reliëf, bebouwing en vegetatie, een complexe verweving van open ruimten en bebouwing met veel lintbebouwing, geïsoleerde en weinig
herkenbare kleine landschapselementen en talrijke geïsoleerde erfgoedelementen (bron: UGent, Vakgroep
Geografie, 2002).
In de Landschapsatlas worden zgn. Ankerplaatsen, Relictzones, Lijnrelicten en Puntrelicten aangeduid. Dit zijn
resp. vlak-, lijn- en puntvormige dragers van de landschapsstructuur. De belangrijkste eenheden daarbij zijn de
Ankerplaatsen: zones die uitzonderlijk zijn inzake gaafheid, representativiteit en/of uniciteit van hun landschappelijke kenmerken.
Rond het plangebied liggen drie Ankerplaatsen, die plaatselijk tot binnen de voorlopige afbakeningslijn van
het KSG reiken:
•
•
•

A20001 Kobbegem en Bollebeek (ten O)
A20022 Putberg (ten W)
A20023 Vrijhoutbos en Moretteberg (ten Z)

Deze Ankerplaatsen overlappen gedeeltelijk met drie Relictzones die aan het KSG grenzen:
•
•
•

R20015 Houwijk – Hoogpoort – Vrijberg – Nieuwe Molenbeek – Keerlemeers (ten Z)
R20037 Brongebieden van de beken van de bovenloop van de Grote Molenbeek (ten N en O)
R20041 Putberg – Kalkoven (ten W)

Ca. 1,5 km ten NW van het plangebied ligt het Kravaalbos, dat zowel een Ankerplaats als een Relictzone is.
Volgende ankerplaatsen en relictzones worden doorsneden door één of meerdere rondwegtracés:
•
•
•
•

A20001: alle oostelijke tracés
A20022: alle westelijke tracés
R20037: tracés O2B, O3B, O4B, N4 en N5
R20041: tracés W2, W3, W4 en W5

Twee lijnrelicten, beide aan de westzijde van Asse, zijn relevant t.a.v. het KSG:
o
o

L20033 Romeinse Steenweg Bavay-Asse
L20077 Oude Romeinse Baan

Lijnrelict L20033 overlapt met/loopt naast tracé W4 over een afstand van ca. 275m, L20077 wordt doorsneden door tracés W2, W3 en W4. Tracés O4 en O4B doorsnijden een derde lijnrelict L0064 (eveneens een
oude Romeinse weg).
Zeven puntrelicten liggen binnen of vlakbij de voorlopige grens van het KSG:
•
•
•

P20512 Oude Gasthuis
P20513 Sint-Martinuskerk Asse
P20514 Hongaarse Eik
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•
•
•
•

P20515
P20516
P20864
P20865

Kasteel van Walfergem
Wolfrothoeve
Sint-Stefanuskerk Mollem
Hof te Bollebeek

Daarnaast zijn er nog talrijke puntrelicten (hoeves, molens,…) binnen de 2 km van het plangebied gelegen.
Puntrelicten P20515 en P20516 liggen op minder dan 150m van rondwegtracés O2B, O3B en O4B.
Enkele beelden van de ankerplaatsen, relictzones en lijnrelicten rond het KSG Asse:

Ankerplaats A20001 gezien vanuit het ZW, met de vallei
van de Broekebeek (bomenrij) en daarachter de beboste
Putberg

Relictzone R20037 gezien vanaf de rand van Mollem
richting KMO-zone Mollem (achtergrond)

Relictzone R20037 gezien vanaf Koereit richting Kartelobos
(NO)

Veldweg die het tracé volgt van de oude romeinse weg
Bavay-Asse (lijnrelict L20033)

Globaal kan geconcludeerd worden dat het KSG Asse en de mogelijke tracés van de rondweg gelegen zijn in
een landschappelijk waardevol tot zeer waardevol gebied.

5.4.4.2 Cultuurhistorische evolutie
Figuur 5-8 Situering van het plangebied op de Ferrariskaart (ca. 1775)
Figuur 5-9a-c Situering van de tracéalternatieven op de Ferrariskaart (ca. 1775)
De kern Asse is zeer strategisch gelegen op het hoogste punt van de waterscheidingskam tussen het Denderen Rupelbekken, in een gebied met een zeer vruchtbare leembodem. Asse en omgeving waren dan ook reeds
ste
tijdens het Neolithicum bewoond. In de 1 eeuw vC bevonden er zich wellicht enkele Keltische nederzettingen van de stam van de Nerviërs. Ten tijde de verovering van Belgica door de Romeinen in 53 vC bevond zich
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wellicht een Keltisch oppidum (versterkte nederzetting) in de zone tussen de Broekebeek en de Kleine Wijtsbeek, ten W van het huidig centrum, dat mogelijks door de Romeinen als winterkamp zou gebruikt zijn. Het
noordelijk deel van de omwalling is nog duidelijk terug te vinden in de topografie.
ste

In de Romeinse periode, vanaf de 1 eeuw nC, ontwikkelde zich op de heuvelkam t.h.v. Kalkoven-Nerviërsstraat een Romeinse vicus, die de hoofdplaats was van de meest noordelijke pagus van de Civitas Nerviorum,
waarvan Bavay (Noord-Frankrijk) de hoofdstad was. Asse lag op een kruispunt van Romeinse wegen: de N-Z-as
van Bavay naar Rumst (deels overeenstemmend met de huidige Edingsesteenweg) en de W-O-as van Velzeke
naar Elewijt, deel van de hoofdroute Boulogne-Keulen. Deze vicus kende zijn grootste bloeiperiode (zoals heel
de
het Romeinse rijk) in de 2 eeuw nC, onder de keizers van de dynastie der Antonijnen. Naast de vicus waren
er ook Romeinse nederzettingen in Asbeek en op de Moretteberg, evenals meerdere villae (agrarische landgoederen). De cuesta van Asse werd daardoor gekenmerkt door een zeer vroege en permanente ontbossing.

Vermoedelijke begrenzing Romeinse vicus (groen) en Keltisch oppidum (zwart) en situering Romeinse wegen (rood)
(naar Magerman, 2008)
de

De Romeinse vicus werd in de 4 eeuw deels verwoest door de Salische Franken, die er wel een aantal hoven
vestigden, die later zouden uitgroeien tot wijken en gehuchten van Asse (Krokegem, Walfergem,…). Dankzij
zijn strategische ligging werd Asse in de middeleeuwen terug een belangrijke nederzetting op de weg BruggeGent-Brussel-Keulen. Het was wellicht de hoofdplaats van een Karolingische gouw, waarvan de zetel na de
de
invallen van de Noormannen in de 9 eeuw verplaatst werd naar Brussel, en via opslorping van andere
gouwen zou uitgroeien tot het hertogdom Brabant. De kern van de nederzetting verschoof daarbij van Kalkde
oven oostwaarts naar de omgeving van de Sint-Martinuskerk. In de 13 eeuw kreeg Asse van de hertog van
Brabant een vrijheidskeure en ontstond rond de Nieuwe Markt (huidig Gemeenteplein) een tweede centrum
van de nederzetting.
Ook de abdij van Affligem, gesticht in 1083 vlakbij de grens van Brabant met het graafschap Vlaanderen,
speelde een belangrijk rol in de ontwikkeling van Asse. De abdij was naast landbouw vooral actief in de
ontginning van zandsteengroeven, uitgegraven in de afzettingen van de Formatie van Lede in de flanken van
de cuesta van Asse (zie hoofdstuk bodem en grondwater). Vanaf de late middeleeuwen werd Asse ook een
ste
belangrijk centrum van hopteelt ten behoeve van de bierproductie. Deze teelt ging in de 20 eeuw grotendeels ten onder en werd vnl. vervangen door groententeelt.
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De oude weg Gent-Brussel – die nog kan teruggevonden worden in het tracé van de straten Kelestraat-Prieelstraat en Lindendries-Hoogstraat-Diepestraat – werd in 1704 deels verlegd en rechtgetrokken (zie Ferrariskaart, figuur 5-8), waarbij de voormalige Romeinse vicus onbewust doormidden werd gesneden. In 1779 (net
na de opmaak van de Ferrariskaart) werd ook de steenweg op Dendermonde (oorspronkelijk tracé: Prieelstraat-Oudedendermondseweg) rechtgetrokken vanaf de historische herberg de Wijndruif. In 1856 werd de
spoorlijn Brussel-Gent geopend, die niet via Asse maar via Ternat liep. Dit zorgde voor een achteruitgang van
de bedrijvigheid in Asse, door het verdwijnen van de diligences tussen Brussel en Gent. In 1881 werd Asse dan
toch op het spoorwegnet aangesloten, via de opening van de lijn Brussel-Dendermonde.
de

Alhoewel Asse nooit een belangrijk industriecentrum geworden is, nam de bevolking vanaf de 19 eeuw sterk
toe, en de dorpskern breidde zich uit, zowel op de waterscheidingskam richting Krokegem en Walfergem, die
inmiddels met het centrum vergroeid zijn, als langs weerszijden van de steenweg, waarbij de spoorweg en de
de
diep ingesneden beekvalleien beperkingen oplegden aan de ontwikkeling van de nieuwe wijken. Na de 2
Wereldoorlog werd de autoweg Brussel-Oostende (E40) aangelegd ten zuiden van Asse, en werden bedrijventerreinen aangelegd in de omgeving van Asse (Mollem, Broekooi, Doornveld, Ternat). Het langgerekt karakter
van de stedelijke kern van Asse, gedicteerd door de topografie, heeft in combinatie met de belangrijk
gebleven verkeersfunctie van de steenweg gezorgd voor de actuele verkeers- en leefbaarheidsproblemen in
het centrum.
(bronnen: VIOE (Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed), K. Magerman, 2008 en historische kaarten)

5.4.4.3 Landschappelijk en bouwkundig erfgoed
Binnen de voorlopige afbakeningslijn van het KSG komt één beschermd dorpsgezicht voor: Domein Waalborrepark (MB 8/12/2000). In de omgeving van het plangebied komen nog een aantal beschermde landschappen en dorpsgezichten voor:
•

Beschermde landschappen: Kravaalbos en omgeving (KB 13/10/1980) en Domein De Morette (MB
27/12/1987)

•

Beschermde dorpsgezichten: gehucht Bollebeek (KB 10/1/1980), dorpskom Mollem (KB 10/1/1980)
en omgeving Hoge Kamer (KB 24/1/1985)

De oostrand van het beschermd dorpsgezicht “Omgeving Hoge Kamer” wordt doorsneden/begrensd door
rondwegtracé W4.
Het KSG Asse telt 6 beschermde monumenten, waarvan de eerste vijf binnen de historische stadskern liggen:
•
•
•
•
•
•

Sint-Martinuskerk (KB 8/3/1940)
Huis Stas met tuin (MB 4/3/2004)
Oorlogsgedenkteken (MB 14/2/2012)
Oud Gasthuis (KB 10/5/1973)
Zwartezustersklooster (MB 5/4/2007)
24 bomen in het Waalborrepark (MB 8/12/2000)

In de directe omgeving van het plangebied zijn verder nog beschermd: het Hof te Bollebeek (KB 10/1/1980),
de Sint-Antoniuskerk van Bollebeek (KB 10/1/1980, orgel reeds beschermd KB 21/8/1979) en de Sint-Stefanuskerk van Mollem (KB 25/10/1950).
Het niet beschermd maar desalniettemin waardevol bouwkundig erfgoed dat relevant is voor de onderzochte
deelgebieden werd in kaart gebracht a.h.v. de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (IOE). Uit figuur 5-6
blijkt dat er tientallen waardevolle gebouwen in en rond het KSG Asse gelegen zijn. Hieronder wordt enkel het
bouwkundig erfgoed weergegeven dat op significante wijze beïnvloed zou kunnen worden door één of meerdere rondwegtracés of door een andere planonderdeel van het KSG (in casu de uitbreiding van KMO-zone
Mollem).
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76670 neoclassicistisch burgerhuis
de
de
(3 kwart 19 eeuw), Kalkoven 81

76671 burgerhuis uit het Interbellum,
Kalkoven 93 (hoek Kon. Astridlaan)

76713 overblijfselen Hof te Rampelberg (hoeve met
de
18 eeuwse kern), Nieuwstraat 132-136

>> tracé W1/N1

>> tracé W1/N1

>> tracés W1 en W5

76753 O.L.Vrouwekapel (jaren
1980), Putberg 60

76757 kapel de Landsheere (1913),
Putberg 90

76755 Landhuis Borchstadt (neotraditioneel
landhuis, ca. 1935), Putberg 80

>> tracés W2 en W3

>> tracé W4

>> tracé W4

76756 neorenaissance landhuis (ca.
1880), Putberg 81
>> tracé W4

76673 Hof ten Eenhoorn (voormalige hoeve en
de
brouwerij met 18 eeuwse kern, omgevormd tot
restaurant/feestzaal), Keierberg 80 (hoek Platijn)

de

76714 18 eeuwse veldkapel,
Oude Dendermondsebaan zn
>> tracé N4

>> tracé W4
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de

76715 19 eeuwse hoeve, Oude
Dendermondsebaan 59 (hoek
Bakkersbaan)

de

de

76696 19 eeuwse hoeve
O.L.Vrouwehof, Merchtemsebaan 50

76724 hoevecomplex met 18 eeuwse kern,
Prieelstraat 39

>> tracés N2, N3 en N4

>> tracé N1

>> tracé N4

de

76744 19 eeuwse hoeve van kasteel van
Walfergem, Wolfrot 23
>> tracés O2B, O3B en O4B

de

de

76743 kasteel van Walfergem
de
(neoclassicistisch landhuis met 18 eeuwse
kern), Wolfrot 22

76726 19 eeuws
neoclassicistisch landhuis,
Stationsstraat 4

>> tracés O2B, O3B en O4B

>> woonproject

76739 18 eeuwse hoeve van
voormalig kasteel van Waarbeek,
Waarbeek 43

76825 Klein Hof te Bollebeek (hoeve
de
met laat 17 eeuwse kern),
Terheideboslaan

76822 (Groot) Hof te Bollebeek (beschermde laat
de
de
17 -begin 18 eeuwse hoeve van middeleeuwse
oorsprong), Bollebeekstraat 2

>> KMO-zone Mollem

>> KMO-zone Mollem

>> KMO-zone Mollem

De inventaris van Historische Tuinen en Parken (IHTP) bevat ook 8 tuinen en parken binnen de afbakening
van het KSG en/of nabij één of meerdere rondwegtracés. 4 van deze 8 tuinen of parken behoren tot een
kasteel of villa opgenomen is IOE (zie hierboven):
•

Binnen het KSG:
o
o
o
o

•

Domein Vijverbeek (campus Atheneum), Nieuwstraat 122
Tuin van kasteel van Rampelberg, Nieuwstraat 99
Tuin van kasteel Belvédère, Stationsstraat 4
Waalborrepark, Parklaan 20-28

Nabij één of meerdere rondwegtracés:
o

Park van kasteel De Bergen, Putberg 69-71 >> tracé W4
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o
o
o

Park van kasteel De Putberg, Putberg 81 >> tracé W4
Tuin van landhuis Borchstad, Putberg 80 >> tracé W4
Park van kasteel van Walfergem, Wolfrot 22 >> tracés O2B, O3B en O4B

5.4.4.4 Archeologisch erfgoed
Het archeologisch erfgoed van Asse werd in kaart gebracht a.h.v. de Centrale Archeologische Inventaris (CAI),
aangevuld met gegevens uit de publicatie “Weg van het verleden – Asse in de Romeinse periode en de vroege
middeleeuwen” (K. Magerman, 2008) en uit een interview met Kristine Magerman (KULeuven en Agilas vzw,
verantwoordelijke voor de archeologische opgravingen van de KULeuven in Asse, op 23 augustus 2013.
Zoals uit figuren 5-10 en 5-11a-c blijkt, is Asse zeer rijk aan archeologische sites en vondsten, wat uiteraard in
grote mate te maken heeft met haar Romeins verleden. Bovendien is de CAI voor Asse niet up to date: heel
wat recente vondsten, met name gedaan bij opgravingen n.a.v. bouwprojecten binnen de site van de Romeinse vicus, ontbreken nog in de inventaris (mondelinge mededeling K. Magerman).

Figuur 5-10 Situering plangebied t.o.v. archeologische relicten (CAI)
Figuur 5-11a-c Situering van de tracéalternatieven t.o.v. archeologische relicten (CAI)

In onderstaande tabel worden de archeologische relicten uit de CAI die van belang zijn voor één of meerdere
rondwegtracés en/of andere planonderdelen van het KSG gegroepeerd opgelijst:
Archeologisch relict (complex)

CAI-nummer(s)

Betrokken rondwegtracés/
deelgebieden

1207, 1349, 1864, 1929,
1941, 2105, 2109, 2283,
4697, 20087, 150229,
150235, 150493, 150494,
150508, 151108, 151224,
151370, 157993, 160346,
160367, 162784

Deelgebied Nerviërsstraat
Tracés W5 (zeker), W1, W2,
W3, N1, N2 en N3 (mogelijk)

Vermoedelijk oppidum van het épéron barré-type ujt de
de ste
IJzertijd (La Tène-cultuur, 4 -1 eeuw vC) met restanten
van wallen, grachten, poorten, wegen, bouwmateriaal en
kuilen, gelegen op en rond de Putberg, tussen de valleien
van de Broekebeek en de Kleine Wijtsbeek; mogelijks in
53 vC, bij de verovering van Belgica, door de Romeinen
gebruikt als winterkamp, en ook nadien bewoond

78, 113, 2107, 151369

Tracés W2 en W3 (vrijwel
zeker), W3 (mogelijk)

Verspreide restanten van Romeinse wegen, graven en
gebouwen (buiten de vicus en het oppidum)

18, 80, 1927, 151373
24
35

Tracés W2 en W3
Tracés N4 en N5
KMO-zone Mollem

5282, 5294
5295, 5352

Tracés O2B, O3B en O4B
Alle oostelijke tracés

de

1287

Tracé W4

de

2579, 2581

Tracés O2B, O3B en O4B

10001, 151713

Tracés O3, O3B, O4 en O4B

1968, 5227, 10013, 10034,
150470

KMO-zone Mollem

ste

de

Romeinse vicus (1 -4 eeuw nC) met (restanten van)
woongebouwen, ateliers (pottenbakker, smid,…), wegen,
graven, grachten, waterputten, afvalputten, aardewerk,
gebruiks- en siervoorwerpen, munten, bouwmateriaal,…,
gelegen langs weerszijden van de N9 (KalkovenNerviërsstraat) met een oppervlakte van ca. 30 ha
10

Meso- of neolithische bewerkte steenfragmenten
16 eeuwse hoeve Ten Eenhoorn
18 eeuwse lusthof en hoeve Wolfrot
Voormalige middeleeuwse hoeve met afvalput
Laatmiddeleeuwse hoeves of restanten daarvan (Hof te
Waarbeek, Groot en Klein Hof te Bollebeek)
10

Letterlijk “versperd spoor”: versterkte nederzetting gelegen op een hoogte die langs drie zijden omringd is door lager gelegen terrein –
in casu de beekvalleien van de Broekebeek en de Kleine Wijtsbeek – en enkel langs de vierde zijde extra versterking nodig heeft.
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Ook in het centrum van Asse bevinden heel wat archeologische relicten, m.b. uit de middeleeuwen en de
Nieuwe Tijden, o.a. de Sint-Martinuskerk (CAI 105), de motte van de voormalige burcht (CAI 106), het gasthuis
(CAI 10007) en de voormalige windmolen (CAI 1285). Deze relicten worden evenwel niet beïnvloed door de
tracés van de rondweg of de andere planonderdelen van het KSG Asse.
Recent (voorjaar 2014) werden bij een opgraving in het bouwblok tussen Kalkoven, Prieelstraat en Tienbergen
(vlabij tracé N1) een Romeins wegtracé, Romeinse brandrestengraven, een middeleeuwse pottenbakkersoven
en een middeleeuwse baksteenoven gevonden. T.h.v. één van de geplande windmolens bij KMO-zone Mollem
11
werd een vermoedelijk bronstijdsite ontdekt .

5.4.5

Geplande toestand en effecten

5.4.5.1 Tracéalternatieven rondweg
Impact op landschap en bouwkundig erfgoed
Meerdere tracés doorsnijden dus een ankerplaats en/of relictzone uit de Landschapsatlas en hebben daardoor een negatieve impact op landschappelijk waardevol gebied (zie ook figuren 5-7a-c). In onderstaande
tabellen wordt aangegeven over hoeveel meter elk tracé doorheen ankerplaats en/of relictzone loopt. Daaraan wordt een (louter indicatieve) score gekoppeld, waarbij een factor 1 wordt toegekend aan een relictzone,
een factor 1,5 aan een ankerplaats en een factor 2 aan een combinatie van relictzone en ankerplaats. Hoe
hoger de score, hoe meer aantasting van waardevol landschap en dus hoe negatiever het milieueffect.
Westelijke traces
Tracé

Ankerplaats

Relictzone

Waarvan
overlapping

Score

0

0

585

W1

A20022

390

W2

A20022

1360

R20041

790

720

2470

W3

A20022

1450

R20041

1060

990

2740

W4

A20022

1930

R20041

1250

1250

3520

W5

A20022

900

R20041

110

110

1405

Alhoewel alle westelijke tracés in min of meerdere maten de ankerplaats A20022 “Putberg” en/of relictzone
R20041 “Putberg-Kalkoven” doorsnijden, scoren tracés W2, W3 en vooral W4 beduidend slechter dan W1 en
W5. Tracés W2, W3 en W4 doorsnijden bovendien ook nog het lijnrelict L20077 “Oude Romeinse Baan”. Tracé
W4 heeft de meest negatieve impact, omdat het over de grootste lengte en het meest centraal doorheen de
ankerplaats en relictzone loopt, over een aanzienlijke lengte overlapt met een ander lijnrelict L20033
“Romeinse Steenweg Bavay-Asse”, het beschermd dorpsgezicht “Omgeving Hoge Kamer” raakt of doorsnijdt
en rakelings langs het Hof ten Eenhoorn, opgenomen in de IOE, loopt.
Naast het feit dat een tracé doorheen landschappelijk waardevol gebied loopt, is ook de wijze waarop dit
gebeurt (op maaiveld, in uitgraving of op talud of viaduct) van grote invloed op de landschappelijke impact
van het tracé. Grote delen van tracés W2, W3 en W4 doorheen ankerplaats/relictzone zouden omwille van de
te overbruggen hoogteverschillen tot ca. 10m in ophoging moeten aangelegd worden (zie §4.2.3.1). Taluds of
viaducten (in iets mindere mate) van dergelijke hoogte vormen een zeer ernstige fysieke en visuele barrière in
het landschap, en vergroten nog de negatieve impact van deze tracés op de landschappelijke kwaliteit.
Tracés W1 en W5 lopen ook door ankerplaats “Putberg” (en tracé W5 over een kleine afstand door de relictzone), maar het betreft hier de randzone van de ankerplaats die – zeker t.h.v. de Nerviërsstraat (tracé W5) –
11

Bron: e-mail E. Patrouille, Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant
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een duidelijk lagere landschappelijke kwaliteit heeft dan het kerngebied t.g.v. de visuele verstoring door de
nabijgelegen stedelijke bebouwing. De aanleg van de rondweg kan bij beide tracés aangegrepen worden om
de op heden “rafelige” rand van de ankerplaats logischer af te werken en een duidelijke grens te creëren
tussen het open landschap en het stedelijk weefsel.
Beide tracés sluiten aan op de N285 pal op het voormalig Hof te Rampelberg, bouwkundig erfgoed opgede
nomen in de IOE (dossiernr 76713). Tracé N1 neemt nog een tweede gebouw uit de IOE in: een 19 eeuws
neoclassicistisch burgerhuis, Kalkoven 81 (dossiernr 76670).
Noordelijke traces
De landschappelijke waarde van het gebied ten noorden van Asse-centrum is beduidend lager dan ten westen
ervan. Hier bevindt zich geen ankerplaats, terwijl de relictzone R20037 “Brongebieden van de beken van de
bovenloop van de Grote Molenbeek” enkel door de twee meest noordelijke tracés N4 en N5 wordt doorsneden. Deze twee tracés zijn ook de enige die mogelijks impact hebben op waardevol bouwkundig erfgoed.
Tracé

Ankerplaats

Relictzone

Waarvan
overlapping

Score

N1

0

0

0

0

N2

0

0

0

0

N3

0

0

0

0

N4 (+N4B)

0

R20037

370

0

370

N5

0

R20037

720

0

720

De passage van tracé N4 door de relictzone gebeurt op maaiveld of in beperkte ophoging. Tracé N5 daarentegen doorsnijdt binnen de relictzone de steilrand t.h.v. Koereit, met een uitgraving en ophoging van telkens
ca. 10m om het hoogteverschil van ruim 20m te overbruggen.
Ook bij tracés die niet doorheen landschappelijk waardevol gebied lopen,heeft een talud/viaduct tot bijna
10m boven maaiveld een negatieve impact op de landschappelijke kwaliteit, omdat het open zicht op het
achterliggend (waardevoller) landschap verstoord wordt. Dit is het geval bij alle noordelijke tracés t.h.v. de
spoorweg en de Krameibeekvallei (zie §4.2.3.2).
Oostelijke traces
Tracé

Ankerplaats

Relictzone

O2

A20001

150

O2B

A20001

1070

O3

A20001

150

O3B

A20001

1070

O4

A20001

150

O4B

A20001

1070

Waarvan
overlapping

Score

0

0

225

60

60

1635

0

0

225

R20037

60

60

1635

0

0

225

R20037

60

60

1635

R20037

De drie oostelijke tracés hebben dezelfde landschappelijke impact, omdat ze dezelfde ankerplaats (A20001
“Kobbegem en Bollebeek”) en relictzone (R20037 “Brongebieden van de beken van de bovenloop van de
Grote Molenbeek”) doorsnijden. De delen van O3(B) en O4(B) ten oosten van Zittert lopen grotendeels door
bedrijvenzones en hebben geen relevante impact op landschap en bouwkundig erfgoed. Onderscheidend is
vooral de keuze tussen de zuidelijke basisvarianten O2, O3 en O4 en de noordelijke varianten O2B, O3B en
O4B, die het woonlint Heierveld omzeilen i.p.v. het te doorsnijden, maar daarbij wel over veel grotere afstand
doorheen de ankerplaats lopen, en daarnaast ook beduidend dichter bij het domein Wolfrot lopen (kasteel +
kasteelhoeve, allebei opgenomen in de IOE, en historisch park, opgenomen in de IHTP).
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Het doorsnijden van de ankerplaats gebeurt op maaiveld of in zeer beperkte ophoging, waardoor het lengteprofiel geen relevante bijkomende negatieve landschappelijke effecten genereert.
Impact op archeologisch erfgoed
De impact op het archeologisch erfgoed is minder eenduidig in te schatten omdat de begrenzing van de sites
op de CAI-kaart (zie figuren 5-11a-c) slechts indicatief is (vaak wordt heel het perceel aangeduid waarop een
vondst is gedaan), en de CAI uiteraard enkel informatie bevat van de gekende archeologische relicten. Maar
de zones met de hoogste archeologische potentie zijn ongetwijfeld de Romeinse vicus en het Keltisch oppidum, waarvan de contouren inmiddels redelijk goed ingeschat kunnen worden o.b.v. eerdere vondsten en de
topografie (zie §5.4.4.2).
Aldus kan aangenomen worden dat tracés W2 en W3 vrijwel zeker doorheen het Keltisch oppidum lopen, en
dat tracé W5 zeker doorheen de Romeinse vicus loopt. W4 loopt net ten westen van de steilrand die wellicht
de NW grens van het oppidum vormt, terwijl W2, W3 en W4 wellicht net buiten de vicus blijven. Tracé W1
vermijdt vrijwel zeker beide sites. De vicus wordt ook vrijwel zeker niet aangetast door de noordelijke tracés,
die ten zuiden of ten noorden ervan blijven, en ook niet door de oostelijke tracés.
De omvang van de effecten van het doorsnijden van een gebied met hoge archeologische potentie hangen af
van het feit of het tracé in kwestie in deze zones gepaard gaat met uitgravingen of niet. Hiervoor kijken we
naar de indicatieve lengteprofielen zoals beschreven in §4.2.3:
•

Tracé W5 ligt grotendeels op maaiveld of in ophoging, maar bevat ook een segment van ca. 150m in
uitgraving tot 2 à 3m diepte, gelegen op de steile oostflank van de vallei van de Kleine Wijtsbeek.
Deze steile helling vormde wellicht ook de westgrens van de Romeinse vicus, dus is de kans reëel dat
het tracégedeelte in uitgraving de omwalling en/of bebouwing aan de rand van de vicus zal aantasten.

•

Tracés W2 en W3 bevatten elk een gedeelte van ca. 100m in uitgraving (ca. 2m diep) doorheen de
steilrand tussen Putberg en de vallei van een zijbeek van de Kleine Wijtsbeek. Deze steilrand komt
overeen met het NO deel van de omwalling van het oppidum, dat dus zeker zal aangetast worden, en
mogelijk ook relicten binnen het oppidum tussen Putberg en de omwalling.

Maar dit betekent niet dat enkel (diepe) uitgravingen effecten kunnen hebben op archeologie. Dit geldt ook
voor ophogingen (via bodemverdichting) of voor tracés op maaiveld (verwijderen teellaag). Kortom: voor de
volledig aanleg van de rondweg, ongeacht het lengteprofiel of ligging binnen of buiten de vicus en het
oppidum, is archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk.

5.4.5.2 Andere planonderdelen
Woonprojecten
Alle woonprojecten liggen in restzones binnen het stedelijk weefsel, die niet behoren tot ankerplaats of relictzone. Eén potentieel woonproject grenst wel aan ankerplaats A20022 “Putberg”, nl. de projectzone naast het
atheneum.
Daarnaast is er één projectzone met een significante impact op bouwkundig erfgoed en historische tuinen en
parken, nl. de projectzone op de hoek Pastinakenstraat-Boekfos-N9. Binnen deze projectzone bevindt zich
kasteel Belvédère, een neoclassicistisch landhuis opgenomen in de IOE (ID 76276), met een tuin opgenomen
in de IHTP (ID 28). Het woonproject voorziet in het behoud van dit gebouw, maar door het inplanten van een
nieuwbouw is er wel een beperkt negatief effect qua contextwaarde, en wordt vooral de historische tuin aangetast. Daarom kan enkel de bebouwing van het hoekperceel, buiten het eigenlijk kasteeldomein, toegestaan
worden, waarbij het architecturaal ontwerp bovendien moet afgestemd worden op de aanpalende erfgoedwaarden.
Alhoewel ze niet formeel zijn aangeduid als landschappelijk waardevol gebied, zijn er twee projectzones met
duidelijke landschappelijke kwaliteiten: Witteramsdal en de zone tussen Pastinakenstraat en P. Ascanusstraat.
Een volledige invulling van deze projectzones met woningbouw wordt daarom niet wenselijk geacht, en bij
gedeeltelijke invulling moet gestreefd worden naar een maximaal behoud en de aanwezige kleine landschapselementen (bosjes, bomenrijen,…) en van zichtlijnen doorheen de beide gebieden.
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Witteramsdal gezien vanuit het zuiden (foto Antea)

Gebied tussen Pastinakenstraat en Petrus Ascanusstraat
gezien vanuit het noordwesten (Google Streetview)

Meerdere projectzones bevinden binnen de vermoedelijke contour van de Romeinse vicus of binnen de
historische dorpskern, waardoor bij graafwerken een aanzienlijke risico bestaat op aantasting van het archeologisch patrimonium. Voor alle woonprojecten moet het voorzorgsprincipe toegepast worden en is archeologisch vooronderzoek aangewezen.
Zone voor grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat
De geplande zone voor grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat valt gedeeltelijk binnen ankerplaats
A20022 “Putberg”. Het gaat hierbij weliswaar om de uiterste NO-rand van de ankerplaats, die duidelijk niet de
landschappelijke kwaliteit heeft van het kerngebied van de ankerplaats, gezien de aanwezigheid van de aanpalende, vaak grootschalige bebouwing en het feit dat het vnl. om diepe tuinen gaat. De geplande verdichting
van de zone voor stedelijke ontwikkeling kan en moet gepaard gaat met een betere afwerking van de
momenteel rafelige rand van de ankerplaats en een visuele afscherming van het landschappelijk waardevol
gebied t.o.v. de bestaande en nieuwe grootschalige bebouwing. In dat geval wordt de inname van ca. 2 ha
ankerplaats niet als een significant negatief effect beoordeeld.
Dit deelplan heeft geen effecten op het bouwkundig erfgoed (geen enkel plan aan de Nerviërsstraat is opgenomen in de IOE).
Het deelplan zal daarentegen wel een aanzienlijke impact hebben op het archeologisch erfgoed, indien het
gepaard gaat met (diepe) uitgravingen. De zone voor stedelijke ontwikkeling ligt nl. quasi volledig binnen de
grenzen van de Romeinse vicus. Voor alle terreiningrepen zal derhalve archeologisch (voor)onderzoek vereist
zijn.
Uitbreiding KMO-zone Mollem
De KMO-zone Mollem wordt in het noorden, oosten en zuidoosten begrensd en omringd door ankerplaats
A20001 “Kobbegem en Bollebeek” en/of relictzone R20037 “Brongebieden van de beken van de bovenloop
van de Grote Molenbeek”. Het oostelijk uiteinde van het bedrijventerrein (ca. 5 ha) valt zelfs binnen de ankerplaats, al is dit vermoedelijk als een fout bij de opmaak van de Landschapsatlas (begin jaren ’90) te beschouwen, aangezien dit terrein toen reeds als industriegebied was ingetekend op het gewestplan.
Het geheel van de deels overlappende ankerplaats en relictzone bestaat uit een afwisseling van open kouters
en beboste beekvalleien, o.a. van de Gerstebeek en de Bollebeekvliet, die KMO-zone Mollem resp. in het NW
en het ZO begrenzen. De zone ten ZW van het bedrijventerrein is weliswaar niet aangeduid als ankerplaats of
relictzone, maar dit open koutergebied dat langzaam afhelt van de cuesta (met daarop de stadskern van Asse)
naar de vallei van de Grote Molenbeek, heeft ook onmiskenbare landschappelijke kwaliteiten, vooral inzake
vergezichten. De KMO-zone vormt een bijzonder storend element binnen het landschappelijk waardevol
geheel ten NO van Asse. Hetzelfde geldt voor de hoogspanningsleidingen die van noord naar zuid door het
gebied lopen.

MER_KSG_Asse_def/par

pagina 93 van 278

Ten oosten en zuiden van de KMO-zone bevinden zich (binnen de ankerplaats) twee historische hoeves die
opgenomen zijn in de IOE en een grote visuele impact ondervinden van het bedrijventerrein: resp. Groot Hof
te Bollebeek (beschermd monument) en Klein Hof te Bollebeek. Een derde bouwkundig erfgoedelement, de
hoeve van het voormalig kasteel van Waarbeek, wordt visueel afgeschermd van de KMO-zone door de bomen
langs de Gerstebeek.

Zicht op relictzone R20037 vanaf KMO-zone Mollem
richting Mollem (Google Streetview)

Zicht op de open kouter vanaf KMO-zone Mollem
richting Asse-centrum (Google Streetview)

Zicht op KMO-zone Mollem vanuit het NNO (rand van
Mollem) (Google Streetview)

Zicht op KMO-zone Mollem vanuit het ZW (Google
Streetview)

De beboste valleien van de Gerstebeek en de Bollebeekvliet vormen een harde landschappelijke grens voor
het bedrijventerrein, waardoor uitbreiding in NW of ZO richting uit den boze is. Ook in oostelijke richting is
uitbreiding niet verantwoord, omdat dit de contextwaarde van het beschermd monument Hof te Bollebeek te
sterk zou aantasten. Het is integendeel wenselijk dat de historische hoeve visueel wordt afgeschermd van het
bedrijventerrein.
Uitbreiding in NO richting lijkt ruimtelijk logisch: het doortrekken van de bestaande bebouwing aan de noordzijde van de Assesteenweg richting Bollebeek, waardoor 10 à 12 ha bijkomend bedrijventerrein gerealiseerd
kunnen worden zonder bijkomende weginfrastructuur. Daarbij kunnen de twee reeds vergunde windturbines
van Ecopower geïntegreerd worden in het bedrijventerrein. Via een groenbuffer aan de achterzijde van de
uitbreidingszone kan de gehele KMO-zone visueel afgeschermd worden t.o.v. de landschappelijk waardevolle
open ruimte en de dorpskern van Mollem ten noorden ervan, waardoor de negatieve perceptieve impact van
het bedrijventerrein sterk verminderd wordt. In de huidige terreinconfiguratie is de aanleg van een compacte
groenbuffer veel minder logisch omdat deze zich aan de voorzijde van de bedrijven zou bevinden. In de indicatieve inrichtingsschets van de KMO-zone – zonder NO uitbreiding – wordt de landschappelijke inpassing van
de KMO-zone daarom beperkt tot twee open bomenrijen aan weerszijden van de Assesteenweg. Maar er is
één groot bezwaar tegen een uitbreiding in NO richting: deze zone ligt volledig in relictzone R20037.
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Indicatieve inrichtingsschets KMO-zone Mollem (rood: mogelijke uitbreidingszones; blauw: scharnierlocatie)

Een uitbreiding van het bedrijventerrein in ZW richting is eveneens mogelijk, waarbij de centrale ontsluitingsweg wordt doorgetrokken in westelijke richting en een andere vergunde windturbine van Ecopower wordt
geïntegreerd in het bedrijventerrein. Vanwege de topografie zou een uitbreiding van de KMO-zone met een
tiental ha in ZW richting slechts een beperkte landschappelijke impact hebben. De bolle kouter onttrekt de
lager gelegen KMO-zone immers grotendeels aan het zicht vanuit Asse-centrum (zie foto), en dit zal ook het
geval blijven zolang de nieuwe bebouwing zich beperkt tot het lager gedeelte van de kouterhelling (grosso
modo begrensd door de 65m-hoogtelijn). Ook hier schermt een groenbuffer aan de zuid- en westzijde van de
uitbreidingszone quasi heel de KMO-zone visueel af van Asse-centrum en de open kouter.
Er is ook een beperkte zuidelijke uitbreiding (max. ca. 3 ha) richting Klein Hof te Bollebeek, tot aan de grens
van ankerplaats A20001 “Kobbegem en Bollebeek”, mogelijk met beperkte landschappelijke impact. Ook hier
kan een vergunde windturbine geïntegreerd worden in het bedrijventerrein, waardoor haar visuele impact
verkleind wordt.
Louter vanwege het vermijden van fysieke inname van relictzone is een uitbreiding van het bedrijventerrein in
ZW en Z richting te verkiezen boven een uitbreiding in NO richting. In beide richtingen kan maximaal ca. 12 ha
bijkomend bedrijventerrein op een landschappelijk verantwoorde manier gecreëerd worden. Indien de taakstelling zich beperkt tot een dergelijke oppervlakte, is het dus wenselijk om deze aan de ZW-zijde van de KMOzone te realiseren. Indien men echter een grotere oppervlakte wenst te realiseren (b.v. 25 ha), is ook een uitbreiding in NO richting noodzakelijk. Daarbij moet het verlies van 10 à 12 ha relictzone – bestaande uit homogeen akkerland zonder kleine landschapselementen – afgewogen worden tegen de grotere potentie om de
landschappelijke kwaliteit van de (resterende) relictzone te verhogen door een visuele afscherming van het
bedrijventerrein.
Tussen KMO-zone Mollem en Asse-centrum, begrensd door de bestaande en geplande rondweg bevindt zich
de zgn. scharnierlocatie. Deze zone kan ingevuld worden met een nog nader te bepalen functie mits aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan om haar landschappelijke impact te beperken:
•

De bestaande bosstrook in de vallei van de Gerstebeek moet maximaal behouden blijven (als relict
van de historische Gerstebeekvallei ten zuiden van de Assesteenweg);

•

Het bestaand markant gebouw langs de Assesteenweg moet behouden en geïntegreerd worden in
het project;
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•

De markante bebouwing van het scharnierproject moet een overgang creëren tussen het achterliggend open landschap en het woonlint Waarbeek;

•

Er moet een (smalle) openruimtecorridor behouden blijven tussen het bedrijventerrein/scharnierproject enerzijds en woonlint Waarbeek anderzijds;

•

De nieuwe bebouwing in de scharnierlocatie moet aan de zuidzijde visueel gebufferd worden t.o.v.
de open kouter (deels door behoud van de bestaande bosstrook).

Voor alle terreiningrepen in de uitbreiding van de KMO-zone en op de “scharnierlocatie” zal archeologisch
(voor)onderzoek vereist zijn.
Zoekzones Stadsrandbos
De inrichting van een stadsrandbos heeft doorgaans positieve landschappelijke effecten, Maar daarbij moet er
wel over gewaakt worden dat de bestaande landschappelijke kwaliteiten van het betreffend gebied niet
verloren gaan. Vanuit de discipline landschap wordt het wenselijk geacht dat de inrichting zoveel mogelijk
past binnen de bestaande landschappelijke structuur en historisch-landschappelijke context van het gebied.
Via een gerichte inplanting van bosentiteiten en kleine landschapselementen kan eventueel getracht worden
om het landschapsbeeld te recreëren zoals dat b.v. te zien is op de Ferrariskaart (figuur 5-8). Dit sluit echter
geenszins de creatie van geheel nieuwe landschapsentiteiten uit.
In het geval van de drie zoekzones rond Asse, waarvan vooral de westelijke zoekzone Putberg gekenmerkt
wordt door een hoge landschappelijke kwaliteit, kan vastgesteld worden dat de actuele beboste en open
gedeelten nog opvallend goed overeenkomen met de toestand ten tijde van Ferraris. Hoewel bijkomende
bebossing zeker niet ongewenst is, moet er vanuit landschapshistorisch standpunt over gewaakt worden om
bij de realisatie van het stadsrandbos geen grote massieve bosvolumes te creëren, die teveel van de bestaande landschappelijke kwaliteiten (“bocage”-landschap, vergezichten,…) zou teniet doen.
In de zoekzones Putberg en Hoogpoort is het van belang om de bestaande, historisch gegroeide “bocage”structuur maximaal te behouden.
In zoekzone Wolfrot is geen “bocage”-structuur aanwezig, maar was er steeds een contrast tussen de beboste
beekvallei rond kasteel Wolfrot en het open kouterlandschap ten westen daarvan. Bebossing van de topzone
van de open kouter wordt zowel vanuit landschapshistorisch als -perceptief oogpunt niet wenselijk geacht.
Bebossing van de zuidrand van de open kouter, aangsluitend op de beekvallei van de Bollebeekvliet, waarbij
de bestaande beboste vallei a.h.w. westwaarts “uitgerekt” wordt, is aanvaardbaar. Daarbij is het aangewezen
dat minstens enkele zichtlijnen worden opengehouden tussen Walfergem en de (resterende) open kouter
(b.v. t.h.v. het kerkhof van Walfergem). Zoals aangegeven in discipline oppervlaktewater, kan de inrichting als
stadsrandbos gepaard gaan met terug openleggen van de ingebuisde beek t.h.v. Langeweide.
Andere mogelijke ontwikkelingen
De eventuele uitbreiding van de Asphaltco-site vindt plaats buiten ankerplaats of relictzones en heeft geen
impact op bouwkundig erfgoed. Op het hoogste punt van de kouter zijn losse archeologische vondsten gedaan
(Romeinse scherven e.d., CAI-dossier 390). De perceptieve effecten van de aantasting van de open kouter
blijven aanvaardbaar indien het over een beperkte uitbreiding met een diepte van maximaal een 200m gaat
en de vallei van de Bollebeekvliet wordt vermeden.
Wat de eventueel woonuitbreiding binnen de noordtangent betreft: heel het onbebouwd gebied tussen het
bestaand woongebied, de meest oostelijke tracévariant (N5) en de Merchtemsebaan valt buiten ankerplaats
of relictzone en bevat geen bouwkundig erfgoed of gekende archeologische relicten. Niettemin zijn er binnen
dit gebied twee deelzones met een vrij hoge landschappelijke kwaliteit:
•

De vallei van de Krameibeek die als open ruimte-vinger binnendringt in het stedelijk weefsel

•

Het gebied aan de noordrand van de woonwijk tussen Mollemseweg en Prieelstraat, gekenmerkt
door een “bocage”-landschap met bosjes en bomenrijen

Inname van deze deelgebieden voor woningbouw wordt derhalve weinig wenselijk geacht. Wel in aanmerking
komend vanuit landschappelijk oogpunt is de relatief vlakke zone tussen de Mollemseweg en het kerkhof en
de vallei van de Krameibeek (ten noorden van de boerderij in Tienbergen).
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Vallei van de Krameibeek gezien vanaf Tienbergen (kant
Prieelstraat) (Google Streetview)

Zicht op het gebied ten N van de woonwijk tussen
Mollemseweg en Prieelstraat, gezien vanaf
Merchtemsebaan (Google Streetview)

Voor alle terreiningrepen zal archeologisch (voor)onderzoek vereist zijn.

5.4.6

Conclusies en milderende maatregelen
Inzake de rondwegtracés kunnen volgende conclusies getrokken worden:
•

Voor de westtangent zijn enkel de tracés die dicht bij de bebouwing blijven en de ankerplaats/
relictzone Putberg maximaal vermijden, zijnde tracés W1 en W5, als redelijk te beschouwen. Deze
tracés bieden de kans om de momenteel rafelige rand van de ankerplaats beter af te werken en
duidelijker te scheiden van het stedelijk weefsel. Verdere optimalisatie van het verloop en het lengteprofiel is wenselijk om hun negatieve impact op landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie te
beperken (zie §5.6).

•

De landschappelijke impact van de noordtangenttracés is veel kleiner dan die van de westelijke
tracés. De tracés N1, N2 of N3 zijn duidelijk het meest kansrijk, omdat deze geen relictzone doorsnijden. Bij N1 is een optimalisatie van het tracé wenselijk om haar negatieve impact op de vallei van
de Krameibeek te verkleinen door het noord- of zuidwaarts op te schuiven en/of in te graven (zie
§5.6).

•

De impact van de alternatieve tracés voor de oosttangent (O2, O3 en O4) is relatief beperkt indien
gekozen wordt voor de resp. basisvariant die slechts minimaal door relictzone loopt. Niettemin gaat
de voorkeur duidelijk uit naar het nulalternatief O1, de bestaande rondweg fase 1.

De meeste woonprojecten en de verdichting van zone Nerviërsstraat hebben geen significante effecten inzake
landschap en bouwkundig erfgoed. Bij de woonprojecten in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en P.
Ascanusstraat wordt een volledige invulling van het gebied niet wenselijk geacht en moet maximaal behoud
en integratie van de aanwezige kleine landschapselementen nagestreefd worden. In de projectzone Pastinakenstraat-Boekfos-N9 mag enkel het hoekperceel bebouwd worden, met respect voor het aanpalend
kasteel Belvédère met historische tuin. Heel wat woonprojecten en quasi de hele zone Nerviërsstraat liggen in
een gebied met een (zeer) hoge archeologische potentie, nl. in de Romeinse vicus of het middeleeuws
dorpscentrum van Asse..
Uitbreiding van bedrijventerrein Mollem kan niet toegelaten worden in NW of ZO richting (landschappelijk
waardevolle Gerstebeek- en Bollebeekvlietvallei, deel van een ankerplaats of relictzone). Uitbreiding in ZW en
Z richting geniet de voorkeur, mits deze beperkt blijft tot het lager gedeelte van de bolle open kouter (grosso
modo onder de 65m-hoogtelijn) en buiten ankerplaats “Kobbegem en Bollebeek” blijft, en via een groenbuffer
afgeschermd wordt van de open ruimte. Alhoewel een uitbreiding in NO richting inname van relictzone zou
impliceren, wordt deze optie niet uitgesloten, omdat via een compacte groenbuffer aan de achterzijde van de
terreinuitbreiding de ankerplaats visueel veel beter kan afgeschermd worden dan in de huidige configuratie.
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Het “scharnierproject” is aanvaardbaar mits behoud van de achterliggende bomenrij (visuele buffer t.o.v. de
open kouter), behoud van een smalle corridor/zichtlijn tussen de site en woonlint Waarbeek en een markant
ontwerp dat een overgang creëert tussen dit woonlint en de open kouter.
Een eventuele uitbreiding van de Asphaltco-site heeft weinig landschappelijke effecten, voor zover deze
beperkt is in omvang (maximaal ca. 200m voorbij de huidige RUP-grens) en de Bollebeekvlietvallei vermijdt.
Qua potentiële woonuitbreiding binnen de noordtangent zijn de vallei van de Krameibeek en het “bocage”gebied tussen Mollemseweg en Merchtemsebaan te vermijden vanwege hun landschappelijke kwaliteit, maar
de zone tussen de Krameibeekvallei en de Mollemseweg komt wel in aanmerking.
Voor alle terreiningrepen i.f.v. bovengenoemde ontwikkelingen is archeologisch (voor)onderzoek vereist.
Inrichting als stadsrandbos kan in elk van de drie zoekzones Wolfrot, Putberg en Hoogpoort bijdragen aan een
versterking van de (reeds hoge) landschappelijke kwaliteit van het gebied. Daarbij is het wenselijk dat de
inrichting zoveel mogelijk past binnen de bestaande landschappelijke structuur en historisch-landschappelijke
context van het gebied. In zoekzone Wolfrot impliceert dit dat de topzone van de historische open kouter
gevrijwaard blijft van bebossing; de zuidflank kan wel bebost worden, aansluitend op de bestaande bebossing
in de Bollebeekvlietvallei.
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5.4.6.1 Synthesetabellen beoordeling rondwegalternatieven
Westtangent
Effectgroep

Effect

W1

W2

W3

W4

W5

Meest kansrijke
tracé(s)

Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol landschap

-1

-2/-3

-2/-3

-3

-1/-2

W1, W5

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig erfgoed

-2

0/-1

0/-1

-2

-1/-2

Archeologie

Aantasting archeologisch
patrimonium

0/-1

-2

-2

-1/-2

-2

Effectgroep

Effect

N1

N2

N3

N4

N5

Meest kansrijke tracé(s)

Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol
landschap

-1

-1

-1

-1/-2

-2

N1-N3

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

0/-1

0

0

-1

0

Archeologie

Aantasting archeologisch patr.

0/-1

-1

-1

0/-1

0/-1

Milderende maatregelen

W1, W5: vermijden inname Hof ter
Rampelberg t.h.v. N285
Archeologisch (voor)onderzoek
W5: tracé niet in uitgraving t.h.v.
Romeinse vicus

Noordtangent
Milderende maatregelen
N1: opschuiven en/of ingraven tracé
om visuele impact op Krameibeekvallei te verminderen

Archeologisch (voor)onderzoek

Oosttangent
Effectgroep

Effect

O1

O2

O2B

O3

O3B

O4

O4B

Meest kansrijke tracé(s)

Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol
landschap

0

0/-1

-1/-2

0/-1

-1/-2

0/-1

-1/-2

O1

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

0

0/-1

-1

0/-1

-1

0/-1

-1

O1

Archeologie

Aantasting archeologisch patr.

0

0/-1

0/-1

-1

-1

-1

-1

O1
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Milderende maatregelen

Archeologisch (voor)onderzoek

5.4.6.2 Synthesetabel beoordeling overige planonderdelen
Effectgroep

Effect

Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol
landschap

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

Inrichting
Stadsrandbos

-1/-3

0/-1

0/-2

0/-1

0/-2

+1

Milderende maatregelen

KMO-zone: beekvalleien vermijden; eerst/enkel
uitbreiding in ZW richting tot ca 65m-lijn;
landschappelijke inpassing
Scharnierproject: behoud bomenrij en corridor/
zichtlijn tussen site en woonlint Waarbeek;
markante overgang woonlint-open kouter
Woonproj: kleine landschapselementen
Witteramsdal en Pastinakenstraat maximaal
vrijwaren; woonproject naast kasteel + park
Belvédère met respect voor erfgoedwaarden
Woonuitbr: kleine landschapselementen ten N
van Mollemseweg en vallei Krameibeek
vermijden
Stadsrandbos: inrichting maximaal afstemmen
op historische context; topzone open kouter
niet bebossen

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

0/-1

0

0

0

0

0

Archeologie

Aantasting archeologisch patrimonium

0/-1

-1/-2

0/-2

0/-1

0/-1

0
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Archeologisch (voor)onderzoek

5.5

Mens – ruimtelijke aspecten

5.5.1

Afbakening van het studiegebied
Bij de afbakening van het studiegebied zijn voor de discipline Mens drie schaalniveaus te onderscheiden:
1.
2.
3.

microgebied: de zone die bij uitvoering van het plan daadwerkelijk wordt ingenomen;
mesogebied: zone binnen de directe invloedssfeer van het plangebied (visuele impact, niet-verkeersgerelateerde hinder);
macrogebied: zone binnen de indirecte invloedssfeer van het plangebied, meer bepaald t.g.v. het
gegenereerde verkeer.

Het macrogebied is enkel relevant voor het aspect mens – gezondheid (gezondheidseffecten van geluidshinder en luchtverontreiniging t.g.v. verkeer), dat behandeld wordt in de hoofdstukken geluid (§5.8) en lucht
(§5.9).

5.5.2

Juridische en beleidsmatige context
Voor de discipline Mens – ruimtelijke en sociale aspecten is als beleidsmatige context, naast de afbakeningsstudie zelf, vooral het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van belang. Qua juridische bestemmingen
zijn relevant: het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, meerdere BPA’s en RUP’s en de visie op landbouw, natuur
en bos voor de regio “Zenne, Dijle en Pajottenland”, inclusief de herbevestiging van agrarische gebieden
(HAG) door het Vlaams Gewest (zie hoofdstuk 3).

5.5.3

Methodologie
Tabel 5-5 Beoordelingscriteria en significantiekader discipline mens, ruimtelijke en sociaal-organisatorische
aspecten
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Bestemming

Compatibiliteit functies met
bestemming volgens
bestemmingsplan en
beleidsvisie(s)

Kwalitatieve aftoetsing
Indien relevant kwantitatieve
afweging (ruimtebalans)

Compatibel met bestemming
(ja/nee)
Graad van eventuele
zonevreemdheid

Gebruikswaarde

Winst / verlies aan
economische functies
Eventuele onteigeningen
Functioneren activiteiten
rond plangebied

Kwantitatieve afweging
(ruimtebalans)
Kwalitatieve beschrijving

Toename / afname aan
economische waarde

Beeld- en
belevingswaarde

Wijziging van de perceptieve
kenmerken door de
realisatie van het plan en
bijgevolg wijziging van de
belevingswaarde

Kwalitatieve beschrijving van
de wijzigingen in de omgeving
die leiden tot een visuele
impact + beschrijving hoe
hierdoor de belevingswaarden
kunnen wijzigen

Mate van visuele impact, mate
waarin de waarnemings- en
waarderingskenmerken
worden beïnvloed

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Effect op woningaanbod
(eventuele onteigeningen),
tewerkstelling en
voorzieningenniveau

Kwalitatieve beschrijving
Kwantitatieve inschatting
aantal te onteigenen woningen

Omvang van sociale en
economische effecten

Hinderbeleving en
gezondheidseffecten door
geluids-/luchtemissies

Zie disciplines geluid en lucht

Aangezien het om een milieubeoordeling op planniveau gaat, zullen weinig of geen concrete cijfers beschikbaar zijn en gebeurt de effectbeoordeling op kwalitatieve wijze d.m.v. expert judgement. Het richtlijnenboek
voor de disciplines mens – ruimtelijke aspecten vermeldt geen eenduidige significantiekaders.
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De (belangrijkste) afwegingscriteria tussen de verschillende rondwegscenario’s zijn:
•
•
•
•
•

Effecten op landbouw (grondinname, versnippering en barrièrewerking)
Effecten op andere functies
Aantasting van (waardevolle) open ruimte
Visuele impact van de weg
12
Direct effect op bewoning (onteigeningen)

Om de impact op landbouw in te schatten wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de zgn. landbouwtyperingskaart van de VLM (2004) en de landbouwimpactstudie, opgemaakt door Landbouw en Visserij (zie
§5.5.4.2).Omdat deze laatste studie pas in juni 2014 werd aangeleverd, na de indiening en bespreking van de
ontwerpversie van het plan-MER, kon ze niet gebruikt worden bij de selectie van de redelijke tracéalternatieven (zie §5.6.1), maar wel als aanvullende informatiebron bij de beoordeling van de geoptimaliseerde
tracés (§5.6.4) en van de overige planonderdelen (§5.5.5.2) in het definitief plan-MER.

5.5.4

Bestaande toestand

5.5.4.1 Bestemming en beleidsopties
Het stedelijk gebied van Asse is grotendeels bestemd als een vrij compact woongebied met uitlopers langs de
invalswegen die vnl. bestemd zijn als landelijk woongebied (zie figuur 3-1). Het gebied rond Asse bestaat
grotendeels uit (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied. Ten westen (Putberg), zuiden (Hoogpoort) en
noordoosten (valleien van de Grote Molenbeek en haar zijbeken) komt vrij veel natuur- en parkgebied voor.
KMO-zone Mollem vormt een geïsoleerd eiland binnen het agrarisch gebied.
Een groot deel van het agrarisch gebied (en aanpalende bestemmingen) werd door de Vlaamse regering in
2010 i.k.v. de visie op landbouw, natuur en bos van de regio “Zenne, Dijle en Pajottenland” aangeduid als
“herbevestigd agrarisch gebied” (HAG) (gele zones op bovenstaande figuur).
Dat geldt vooral voor het gebied ten noorden en oosten van Asse (landbouwgebieden 133 Asse-ter-HeideEssene, 140 Mollem, 141 Kobbegem en 142 Wolfrot-Heierveld). Actiegebied 172 Binnengebied Asse-Mollem
werd voorlopig niet herbevestigd als agrarisch gebied, in afwachting van het afbakeningsproces van het KSG
Asse. Het operationeel actieprogramma stelt dat de agrarische bestemming moet herbevestigd worden voor
de delen van dit gebied die uiteindelijk niet binnen het KSG vallen. De agrarische bestemming van Actiegebied
137 “Openruimteverbinding N9 Zellik” werd inmiddels herbevestigd in het GRUP Afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (definitieve vaststelling december 2011).
Twee andere gebieden ten noorden en oosten van Asse werden niet herbevestigd als agrarisch gebied:

12

•

Actiegebied 155 “Vallei van de Molenbeek Merchtem-Londerzeel” >> opmaak van een GRUP op korte
termijn in functie van het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en waterberging voor de vallei van de Molenbeek en Robbeek (cfr. structuurplan ruilverkaveling LonderzeelWolvertem), het versterken van de natuur- en bosstructuur in de omgeving Meuzegemse Hoek
(richtcijfer bosuitbreiding 10 ha) en het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangrenzende landbouwgebieden.

•

Actiegebied 158 “Paddebroeken-Kartelobos-Paardenbos” >> specifiek onderzoek moe(s)t opgestart
worden in functie van het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos voor de
vallei van de Puttenbeek/Paddebroeken en het versterken van de natuur- en bosstructuur in de
omgeving Paardenbos-Kartelobos (richtcijfer bosuitbreiding 3 ha).

Voor de indirecte effecten op gezondheid verwijzen we naar de hoofdstukken geluid en lucht.
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Uittreksel uit de overzichtskaart van het operationeel uitvoeringsprogramma van regio “Zenne, Dijle en Pajottenland”
(geel = herbevestigd agrarisch gebied; oranje = uitvoeringsactie (RUP) op korte termijn; rood = uitvoeringsactie (RUP) na
verder onderzoek; bruin = uitvoeringsactie (RUP) op langere termijn)

Het agrarisch gebied ten westen en zuiden van Asse werd voor het merendeel niet herbevestigd als agrarisch
gebied; enkel landbouwgebied 132 Asbeek-Terlinden werd aangeduid als HAG. De rest van het gebied ten
westen en zuiden van Asse vormt actiegebied 136 “Nieuwermolen-Vrijthout-Overnelle-Moretteberg-Vallei
van de Overnellebeek”. Hiervoor moet op langere termijn een GRUP worden opgemaakt in functie van het
versterken van de natuur- en bosstructuur in de omgeving kasteel Nieuwermolen-Vrijthout en van het nader
uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos in de vallei van de Nieuwermolenbeek, in de
omgeving Overnelle-Moretteberg en in de vallei van de Overnellebeek.

5.5.4.2 Gebruikswaarde en functionele aspecten
Inzake actueel landgebruik kan gesteld worden dat het hele westelijk en zuidelijk deel van het indicatief afgebakend kleinstedelijk gebied reeds ingenomen is door stedelijk bebouwing. In de meeste resterende “gaten”
in de bebouwing worden woonprojecten voorzien (zie §2.4.1). De NO hoek van het KSG wordt ingenomen
door het bedrijventerrein Mollem. Tussen het eigenlijk stedelijk gebied en het bedrijventerrein ligt een uitgestrekte open kouter met landbouwfunctie, waarvan de westrand op (korte) termijn zal ingenomen worden
door stedelijk functies (busstelplaats, brandweer, sportvelden, cfr. RUP Asphaltco). Eveneens in landbouwgebruik is de zone ingesloten tussen de Tuinwijk en de geplande rondweg volgens het gewestplantracé.
Het gebied rond het KSG is quasi volledig in gebruik als landbouwgebied, doorsneden/onderbroken door
woonlinten en beboste beekvalleien en kasteeldomeinen (Putberg, Hoogpoort). Ten zuidoosten van het KSG,
langs de N9, liggen de landelijke woonkern Zittert en het regionaal bedrijventerrein Broekooi. De alternatieve
tracés voor de rondweg lopen grotendeels door het openruimtegebied rond Asse. De oostelijke tracés lopen
eveneens door de kouter tussen Asse-centrum en bedrijventerrein Mollem, en (wat de oostelijke varianten
betreft) doorheen bedrijventerrein Broekooi en verder oostwaarts tot aan Zellik.
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Landbouwtyperingskaart
De VLM stelde in 2004 een zgn. landbouwtyperingskaart op, waarin aan elk percelenblok (afgebakend op
basis van het wegennet en de gewestplanbestemmingsgrenzen) een waardering wordt gegeven variërend
tussen “geen” en “zeer hoog” (zie figuur 5-12). De waardering per blok is het gewogen gemiddelde van de
waardering van alle individuele landbouwpercelen, vermenigvuldigd met het oppervlakte-aandeel van de
landbouwpercelen in de totale oppervlakte van het blok.
De waardering per perceel is gebaseerd op volgende criteria:
•

Bodemgeschiktheid voor zeven landbouwteelten (gras, akkerland, extensieve groententeelt, intensieve groententeelt, glastuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij)

•

Bemestingsnorm (cfr. al dan niet gelegen in kwetsbare zone “natuur” of “water”)

•

Perceelskenmerken (oppervlakte, huis- of veldkavel, hellingsgraad, afstand tot bedrijfszetel)

•

Bedrijfskenmerken (hoofdinkomen uit landbouw of niet, leeftijd landbouwer, opvolging of niet,
versnippering landbouwpercelen)

Uit figuur 5-12 blijkt dat de gemiddelde landbouwwaardering van het gebied ten noorden van Asse beduidend
hoger ligt dan ten zuiden van Asse, en dit ondanks het feit dat de bodem overal uit (vruchtbare) leem bestaat.
Het verschil tussen noord en zuid lijkt vooral te wijten aan de topografie (ten zuiden veel meer steile hellingen
die minder geschikt zijn voor landbouw) en het relatief oppervlakte-aandeel landbouw (ten zuiden veel meer
oppervlakte ingenomen door bossen en parken). Dit laatste zorgt ook voor een grotere versnippering van de
landbouwpercelen.

Figuur 5-12 Situering van de deelgebieden en rondwegtracés op de landbouwtyperingskaart

Landbouwimpactkaart
Ter aanvulling en verfijning van de beoordeling van de effecten op landbouw o.b.v. de landbouwtyperingskaart in het ontwerp-MER werd door Landbouw en Visserij op 13 juni 2014 een landbouwimpactstudie uitgevoerd voor ontwerp-KSG Asse en een zone van ca. 500m daarrond.
Een landbouwimpactstudie is een GIS-analyse o.b.v. beschikbare gegevens, die indicatief de impact van een
potentiële gebiedsontwikkeling weer-geeft op de aanwezige landbouwpercelen, -bedrijven en –bestemmingen, en resulteert in een landbouwimpactkaart. In tegenstelling tot de landbouwtyperingskaart geeft de landbouwimpactkaart informatie tot op perceelsniveau en zijn de impactscores (van zeer laag tot zeer hoog)
gekoppeld aan de individuele – zij het geanonimiseerde – landbouwbedrijven die deze percelen in gebruik
hebben, volgens de gegevens van de landbouwaangifte van 2011.
Uit de landbouwimpactkaart van het KSG Asse en omgeving blijkt om te beginnen dat zich zowel ten westen
als ten noorden van Asse heel wat percelen met agrarische bestemming bevinden die niet in gebruik zijn voor
professionele landbouw (geel op de kaart), terwijl dit in het NO, rond KMO-zone veel minder het geval is. De
grootste cluster met de beoordeling “zeer hoge impact” – voor gebieden waar inname van percelen dus de
meest negatieve impact zou hebben op het functioneren van de betreffende landbouwbedrijven – komt voor
in de Krameibeekvallei tussen Marlier, Mollemseweg en spoorweg. Dit gebied komt, net als de andere,
kleinere zones met deze beoordeling, overeen met de huiskavels van een landbouwbedrijf. Relatief lage
impactscores komen o.a. voor ten noorden en zuiden van KMO-zone Mollem en aan de zuidrand van het KSG.
Landbouwpercelen met hogere of lagere impactbeoordeling komen echter overal afwisselend voor. De lagere
waardering die op de landbouwtyperingskaart (figuur 5-12) werd vastgesteld in het gebied ten westen van
Asse-centrum is niet te wijten aan een lagere waarde van de landbouwpercelen op zich, maar aan een groter
aandeel percelen met agrarische bestemming die niet in gebruik zijn voor professionele landbouw. Rekening
houdend met het aandeel van deze “gele” percelen, vertonen de landbouwimpactkaart hetzelfde patroon als
de landbouwtyperingskaart (die al uit 2004 dateert).
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5.5.4.3 Beeld- en belevingswaarde
Er kan algemeen gesteld worden dat het gebied rond Asse een hoge tot zeer hoge belevingswaarde heeft. Het
heuvelachtig reliëf zorgt voor afwisseling van hoger gelegen kouters met wijdse vergezichten en lager gelegen
beekvalleien met veel lineair groen, die er een “bocage”-effect aan geven. Asse-centrum ligt op een kam,
waardoor vanaf de rand van de stedelijke bebouwing quasi overal vergezichten voorkomen op de lager
gelegen omgeving. Dit is o.a. het geval t.h.v. de aansluiting van de west- en noordtangent van de rondweg,
waar de valleien van resp. de Broekebeek en de Krameibeek diep binnendringen in het stedelijk weefsel. Ook
binnen het bebouwd gebied zijn er nog enkele restgebieden met een hoge belevingswaarde, met name het
Witteramsdal en het binnengebied tussen Pastinakenstraat en Petrus Ascanusstraat.
De belevingskwaliteit van het gebied rond Asse wordt in zekere mate verstoord door lintbebouwing (al
genieten de bewoners van deze woonlinten uiteraard zelf wel van mooie uitzichten), maar veruit het meest
door het bedrijventerrein Mollem, dat een vreemd “lichaam” vormt in het openruimtelandschap met beboste
beekvalleien ten NO van Asse. Aan de NW en ZO zijde wordt het bedrijventerrein visueel grotendeels afgeschermd door de bebossing in de beekvalleien van resp. de Gerstebeek en de Bollebeekvliet, maar in ZW en
MER_KSG_Asse_def/par

pagina 105 van 278

vooral in NO richting is er op heden geen enkele vorm van visuele afscherming t.o.v. de landelijke omgeving.
Vanuit het ZW gezien wordt de visuele impact enigszins beperkt door de bolle vorm van de open kouter in
combinatie met het feit dat het bedrijventerrein ca. 20m lager gelegen is dan de top van de kouter t.h.v.
rondweg fase 1.

Zicht op de vallei van de Krameibeek vanaf de Prieelstraat
(noordtangent gewestplan) (Google Streetview)

Zicht op de vallei van de Broekebeek vanaf Koensborre
(westtangent gewestplan) (Google Streetview)

Witteramsdal gezien vanuit het zuiden (foto Antea)

Gebied tussen Pastinakenstraat en Petrus Ascanusstraat
gezien vanuit het noordwesten (Google Streetview)

Zicht op KMO-zone Mollem vanuit het NNO (rand van
Mollem) (Google Streetview)

Zicht op KMO-zone Mollem vanuit het ZW (Google
Streetview)

5.5.5 Geplande toestand en effecten
5.5.5.1 Tracéalternatieven rondweg
Effecten op landbouw
De impact van de verschillende rondwegtracés wordt tegen elkaar afgewogen door te kijken in welke mate
het tracé gebieden met een lagere of hogere landbouwwaardering volgens de landbouwtyperingskaart door-
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13

snijdt . Het aantal meters door elke waarderingsklasse wordt vermenigvuldigd met een wegingsfactor: 0 voor
gebieden zonder landbouwwaarde, 1 voor “laag”, 2 voor “matig”, 3 voor “hoog” en 4 voor “zeer hoog”, en
gesommeerd. Hoe hoger de score, hoe meer aantasting van waardevol landbouwgebied en dus hoe negatiever het milieueffect.:
Westelijke traces
Tracé

Geen (0)

Laag (1)

Matig (2)

Hoog (3)

Zeer hoog (4)

Score

W1

170

920

0

0

0

920

W2

0

1100

580

0

0

2260

W3

0

1000

740

0

0

2480

W4

0

1340

1020

0

300

4580

W5

0

1020

770

0

0

2560

Op basis van de landbouwwaarderingsscore heeft tracé W1 van de westelijke tracés veruit de laagste en W4
veruit de hoogste impact op landbouw. De drie andere tracés hebben vergelijkbare scores. Enkel tracé W4
loopt door gebied – in feite één groot akkerlandperceel – met hoge of zeer hoge waardering.
Noordelijke traces
Tracé

Geen (0)

Laag (1)

Matig (2)

Hoog (3)

Zeer hoog (4)

Score

N1

0

150

0

1130

0

3540

N2

0

330

0

1550

0

4980

N3

0

400

0

1550

0

5050

N4 (+N4B)

0

530

990

1380

170

7330

N5

0

90

1050

1360

420

7950

De algemene landbouwwaardering van het gebied ten noorden van Asse ligt een stuk hoger, en daardoor ook
de gemiddelde waarderingsscores van de noordelijke rondwegtracés. Tracé N1 heeft de geringste impact,
tracés N4 en N5 de grootste, waarbij deze laatste als enige een zone met zeer hoge waardering doorsnijden
(m.b. tussen Koereit en Merchtemsebaan/Fort).
Oostelijke traces
Tracé

Geen (0)

Laag (1)

Matig (2)

Hoog (3)

Zeer hoog (4)

Score

O2

0

1530

870

850

0

5820

O2B

0

910

820

1540

0

7170

O3

1070

1480

870

990

0

6190

O3B

1070

770

820

1600

0

7210

O4

790

2480

1310

990

330

9390

O4B

790

1760

1260

1600

330

10400

Ook de impact van de oostelijke tracés is hoog, vooral ten gevolge van hun lengte. De zuidelijke basisvarianten
scoren telkens lager dan de meer noordelijke B-varianten, vooral omdat deze laatste dwars door de hoog
gewaardeerde kouter tussen Asse-centrum en KMO-zone Mollem lopen. De verschillen tussen O2/O2B en O3/
O3B zijn beperkt, omdat het oostelijk deel van O3/O3B volledig door bedrijventerrein Broekooi loopt, dat

13
De landbouwimpactkaart kon niet gebruikt worden voor deze beoordeling omdat ze pas in juni 2014 werd aangeleverd, en enkel de
geselecteerde rondwegtracés (zie §5.6) in hun geheel afdekt.
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logischerwijs een zeer lage landbouwwaardering heeft . Tracés O4 en O4B hebben een veel hogere score
omdat ze door het matig tot zeer hoog gewaardeerd landbouwgebied ten oosten van Broekooi lopen.

Herbevestigd agrarisch gebied (HAG, geel) t.h.v. het KSG Asse en de rondwegtracés

Daarnaast is ook de mate waarin de tracés doorheen herbevestigd agrarisch gebied (HAG) lopen van belang.
Uit onderstaande figuur kan het volgende afgeleid worden:
•

Westtangent: enkel de zuidelijke helft van W4 loopt door HAG; dit versterkt de eerdere vaststelling
dat dit tracé onder de westelijke tracés veruit de meest negatieve impact op landbouw heeft;

•

Noordtangent: N1 loopt slechts in zeer beperkte mate door HAG, N4 en N5 in aanzienlijke mate, en
N2 en N3 nemen een tussenpositie in; ook hier wordt de rangorde op basis van de landbouwwaardering bevestigd.

•

Oosttangent: net als bij de beoordeling o.b.v. de landbouwwaardering zit het verschil vooral tussen
de zuidelijke basisvarianten O2, O3 en O4 en hun noordelijke varianten O2B, O3B en O4B die beduidend langer door HAG lopen; de negatieve beoordeling van O4 en O4B is hier minder uitgesproken.

Effecten op bewoning en andere bebouwing
Zoals aangegeven in §4.2.3 was bij het vastleggen van de alternatieve tracés reeds getracht om maximaal
bewoning te vermijden. Niettemin zal de realisatie van (quasi) elk van de rondwegtracés gepaard moeten
gaan met de onteigening en afbraak van één of meerdere woningen. Bij bepaalde tracés hangt het aantal te
onteigenen woningen af van de configuratie van de kruispunten waar aangesloten wordt op het bestaand
wegennet. Een rotonde neemt daarbij meer plaats in dan een drie- of vierarmig gewoon kruispunt (met of
zonder verkeerslichten). Wat de meest geschikte kruispuntconfiguratie is, zal onderzocht worden in het
14

Op de landbouwtyperingskaart staat het grootste deel van Broekooi als “laag” gewaardeerd, omdat de waardering berekend werd per
bouwblok en de meeste bouwblokken ook een stuk aanpalend landbouwgebied omvatten. Bij de berekening van bovenstaande scores
werden de passages doorheen het bedrijventerrein echter logischerwijs bij de categorie “geen landbouwwaarde” gerekend.
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hoofdstuk mens-mobiliteit (§5.7). Voor de gewestplantracés N1 en W1 wordt als basisconfiguratie uitgegaan
van een grote rotonde op maaiveld met daaronder een tunnel voor het doorgaand verkeer op de rondweg
(zie onderstaande schets en §2.4.3). Het kan noodzakelijk zijn om woningen te onteigenen die niet op het
tracé zelf liggen, maar er zo dicht bij dat ze moeten verwijderd worden i.f.v. werfzones, stabiliteit en/of
leefbaarheid. Deze mogelijke onteigeningen worden voorlopig evenwel buiten beschouwing gelaten.
Westelijke tracés
Tracé

Aantal
woningen

Beschrijving

W1

<10

W2

<5
+handelszaak

W3

<10

woningen in Edingsesteenweg,Putberg en t.h.v. Wijndruif (afhankelijk van
kruispuntconfiguratie)

W4

<10

woningen in Edingsesteenweg/Heedstraat en t.h.v. Wijndruif (afhankelijk van
kruispuntconfiguratie)

W5

=<10

woningen in Nieuwstraat, Rampelberg en t.h.v. Wijndruif (afhankelijk van
kruispuntconfiguratie)

woningen in Nieuwstraat, Rampelberg, Koensborre en Kalkoven (afhankelijk van
kruispuntconfiguratie)
woningen in Edingsesteenweg,en Putberg, deel garage André Motors in
Nerviërsstraat

Noordelijke tracés
Tracé

Aantal
woningen

Beschrijving

N1

<10

woningen in doodlopend deel van Huinegem, Prieelstraat en Kalkoven (afhankelijk
van kruispuntconfiguratie)

N2

=<5

woningen in doodlopend deel van Huinegem, Krokegemseweg en Nerviërsstraat

N3

<5 + deel
bedrijfsperceel

N4 (+N4B)

<5

woningen in doodlopend deel van Huinegem, Oude Dendermondsebaan en
Gentsesteenweg

N5

1

1 woning in doodlopend deel van Huinegem

woningen in doodlopend deel van Huinegem en Merchtemsebaan, deel opslagterrein
firma H. De Smedt

Oostelijke tracés
Tracé

Aantal
woningen

Beschrijving

O2

<5

woningen in Hoogstraat en Langestraat

O2B

<5

woningen in Langestraat

O3

<5

woningen in Hoogstraat, Langestraat en Diepestraat

O3B

<5

woningen in Langestraat en Diepestraat

O4

<5 + deel
bedrijfspercelen

woningen in Hoogstraat, Langestraat en Diepestraat, (onbebouwd) deel
bedrijfspercelen in Doornveld

O4B

<5 + deel
bedrijfspercelen

woningen in Langestraat en Diepestraat, (onbebouwd) deel bedrijfspercelen in
Doornveld

Effecten op beeld- en belevingswaarde
Westelijke tracés
Alle westelijke tracés doorsnijden open ruimtegebied met hoge beeld- en belevingswaarde, maar bij tracés
W2, W3 en vooral W4 is dit beduidend meer het geval dan bij tracés W1 en W5. W2, W3 en W4 lopen immers
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dwars door het open ruimtegebied rond Putberg, terwijl W1 en W5 grotendeels aan de rand blijven, waar de
belevingswaarde verstoord wordt door de nabijgelegen stedelijk bebouwing. De aanleg van de rondweg kan
bij beide tracés aangegrepen worden om de op heden “rafelige” randzone tussen open ruimte en stedelijk
gebied logischer af te werken.
Naast de passage doorheen open ruimte op zich, is ook de wijze waarop dit gebeurt (op maaiveld, in uitgraving of op talud of viaduct) bepalend voor de impact van het tracé op de belevingswaarde. Grote delen van
tracés W2, W3 en W4 zouden omwille van de te overbruggen hoogteverschillen tot ca. 10m in ophoging
moeten aangelegd worden (zie §4.2.3). Taluds of viaducten (in iets mindere mate) van dergelijke hoogte
vormen een zeer ernstige fysieke en visuele barrière in het landschap, en vergroten nog de negatieve impact
van deze tracés op de beeld- en belevingswaarde.
Tracé W5 ligt tot 7m in ophoging bij het kruisen van de Kleine Wetsbeek, nabij de aansluiting op de Wijndruif,
maar dit betreft de uiterste rand van het dalhoofd van deze beek en vormt derhalve geen barrière in de eigenlijke beekvallei. Tracé W1 kruist volgens de conceptschets (§4.2.3) de straat Koensborre ca. 4m in ophoging
om een fietstunnel onder de rondweg toe te laten. Maar in functie van de maximale hellingsgraad moet dit
talud over ca. 250m doorgetrokken worden in de vallei van de Broekebeek, en ook over enkele tientallen m
richting Kalkoven (waarna het talud overgaat in de tunnel onder de N9), wat een negatieve visuele impact
heeft op de aanpalende woningen van Koensborre.
Noordelijke tracés
De beeld- en belevingswaarde van het gebied ten noorden van Asse-centrum is beduidend lager dan ten
westen ervan, vooral door de lagere dichtheid aan kleine landschapselementen (“bocage”-aspect). De
grootste kwaliteit zit in de wijdse vergezichten, waardoor vooral het deel van elk tracé dat op talud of viaduct
gelegen is bepalend is voor zijn impact qua beeld- en belevingswaarde. Alle tracés gaan op quasi dezelfde
plaats in viaduct over de spoorweg en de Krameibeek, maar omdat dit t.h.v. een vallei gebeurt, blijft de
visuele impact van het viaduct relatief beperkt, al wordt het uitzicht op het achterliggend open ruimtegebied
duidelijk verstoord. De (relatief) meest negatieve effecten doen zich voor op tracé N1 bij de passage op talud
in de as van de vallei van de Krameibeek, en op tracé N5 bij het doorsnijden van de beboste steilrand t.h.v.
Koereit, waar een hoogteverschil van ca. 20m moet overwonnen worden.

Beboste steilrand die doorsneden wordt door tracé N5, gezien vanaf Koereit

Oostelijke traces
Het onderscheid tussen de oostelijke tracés wordt vooral bepaald door de keuze voor de zuidelijke basisvarianten en de meer noordelijke B-varianten die verder van de bebouwing lopen, maar daarbij zowel de open
kouter als de beboste beekvalleien op een meer uitgesproken manier doorsnijden. De passage van tracés O3/
O3B en O4/O4B doorheen bedrijventerrein Broekooi hebben geen relevante negatieve effecten op beeld- en
belevingswaarde. De effecten van de passage van tracés O4 en O4B door het open ruimtegebied ten oosten
van het bedrijventerrein (tot aan het viaduct over de spoorweg) zijn ook beperkt omdat het tracé vlakbij de
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spoorweg en/of bedrijvigheid blijft. Omdat de oostelijke tracés grotendeels op maaiveld op in zeer beperkte
ophoging lopen, wordt hun visuele impact niet of nauwelijks versterkt door hun lengteprofiel.

5.5.5.2 Andere planonderdelen
Woonprojecten
Aangezien alle woonprojecten zich in restgebieden binnen het stedelijk gebied bevinden, is hun impact op
landbouw logischerwijs (zeer) beperkt. Enkel in Witteramsdal en in de projectzones rond de Petrus Ascanusstraat bevinden zich een aantal percelen die in gebruik zijn voor professionele landbouw met een wisselende
impactbeoordeling op de landbouwimpactkaart, maar de landbouwwaardering van het gehele betreffende
bouwblok op de landbouwtyperingskaart is “laag”.
Met het invullen van restgebieden wordt tegemoet gekomen aan de taakstelling inzake wonen van het KSG,
wat ook positief is voor de draagkracht van de lokale kleinhandel en voorzieningen. Het invullen van
restgebieden kan in veel gevallen ook positieve effecten hebben qua beeld- en belevingswaarde, maar dat
geldt niet voor alle binnengebieden. Met name Witteramsdal en het binnengebied tussen Pastinakenstraat en
Petrus Ascanusstraat hebben in de huidige toestand een hoge beeld- en belevingswaarde, en het volledig volbouwen van deze gebieden wordt dan ook niet wenselijk geacht.
Zone voor grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat
In deze afbakende zone voor grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat wordt gestreefd naar verdichting
en betere ruimtelijke integratie van de aanwezige kleinhandel en de inplanting van nieuwe stedelijke functies,
o.a. het parket van het nieuw gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde. Maar anderzijds is het ook de
bedoeling om op termijn de woonfunctie in dit deel van de Nerviërsstraat af te bouwen. Inzake socio-economische effecten is de beoordeling daardoor slechts beperkt positief. Qua beeld- en belevingswaarde kan een
opwaardering verwacht worden van de momenteel rommelige afwisseling van baanwinkels en rijhuizen, maar
een hoge belevingswaarde zal in een dergelijke steenwegomgeving nooit kunnen bereikt worden.
Uitbreiding KMO-zone Mollem en “scharnierproject”
Het uitbreiden van de KMO-zone wordt positief beoordeeld op vlak van gebruikswaarde. Niettemin gaan er
ook negatieve effecten mee gepaard: de uitbreiding (streefcijfer: 15 à 25 ha) gaat nl. volledig ten koste van de
landbouwfunctie. Daarbij heeft de uitbreidingszone aan de ZW zijde van het bedrijventerrein een hoge landbouwwaardering op de landbouwtyperingskaart, en die aan de NO zijde zelfs een zeer hoge waardering.
Bovendien ligt dit laatste gebied volledig in herbevestigd agrarisch gebied. Op de landbouwimpactkaart ligt de
impactscore het hoogste ten oosten (rond Hof te Bollebeek) en zuidwesten van de KMO-zone. Ongeacht de
richting zal de uitbreiding van de KMO-zone dus een aanzienlijk negatief effect hebben op landbouw.
Zoals aangegeven in §5.5.4.3 vormt KMO-zone Mollem op heden een aanzienlijk en nauwelijks afgeschermd
visueel “litteken” in het kwalitatieve openruimtegebied ten NO van Asse. De uitbreiding van de KMO-zone kan
en moet aangegrepen worden om het bedrijventerrein landschappelijk beter af te schermen en te integreren.
Dit kan door het bestaand lineair groen aan de NW en ZO zijde van het terrein, overeenkomend met de beekvalleien van de Gerstebeek en de Bollebeekvliet, met elkaar te verbinden. In principe is dit ook mogelijk in de
huidige toestand, zonder uitbreiding, maar aan de NO zijde, langs de Assesteenweg, lijkt het aanbrengen van
een compact groenscherm weinig logisch. Dit scherm zou zich nl. aan de voorkant van de bestaande bedrijven
bevinden, terwijl het bij een uitbreiding aan de achterzijde van de nieuwe bedrijven zou kunnen geplaatst
worden. Aan de ZW zijde van de KMO-zone beperkt een eventuele uitbreiding zich best tot de lager gelegen
delen van de open kouter (grosso modo onder de 65m-lijn), zodat het afschermend effect van de kromming
van de kouter maximaal behouden blijft.
Zowel de impact op landbouw als op de beeld- en belevingswaarde hangt dus sterk af van de omvang van de
uitbreiding. Indien deze beperkt zou blijven tot 10 à 15 ha, gaat de voorkeur duidelijk uit naar een uitbreiding
in ZW richting.
Tussen KMO-zone Mollem en Asse-centrum, begrensd door de bestaande en geplande rondweg bevindt zich
de zgn. scharnierlocatie. Het invullen van deze zone met een markante stedelijke functie op deze strategische
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locatie wordt positief beoordeeld qua gebruikswaarde (de impact op landbouw is verwaarloosbaar). Inzake
beeld- en belevingswaarde is het aangewezen dat:
•

de smalle openruimtecorridor (zichtlijn) tussen woonlint Waarbeek en het bedrijventerrein en de
“scharnierlocatie” in de mate van het mogelijke behouden blijft;

•

het om een markant ontwerp gaat dat een overgang creëert tussen dit woonlint en de open kouter;

•

inkijk en schaduwwerking op de woningen aan Waarbeek maximaal vermeden wordt;

•

de nieuwe bebouwing aan de zuidzijde visueel gebufferd blijft t.o.v. de open kouter door behoud en
versterking van de bestaande bosstrook.

Huidige corridor tussen woonlint Waarbeek en KMO-zone Mollem, gezien vanaf de rondweg fase 1

Zoekzones Stadsrandbos
Op vlak van gebruikswaarde en functionele aspecten heeft de creatie van een stadsrandbos vooral impact op
15
de landbouwfunctie. De landbouwimpactkaart geeft voor de drie zoekzones volgende beoordeling :
•

Wolfrot: noordwestelijk en centraal deel (open kouter) wordt hoog tot zeer hoog gewaardeerd;
oostelijk deel is reeds bebost en dus niet in landbouwgebruik (geen impact); zuidwestelijk deel is
voor ca. 40% niet in gebruik voor professionele landbouw, en voor de rest als matig tot hoog gewaardeerd.

•

Putberg: grote delen van de zoekzone (inclusief de WUG’s in de Broekebeekvallei) zijn niet in gebruik
voor professionele landbouw; verder wordt de impact zeer variabel ingeschat (laag tot zeer hoog),
met de zone net ten ZW van de Wijndruif als meest gevoelig.

•

Hoogpoort: relatief weinig percelen die niet in professioneel landbouwgebruik zijn; verder vrij gelijkmatige waardering als matig tot hoge impact.

Gemiddeld gezien zou de landbouwfunctie bij inrichting als stadsrandbos dus het meest negatief beïnvloed
worden in zoekzone Wolfrot (bij grootschalige bebossing van de open kouter) en het minst in zoekzone
Putberg. Indien bij Wolfrot bebossing zou beperkt worden tot de zuidelijke helft (ca. 50 ha) langs de (deels
ingebuisde) Bollebeekvliet, blijven de effecten op landbouw echter relatief beperkt. Normaliter zijn van een
stadsrandbos in geen van de zoekzones (significante) effect te verwachten op bewoning of bedrijvigheid.
Inzake recreatieve functie wordt het stadsrandbos uiteraard verondersteld om een (sterk) positief effect te
genereren.

15
Zoekzones Putberg en Hoogpoort vallen gedeeltelijk buiten het bereik van de landbouwimpactkaart, maar op basis van de
landbouwtyperingskaart kan de bovenstaande beoordeling vrij betrouwbaar geëxtrapoleerd worden naar de volledige zoekzone.
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Een bijkomend argument om de topzone van de open kouter in zone Wolfrot niet te bebossen is de interferentie met de vergunde windturbines t.h.v. KMO-zone Mollem: bebossing op de topzone zou teveel wind
wegnemen van de windturbines (zeker rekening houdend met de dominantie van ZW-winden).
Normaliter wordt de inrichting van een stadsrandbos, met bebossing ten koste van vnl. landbouw, ook positief
beoordeeld op vlak van beeld- en belevingswaarde. Maar omdat de drie zoekzones actueel reeds een hoge
beeld- en belevingswaarde hebben – afwisselend “bocage”-landschap in zoekzones Putberg en Hoogpoort,
contrast tussen wijds open kouterlandschap en compact bos in de beekvallei in zoekzone Wolfrot – kan het
positief effect van bijkomende bebossing als beperkt beoordeeld worden.
Andere mogelijke ontwikkelingen
Een uitbreiding van de Asphaltco-site ten behoeve van stedelijke functies kan het socio-economische draagvlak van Asse vergroten. De landbouwwaardering van het gebied is laag tot matig, de landbouwimpactbeoordeling vnl. matig en het is niet aangeduid als HAG, dus zijn de effecten op landbouw beperkt. De effecten op
beeld- en belevingswaarde blijven eveneens beperkt indien de uitbreiding beperkt blijft in omvang (maximaal
ca. 200m voorbij de huidige RUP-grens).
Heel het gebied voor potentiële woonuitbreiding tussen de noordtangent en het bestaand woongebied heeft
op de landbouwtyperingskaart een hoge landbouwwaardering gekregen. Er kan wel verondersteld worden dat
de zone grenzend aan de woonwijk tussen Mollemseweg en Prieelstraat, met veel bosjes en bomenrijen
16
minder landbouwwaarde heeft dan het open landbouwgebied ten zuiden van de Mollemseweg , waar zich
op de rand van de Krameibeek zich een landbouwzetel (Tienbergen) bevindt. Dit wordt bevestigd door de
landbouwimpactkaart: de Krameibeekvallei krijgt in haar geheel een zeer hoge impactbeoordeling, terwijl het
gebied ten noorden van de Mollemseweg voor meer dan de helft niet in gebruik is voor professio-nele
landbouw (geel); de aanwezige landbouwpercelen worden qua impact als “hoog” beoordeeld.
Tegenover het verlies aan landbouwgrond staat de mogelijke versterking van de woonfunctie (ruimte voor
tientallen tot enkele honderden bijkomende woningen). Vanuit het aspect beeld- en belevingswaarde zijn het
bovengenoemd “bocage”-landschap en de vallei van de Krameibeek, een openruimtevinger die diep het
stedelijk weefsel binnendringt, te vermijden als woonlocatie. De zone tussen de Krameibeek en de Mollemseweg komt hier meer voor in aanmerking, maar heeft tegelijk de hoogste landbouwwaarde.

5.5.6

Conclusies en milderende maatregelen
Inzake de rondwegtracés kunnen volgende conclusies getrokken worden:
•

Voor de westtangent zijn de tracés W1 en W5 het meest kansrijk, omdat ze dicht bij de bebouwing
blijven, waardoor hun impact op landbouw en beeld- en belevingswaarde veel beperkter is dan die
van de tracés W2, W3 en vooral W4. Tracés W1 en W5 bieden ook de kans om de momenteel rafelige
grens tussen open ruimte en stedelijk weefsel beter af te werken. Beide tracés hebben (vooral aan
hun uiteinden) een aanzienlijke impact op bewoning en (bij W1) op belevingswaarde, waardoor enige
optimalisatie wenselijk is (zie §5.6).

•

Vanwege de hoge landbouwwaardering van het gebied ten noorden van Asse hebben de noordelijke
tracés een aanzienlijke negatieve impact op landbouw, die grosso evenredig is met hun lengte. De
minder lange tracés die dichter bij de bebouwing blijven (N1, N2 en N3) zijn dan ook het meest kansrijk. Deze tracés scoren ook beter qua beeld- en belevingswaarde dan N4 en vooral N5. De effecten
van tracés N2 en N3 liggen dicht bij elkaar, maar N3 scoort toch iets beter omwille van de iets
kleinere impact op bewoning (bovendien is een aansluiting op kruispunt Wijndruif, waar ook kan
aangesloten worden op tracé W5, verkeerskundig logischer dan een bijkomend T-kruispunt). Bij N1 is
het wenselijk om het tracé noord- of zuidwaarts op te schuiven en/of in te graven om zowel de

16

Nochtans is het gebied ten noorden van de Mollemseweg aangeduid als HAG en het gebied ten zuiden ervan niet, maar dit heeft louter
te maken met de begrenzing van actiegebieden 140 en 172 (zie §5.5.4.1) op basis van zeer voorlopige aannames omtrent de afbakening
van het KSG Asse.
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visuele impact op de Krameibeekvallei en het achterliggend open ruimtegebied als om de impact op
landbouw te verkleinen.
•

De impact van de alternatieve tracés voor de oosttangent (O2, O3 en O4) op landbouw en beeld- en
belevingswaarde is relatief beperkt indien gekozen wordt voor de resp. basisvariant die minder uitgesproken door open ruimte loopt. Niettemin gaat de voorkeur duidelijk uit naar het nulalternatief O1,
de bestaande rondweg fase 1.

De woonprojecten en de verdichting van zone Nerviërsstraat worden positief beoordeeld qua gebruikswaarde
en (in beperkte mate) ook inzake beeld- en belevingswaarde. Bij de woonprojecten in Witteramsdal en tussen
Pastinakenstraat en P. Ascanusstraat wordt een volledige invulling van het gebied omwille van de hoge beelden belevingswaarde niet wenselijk geacht.
Uitbreiding van bedrijventerrein Mollem kan niet toegelaten worden in NW of ZO richting (beboste beekvalleien van de Gerstebeek en Bollebeekvliet). Uitbreiding in ZW en Z richting geniet de voorkeur, mits deze
beperkt blijft tot het lager gedeelte van de bolle open kouter (grosso modo onder de 65m-hoogtelijn), en via
een groenbuffer afgeschermd wordt van de open ruimte. Een uitbreiding in NO richting biedt de kans tot een
logische visuele inbuffering van het bedrijventerrein richting Mollem, maar wordt toch weinig wenselijk
geacht vanwege de zeer hoge landbouwwaardering van dit gebied.
Het “scharnierproject” heeft positieve effecten op vlak van gebruikswaarde en is aanvaardbaar qua beeld- en
belevingswaarde mits behoud van de achterliggende bomenrij (visuele buffer t.o.v. de open kouter), behoud
van een smalle corridor/zichtlijn tussen de site en woonlint Waarbeek, vermijden van inkijk en schaduwwerking op dit woonlint, en een markant ontwerp dat een overgang creëert tussen het woonlint en de open
kouter.
Een (beperkte) uitbreiding van de Asphaltco-site heeft slechts beperkte effecten op landbouw en beeld- en
belevingswaarde. Qua potentiële woonuitbreiding binnen de noordtangent zijn de vallei van de Krameibeek
en het “bocage”-gebied tussen Mollemseweg en Merchtemsebaan te vermijden vanwege hun hoge beeld- en
belevingswaarde. De zone tussen de Krameibeekvallei en de Mollemseweg komt vanuit dit aspect wel in aanmerking, maar heeft een hoge landbouwwaardering.
Inrichting van de drie zoekzones Wolfrot, Putberg en Hoogpoort als stadsrandbos kan hun reeds hoge beelden belevingswaarde nog versterken. Omwille van de hoge landbouwwaardering wordt de topzone van de
open kouter in zoekzone Wolfrot best buiten het stadsrandbos gehouden. Zoekzone Putberg heeft de hoogste
actuele landschappelijke waarde en de laagste landbouwwaarde en wordt derhalve het meest geschikt geacht
als stadsrandbos.
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5.5.6.1 Synthesetabellen beoordeling rondwegalternatieven
Westtangent
Effectgroep

Effect

W1

W2

W3

W4

W5

Meest kansrijke
tracé(s)

Milderende maatregelen

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere functies

0/-1
0/-1

-1
-1

-1
0

-1/-2
0

-1
0

W1, W5

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring

-1/-2

-2

-2

-2

-1

W1, W5

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen

-2

0/-1

0/-2

0/-2

-1/-2

N1

N2

N3

N4

N5

Meest kansrijke tracé(s)
N1-N3

W1: kruising Koensborre op maaiveld i.p.v. op talud/viaduct
W1,W5: vermijden inname
woningen in Rampelberg en N285

Noordtangent
Effectgroep

Effect

Milderende maatregelen

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere functies

-1/-2
0

-1/-2
0

-1/-2
-1

-2
0

-2
0

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring

-1/-2

-1

-1

-1

-1/-2

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen

-1/-2

-1/-2

-1

-1

0/-1

N1: opschuiven en/of ingraven tracé
om visuele impact op Krameibeekvallei te verminderen

Oosttangent
Effectgroep

Effect

O1

O2

O2B

O3

O3B

O4

O4B

Meest kansrijke tracé(s)

0
0

-1/-2
0

-2
0

-1/-2
-1

-2
-1

-2
-1/-2

-2/-3
-1/-2

O1

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde
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Milderende maatregelen

Effectgroep

Effect

O1

O2

O2B

O3

O3B

O4

O4B

Meest kansrijke tracé(s)

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring

0

-1

-1/-2

-1

-1/-2

-1/-2

-1/-2

O1

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

O1

Milderende maatregelen

5.5.6.2 Synthesetabel beoordeling overige planonderdelen
Effectgroep

Effect

Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere
functies

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen
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Milderende maatregelen

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

Inrichting
Stadsrandbos

-2
+2

0
+1/+2

0/-1
+2

0/-1
+1/+2

-1/-2
+2

-1/-2
0

Topzone open kouter buiten stadsrandbos

-1/-2

0/+1

0/-2

0/-1

-1/-2

+1

KMO-zone: beekvalleien vermijden;
eerst/enkel uitbreiding in ZW richting tot ca
65m-lijn; visuele buffering
Scharnierproject: behoud bomenrij (visuele
buffer) en corridor/zichtlijn t.o.v. woonlint
Waarbeek; vermijden van inkijk en
schaduwwerking op woonlint; markante
overgang tussen woonlint en open kouter
Woonproj: zichtlijnen Witteramsdal en
Pastinakenstraat maximaal vrijwaren
Woonuitbr: “bocage” ten N van
Mollemseweg en vallei Krameibeek
vermijden

0

-1/-2

0

0

0

0
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5.6

Tussentijdse synthese en conclusies m.b.t. de ruimtelijke afweging van de
rondwegtracés

5.6.1 Selectie redelijke tracéalternatieven
De conclusies van de vijf ruimtelijke disciplines m.b.t. de rondwegtracés – voor zover deze onderscheidend
zijn en dus bijdragen aan de tracékeuze – kunnen als volgt samengevat worden:
Bodem en grondwater:
•

West- en noordtangent: de kortste tracés, resp. W1 en N1, zijn het meest kansrijk i.f.v. het beperken
van het grondverzet

•

Oosttangent: duidelijke voorkeur voor nulalterantief O1 (geen effecten)

Oppervlaktewater:
•

West- en noordtangent: Grote tracélengtes in ophoging van alle tracés doorheen overstromingsgevoelig gebied worden niet als significant negatief beoordeeld, dankzij de bufferende werking van
het wegtalud (mits genoeg doorstroomcapaciteit onder de weg); impact op overtromingsgevoelige
gebied is derhalve niet onderscheidend, behalve in zekere mate voor tracé N1 (deels in lengterichting
van de Krameibeekvallei)

•

Oosttangent: duidelijke voorkeur voor nulalterantief O1 (geen effecten)

Fauna en flora:
•

Westtangent: de tracés die dicht bij de bebouwing blijven en de natuurwaarden in het gebied
Putberg en de vallei van de Kleine Wijtsbeek maximaal vermijden, zijnde tracés W1 en W5, zijn veruit
het meest kansrijk

•

Noordtangent: lichte voorkeur voor tracé N1 (quasi geen ecologische impact)

•

Oosttangent: duidelijke voorkeur voor nulalternatief O1 (geen effecten)

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie:
•

Westtangent: enkel de tracés die dicht bij de bebouwing blijven en de ankerplaats/relictzone Putberg
maximaal vermijden, zijnde tracés W1 en W5, zijn als redelijk te beschouwen

•

Noordtangent: N1, N2 of N3 zijn het meest kansrijk, omdat deze geen relictzone doorsnijden

•

Oosttangent: duidelijke voorkeur voor nulalternatief O1 (geen effecten)

Mens – ruimtelijke aspecten:
•

Westtangent: tracés W1 en W5 zijn het meest kansrijk, omdat ze dicht bij de bebouwing blijven,
waardoor hun impact op landbouw en beeld- en belevingswaarde veel beperkter is dan die van de
andere tracés

•

Noordtangent: de kortste tracés die het minst door open ruimte met hoge landbouwwaardering en
hoge beeld- en belevingswaarde lopen, zijnde N1, N2 of N3, zijn het meest kansrijk

•

Oosttangent: duidelijke voorkeur voor nulalternatief O1 (geen effecten)

De beoordelingen voor de verschillende disciplines zijn dus ofwel volledig gelijklopend (vooral tussen fauna en
flora, landschap en erfgoed en mens – ruimtelijke aspecten) ofwel niet onderscheidend, en laten toe een eenduidige selectie te maken van de redelijke rondwegtracés die weerhouden worden voor verder onderzoek op
vlak van mobiliteit, geluid, lucht en gezondheid:
•

Voor de westtangent zijn dit het gewestplantracé W1 en het “Wijndruiftracé” W5.

•

Voor de noordtangent wordt gekozen voor het gewestplantracé N1 en het “Wijndruiftracé” N3.
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•

Voor de oosttangent wordt gekozen voor het nulalternatief O1, de bestaande rondweg fase 1, omdat
deze uiteraard geen bijkomende milieueffecten genereert. Deze keuze is evenwel voorwaardelijk: er
moet (in hoofdstuk mobiliteit) aangetoond worden dat de langere tracévarianten O2, O3 en O4 geen
verkeerskundige meerwaarde hebben die opweegt tegen hun aanzienlijke ruimtelijke impact. Indien
om die reden toch een bijkomende oosttangent zou nodig zijn, is tracé O2 het meest kansrijk.

Geselecteerde rondwegtracés (west- en noordtangent) met basis- en geoptimaliseerde varianten

De meeste geselecteerde tracés hebben niettemin niet onaanzienlijke negatieve milieueffecten op bepaalde
domeinen, waardoor een optimalisatie van het tracéverloop en/of het lengteprofiel wenselijk geacht werd:
o

W1/W5: Deze tracés doorsnijden/lopen rakelings langs het woonlint Rampelberg en sluiten aan op
de N285 pal ter hoogte van de historische hoeve Hof ter Rampelberg (omgevormd tot meerdere
woningen). Door het tracé op te schuiven naar het westen, zowel t.h.v. Rampelberg als de aansluiting
op de N285, kunnen de negatieve effecten op bewoning en bouwkundig erfgoed sterk beperkt
worden (het aantal te onteigenen woningen zakt van 6 à 9 naar 2 à 4 bij tracé W1 en van 4 à 11 naar
0 à 6 bij tracé W5).

o

W1: Het basistracé loopt 4 à 6m in ophoging door de topzone van de vallei van de Broekebeek en
tussen de woningen van Koensborre om deze straat ongelijkgronds te kunnen kruisen. Indien Koensborre op maaiveldniveau gekruist wordt, is evenmin een ophoging nodig in de beekvallei en tussen
de woningen (beperking barrière-effect). Koensborre wordt hierbij logischerwijs geknipt (met oversteekmogelijkheid voor fietsers).

o

W5: Om de zekere (sterk) negatieve impact op archeologisch erfgoed (Romeinse vicus) maximaal te
beperken, wordt het lengteprofiel dusdanig aangepast dat er geen uitgravingen meer voorkomen op
dit tracé.

o

N1: Dit tracé loopt in ophoging in de as van de vallei van de Krameibeek (overstromingsgevoelig
gebied), wat afwateringsproblemen kan veroorzaken. Door het tracé noordwaarts op te schuiven, tot
op de noordflank van de beekvallei, kan dit knelpunt opgelost worden, en vermindert meteen ook
het grondverzet (N1bis). Maar ook dan blijft de visuele impact van het viaduct doorheen de beek-
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vallei aanzienlijk. Een andere optie is het vervangen van het viaduct door een tunnel onder de spoorweg. Om de toename van het grondverzet en de impact van een open sleuf op het overstromingsgevoelig gebied maximaal te beperken, moet dit tracé (N1ter) zo ver mogelijk naar het zuiden opgeschoven worden, tot net onder de steilrand die de grens van de bebouwing vormt.
De optimalisatie van de tracés gebeurde louter op planniveau, en zowel het tracé als het lengteprofiel van het
uiteindelijk gekozen voorkeurstracé zullen bij verdere technische uitwerking op projectniveau ongetwijfeld (in
zekere mate) nog wijzigingen ondergaan.

5.6.2 Grondplan en lengteprofiel redelijke alternatieven (basis + optimalisatie)
Tracé W1
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Tracé W1bis

Tracé W5
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Tracé W5bis

Tracé N1
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Tracé N1bis

Tracé N1ter
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Dwarsdoorsnede door de Krameibeekvallei met de drie tracévarianten voor N1:

Tracé N3

5.6.3 Indicatieve kruispuntconfiguraties
Met betrekking tot de aansluiting van de geselecteerde tracéalternatieven op de N9 en de N285 zijn meerdere
kruispuntinrichtingsvarianten mogelijk. Deze worden hieronder indicatief uitgewerkt op planniveau (een
verkeerstechnisch detailontwerp hoort thuis op projectniveau). Bij de rotonde-opties werd een buitendiameter genomen van 35m, wat verkeerstechnisch als een absoluut minimum kan beschouwd worden maar
werd gekozen om de ruimte-inname en impact op bewoning zo beperkt mogelijk te houden. Op onderstaande
schetsen worden de minimaal te onteigenen gebouwen in rood aangeduid.
Kruispunt Huinegem – oosttangent – Assesteenweg – noordtangent
De aansluiting van de noordtangent (N1 of N3) op de oosttangent (O1) en Huinegem/Assesteenweg gebeurt
uiteraard ter hoogte van de bestaande rotonde, waar de aanzet voor de noordtangent reeds voorzien is.

MER_KSG_Asse_def/par

pagina 123 van 278

Rotonde Huinegem met aanzet noordtangent

Kruispunt Kalkoven (tracés W1/W1bis en N1/N1bis)
De kruispuntinrichting die in het mobiliteitsplan wordt voorzien voor dit kruispunt is een rotonde op maaiveld
in combinatie met een sleuf/tunnel daaronder voor het doorgaand verkeer op de rondweg. Dit impliceert
lange op- en afritten van en naar de tunnel (ca. 150m) om het hoogteverschil te overbruggen met respect
voor de gehanteerde hellingsgraad van 4%. Een tweede optie is om de tunnel te supprimeren en alle verkeer
af te wikkelen via de rotonde op maaiveld. Hierdoor vervalt de ruimte-inname van de op- en afritten en de
visuele impact van de diepe sleuf middenin het woonweefsel en vermindert het grondverzet uiteraard sterk.
De inname van woningen vermindert niet, omdat ze sowieso moeten onteigend worden i.f.v. de aanleg van de
rotonde.
In plaats van een rotonde kan ook gekozen worden voor een lichtengeregeld kruispunt op maaiveld, al dan
niet in combinatie met een tunnel. T.o.v. de rotondevarianten kunnen hierbij mogelijks een aantal woningen
extra gespaard blijven.
17

Indien slechts één van beide tangenten zou aangelegd worden , vervalt de optie van de tunnel, en blijven de
opties open van een driearmige rotonde of een T-kruispunt met verkeerslichten. Bij een T-kruispunt kan de
bebouwing aan de kant van de niet gerealiseerde arm behouden blijven, bij de rotonde-optie niet (de
diameter van de rotonde verandert immers niet).

17

Enkel N1 als fase 2 van de rondweg, zonder fase 3, of enkel W1 als fase 3, waarbij voor fase 2 tracé N3 gekozen wordt
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Kruispunt Kalkoven – opties rotonde en lichtengeregeld kruispunt zonder en met tunnel

Kruispunt Wijndruif (tracés W5/W5bis en N3)
Ook op kruispunt Wijndruif zijn er drie opties indien hier zowel een west- als een noordtangent wordt op aangesloten. De eerste optie is een vijfarmige rotonde, hetgeen verkeerskundig de meest evidente oplossing is.
De bebouwing aan de zuidzijde van het kruispunt moet hierbij verwijderd worden voor de aansluiting van de
westtangent. De noordtangent kan in principe aangelegd worden op het opslagterrein van bouwmaterialenfirma H. De Smedt. Een tweede optie is een vijfarmig lichtengeregeld kruispunt. Aangezien de lichtenregeling
en verkeersafwikkeling op een dergelijk kruispunt zeer complex is en de impact op bebouwing dezelfde als bij
de rotonde, werd deze optie niet verder uitgewerkt.

Kruispunt Wijndruif – opties rotonde en ontdubbeld lichtengeregeld kruispunt

De derde optie is een opsplitsing in twee kruispunten: een vierarmig kruispunt aan de Wijndruif (bestaande
configuratie aangevuld met noordtangent) en een T-kruispunt 60m ten westen daarvan, waarbij de westtangent aangelegd wordt in een gat in de bebouwing van de Gentsesteenweg en geen woningen moeten onteigend worden. De grootste moeilijkheid is het afstemmen van de lichtenregelingen van beide kruispunten,
zodat de wachtrijen aan het ene kruispunt het andere kruispunt niet blokkeren en vice versa.
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Indien enkel de noordtangent zou aansluiten op de Wijndruif wordt de kruispuntinrichting sterk vereenvoudigd, met een vierarmige rotonde of een vierarmig lichtengeregeld kruispunt. In dit laatste geval hoeven
wellicht geen gebouwen onteigend te worden, bij een rotonde zeker wel.
Kruispunt N285 (tracés W1/W5 en W1bis/W5bis)
In het basistracé volgens het gewestplan sluiten tracés W1 en W5 aan op de N285 (Nieuwstraat) t.h.v. het
voormalig Hof ter Rampelberg. Hier kan gekozen worden voor een T-kruispunt (met verkeerslichten) of een
rotonde, maar omwille van het beperktere ruimtebeslag gaat de voorkeur uit naar een T-kruispunt, waarbij de
as Edingsesteenweg-westtangent de hoofdas (voorrang) is en de Nieuwstraat de nevenas. Hof ter Rampelberg
wordt daarbij volledig ingenomen maar de woningen aan de overzijde van de N285 kunnen behouden blijven.
Bij tracés W1bis en W5bis wordt de aansluiting van de westtangent op de N285 opgeschoven naar het ZW,
met behoud van het concept dat de as Edingsesteenweg-westtangent de hoofdas wordt. Voor de aanleg van
dit kruispunt is de verwijdering van één woning noodzakelijk.
In het hoofdstuk mens – mobiliteit worden de beide aansluitingsvarianten van de westtangent op de N285
volledigheidshalve ook beoordeeld als rotonde.

Aansluiting westtangent op N285 – basisvariant en geoptimaliseerde variant

5.6.4

Beknopte milieubeoordeling geoptimaliseerde tracés

Zoals aangegeven in §5.6.1 werden tracés W1, W5 en N1 ruimtelijk geoptimaliseerd om de negatieve effecten
voor één of twee effectgroepen te milderen. Deze optimalisatie kan evenwel ook effectverschillen t.o.v. het
basisontwerp veroorzaken, en niet alleen in positieve zin. Daarom wordt hieronder beknopt aangegeven wat
de effecten zijn van de geoptimaliseerde tracés W1bis, W5bis en N1bis voor elk van de ruimtelijke disciplines,
voor zover deze verschillend zijn van die van de overeenkomstige basistracés.
Bodem en grondwater
Inzake grondverzet kan het volgende geconcludeerd worden:
•

W1bis: Door Koensborre op maaiveld te kruisen i.p.v. in ophoging wordt de lengte in ophoging doorheen de Broekebeekvallei met ca. 170m verkort en de taludhoogte met ca. 4m verlaagd (positief

18
Indien enkel fase 2 wordt gerealiseerd; enkel fase 3 aanleggen zonder fase 2 of tracé W5 combineren met tracé N1 (Kalkoven) wordt
verkeerskundig niet zinvol geacht.
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effectverschil). De verlenging van het tracé richting Ternat heeft geen significante effecten omdat dit
tracégedeelte volledig op maaiveld ligt.
•

W5bis: Om potentiële aantasting van archeologische relicten in de Romeinse vicus te vermijden, gaat
het tracé niet langer in uitgraving door de rand van de Kleine Wetsbeekvallei, waardoor lengte en
volume in ophoging in deze vallei licht toenemen (beperkt negatief effectverschil). De verlenging van
het tracé richting Ternat heeft geen significante effecten (tracégedeelte volledig op maaiveld).

•

N1bis: Door het hellingopwaarts schuiven van het tracé verminderen lengte en volume in ophoging
lichtjes (beperkt positief effectverschil).

•

N1ter: Door de keuze voor een tunnel onder de spoorweg i.p.v. een viaduct erover, wordt het grondverzet aanzienlijk vergroot, waarbij het volledig om grond in uitgraving gaat.

Door de beperking van de ophoging in de beekvalleien bij tracés W1bis en N1bis vermindert ook het risico op
verstoring van de grondwaterstromen t.g.v. compactering (beperkt positief effectverschil).
Aangezien bij tracé N1ter de uitgraving t.h.v. de spoorweg tot onder de grondwatertafel reikt, zal bemaling
nodig zijn, die mogelijks een (beperkt) effect heeft op de grondwaterstand in de omgeving. Tevens bestaat het
risico dat op het talud op de zuidrand van de sleuf een uitstroming van grondwater optreedt. Om dit te vermijden moet (zoals bij de andere diepe uitgravingen, zie §5.1.5.1) een drain voorzien worden achter het talud.
Gezien de vrij geringe diepte van de sleuf onder de grondwatertafel, zal haar effect op de grondwaterstroming
richting Krameibeek normaliter beperkt zijn. Globaal wordt het effectverschil t.o.v. het basistracé voor bodem
en grondwater als matig negatief beoordeeld.
Er zijn geen effectverschillen te verwachten t.a.v. aanwezige bodemveronreinigingen. Tracé N1bis loopt nog
altijd rakelings langs een boerderij met grondwaterwinning (maar nu aan de noordzijde i.p.v. de zuidzijde),
maar zal evenmin een significante impact hebben op deze 35m diepe grondwaterwinning.
Oppervlaktewater
Tracé W1bis loopt nog altijd door de rand van de overstromingsgevoelige Broekebeekvallei, maar op maaiveld
of laag talud, zodat de afstroming richting beek en de waterberging in de vallei minder verstoord wordt
(beperkt positief effectverschil). De verlenging van het tracé richting Ternat levert geen significante effectverschillen op. Bij tracé W5bis geldt dit voor de optimalisatie in haar geheel.
Tracé N1 loopt over een aanzienlijke afstand in de lengterichting doorheen de overstromingsgevoelige vallei
van de Krameibeek, wat afwateringsproblemen kan veroorzaken. Door de noordwaartse opschuiving (N1bis)
blijft de passage doorheen overstromingsgevoelig gebied bij het geoptimaliseerd tracé N1bis beperkt tot de
kruising t.h.v. de spoorweg, die bovendien dwars op de vallei loopt (matig positief effectverschil).
Ingeval van keuze voor de tunnelvariant N1ter vergroot de negatieve impact op de waterhuishouding t.o.v. de
basisvariant, aangezien de daarop aansluitende sleuf door overstromingsgevoelig gebied loopt in het laagst
gelegen deel van de beekvallei (zie dwarsdoorsnede door Krameibeekvallei in §5.6.2). Volgende maatregelen
zijn nodig om de negatieve effecten op oppervlaktewater te beperken:
•

Tracé N1ter moet maximaal naar het zuiden opgeschoven worden en ingegraven worden in de steilrand van de beekvallei – voor zover mogelijk, rekening houdend met de minimale bochtstraal t.h.v.
de spoorweg – om zo min mogelijk in overstromingsgevoelig gebied te liggen en een ondergrondse
kruising van de Krameibeek te vermijden.

•

De wegzate moet met een dijk afgescheiden worden van de beekvallei, zodat deze haar waterbergingsfunctie maximaal kan behouden zonder het functioneren van de rondweg te hypothekeren
(dijkhoogte te bepalen op projectniveau).

•

Het afstromend hemelwater aan de bovenzijde van de sleuf (kant Marlier) moet opgevangen worden
in een gracht die boven de tunnel t.h.v. de spoorweg in verbinding staat met de Krameibeek.

Fauna en flora
Inzake aantasting van biologisch (deels) waardevolle percelen kan het volgende geconcludeerd worden:
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•

W1bis/W5bis: De optimalisatie van deze tracés zorgt niet voor significante effectverschillen mits het
opgeschoven tracé de biologisch waardevolle percelen in het zijdal van de Broekebeekvallei ten W
van Rampelberg vermijdt. Maar aangezien zich hier een steilrand bevindt en de waardevolle percelen
zich in de vallei bevinden, terwijl de rondweg op de rand van het plateau wordt aangelegd, zal dit
normaliter het geval zijn (niet significant tot beperkt negatief effectverschil).

•

N1bis en N1ter: Aangezien de Krameibeekvallei volgens de BWK biologisch weinig waardevol is, zijn
er geen significante effectverschillen t.o.v. het basistracé N1.

Inzake ecologische connectiviteit kan het opschuiven van tracé N1 tot buiten de eigenlijke Krameibeekvallei,
zowel in zuidelijke als noordelijke richting, als een beperkt positief effectverschil beoordeeld worden. De optimalisatie van W1 en W5 zorgt niet voor een significant effectverschil op dit vlak. Verdroging is geen potentieel
knelpunt bij tracés W1, W5 of N1, en dus evenmin voor hun geoptimaliseerde varianten.
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Inzake impact op ankerplaatsen of relictzones kan het volgende geconcludeerd worden:
•

W1bis: De passage door de flank van de Broekebeekvallei valt binnen de randzone van ankerplaats
Putberg. De verkorting (met ca. 170m) en verlaging (met ca. 4m) van het talud doorheen dit gebied
kan als een beperkt positief effectverschil t.o.v. het basistracé beschouwd worden.

•

W1bis/W5bis: De opschuiven van het basistracé ten W van Rampelberg zorgt niet voor significante
effectverschillen mits het tracé buiten ankerplaats Putberg blijft. Maar aangezien de grens van de
ankerplaats samenvalt met de voet van de steilrand en de rondweg aan de bovenzijde van deze
steilrand wordt aangelegd, zal dit normaliter het geval zijn (niet significant tot beperkt negatief
effectverschil).

•

N1bis: Aangezien dit tracé (ver) buiten ankerplaats of relictzone blijft, zijn er geen significante effectverschillen t.o.v. het basistracé N1. De negatieve visuele impact van het viaduct over de spoorweg en
de Krameibeek blijft bestaan.

•

N1ter: Door het vervangen van het viaduct over de spoorweg en de beekvallei door een tunnel annex
sleuf, verkleint de negatieve visuele impact van het tracé aanzienlijk.

De optimalisatie van tracé W5 tot W5bis heeft tot doel om het risico op aantasting van archeologisch erfgoed
(omwalling/randzone van de de Romeinse vicus) te beperken door geen uitgraving meer te voorzien (matig
positief effectverschil). De andere tracéoptimalisaties hebben geen significant effectverschil t.o.v. de basisontwerpen (geen wijziging in uitgravingen).
Mens – ruimtelijke aspecten
Inzake impact op landbouw kan het volgende geconcludeerd worden:
•

W1bis/W5bis: De verlenging van het tracé richting Ternat zorgt niet voor significante effectverschillen t.o.v. het basistracé, aangezien de smalle strook tussen de bebouwing en de steilrand naar de
Broekebeekvallei niet in gebruik is voor professionele landbouw. De andere tracéaanpassingen
hebben ook nauwelijks effect op landbouw omdat enkel het lengteprofiel wordt aangepast, niet het
tracé.

•

N1bis: Het noordwaarts opschuiven van het tracé zorgt voor een iets langere passage doorheen een
zone met een zeer hoge landbouwimpact. De aanwezige boerderij wordt in het nieuw tracé aan de
noordzijde gepasseerd i.p.v. aan de zuidzijde, waarbij de huidige ontsluiting via Tienbergen naar de
Merchtemsebaan wordt geknipt. Anderzijds wordt de verbinding met de Prieelstraat behouden,
maar deze is minder geschikt als ontsluiting voor het bedrijf (veldweg doorheen de beekvallei)
(beperkt tot matig negatief effectverschil).

•

N1ter: Door het zuidwaarts opschuiven van het tracé tot in de steilrand van de beekvallei vervalt de
negatieve impact op de landbouwfunctie, met name op het landbouwbedrijf in Tienbergen en zijn
huiskavels, grotendeels (matig positief effectverschil).

Geen van de geoptimaliseerde tracés loopt doorheen herbevestigd agrarisch gebied (HAG).
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Effectverschillen t.a.v. (fysieke) impact op bewoning:
•

W1bis/W5bis: T.o.v. het basistracé wordt de inname van de woningen in Rampelberg (2 w) en Nieuwstraat (Hof te Rampelberg, 2 à 3 w) vermeden (positief effectverschil).

•

N1bis: Geen effectverschillen t.o.v. het basistracé. Indien de boerderij aan Tienbergen zou moeten
verwijderd worden omdat ze te dicht bij het tracé ligt, geldt dit zowel voor het basis- als het geoptimaliseerd tracé, die resp. ten Z en N van de boerderij lopen.

•

N1ter: De boerderij aan Tienbergen kan bij een zuidwaartse verschuiving van het tracé zeker gevrijwaard blijven. Anderzijds zullen enkele andere woningen in Tienbergen moeten verwijderd worden.

Effectverschillen t..a.v. beeld- en belevingswaarde:
•

W1bis: Door de verkorten (met ca. 170m) en verlaging (met ca. 4m) van het talud doorheen de
Broekebeekvallei en de kruising op maaiveldniveau van Koensborre verlaagt de visuele impact van dit
tracé aanzienlijk, zowel op het open ruimtegebied als op de nabije bewoning (positief effectverschil).

•

W1bis/W5bis: De verlenging van het tracé richting Ternat heeft geen significante effectverschillen
t.o.v. het basistracé, mits de weg (logischerwijs) aan de bovenzijde van de steilrand van de Broekebeekvallei wordt ingeplant.

•

N1bis: Door het noordwaarts opschuiven van het tracé wordt de eigenlijke Krameibeekvallei vermeden en vermindert ook de tracélengte in ophoging, wat als een beperkt positief effectverschil qua
beeld- en belevingswaarde kan beoordeeld worden.

•

N1ter: Door het vervangen van het viaduct over de spoorweg en de beekvallei door een tunnel annex
sleuf, verkleint de negatieve visuele impact van het tracé aanzienlijk. Het tracé schuift wel op richting
de bewoning van Marlier, maar door de weg maximaal in te graven in de zuidelijke steilrand van de
beekvallei en eventueel aan de zuidzijde te overkragen, kan de rondweg vanaf deze bewoning quasi
volledig aan het zicht onttrokken worden (zie schets).
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5.7

Mens – verkeer

5.7.1

Afbakening van het studiegebied
De afbakening van het studiegebied gebeurt in functie van de te verwachten mobiliteitseffecten van het plan.
Het studiegebied omvat minstens alle bovenlokale wegen in de omgeving van Asse, zijnde de gewestwegen
N9, N47 en N285 en de autowegen E40 en R0. Daarnaast zullen ook de lokale ontsluitingswegen van de
verschillende deelgebieden en de tracéalternatieven voor de rondweg deel uitmaken van het studiegebied.
Het studiegebied omvat alle nieuwe wegen in de verschillende rondwegscenario’s en alle (delen van) bestaande wegen waar significante wijzigingen in verkeersstromen te verwachten zijn t.g.v. het plan. Vanaf wanneer
sprake is van een significante wijziging, hangt af van meerdere factoren: de toe- of afname van verkeer in
absolute en relatieve zin, de huidige belasting (verzadigingsgraad) van de weg en haar kruispunten,… Dit zal
zich uitwijzen bij de toewijzing van het door het plan gegenereerde verkeer aan het wegennet en de
(her)verdeling van het verkeer t.g.v. de realisatie van de rondweg (zie §5.1.4).

5.7.2

Juridische en beleidsmatige context
Voor de discipline verkeer zijn volgende beleidsdocumenten van belang voor het plan-MER:
•

De ruimtelijke structuurplannen op de verschillende beleidsniveaus (Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant en Gemeentelijk Structuurplan
Asse), en daarbinnen meer bepaald het richtinggevend en bindend gedeelte met betrekking tot de
gewenste verkeers- en vervoersstructuur;

Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Asse (verdieping en verbreding definitief vastgesteld op 17/11/2014), in het
bijzonder het deelrapport “Uitwerkingsnota verbreden en verdiepen mobiliteitsplan Asse – Thema: wensstructuur Asse-centrum” (Technum, september 2014)
Wegencategorisering
Bij de wegencategorisering wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdwegen, primaire wegen, secundaire
wegen en lokale wegen. De hoofdwegen en primaire wegen werden geselecteerd in het RSV, de secundaire
wegen in het PRS en de lokale wegen in het GRS (zie figuur 5-1):
•

Hoofdweg: E40 en R0 (ring van Brussel)

•

Primaire weg type II: N9 t.h.v. Zellik (omleidingsweg van Zellik)

•

Secundaire wegen:
o
o
o

•

Secundaire weg type I: N9 rondweg-kpt Wijndruif en N47 Wijndruif richting Dendermonde
Secundaire weg type II: N285 rondweg-E40 en geplande rondweg rond Asse-centrum
Secundaire weg type III: N9 kpt Wijndruif richting Aalst en rondweg-grens Brussels gewest

Lokale wegen:
o

o

Lokale weg type I (voor zover relevant voor het KSG):
Delen van N9 en N285 binnen de rondweg maar buiten het gepland autoluw gebied
(zie §2.4.4)
Huinegem-Assesteenweg (rondweg-Bollebeek)
Lokale weg type III: alle andere straten

Figuur 5-13 Wegencategorisering
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5.7.3

Methodologie
Tabel 5-6 beoordelingscriteria en significantiekader discipline Mens-mobiliteit
Effecten

Criterium

Methodiek

Basis beoordeling significantie

Bereikbaarheid
van functies

Verandering in
bereikbaarheid van
(bestaande) functies binnen
het studiegebied

Kwalitatieve analyse wijzigingen
verkeerscirculatie

Al dan niet gegarandeerde
bereikbaarheid van
(bestaande) functies

Wijzigingen in de
verkeersintensiteit

Doorstroming
(verzadigingsgraden
kruispunten en wegvakken)
(incl. doorstroming
openbaar vervoer)

Analyse resultaten bestaande
studies, eigen inschatting
verkeersgeneratie
Toebedeling verkeer aan nieuwe
segmenten rondweg.
Kwantitatieve beoordeling van
verzadigingsgraden op
kruispunten en wegvakken

Capaciteitsbeoordeling:
intensiteit > 80/90/100% van
capaciteit (verzadigingsgraad)
Evolutie bestaand > gepland
(verbetering/status quo/
verslechtering) (zie hieronder)

Verkeersveiligheid en leefbaarheid

Conflicten tussen
verschillende weggebruikers (in het bijzonder
auto-verkeer – langzaam
verkeer)
Barrièrewerking /
oversteekbaarheid

Kwalitatieve beoordeling
potentieel onveilige situatie,
oversteekbaarheid en fiets- en
voetgangerscomfort

Ongevalrisico, comfortniveau,
oversteekbaarheid (kwalitatief)

De verkeersgeneratie van de verschillende functies (wonen, bedrijvigheid,…) wordt geraamd op basis van
binnen- en buitenlandse kencijfers (“Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen”, “Verkeersgeneratie woonen werkgebieden” van CROW). Vervolgens wordt een inschatting van het ruimtelijk distributiepatroon van dit
verkeer gemaakt. Het cruciale piekmoment is normaliter de avondspits, omdat dan het meest interferentie
plaatsvindt tussen woon-werk-verkeer en verkeer gericht op stedelijke voorzieningen (kleinhandel, horeca,
recreatie,…). De nieuwe of bijkomende verkeerstromen worden toegevoegd aan de huidige wegbelasting,
opgehoogd met een nader te bepalen percentage om de autonome groei van het verkeer in rekening te
brengen.
Hoewel de belasting van wegvakken uiteraard ook belangrijk is, is voor de beoordeling van de verkeersimpact
de afwikkeling op kruispuntniveau bepalend. Met betrekking tot de beoordeling van de verzadigingsgraad van
wegvakken en kruispunten wordt volgend significantiekader voorgesteld, dat tegelijkertijd rekening houdt de
verwachte evolutie t.o.v. de bestaande toestand en met de absolute score in de geplande toestand:

Evolutie t.o.v. de huidige toestand

Verbetering

Status quo

Verslechtering

Nieuw
kruispunt

Verzadigingsgraad
< 80 %
80 – 90 %
90 – 100 %
> 100 %

+1 of meer
+1
0
-1

0
0
-1
-2

-1
-1
-2
-3

0
-1
-2
-3

Een verzadigingsgraad van <80% komt overeen met (relatief) vlotte doorstroming, 80-90% met lichte filevorming, 90-100% met ernstige filevorming en >100% met oververzadiging. Voor de analyse van de capaciteit
van kruispunten wordt in principe gebruik gemaakt van de ‘methode van Brilon’ voor rotondes, de ‘methode
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van Akçelik’ voor lichtengeregelde kruispunten en de ‘methode van Harders’ voor gewone kruispunten . Om
van een verbetering of verslechtering te spreken, moet het verschil in verzadigingsgraad met de referentiesituatie minstens 5% bedragen.
Uit de herkomst-bestemmingsmatrices die opgesteld worden op basis van de resultaten van de cordontellingen van AWV kan de verhouding afgeleid worden tussen doorgaand, inkomend en uitgaand verkeer en
een beeld bekomen worden van het ruimtelijk verplaatsingspatroon in en rond Asse. Hiermee kan ingeschat
worden hoeveel verkeer de segmenten van de rondweg in de verschillende rondwegscenario’s kunnen weghalen van de centrumstraten.
Bij de afweging van de rondwegscenario’s zijn (minstens) volgende criteria van belang:
•
•
•
•
•

5.7.4

De mate van ontlasting van het centrum van Asse in het algemeen en de doortocht van de N9 in het
bijzonder (cfr. verkeersleefbaarheid, veiligheid voor zwakke weggebruikers)
De omrijfactor voor de verkeersstromen die omgeleid kunnen worden en het risico op sluipverkeer
De compatibiliteit van elk scenario met het verkeersluw maken van Asse-centrum
De effecten op de doorstroming op de bestaande en nieuwe kruispunten (bij een optimale kruispuntinrichting)
De effecten op de doorstroming van het openbaar vervoer

Bestaande toestand

5.7.4.1 Ontsluiting
Autoverkeer
de

Het KSG Asse wordt in de eerste plaats ontsloten door de N9, de 18 eeuwse steenweg van Brussel naar
Oostende over Aalst, Gent en Brugge. Deze steenweg doorsnijdt de stedelijke kern van NW naar ZO. T.h.v.
kruispunt “Wijndruif” takt de steenweg N47 Asse-Dendermonde-Lokeren af van de N9. In het eigenlijk stadscentrum takken twee belangrijke dwarsverbindingen aan op de N9: de N285 (steenweg Asse-Edingen) en de
as Huinegem-Assesteenweg (Asse-Wolvertem/Meise).
Dit historisch netwerk van ontsluitingswegen is na WO II aangevuld met het autowegennet, ten aanzien van
Asse in het bijzonder de E40 Brussel-Gent-Calais, de R0 (ring van Brussel) en (in mindere mate) de A12
Brussel-Boom-Antwerpen. De ontsluiting van het KSG naar de E40 gebeurt via de N285 (oprit Ternat), naar de
R0 via de N9 (oprit Zellik) en naar de A12 via Huinegem-Assesteenweg (oprit Meise).

19

Deze methodes zijn geïntegreerd in de computertool “Capacito”, ontwikkeld door de Nederlandse firma Trenso.
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Indicatief, niet gerealiseerd tracé A11 (bron: KADOC, archief J. De Saeger, www.wegenforum.nl)

Noteer dat volgens het oorspronkelijk Belgisch autowegenprogramma (1960) tussen de E40 en de A12 een
autoweg A11 was gepland die Brussel via Dendermonde en Zelzate zou verbinden met de kust. Het gedeelte
tussen Zelzate en de kust maakt inmiddels deel uit van de expressweg N49, op te waarderen tot autoweg E34/
A11, maar het gedeelte Brussel-Zelzate werd, o.a. wegens sterk protest vanuit Asse en omgeving, in 1976
definitief geschrapt van de programmatie.
Dit had tot gevolg dat de regio Dendermonde geen verbinding op autowegniveau heeft met Brussel, waardoor
de gewestwegen N47 en N9 tot op heden die rol blijven vervullen. Een tweede negatief punt is de ontsluiting
van KMO-zone Mollem: deze KMO-zone werd aan de NO zijde van Asse ingeplant in de veronderstelling dat ze
hier een directe ontsluiting zou krijgen op de A11. Maar door het niet aanleggen van de A11 is de KMO-zone
zeer slecht ontsloten gebleven (weliswaar recent lichtjes verbeterd door de aanleg van fase 1 van de rondweg).
Openbaar vervoer
Asse beschikt over een treinstation op de spoorlijn 60 Brussel-Lokeren (drie treinen per uur). Verder wordt het
KSG bediend door een tiental regionale buslijnen van De Lijn, waarvan het merendeel de centrale as doorheen
het centrum volgt. De ernstige filevorming op dit traject (zie verder) heeft ook negatieve effecten op de doorstroming van het openbaar vervoer.

Uittreksel uit netplan De Lijn (www.delijn.be)

Fietsers
Er zijn geen hoofdroutes voor fietsers in de directe omgeving van het KSG (de doortocht van de N9 door Zellik
is wel als hoofdroute geselecteerd). Alle belangrijke invalswegen van Asse-centrum zijn aangeduid als bovenlokale functionele fietsroute: N9, N47, N285, Huinegem-Assesteenweg en fase 1 van de rondweg., aangevuld
met Huinegem (langs spoor)-Mollemseweg. De Prieelstraat-Oude Dendermondsebaan, Putberg-Heilsborre en
een nog niet gerealiseerd fietspad langs de spoorweg richting Brussel zijn geselecteerd als alternatieve
functionele fietsroute.
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Bovenlokaal fietsroutenetwerk Asse (bron: Tritel, 2012)

5.7.4.2 Actuele verkeerstoestand in Asse-centrum – kruispunttellingen
In het kader van de actualisatie van het mobiliteitsplan Asse werden op 14 december 2010 verkeerstellingen
uitgevoerd op vijf kruispunten in Asse-centrum:
1.
2.
3.
4.
5.

N9 – N285 – Prieelstraat (lichtengeregeld kruispunt; toen nog tweerichtingsverkeer in de Prieelstraat)
N9 – Huinegem (voorrangskruispunt)
N9 – N9k (rondweg fase 1) (lichtengeregeld kruispunt)
Huinegem – N9k (rotonde)
N285 – Bloklaan (voorrangskruispunt)

De periodes 7u30-8u30 en 17u-18u bleken daarbij het meest uitgesproken ochtend- en avondspitsuur te zijn.
Het zeer belangrijk kruispunt Wijndruif (N9-N47) was niet opgenomen in de tellingen i.k.v. het mobiliteitsplan.
Daarom werden in het kader van onderhavig plan-MER op dit kruispunt op 24 oktober bijkomende tellingen
uitgevoerd, parallel aan de cordontellingen i.k.v. het herkomst-bestemmingsonderzoek (zie verder).
Op basis van de resultaten van deze recente tellingen kon geconcludeerd worden dat de tellingen uit 2010
nog voldoende representatief zijn voor de actuele situatie in Asse.
Op basis van de telresultaten werd de verzadigingsgraad ingeschat m.b.v. de in §5.6.3 vermelde methodes. Bij
de lichtengeregelde kruispunten werd daarbij uitgegaan van een optimale (groentijden per fase/beweging
maximaal afgestemd op de verkeersintensiteiten) en volledig conflictvrije (volledig aparte groenfase voor links
afslaand verkeer). Omdat de avondspits op vrijwel alle kruispunten drukker is dan de ochtendspits werd enkel
de avondspits beoordeeld.
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Resultaten ochtendspitstellingen op 14/12/2011 (7u30-8u30) (Tritel, juni 2012)

Resultaten avondspitstellingen op 14/12/2011 (17u-18u) (Tritel, juni 2012)
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De resultaten van deze berekeningen zijn als volgt:
•

Kruispunt Wijndruif: Bij een optimale lichtenregeling blijft de verzadigingsgraad tijdens de avondspits
beperkt tot maximaal ca. 70%, m.b. voor het verkeer vanuit het centrum richting Aalst en Dendermonde. ’s Ochtends ligt de verzadigingsgraad logischerwijs het hoogst stadinwaarts.

•

Kruispunt N9-N285-Prieelstraat : Op dit lichtengeregeld kruispunt komt een problematische verzadigingsgraad (ca. 90%) voor op de elkaar kruisende bewegingen Steenweg > Nieuwstraat en Kalkoven >
Steenweg. Bovendien wordt er hierbij van uitgegaan dat de linksafstrook op Steenweg voldoende
lang is, wat twijfelachtig is: ze biedt plaats aan 5 à 6 pae, terwijl er per cyclustijd van ca. 2 minuten
gemiddeld 6 à 7 pae linksaf slaan (190 pae/uur). Bijkomende linksaf slaande voertuigen die niet op de
afslagstrook geraken, blokkeren het rechtdoor rijdend verkeer (waarvan de verzadigingsgraad ook
boven de 80% zit).

•

Kruispunten N9-Huinegem en N285-Bloklaan: Louter op basis van de verkeersintensiteiten zouden
zich hier in theorie geen problemen mogen voordoen, maar in de praktijk treedt toch aanzienlijke
filevorming op als gevolg van het ontbreken van een aparte/voldoende lange linksafstrook, resp. naar
Huinegem en Bloklaan.

•

Rotonde Huinegem-rondweg fase 1: Met een verzadigingsgraad van maximaal 50% stelt zich hier
geen enkel doorstromingsprobleem.

•

Kruispunt N9-rondweg fase 1: Ook op dit lichtengeregeld kruispunt komt de verzadigingsgraad niet
boven de 50%. Maar hierbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat meerdere keren per uur
de spoorwegoverweg gedurende enkele minuten gesloten is vanwege aankomst of vertrek van een
trein in het aanpalend station. In deze periodes vindt fileopbouw plaats op de linksafstrook van de
Brusselsesteenweg richting centrum en vooral in de Stationsstraat, die na de treinpassage niet in één
groenfase kan weggewerkt worden.

20

Het is duidelijk dat het kruispunt N9-N285 en de spoorwegovergang bepalend zijn voor de gebrekkige doorstroming op de N9 in Asse-centrum. Dit leidt tot filevorming die terugslaat tot op/voorbij de voorgaande
kruispunten (die op zich minder problematisch zijn) en tot sluipverkeer via het onderliggend wegennet (zie
verder). Indien al het verkeer de geijkte routes cfr. de wegencategorisering en dus geen sluiproutes zou

20

Op het moment van de tellingen was in de Prieelstraat nog tweerichtingsverkeer van toepassing. Inmiddels werd in deze straat enkelrichtingsverkeer ingevoerd in noordelijke richting om het kruispunt minder te belasten. Bij de inschatting van de verzadigingsgraad werd
rekening gehouden met het deels verschuiven van het verkeer komend uit de Prieelstraat naar Kalkoven.

MER_KSG_Asse_def/par

pagina 136 van 278

volgen, zouden o.a. de kruispunten Wijndruif en N9-N285 nog beduidend zwaarder belast worden dan actueel
het geval is.
In Huinegem wordt de doorstroming verder gehinderd door het feit dat de tunnel onder de spoorweg te smal
is voor tweerichtingsverkeer, zodat het verkeer beurtelings in beide richtingen door de tunnel moet rijden en
de wegcapaciteit (meer dan) gehalveerd wordt. Ook de smalle passage t.h.v. de aansluiting op de N9 is vaak
problematisch als een vrachtwagen daar een ander voertuig moet kruisen.
Het reeds gerealiseerde deel van de rondweg (fase 1) tussen N9-oost en Huinegem verwerkt tijdens de spitsuren in beide richtingen slechts een 200 pae per rijrichting, ver onder haar wegcapaciteit. Dit komt omdat dit
ringsegment voorlopig enkel nuttig is voor het verkeer vanaf Zellik en de Brusselse ring naar bedrijventerrein
Mollem en als sluiproute naar Asse-centrum (via Huinegem) om de gesloten spoorwegoverweg te omzeilen.
De verkeersleefbaarheid in het centrum van Asse wordt door de hoge verkeersintensiteiten ernstig geschaad.
De ellenlange wachtrijen aan het kruispunt met N9 en N285 of aan de spoorwegovergang zijn nefast voor de
verblijfskwaliteit van het centrum en schaden de gezondheid van de inwoners van Asse.

5.7.4.3 Herkomst-bestemmingsonderzoek – cordontellingen Antea 24 oktober 2013
Naast de omvang van de verkeersstromen is ook kennis over de herkomst en bestemming van het verkeer
van, naar en door Asse-centrum essentieel voor het inschatten van de mobiliteitseffecten van het plan, in het
bijzonder voor het toebedelen van verkeer aan de nieuwe segmenten van de rondweg in de verschillende
scenario’s en voor het inschatten van de omvang van het sluipverkeer.
In functie hiervan werd op donderdag 24 oktober 2013, parallel aan de kruispunttelling op de Wijndruif, door
Antea i.s.m. FLOW een cordontelling gehouden van 6u ’s ochtends tot 19u ’s avonds. Ter hoogte van 11
meetpunten werden de nummerplaten geregistreerd van alle passerende voertuigen in beide rijrichtingen.
Daarvan vormen er 8 een cordon rond Asse-centrum waarmee (quasi) alle in- en uitgaand verkeer kan
gedetecteerd worden:
A
B
C
D

Gentsesteenweg
Dendermondesteenweg
Prieelstraat
Putberg

E
G
H
I

Nieuwstraat
Assesteenweg
Brusselsesteenweg
Petrus Ascanusstraat

Daarnaast waren er 3 bijkomende meetpunten. Meetpunt F (Steenweg) is een controlemeetpunt in het
centrum van Asse. Meetpunt J had – samen met G – tot doel om de verkeersgeneratie van KMO-zone in te
schatten. Meetpunt K (N9 t.h.v. Broekooi) tenslotte is interessant om na te gaan hoeveel verkeer van en naar
bedrijventerrein Broekooi en woonkern Walfergem gaat, en laat toe om sluipverkeer van en naar Brussel te
detecteren (verkeer dat wel aan punt K maar niet aan punt H passeert).
Onderstaande tabellen geven voor de ochtend- (6-9u) en avondspits (16-19u) het aantal bewegingen tussen
de 8 meetpunten van het cordon. Voertuigen die via één meetpunt het centrum binnenrijden en (binnen de
beschouwde periode) via een ander meetpunt weer buiten rijden, zijn te beschouwen als doorgaand verkeer.
De voertuigen die wel binnen rijden maar nergens buiten rijden, vormen het inkomend bestemmingsverkeer,
en de voertuigen die nergens binnen rijden maar wel buiten rijden het uitgaand bestemmingsverkeer. De uitwisseling van verkeer tussen meetpunten A en B (schuingedrukt) werd niet opgenomen in de totaalcijfers,
omdat dit verkeer enkel op kruispunt Wijndruif en niet door Asse-centrum passeert, en dus noch doorgaand
noch bestemmingsverkeer is. De geel gemarkeerde verkeersstromen zijn diegene die (in principe) actueel
reeds gebruik maken van de rondweg fase 1.
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15
59
0
9
4
25
0
0
112
150
262
57,3

586
971
161
176
687
574
712
103
3970
2501
6471
38,6

% b este m m in gsve rke e r

236
310
47
629
63
98
49
76
337
153
0
247
333
0
75
1
1140 1514
473
581
1613 2095
29,3 27,7

to taal in k o m e nd v erk ee r

24
231
0
10
0
220
61
6
552
476
1028
46,3

i nk o m e nd
b e stem m in g sv erk e er

1
5
0
0
7
6
6
0
25
30
55
54,5

d o or ga a n d ve rk ee r

E N ieuw stra a t

0
0
0
2
1
7
10
0
20
104
124
83,9

I P. A sc an u sstraa t

D P utb erg

206
0
0
17
174
22
224
20
457
167
624
26,8

H B ru sselste stw g

C Prieelstra a t

0
218
0
13
11
47
78
1
150
520
670
77,6

G A ssestee nw eg

B D en de rm o n dse stw g

Ochtendspits (6-9u)
A Gentsestwg
B Dendermondsestwg
C Prieelstraat
D Putberg
E Nieuwstraat
G Assesteenweg
H Brusselstestwg
I P. Ascanusstraat
doorgaand verkeer
uitgaand bestemmingsverkeer
totaal uitgaand verkeer
% bestemmingsverkeer

A G en tsestw g

Meetpunten cordontellingen 24/10/2013

516
487
128
253
718
297
566
270
3235

1102
1458
289
429
1405
871
1278
373
7205

46,8
33,4
44,3
59,0
51,1
34,1
44,3
72,4
44,9

734
in-uit

Omvang van de doorgaande, inkomende en uitgaande verkeersstromen tijdens de ochtendspits (6-9u) op 24/10/2013
(aantal voertuigen)
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11
28
0
2
8
142
6
0
197
133
330
40,3

273
671
39
57
888
1275
1315
130
4648
4070
8718
46,7

% be ste m m ing sver ke er

88
156
50
336
23
15
11
6
316
146
0
495
381
0
34
8
903 1162
502
932
1405 2094
35,7 44,5

to taal in ko m en d ve rk eer

15
240
1
7
0
307
138
5
713
892
1605
55,6

ink o m end
b este m m in g sv erk ee r

E N ie uw stra at

3
17
0
0
1
17
24
0
62
90
152
59,2

d o o rg a a n d v erk ee r

D P utb erg

0
0
0
0
9
48
59
2
118
230
348
66,1

I P . A sca n usstra a t

C P rie elstr aa t

282
0
0
22
374
59
451
65
971
552
1523
36,2

H Bru sse lste stw g

B D en der m o n dsestw g

0
331
0
9
34
207
256
16
522
739
1261
58,6

G Asse ste en w e g

A G en tsestw g

Avondspits (16-19u)
A Gentsestwg
B Dendermondsestwg
C Prieelstraat
D Putberg
E Nieuwstraat
G Assesteenweg
H Brusselstestwg
I P. Ascanusstraat
doorgaand verkeer
uitgaand bestemmingsverkeer
totaal uitgaand verkeer
% bestemmingsverkeer

484
327
98
110
702
363
833
291
3208

757
998
137
167
1590
1638
2148
421
7856

63,9
32,8
71,5
65,9
44,2
22,2
38,8
69,1
40,8

-862
in-uit

Omvang van de doorgaande, inkomende en uitgaande verkeersstromen tijdens de avondspits (16-19u) op 24/10/2013
(aantal voertuigen)

De analyse van de telresultaten bevestigt de omvang van het sluipverkeer in Asse:
•

Tijdens de ochtendspits passeren 250 voertuigen zowel meetpunten A of B als meetpunt C: dit is dus
sluipverkeer dat het centrum niet via de Nerviërsstraat maar via de Prieelstraat binnenrijdt. Deze
voertuigen werden niet opgenomen in de tabellen, omdat het om dubbeltellingen gaat.

•

De voertuigen die binnen rijden via meetpunt A, B of C en buiten rijden via meetpunt G, maar niet
aan het controlepunt F (Steenweg) passeren, wijzen op een sluiproute vanuit het W en NW naar
KMO-zone Mollem via Oude Dendermondsebaan/Kelestraat-Prieelstraat doorheen de Tuinwijk. Door
het omdraaien van de rijrichting in de Kelestraat en het afslagverbod op de N47 vanuit Dendermonde
naar de Oude Dendermondsebaan, maatregelen die pas na 24/10/2013 werden ingevoerd, zou deze
sluiproute inmiddels grotendeels uitgeschakeld moeten zijn.

•

Indien alle verkeersstromen de geijkte route van de N9 zouden volgen, zou het aantal passages aan
punt F tijdens de avondspits (over 3u, beide richtingen samen) in de grootte-orde van 5500 à 6000
voertuigen moeten liggen, terwijl er aan dit meetpunt slechts ca. 3900 werden gedetecteerd.

Uit de analyse bleek ook dat met het gekozen cordon twee (sluip)verkeerstromen niet of slechts gedeeltelijk
konden gedetecteerd worden:
•

In- en uitgaand verkeer via de Merchtemsebaan (het meetpunt Prieelstraat ligt immers net ten N van
het kruispunt met deze straat). Dit bleek evenwel geen probleem te zijn, omdat de Merchtemsebaan
op de dag van de tellingen toevallig afgesloten was wegens wegenwerken. Dit verkeer werd toch
gedetecteerd omdat het grotendeels verschoof naar de Assesteenweg, hetgeen blijkt uit de beduidend hogere verkeersintensiteiten in punt G t.o.v. de telling op de rotonde uit 2011.

•

Sluipverkeer naar Brussel via de route Koensborre-Bloklaan/Muurveld-Boekfos-Parklaan-Pastinakenstraat-Petrus Ascanusstraat-Bergestraat-Kruiskouter. Het bestaan van deze sluiproute wordt aangetoond door de tientallen voertuigen uit Putberg (D) die wel aan Broekooi (K) passeren maar niet aan
het station (H).
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Belangrijkste sluiproutes door Asse-centrum

Algemeen geldt dat het inkomend bestemmingsverkeer in de tabellen wordt overschat, omdat het niet detecteerbaar doorgaand verkeer dat de zuidelijke sluiproute gebruikt bij het bestemmingsverkeer gerekend wordt.
Maar anderzijds wordt het uitgaand bestemmingsverkeer onderschat, aangezien het verkeer vanuit Assecentrum dat diezelfde route gebruikt aan geen enkel cordonpunt passeert. Hiervan abstractie gemaakt, wordt
het aandeel bestemmingsverkeer geschat op 40 à 45% van het totaal in- of uitgaand verkeer. Tijdens de
ochtendspits ligt het inkomend bestemmingsverkeer duidelijk hoger dan het uitgaand bestemmingsverkeer,
en tijdens de avondspits geldt het omgekeerde, met een verschil van 734, resp. 862 voertuigen. M.a.w.: Assecentrum heeft een positieve pendelbalans, met iets meer inkomend dan uitgaand bestemmingsverkeer.

5.7.4.4 Herkomst-bestemmingsonderzoek – cordontellingen Dufec 6-25 februari 2014
In de loop van februari 2014 werden door Dufec i.o.v. MOW Vlaams-Brabant nieuwe cordontellingen
uitgevoerd in Asse over een periode van 10 werkdagen en 4 weekenddagen. Omdat de resultaten van deze
21
tellingen pas begin juli 2014 ter beschikking gesteld werden , konden ze door Antea niet meer gebruikt
worden voor de analyses in het (ontwerp-)plan-MER. In dit definitief MER worden ze wel gebruikt voor het
valideren van de ééndaagse tellingen van 24/10/2013 en in functie van nuttige bijkomende informatie, die
niet uit de eerste tellingen kon afgeleid worden (onderscheid tussen personen- en vrachtverkeer, differentiatie bestemmingsverkeer, reistijden).
Dufec maakte gebruik van een dubbel cordon: een groot cordon dat heel de stedelijk kern van Asse omvat en
reikte van kruispunt Wijndruif in het NW tot net voor bedrijventerrein Broekooi in het ZO, en een klein
cordon, dat enkel het centrum s.s. omvat, van Kalkoven tot aan het station. Beide cordon worden in het ZW
begrensd door telpost Edingsesteenweg en in het NO door telpost Assesteenweg. Dankzij dit dubbel cordon
kan het bestemmingsverkeer gedifferentieerd worden tussen drie deelgebieden: Asse noord (omgeving
Nerviërslaan en Prieelstraat), Asse midden (centrum s.s.) en Asse zuid (Walfergem). Ter vergelijking: bij de
tellingen van 24/10/2013 omvatte het cordon deelgebieden Asse noord en Asse midden.
6 van de 8 telposten van de tellingen van 24/10/13 werden ook gebruikt voor de tellingen in februari 2014: A
Gentsesteenweg (8), B Dendermondsesteenweg (7), D Putberg (9), E Edingsesteenweg (3), G Assesteenweg (2)
en H Brusselsesteenweg (H). Telpost C Prieelstraat werd vervangen door post 6 Merchtemsebaan en post I P.
Ascanusstraat door post 10 Bergestraat. Hiermee is er voldoende gelijkenis tussen de telposten om de resultaten van beide tellingen zinvol met elkaar te kunnen vergelijken. We doen dit voor de meest bepalende dagperiode, de avondspits van 16-19u op een werkdag en voor het cordon van Antea (Asse noord + midden).

21

Dufec, “Kentekenonderzoek Asse, Vlaams-Brabant februari 2014”, i.o.v., MOW Vlaams-Brabant, 2 juli 2014
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7
9
0
4
26
0
0
0
46
241
287
84,0

279
569
146
45
696
1001
1073
245
4054
3742
7796
48,0

% be ste m m ing sver ke er

72
136
34
307
1
6
6
11
214
110
0 584
389
0
4
0
720 1154
420
901
1140 2055
36,8 43,8

to taal in ko m en d ve rk eer

27
202
22
6
0
230
102
105
694
751
1445
52,0

ink o m end
b este m m in g sv erk ee r

4
5
2
0
3
6
8
3
31
52
83
62,7

d o o rg a a n d v erk ee r

E E din gsestw g (3 )

33
12
0
3
30
1
4
2
85
81
166
48,8

I B erge straa t (10 )

D P utb erg (9)

278
0
16
12
280
33
374
75
790
586
1376
42,6

H Bru sse lste stw g ( 1)

C M erc htem seb aa n (6)

0
295
99
3
33
147
196
56
534
710
1244
57,1

G Asse ste en w e g (2 )

B D en der m o n dsestw g (7 )

Avondspits (16-19u)
A Gentsestwg (8)
B Dendermondsestwg (7)
C Merchtemsebaan (6)
D Putberg (9)
E Edingsestwg (3)
G Assesteenweg (2)
H Brusselstestwg (1)
I Bergestraat (10)
doorgaand verkeer
uitgaand bestemmingsverkeer
totaal uitgaand verkeer
% bestemmingsverkeer

A G en tsestw g (8 )

Meetpunten cordontellingen februari 2014 met afbakening groot en klein cordon (Dufec, juli 2014)

440
410
141
83
638
500
862
646
3720

719
979
287
128
1334
1501
1935
891
7774

61,2
41,9
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Omvang van de doorgaande, inkomende en uitgaande verkeersstromen tijdens avondspits op gemiddelde werkdag in
februari 2014 binnen cordon Antea (aantal voertuigen)

Een eerste vaststelling is dat op alle zes behouden telposten zowel het inkomend als het uitgaand verkeer in
februari 2014 gemiddeld (beperkt tot beduidend) lager lag dan in oktober 2013. Dit is niet onlogisch aangezien
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oktober gemiddeld een drukkere maand is dan februari en donderdag één van de drukste werkdagen. Maar
de verhoudingen tussen de belangrijke en de minder belangrijke bewegingen binnen het cordon zijn zeer
vergelijkbaar. De hierna volgende analyses o.b.v. de tellingen van 24/10/2013 kunnen derhalve als een worst
case beschouwd worden.
Ten tweede hebben de twee nieuwe telposten Merchtemsebaan en Bergestraat tijdens de avondspits in
februari veel minder inkomend verkeer dan de twee overeenkomstige telposten Prieelstraat en P. Ascanusstraat in oktober (en tijdens de ochtendspits is de situatie omgekeerd). Daardoor zakt de totale balans tussen
in- en uitgaand verkeer van -862 in oktober naar slechts -22 in februari. De omvang van de verkeersstroom in
de Bergestraat bevestigt het vermoeden dat heel wat verkeer van en naar Asse via de zuidelijke sluiproute
niet gedetecteerd kon worden in de tellingen van oktober, en deze keer wel. Vnl. door de inbreng van telpost
Bergestraat stijgt het % bestemmingsverkeer bij het inkomend verkeer van 41 naar 48%. Bij het uitgaand
verkeer is de stijging beperkt van 46 tot 47%. Sowieso blijkt dus ook in de tellingen van februari meer dan 50%
van het verkeer in Asse (noord + midden) uit doorgaand verkeer te bestaan.
Zoals gezegd kan dankzij het dubbel cordon het bestemmingsverkeer verder gedifferentieerd worden tussen
de drie deelgebieden binnen het groot cordon. Met name het onderscheid tussen Asse noord en Asse midden
is van belang bij het inschatten van de effectverschillen tussen de rondwegscenario’s volgens het gewestplantracé – waarbij enkel Asse midden binnen de ring komt te liggen – en die met het Wijndruiftracé – waarbij ook
Asse noord binnen de ring ligt. Dit onderscheid was niet mogelijk o.b.v. de tellingen van oktober 2013.
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In onderstaande tabel worden de verkeersstromen tijdens de avondspits weergegeven tussen de 7 telposten
van het groot cordon van Dufec, evenals het bestemmingsverkeer van en naar de drie deelgebieden binnen
dit cordon. Ten opzichte van het cordon van Antea ligt het aandeel bestemmingsverkeer met bijna 60% een
stuk hoger. Dit is logisch omdat het cordon vergroot is met Asse oost (Walfergem), waardoor veel verkeer dat
t.a.v. het kleiner cordon doorgaand is, bestemmingsverkeer wordt. Verder valt op dat het totaal in- en uitgaand verkeersvolume bij het groot cordon lager ligt dan bij het kleiner Antea-cordon. Dit komt omdat telpost
Bergestraat geen deel uitmaakt van het groot cordon (enkel van het klein cordon), alhoewel heel wat verkeer
22
exclusief via deze telpost Asse in- en uitrijdt .
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Omvang van de doorgaande, inkomende en uitgaande verkeersstromen tijdens avondspits op gemiddelde werkdag in
februari 2014 binnen groot cordon Dufec (aantal voertuigen)

22
Daardoor is ook een deel van het verkeer dat aan Asse zuid wordt toegewezen in feite geen bestemmingsverkeer van Walfergem maar
extern bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer.
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Verder kan vastgesteld worden dat 2180 voertuigen intern verkeer betreffen tussen de drie deelgebieden,
waarbij Asse midden een intensieve verkeersuitwisseling is met zowel Asse noord als Asse zuid, maar er zeer
weinig interactie is tussen Asse noord en Asse zuid. Er is ook een duidelijke geografische gerichtheid bij het
bestemmingsverkeer op de verschillende invalswegen. Het verkeer op de Gentsesteenweg, Dendermondsesteenweg, Merchtemsebaan en Putberg heeft veel meer interactie met Asse noord dan met Asse zuid, bij de
Assesteenweg en de Brusselsesteenweg is de situatie omgekeerd, terwijl het verkeer op de Edingsesteenweg
een evenwicht vertoont tussen Asse noord en Asse zuid, maar vooral zeer sterk op Asse midden gericht is.

685 1409
1648 2823
40
388
155
351
394 2919
885 2526
0 3365
3807 13781
684 3775
2207 8525
2717 4518
5608 16818
9415 30599
59,6
55,0

857
903
102
158
495
381
631
3527
1702
368
2070

1084
1092
39
378
2403
1540
2278
8814
1844
2419
4263

310 2251
3660
293 2288
5111
2
143
531
70
606
957
441 3339
6258
787 2708
5234
2757 5666
9031
4660 17001 30782
337 2181
2262 3964
2787
2599 8932
183
in-uit

% bestem m ing sve rkee r

to taal in k o m en d v erk ee r

501
220
12
99
1164
0
1026
3022
392
1513
806
2711
5733
47,3

in k o m e n d b e ste m m in g sverke e r

129
909
89
38
0
989
283
2437
448
2403
405
3256
5693
57,2

Asse zu id

G A sseste enw eg (2)

11
16
3
0
8
17
21
76
83
72
16
171
247
69,2

A sse m idd en

E E din gse stw g ( 3)

83
30
0
9
107
5
12
246
175
126
10
311
557
55,8

A sse n oo rd

D Pu tb erg (9 )

981
0
45
40
1109
213
1441
2848
923
1043
290
2256
5104
44,2

do o rg a a n d v e rke e r

C M erc h te m seb a a n (6 )

0
1015
199
10
137
417
582
1345
1070
1161
274
2505
3850
65,1

Bru sselse stwg ( 11 )

B De nd erm o nd sestw g (7 )

Werkdag (6-22u)
A Gentsestwg (8)
B Dendermondsestwg (7)
C Merchtemsebaan (6)
D Putberg (9)
E Edingsestwg (3)
G Assesteenweg (2)
Brusselsestwg (11)
doorgaand verkeer
Asse noord
Asse midden
Asse zuid
uitgaand bestemmingsverkeer
totaal uitgaand verkeer
% bestemmingsverkeer

A G en tse stw g (8)

De verhoudingen tussen de verschillende verkeersstromen tijdens de avondspits gelden ook voor de werkdag
als geheel (6-22u), zoals blijkt uit onderstaande tabel. Het aandeel bestemmingsverkeer ligt met ca. 55% wel
iets lager dan tijdens de avondspits (maar hoger dan tijdens de ochtendspits, wanneer het ca. 53% bedraagt).
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Omvang van de doorgaande, inkomende en uitgaande verkeersstromen tijdens een gemiddelde werkdag (6-22u) in
februari 2014 binnen groot cordon Dufec (aantal voertuigen)

In tegenstelling tot bij de tellingen van 24/10/2013 kon bij die van februari 2014 wel een onderscheid gemaakt
worden tussen personenwagens en vrachtwagens. Onderstaande tabel geeft de vrachtverkeerstromen weer
tijdens de werkdag (6-22u) binnen het groot cordon. 6,7% van het totaal verkeer en 10,6% van het doorgaand
verkeer bestaat uit vrachtverkeer. Dit aandeel ligt het hoogst op de Assesteenweg en de Brusselsesteenweg,
wat gekoppeld is aan het verkeer van en naar bedrijventerreinen Mollem en Broekooi. De Edingsesteenweg
en vooral de Gentsesteenweg tellen beduidend minder vrachtverkeer. Niet onverwacht bestaat het vrachtverkeer voor een veel groter deel uit doorgaand verkeer dan het personenverkeer (slechts 28,5% bestemmingsverkeer tegenover 55% bij het totaal verkeer).
De spreiding van het vrachtverkeer over de dag is totaal verschillend t.o.v. het personenverkeer. Tijdens de
avondspits bestaat amper 3,6% van het totaal verkeer en 6,3% van het doorgaand verkeer uit vrachtverkeer.
Tijdens de ochtendspits ligt dit aandeel beduidend hoger: 7,4% van het totaal en 10,8% van het doorgaand
verkeer. Maar het aandeel vrachtverkeer ligt het hoogst tijdens de dagperiode buiten de spitsuren, en loopt
op tot bijna 10% tussen 10 en 11u. Dit is dus het drukste uur voor vrachtverkeer, terwijl het het kalmste uur
tijdens de dagperiode (7-19u) is voor het overig verkeer. Het is duidelijk dat het vrachtverkeer in de mate van
het mogelijke de spitsuren, en zeker de avondspits, vermijdt.
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Omvang van doorgaand, inkomend en uitgaand vrachtverkeer tijdens een gemiddelde werkdag (6-22u) in februari 2014
binnen groot cordon Dufec (aantal voertuigen)

Een derde nieuw element van de tellingen van Dufec zijn de berekende reistijden voor verschillende trajecten
en momenten van de dag. Hieruit komt duidelijk het fileprobleem in Asse tijdens de spitsuren tot uiting. Ter
illustratie het verschil in reistijd tussen het drukste en minst drukke uur op een gemiddelde werkdag (6-22u)
voor twee van de belangrijkste trajecten:
•
•

Dendermondsesteenweg (7) > Brusselsesteenweg (11): min. 6’43” (21-22u) – max. 15’36” (8-9u)
Brusselsesteenweg (11) > Dendermondsesteenweg (7): min. 6’58” (21-22u) – max. 16’03”(16-17u)

•
•

Assesteenweg (2) > Edingsesteenweg (3): min. 3’48” (21-22u) – max. 16’33” (16-17u)
Edingsesteenweg (3) > Assesteenweg (2): min. 3’38” (21-22u) – max. 8’15” (16-17u)

De reistijd in beide richtingen op de N9 en op het traject Edingsesteenweg-Assesteenweg is dus tijdens het
drukste uur ca. 2,3x langer dan in de daluren. Op het traject Assesteenweg-Edingsesteenweg is de verhouding
zelfs 4,4x. Dit laatste traject wordt extra gehinderd door het feit dat het kruispunt N9-Huinegem een gewoon
voorrangskruispunt zonder verkeerslichten is met voorrang voor de N9.

5.7.5

Geplande toestand en effecten

5.7.5.1 Effecten van de rondweg t.o.v. de referentiesituatie – uitgangspunten
Selectie van de te onderzoeken scenario’s
Op basis van de ruimtelijke afweging van de rondwegtracés (zie §5.6) werden volgende rondwegvarianten
weerhouden voor verder onderzoek op vlak van mobiliteit, geluid, lucht en gezondheid:
o

o

o

Westelijke tangent:
o Gewestplantracé W1
o Wijndruiftracé W5
Noordelijke tangent:
o Gewestplantracé N1
o Wijndruiftracé N3
Oostelijke tangent:
o Bestaand segment O1
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Voor tracés W1, W5 en N1 wordt vanuit de ruimtelijke disciplines een ruimtelijk geoptimaliseerde variant
voorgesteld, maar er zijn geen (significante) mobiliteitseffectverschillen te verwachten tussen de basis- en de
geoptimaliseerde variant, omdat de resp. tangenten dezelfde kruispunten/wegen met elkaar verbinden en
dus bruikbaar zijn voor dezelfde verkeersstromen. De aansluiting van de westtangent (W1 of W5) op de N285
schuift in de geoptimaliseerde variant ca. 300m verder staduitwaarts op, waardoor het deel van de N285 met
verkeersafname t.g.v. de rondweg iets langer wordt. Verkeerskundig maakt dit evenwel geen verschil, enkel
op vlak van leefbaarheid (zie hoofdstukken geluid en lucht).
Wat de oostelijke tangent betreft, was de selectie van het bestaand rondwegsegment O1 als voorkeurstracé
voorwaardelijk, in de zin dat moet aangetoond worden dat de verkeerskundige meerwaarde van de langere
tracévarianten O2, O3 en O4 niet opweegt tegen hun aanzienlijke ruimtelijke impact. Op basis van de analyse
van de verkeerstellingen kan dit zonder twijfel bevestigd worden:
•

De bestaande oostelijke tangent O1 wordt, met slecht 200 à 250 pae per uur per rijrichting, nog sterk
onderbenut en heeft nog een ruime capaciteitsmarge. Dit geldt ook voor de kruispunten aan beide
23
uiteinden van het traject (rotonde Huinegem en VRI-kruispunt station ). Een langere oostelijke rondweg zou ertoe leiden dat de bestaande tangent nog minder zou benut worden.

•

De Brusselsesteenweg tussen Asse-centrum en Broekooi heeft evenmin een capaciteitsprobleem. Er
is weliswaar filevorming richting centrum aan de spoorwegoverweg, maar de linksafstrook is zeer
lang, zodat het doorgaand verkeer van en naar de rondweg niet of slecht beperkt wordt gehinderd.
De realisatie van de noordelijke en (eventueel) de westelijke tangent van de rondweg zal bovendien
leiden tot een aanzienlijke vermindering van het linksafslaand verkeer op de Brusselsesteenweg,
waardoor de doorstroming aan de spoorwegoverweg zal verbeteren (zie ook verder).

•

Uit de cordontellingen van februari 2014 kan afgeleid worden dat tijdens de avondspits ca. 59% van
het verkeer dat via telpost 11 op de N9 Asse binnen of buiten rijdt uit bestemmingsverkeer van/naar
Asse zuid en Asse midden bestaat (tijdens de ochtendspits is dit ca. 54%). Dit is dus al minstens meer
dan de helft van het verkeer, waarvoor een lange oostelijke rondweg niet interessant is. Deze nieuwe
weg dreigt dan ook sterk onderbenut te blijven.

Met de vijf geselecteerde tracévarianten kunnen vijf realistische scenario’s samengesteld worden:
•

Fase 2: enkel noordelijke tangent:
o
o

•

Scenario 21: O1 + N1 (gewestplantracé)
Scenario 22: O1 + N3 (Wijndruiftracé)

Fase 3: noordelijke + westelijke tangent:
o
o
o

Scenario 31: O1 + N1 + W1 (gewestplantracé)
Scenario 32: O1 + N3 + W5 (Wijndruiftracé)
Scenario 33: O1 + N3 + W1 (hybride van gewestplan- en Wijndruiftracé)

Bij scenario 33 liggen de noordelijke en de westelijke rondwegtangent dus niet in elkaars verlengde.
Om de effecten van de rondweg in de verschillende scenario’s in te schatten, moet vergeleken worden met
een referentiesituatie. Dit mag niet de actuele situatie, afgeleid uit de verkeerstellingen, zijn, omdat het talrijk
sluipverkeer de facto zorgt voor een onderschatting van de belasting van de hoofdassen doorheen Asse en
hun kruispunten. Aangezien, naast de ontlasting van het centrum, het wegwerken van het sluipverkeer de
tweede hoofddoelstelling van de realisatie van de rondweg is, moet er ook in de referentiesituatie – weliswaar louter theoretisch – vanuit gegaan worden dat er geen sluipverkeer is en alle verkeer de geijkte routes
cfr. de wegencategorisering volgt. Daarom werd een theoretische referentiesituatie opgesteld op basis van
het herkomst-bestemmingsonderzoek van 24/10/2013, waarbij b.v. het (sluip)verkeer via de Prieelstraat
wordt toegewezen aan de N9 en de N47, en de verkeersintensiteit op de N9 in het centrum beduidend hoger
ligt dan gemeten in meetpunt F.
23

Bij dit laatste kruispunt weliswaar abstractie gemaakt van de effecten van het frequent sluiten van de spoorwegovergang
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Referentiesituatie

scenario 21

scenario 22

Scenario 31

scenario 32

scenario 33

Geselecteerde scenario’s rondweg (inclusief bestaande invalswegen)

Koppeling aan circulatiemaatregelen in Asse-centrum
In het mobiliteitsplan worden aan de realisatie en fasering van de rondweg belangrijke “knippen” in Assecentrum gekoppeld (zie ook §2.4.4). Deze ingrepen gaan uit van een rondweg volgens het gewestplantracé,
maar zijn in principe ook compatibel met een rondweg die aantakt op kruispunt Wijndruif, zij het dat er wel
duidelijke verschillen zijn qua omrijafstanden en risico op intern sluipverkeer (dit wordt mee beoordeeld bij de
bespreking van de verschillende scenario’s).
Na realisatie van fase 2 van de rondweg (noordtangent) wordt voorzien om de N9 (Steenweg) verkeersluw te
maken tussen de kruispunten met de Nieuwstraat en Huinegem (enkel openbaar vervoer, leveranciers en
hulpdiensten worden nog toegelaten) en nog een aantal andere “knippen” in te voeren. Na fase 3 (westtangent) wordt het verkeersluw gebied verruimd tot voorbij het kruispunt met de N285 (Nieuwstraat) en
inclusief de Nieuwstraat tot aan de Bloklaan.
In beide fases worden ook twee knippen voorzien in de Prieelstraat: één t.h.v. de rondweg (sowieso noodzakelijk i.f.v. het lengteprofiel van de rondweg) en één net ten zuiden van Marlier. Anderzijds wordt parallel aan
de rondweg een nieuwe verbinding voorzien tussen de Prieelstraat en Kalkoven, langswaar het verkeer van de
Tuinweg van/naar de N9 wordt afgewikkeld. De knip t.h.v. de rondweg schakelt de sluiproute via de Prieelstraat richting Assesteenweg (KMO-zone) uit. In de Wijndruifscenario’s kan het verkeer richting Assesteenweg
al vanaf de Wijndruif de rondweg nemen.
Ook Koensborre wordt geknipt (in fase 2 via een voorlopige knip, in fase 3 door de westtangent van de rondweg), waardoor de belangrijke sluiproute via Bloklaan-…-Kruiskouter richting Brussel wordt uitgeschakeld. In
scenario 32 wordt Koensborre in principe niet geknipt.
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Om te vermijden dat de P-route Bloklaan-Boekfos ook gebruikt wordt als sluiproute voor doorgaand verkeer,
worden ook verkeersremmende maatregelen genomen in de Arsenaalstraat (toegang Hopmarktparking) en
op Boekfos zelf (t.h.v. de randparking).

Fase 2

Fase 3

Een belangrijke consequentie van het knippen van de N9 in het centrum is de noodzaak om het kruispunt N9rondweg aan het station aan te passen. Momenteel zijn geen bewegingen toegelaten tussen de rondweg en
de N9 stadinwaarts (Stationsstraat). Maar om het verkeer van/naar het zuidoostelijk deel van het centrum toe
te laten om de rondweg te gebruiken als alternatief voor de doortocht, moeten deze bewegingen wel mogelijk
gemaakt worden. Dit impliceert het toevoegen van een rechtsafstrook op de rondweg en een aanpassing van
de lichtenregeling. Deze aanpassing is inmiddels goedgekeurd en wordt eind 2015 uitgevoerd.

Geplande herinrichting kruispunt N9-rondweg (mobiliteitsplan, 2014)
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5.7.5.2 Beoordeling van de mate van ontlasting van Asse-centrum per scenario
De toewijzing van doorgaand en bestemmingsverkeer aan de bestaande en nieuwe wegsegmenten gebeurde
manueel op basis van de logische, kortste route en de verkeersstromen zoals geregistreerd bij de cordontellingen van 24/10/2013, voor het bestemmingsverkeer beperkt aangevuld met data van de tellingen van
februari 2014 (cfr. onderscheid tussen verkeer van/naar deelgebieden Asse noord en Asse midden).
Er werd dus geen verkeersmodellering uitgevoerd, waardoor noodgedwongen abstractie gemaakt werd van
de impact van verschillen in verzadigingsgraad tussen de mogelijke routes en van eventuele aanzuitgeffecten
van de rondweg. Uit de verkeersmodellering in 1999 i.k.v. de bepaling van het gewestplantracé (Tritel, 1999)
bleek dat een langere rondweg meer extra doorgaand verkeer aantrekt dan een kleine rondweg omdat de
tijdswinst groter is. Er kan vanuit gegaan worden dat dit verschil nog altijd geldt (of zelfs nog versterkt zal zijn
t.g.v. de toegenomen verkeersdrukte in de doortocht). Ook de te verwachten verkeerstoename t.g.v.
geplande of autonome ontwikkelingen wordt buiten beschouwing gelaten, omdat deze zonder modellering
niet nauwkeurig te kwantificeren is.
De effectbeoordeling gebeurt om methodologische redenen in twee stappen: eerst zonder en vervolgens met
“knippen” in het centrum. Hierbij dient benadrukt te worden dat deze “fasering” in de praktijk niet zal en mag
voorkomen. De rondweg en de “knippen” in het centrum zijn onverbrekelijk aan elkaar gekoppeld en zullen en
moeten gelijktijdig geïnmplementeerd worden. De effectbeoordeling gebeurt enkel in twee stappen omdat de
effecten van de rondweg op zich relatief eenduidig kunnen gekwantificeerd en geïnterpreteerd worden,
aangezien deze vooral invloed heeft op de doorgaande, inkomende en uitgaande verkeersstromen, waarvan
de omvang gekend is op basis van de cordontellingen. De “knippen” in het centrum hebben daar bovenop ook
een invloed op bepaalde interne verkeerstromen binnen Asse-centrum, waarover de cordontellingen echter
geen informatie bieden. De beoordeling in stap 2 is derhalve noodgedwongen kwalitatief/semi-kwantitatief.
Een kanttekening: in stap 1 wordt er vanuit gegaan dat het doorgaand verkeer, waarvoor de rondweg in de
eerste plaats bedoeld is, deze weg ook effectief zal gebruiken (zie hieronder). Maar in de praktijk zal heel wat
doorgaand verkeer de doortocht, van zodra deze voldoende ontlast is, blijven verkiezen boven de rondweg,
omdat de doortocht nog steeds de kortste route biedt. Enkel door de “knippen” kan het verkeer gedwongen
worden om effectief de rondweg te gebruiken. Derhalve wordt in stap 1 de facto reeds een deel van het effect
van de “knippen” meegerekend.
Een tweede reden om in fase 1 toch al uit te gaan van een maximaal gebruik van de rondweg, is dat hiermee
de maximale belasting van de kruispunten op de rondweg kan ingeschat worden (zie §5.7.5.3).
Stap 1: Verschuivingen van verkeer naar de rondweg zonder circulatiemaatregelen in het centrum
Door de “knippen” in eerste instantie buiten beschouwing te laten, wordt ingeschat wat de spontane effecten
van de rondweg zijn, zonder bijkomende sturing. Er wordt bij deze inschatting uitgegaan van een aantal veronderstellingen. Ten eerste wordt verondersteld dat het bestemmingsverkeer van en naar Asse-centrum de
bestaande routes blijft volgen en geen gebruik maakt van de rondweg, indien deze een te grote omweg zou
betekenen. Routes waarbij de rondweg wordt genomen en vervolgens een heel stuk teruggereden moet
worden (b.v. aan Wijndruif richting Colruyt) worden als niet redelijk beschouwd.
Anderzijds wordt verondersteld dat AL het doorgaand verkeer verschuift naar de rondweg, voor zover de
omrijfactor niet te groot is. Dit dilemma stelt zich met name voor twee bewegingen, waar de rondweg de
gewenste route is, maar de doortocht duidelijk de kortste:
•

Het verkeer tussen N285 en N9-oost bij scenario 31: de kortste route is die doorheen het centrum,
ofwel via de N9-N285, ofwel via de (sluip)route Bloklaan-Boekfos:

•

Het verkeer tussen N285 en Assesteenweg bij scenario 32: de kortste route is die via N285-N9Huinegem.

Voor deze twee bewegingen worden beide opties, omrijden via de rondweg of niet, beschouwd.
Daarnaast geldt echter ook voor de bewegingen waarbij de rondweg géén aanzienlijke omweg impliceert, dat
heel wat doorgaand verkeer de doortocht zal blijven gebruiken – of terug zal gaan gebruiken – van zodra deze
voldoende ontlast is dankzij de rondweg en een vlotte doorstroming kent. M.a.w., de effecten van de rondweg worden in onderstaande beoordeling in zekere mate overschat.
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De bovenstaande oefening levert volgende resultaten op voor de situatie zonder “knippen” in het centrum:
Scenario

Doorgaand
verkeer >>
rondweg (1619u)

% van totaal
doorgaand
verkeer (16-19u)

Doorgaand
verkeer door
Asse noord >>
rondweg

% van totaal
doorgaand
verkeer door
Asse noord

Bestemmingsverkeer >>
rondweg (1619u)

% van totaal
bestemmingsverkeer (1619u)

Referentie

526

11,3 % (1)

0

0%

0

0%

Scen21

3456

74,4 %

0

0%

561

7,5 %

Scen22

2775

59,7 %

1723

64,7 %

0

0%

Scen31

4127 – 4411

88,8 – 94,9 % (2)

0

0%

773

10,4 %

Scen32

3438 – 4061

74,0 – 87,4 % (3)

2386

89,6 %

0

0%

Scen33

3446

74,1 %

1723

64,7 %

212

2,8 %

(1) Verkeer dat reeds de bestaande oosttangent gebruikt; (2) afhankelijk van het feit of het verkeer tussen N285 en
N9-oost de rondweg gebruikt of niet; (3) idem voor het verkeer tussen N285 en Assesteenweg

Uit de tabel blijkt duidelijk dat alle scenario’s voor een aanzienlijke daling van het doorgaand verkeer doorheen Asse zorgen, maar dat de scenario’s met de kleine rondweg beduidend meer doorgaand verkeer kunnen
wegtrekken uit het centrum van Asse dan de overeenkomstige Wijndruifscenario’s: 74% bij scen21 tegenover
60% bij scen22; 89 à 95% bij scen31 tegenover 74 à 87% bij scen32 en scen33. Het grootste verschil zit in de
verbinding Edingsesteenweg-Assesteenweg, die bij de gewestplantracés (deels) normaliter de rondweg zal
gebruiken en bij de Wijndruiftracés niet. In scenario 31 kan in principe ook de verbinding BrusselsesteenwegEdingsesteenweg via de (driekwarts) rondweg gebeuren.
Daar staat tegenover dat de scenario’s met het Wijndruiftracé ook de Nerviërsstraat ontlasten, waar 57% van
al het doorgaand verkeer door Asse (cordon Antea) passeert, waarvan 65 à 90% van verschoven worden naar
de rondweg.
Met de kleine rondweg kan ook een (weliswaar beperkt) deel van het bestemmingsverkeer omgeleid worden,
m.b. het bestemmingsverkeer tussen deelgebied Asse noord (Nerviërsstraat en aanpalende woonwijk) enerzijds en de Assesteenweg, de Brusselsesteenweg en (bij scen31) de Edingsesteenweg anderzijds, goed voor
maximaal ca. 10% van het totaal bestemmingsverkeer.
Stap 2: Bijkomende effecten van de “knippen” in het centrum
De “knippen” hebben een belangrijke impact op de mogelijke autobewegingen binnen Asse-centrum:
•

Rondweg volgens gewestplantracé: Het noordelijk deel van het stadscentrum (Huinegem en Tuinwijk) wordt fysiek afgesneden van de rest van het centrum. Er is echter wel een nieuwe doorsteek
tussen Prieelstraat en Kalkoven, vanwaar de rondweg kan bereikt worden, evenals via Huinegem.
Het zuidelijk deel van het stadscentrum wordt extern ontsloten via de Stationsstraat (naar de Brusselsesteenweg en de oostelijke rondweg) en via Bloklaan-Nieuwstraat (naar de Edingsesteenweg). In
fase 2 kan vanaf de Nieuwstraat Kalkoven bereikt worden via het kruispunt N9-N285, in fase 3 moet
hiervoor omgereden worden via de westtangent van de rondweg. De twee delen van het centrum
zijn dus nog wel onderling bereikbaar voor autoverkeer, maar met een aanzienlijke omrijfactor.

•

Rondweg volgens Wijndruiftracé: In deze scenario’s wordt de Prieelstraat niet geknipt, waardoor in
principe geen doorsteek tussen Prieelstraat en Kalkoven t.h.v. de randparking nodig is. Ook in dit
geval worden het zuidelijk en (groter) noordelijk deel van het gebied binnen de rondweg afgesneden
van elkaar, maar blijven ze onderling bereikbaar mits een aanzienlijke omrijfactor via de Wijndruif.
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De belangrijkste doorgaande verkeersstromen die zonder “knippen” nog wel door het verkeersluw te maken
24
gebied passeren omdat de omrijfactor via de rondweg te groot is , zijn de verbindingen EdingsesteenwegBrusselsesteenweg en – bij de Wijndruiftracés – Edingsesteenweg-Assesteenweg. Deze bewegingen worden
als volgt beïnvloed door de “knippen” (verkeerscijfers 16-19u):
•

Scenario 21 (knippen cfr. fase 2): verkeer tussen Edingsesteenweg en Brusselsteenweg (ca. 50 bew
per richting per uur) moet door de “knip” in Boekfos via Nieuwstraat-Kalkoven-rondweg rijden;

•

Scenario 22 (knippen cfr. fase 2): verkeer tussen Edingsesteenweg enerzijds en Brusselsesteenweg/
Assesteenweg anderzijds (samen ca. 170 bew/uur/richting) moet omrijden via de Nerviërsstraat, de
Wijndruif en de rondweg, of zoekt zich een sluiproute door het centrum (b.v. Prieelstraat-MarlierHuinegem);

•

Scenario 31 (knippen cfr. fase 3): verkeer tussen Edingsesteenweg en Brusselsteenweg (ca. 50 bew
per richting per uur) moet door de “knip” in Boekfos de driekwarts rondweg gebruiken (voor zover
het dit al niet spontaan doet zonder sturing, zie hiervoor)

•

Scenario 32 (knippen cfr. fase 3): verkeer tussen Edingsesteenweg enerzijds en Brusselsesteenweg/
Assesteenweg anderzijds (samen ca. 170 bew/uur/richting) moet omrijden via de west- en noordtangent, of zoekt zich een sluiproute door het centrum (b.v. Prieelstraat-Marlier-Huinegem)

•

Scenario 33 (knippen cfr. fase 3): verkeer tussen Edingsesteenweg enerzijds en Brusselsesteenweg/
Assesteenweg anderzijds (samen ca. 170 bew/uur/richting) moet omrijden via de Nerviërsstraat, de
Wijndruif en de rondweg, of zoekt zich een sluiproute door het centrum (b.v. Prieelstraat-MarlierHuinegem)

De effecten van de “knippen” op het bestemmingsverkeer van en naar het centrum hangen af van de richting
waarin de verkeersstromen lopen, die kunnen opgesplitst worden in vier hoofdrichtingen. Voor deelgebieden
Asse midden en Asse noord gaat het om volgende intensiteiten tijdens de avondspits (16-19u, in + uit):
Richting in- en uitgaand bestemmingsverkeer

NW (Gentsesteenweg, Dendermondsesteenweg, Putberg,
Merchtemsebaan) + verkeer tussen A-midden en A-noord)

Asse
midden – in

Asse
midden –
uit

Asse noord
– in

Asse noord
– uit

915

1281

1008

997

ZW (Edingsesteenweg)

527

650

111

101

ZO (Brusselsesteenweg + A-zuid)

1247

955

256

159

NO (Assesteenweg)

411

363

89

57

Het bestemmingsverkeer van Asse noord wordt bij de gewestplanscenario’s niet wezenlijk beïnvloed door de
“knippen” in het centrum, omdat het verkeer uit het ZO en NO (fase 2+3) en ZW (fase 3) zonder sturing reeds
de rondweg gebruikt (zie ook hiervoor), en het verkeer uit het NW en (in fase 2) ZW niet gehinderd wordt
door de “knippen”. Bij de Wijndruifscenario’s is er geen invloed op het verkeer uit het NW en ZW. Het verkeer
uit het ZO en NO wordt in principe verondersteld om te rijden tot aan de Wijndruif en vandaar terug te rijden
of omgekeerd, maar de kans is reëel dat een sluiproute doorheen het centrum genomen wordt. Om dit te
vermijden zou dus een bijkomende knip nodig zijn (b.v. in de Prieelstraat).
De effecten op het bestemmingsverkeer van Asse midden is moeilijker in te schatten omdat de tellingen niet
toelaten om binnen dit gebied een onderscheid te maken tussen het verkeer gegenereerd door het verkeersluw gemaakt gebied zelf en het noordelijk, zuidelijk en oostelijk deel die fysiek van elkaar gescheiden worden).
Hierbij toch een poging tot inschatting:

24

Inclusief verkeer dat hier conform de wegencategorisering zou moeten passeren, maar vanwege de fileproblemen een sluiproute
neemt. De beperkte stromen van en naar Prieelstraat, Putberg en P. Ascanusstraat (max. 20 bew/uur/richting) worden hier buiten
beschouwing gelaten.
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•

Het inkomend bestemmingsverkeer is wellicht vooral gericht op de voorzieningen in en direct rond
het verkeersluw gebied, en zal normaliter weinig beïnvloed worden, ervan uitgaand dat de bezoekers
de voor hun meest logische randparking kiezen.

•

Van het uitgaand bestemmingsverkeer kan verondersteld worden dat dit vooral woon-werkverkeer
richting Brussel is. Het verkeer vanuit Huinegem/Tuinwijk gebruikt hiervoor in principe de route Huinegem-oosttangent en het verkeer uit het ZO deel van het stadscentrum de Stationsstraat. Het ZW
deel van het centrum heeft door de “knip” in Boekfos geen korte verbinding meer met de Brusselsesteenweg, en moet omrijden via de rondweg, de N285-E40 of één of andere sluiproute. Bij de Wijndruifscenario is de omrijfactor via de rondweg voor dit verkeer verhoudingsgewijs zeer groot, en dus
ook het risico op intern sluipverkeer.

•

Verkeer richting E40 en Ternat vanuit het N en ZO deel van het centrum kan bij de gewestplanscenario’s vanaf resp. de rotonde en het station de rondweg gebruiken. Bij de Wijndruifscenario’s zal,
gezien de grote omrijfactor via de Wijndruif, wellicht een sluiproute via de Prieelstraat naar Kalkoven
gezocht worden. Het verkeer vanuit het ZW deel van het centrum richting E40 wordt niet beïnvloed
door de “knippen”.

•

Verkeer richting Aalst en Dendermonde vanuit Huinegem/Tuinwijk gebruikt de kleine resp. grote
noordtangent. Verkeer vanuit het zuidelijk deel van het centrum bereikt de N9 via Boekfos-BloklaanNieuwstraat (fase 2) en de kleine resp. grote westtangent.

Het intern autoverkeer tussen Asse midden en Asse noord zal, gelet op de omrijfactor, wellicht in hoofdzaak
via interne (sluip)routes verlopen. De “knippen” zijn echter hopelijk een stimulans om het autogebruik te ontmoedigen voor deze korte verplaatsingen.
Algemeen kan dus gesteld worden dat de gewestplanscenario’s veel compatibeler zijn met de geplande
circulatiemaatregelen in het centrum, omdat de eruit voortvloeiende omrijfactoren voor het lokaal verkeer
beduidend kleiner zijn dan bij de Wijndruifscenario’s, waardoor het risico op het ontstaan van interne sluiproutes (voorzover deze überhaupt bestaan) ook veel kleiner is. Indien men bij de Wijndruifscenario’s interne
sluiproutes wil vermijden, moet men extra “knippen” inleggen (b.v. in de Prieelstraat) en dus de facto het
verkeersluw gebied nog uitbreiden.
Bij het “knippen” van Boekfos moet wellicht ook ingegrepen worden in Witteramsdal, omdat deze smalle
straat anders de rol van sluiproute tussen de Edingse- en de Brusselsesteenweg dreigt over te nemen.

5.7.5.3 Beoordeling verkeersafwikkeling op de relevante kruispunten per scenario
Ook voor dit aspect gebeurt de beoordeling om louter methodologische redenen in twee stappen; eerst
zonder “knippen” (kwantitatief) en vervolgens met “knippen” (kwalitatief). Deze beoordeling maakt gebruik
van eenvoudige parametrische rekentools (zie §5.7.3). Later zal, voor wat het gekozen voorkeurstracé betreft,
op project(-MER-)niveau meer gedetailleerd onderzoek m.b.v. microsimulaties uitgevoerd moeten worden.
Stap 1: Beoordeling van de situatie zonder circulatiemaatregelen in het centrum
In onderstaande paragrafen worden de (theoretische) referentiesituatie en de vijf rondwegscenario’s beoordeeld per relevant kruispunt. Het is immers de verkeersafwikkeling op de kruispunten die bepalend is voor de
gehele doorstroming. Vervolgens wordt een synthese gemaakt per scenario. De evaluatie gebeurt voor het
drukste avondspitsuur (18-19u) en gaat er zoals gezegd vanuit dat enkel doorgaand verkeer gebruik maakt van
de rondweg, maar dan wel in maximale mate. T.a.v. de kruispuntbelastingen is dit te beschouwen als een
“worst case”-benadering. Bij de lichtengeregelde kruispunten wordt, zoals in de referentiesituatie, uitgegaan
van een optimale en (quasi) conflictvrije lichtenregeling, met een maximale cyclustijd van 3’ (indien mogelijk
<2’).
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Kruispunt Wijndruif (N9-N47)
Ref + scen21 + scen31

De theoretische referentiesituatie heeft t.o.v.
de getelde waarden een iets lagere intensiteit
stadinwaarts maar een veel hogere intensiteit
staduitwaarts (+30%), door het toevoegen van
het sluipverkeer via Prieelstraat en Kelestraat.
Dit zorgt ervoor dat – bij een optimale lichtenregeling – de verzadigingsgraad staduitwaarts
zowel richting Aalst als Dendermonde stijgt tot
ca. 90% (t.o.v. ca. 70%). Stadinwaarts vanuit
Dendermonde bedraagt de verzadigingsgraad
slechts ca. 55%. Tijdens de ochtendspits zou de
situatie omgekeerd maar iets minder ernstig
zijn.
Bij de rondwegscenario’s met het gewestplantracé (21 en 31) verandert de toestand op
kruispunt Wijndruif niet, aangezien de aantakking van de rondweg zich bijna 1km verder
stadinwaarts bevindt. M.a.w., het (risico op)
sluipverkeer blijft vrijwel zeker bestaan.

Scen22 + scen33

In scenario’s 22 en 33 takt de noordelijke
rondwegtangent als een vierde oostelijke arm
aan op kruispunt Wijndruif. Deze tangent kan
het doorgaand verkeer overnemen tussen de
Wijndruif (N9/N47) enerzijds en de Asse- en
Brusselsesteenweg anderzijds, zijnde ca. 650
pae/u (2 rijrichtingen samen) of ca. 1/3 van het
totaal verkeer op de Nerviërsstraat.
Inzake kruispuntinrichting zijn er twee opties:
een vierarmig lichtengeregeld kruispunt of een
rotonde. Optimale lichtenregeling levert een
maximale verzadigingsgraad van ca. 80% op,
een rotonde ca. 90% (staduitwaarts vanuit de
Nerviërsstraat). M.a.w.: het toevoegen van een
kruispuntarm heeft (bij gelijke totale kruispuntbelasting) niet significante tot licht positieve
effecten op de doorstroming op kruispunt
Wijndruif. Het (risico op) sluipverkeer blijft
echter vrijwel zeker bestaan.
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Scenario 32

In scenario 32 wordt kruispunt Wijndruif
uitgebreid met twee extra kruispuntarmen
(zowel de noordelijke als de westelijke rondwegtangent). Door toevoeging van de westtangent wordt de noordtangent meer benut
(van ca. 650 naar ca. 900 pae/u) en wordt de
Nerviërsstraat verder ontlast (tot ca. 950
pae/u), maar de westtangent zelf haalt slechts
ca. 500 pae/u (2 rijrichtingen samen).
Qua kruispuntinrichting zijn er drie opties:
• vijfarmige rotonde: verzadigingsgraad van
ca. 90% op de Nerviërsstraat en de noordtangent, ca. 80% op de N47
• vijfarmig VRI- kruispunt: verzadigingsgraad
van 100% of meer voor 5 van de 10 bewe25
gingen (lichtenregeling op een vijfarmig
kruispunt is zeer complex, met korte
groenfases per beweging)
• ontdubbeling in twee VRI-kruispunten (Tkruispunt Gentsesteenweg-westtangent en
vierarmig kruispunt Wijndruif, cfr. 22 en
33): verzadigingsgraad van bijna 100% voor
4 van de 8 bewegingen op de Wijndruif,
geen problemen op het T-kruispunt

Zowel een vijfarmig VRI-kruispunt als een ontdubbeling in twee VRI-kruispunten leveren onaanvaardbaar hoge
verzadigingsgraden op, die bovendien een duidelijke verslechtering van de referentiesituatie impliceren. Op
basis van de capaciteitsberekeningen zou een vijfarmige rotonde een lagere verzadigingsgraad hebben, die
niet slechter – maar ook niet beter – is dan de referentiesituatie. De gebruikte berekeningstool houdt echter
geen rekening met de diameter van de rotonde en de onderlinge afstand tussen de rotondearmen, die bij een
vijfarmige rotonde kleiner is dan bij een drie- of vierarmige rotonde van dezelfde afmetingen. Om bij een
vergelijkbare belasting eenzelfde doorstroming te garanderen, moet een vijfarmige rotonde in de praktijk een
grotere diameter hebben dan een rotonde met minder armen, en de vooropgestelde minimumdiameter van
35m zou daarbij absoluut niet volstaan. Anderzijds zou een rotonde met een ruimere diameter meer ruimtebeslag en dus (nog) meer onteigeningen vereisen.
Reeds in de startnota voor de eerder gerealiseerde herinrichting van kruispunt Wijndruif (TV3V, 2004) werd
een rotonde – met slechts drie kruispuntarmen – als een weinig wenselijke kruispuntoplossing beoordeeld en
werd duidelijk de voorkeur gegeven aan een VRI, en dit op meerdere gronden:
•

een rotonde vergt meer ruimtebeslag en onteigeningen, in het bijzonder indien ze ook geschikt moet
zijn voor uitzonderlijke transporten (in dat geval is een minimale buitendiameter 55m vereist);

•

een VRI biedt via een stuurbare lichtenregeling de mogelijkheid om het openbaar vervoer een voorkeursbehandeling te krijgen en haar doorstroming aldus te verbeteren, wat bij een rotonde niet
mogelijk is;

•

rotondes zijn minder veilig en comfortabel voor fietsers en voetgangers dan lichtengeregelde kruispunten; bovendien vergt de fietsinfrastructuur bijkomende ruimtebeslag.

25

Aangezien er slechts ruimte beschikbaar is voor twee toekomende rijstroken per kruispuntarm, werden per arm de twee linkse en de
twee rechtse bewegingen gegroepeerd (b.v. vanaf de N47: N9 Aalst + W rondweg op de rechterstrook en N9 centrum + N rondweg op de
linkerstrook)
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Aldus kan gesteld worden dat scenario 32, met aansluiting van zowel de noord- als de westtangent op/t.h.v.
kruispunt Wijndruif, op verkeerskundig vlak niet redelijk wordt geacht, aangezien noch met een enkel of
dubbel VRI-kruispunt, noch met een rotonde van redelijke afmetingen een aanvaardbare doorstroming kan
verzekerd worden bij de huidige (of toekomstige) verkeersintensiteiten. Bij scenario’s 22 en 33 (vierarmig
kruispunt) gaat de voorkeur eveneens duidelijk uit naar een VRI-inrichting.

Kruispunt Huinegem (rotonde)
Ref

Ten opzichte van de tellingen uit 2011 bevat de
theoretische referentiesituatie meer verkeer op de as
Huinegem-Assesteenweg (toevoeging sluipverkeer +
verkeer van Merchtemsebaan cfr. wegenwerken op
24/10/2013), maar minder verkeer op de rondweg
(aftrek inkomend bestemmingsverkeer dat omrijdt
via de rondweg om de spoorwegkruising te
vermijden).
Met verzadigingsgraden tussen 20% en 55% stelt zich
op deze rotonde geen enkel doorstromingsprobleem
in de referentiesituatie.

Scen21 + scen31 + scen 32

Door toevoeging van de noordtangent (gewestplantracé) of de aaneensluitende noord+westtangent
(Wijndruiftracé) wordt Huinegem sterk ontlast van
doorgaand verkeer, vnl. tussen Assesteenweg
enerzijds en Wijndruif en N285 anderzijds, en wordt
de bestaande oosttangent veel meer benut
(toevoeging van verkeer tussen Brussel-sesteenweg
en Wijndruif). Beide rondwegtangenten halen ca. 900
pae/u (2 rijrichtingen samen).
De verzadigingsgraden op de rotonde nemen
logischerwijs toe, maar met 30% tot 70% (arm Assesteenweg) is een vlotte doorstroming nog altijd
gegarandeerd.
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Scen 22 + scen33

In de Wijndruifscenario’s zonder westtangent of een
niet op de noordtangent aansluitende westtangent
wordt Huinegem minder ontlast en wordt de noordtangent minder benut (ca. 650 i.p.v. ca. 900 pae/u)
dan in de scenario’s 21, 31 en 32, omdat het verkeer
tussen Assesteenweg en N285 doorheen Assecentrum blijft rijden.
Qua kruispuntbelasting maakt dit evenwel weinig
verschil, met verzadigingsgraden tussen 35% en 70%
(arm Assesteenweg), en is ook in deze scenario’s een
vlotte doorstroming gegarandeerd.

Kruispunt station (N9-oosttangent)
Ref

Ten opzichte van de tellingen uit 2011 bevat de
theoretische referentiesituatie meer stadin- en staduitwaarts verkeer, door het toevoegen (in de mate
van het mogelijke) van het sluipverkeer van en naar
Brussel.
Bij een optimale lichtenregeling zou de maximale verzadigingsgraad in deze referentiesituatie net boven
de 60% liggen, wat dus op een vlotte doorstroming
wijst – weliswaar abstractie gemaakt van de filevorming tijdens de periodes dat de spoorwegovergang gesloten is.
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Scen21 + scen 22 + scen31 + scen 32 + scen 33

Alle rondwegscenario’s hebben (quasi) hetzelfde
effect op het kruispunt N9-oosttangent: de verschuiving van ca. 500 pae/u (2 rijrichtingen samen) van de
Stationsstraat naar de oosttangent, overeenkomend
met het doorgaand verkeer tussen de Brusselse26
steenweg en de Wijndruif .
Indien geen rekening wordt gehouden met de spoorwegoverweg, heeft deze verschuiving geen significant
effect qua kruispuntbelasting: bij een optimale
lichtenregeling blijft de maximale verzadigingsgraad
net boven de 60% liggen. In realiteit zal zich echter
een duidelijke verbetering voordoen, omdat de
verkeersstromen die hinder ondervinden van de
frequente sluiting van de spoorwegoverweg veel
kleiner worden en de files dus beduidend korter
zullen zijn.

Kruispunt Kalkoven (enkel scenario’s met gewestplantracé voor noord- en/of westtangent)
Scenario 21

In de theoretische referentietoestand bedraagt de
verkeersintensiteit op Kalkoven tijdens de avondspits ca.
750 pae/u richting centrum en ca. 1200 pae/u richting
Wijndruif.
Bij scenario 21 (noordtangent volgens gewestplan) kan de
rondweg ca. 35% van het verkeer op Kalkoven wegtrekken van de doortocht, nl. het doorgaand verkeer tussen
Wijndruif (en Putberg) enerzijds en Asse- en Brusselsesteenweg anderzijds. Gelet op de korte afstand tussen het
nieuw kruispunt en de N285 (ca. 200m) wordt verondersteld dat het doorgaand verkeer tussen Assesteenweg en
N285 eveneens de noordtangent en een klein stukje N9
gebruikt (een kleine 250 pae/u, 2 rijrichtingen samen).
Inzake kruispuntinrichting zijn er twee opties:
27
• rotonde : verzadigingsgraad van ca. 100% op arm
vanuit centrum, ca. 90% op noordtangent
• VRI-kruispunt: verzadigingsgraad van ca. 90% voor de
2 staduitwaartse bewegingen

26
In gewestplanscenario’s 21 en 31 wordt een beetje meer verkeer (verschil ca. 30 pae/u) onttrekken aan de Stationsstraat, omdat ook
het verkeer tussen Putberg en Brusselsesteenweg mee verschuift naar de rondweg, wat niet het geval is bij de Wijndruifscenario’s. Maar
naar kruispuntbelasting toe is dit verschil niet significant.
27

Eenstrooksrotonde met enkele toeritten; wegens groot ruimtebeslag in een dicht bebouwde omgeving wordt een dubbelstrooksrotonde met dubbele toeritten weinig wenselijk geacht.
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Scen31

De toevoeging van de westtangent in het verlengde van
de noordtangent heeft geen invloed op het gebruik van
de noordtangent, omdat het verkeer tussen Assesteenweg-N285 reeds op deze tangent zat, maar dit verkeer
verschuift wel van het stadinwaarts deel van Kalkoven
naar de westtangent. Daarnaast verschuift ook het
verkeer tussen N285 en Wijndruif (+ Putberg) van de
doortocht naar de westtangent.
Het basisontwerp van dit kruispunt (zie §2.4.3 en §4.2.3)
is een rotonde op maaiveld met een tunnel voor het
rechtdoor rijdend verkeer op de rondweg. Hoewel de
hoeveelheid verkeer die deze tunnel gebruikt beperkt zou
zijn (115 à 119 pae/u per rijrichting = doorgaand verkeer
Assesteenweg-N285), zorgt hij voor een relevante
ontlasting van de rotonde, met een verzadigingsgraad van
max. ca. 80% (arm N9-centrum), tegenover bijna 90%
indien al het verkeer op de rotonde zou afgewikkeld
worden.
Een andere optie is een VRI-kruispunt op maaiveld
(zonder tunnel). Vanwege de grote kruisende verkeersstromen stijgt de maximale verzadigingsgraad (bij een
optimale lichtenregeling) tot ca. 100%. Met een tunnel
voor doorgaand verkeer op de rondweg zakt dit cijfer tot
net onder 95%.
Er is wel een mogelijkheid om de doorstroming op dit
kruispunt fundamenteel te verbeteren, nl. een tunnel
voor het rechtdoor rijdend verkeer op Kalkoven zelf. Maar
deze optie is technisch onhaalbaar zonder grootschalige
onteigeningen langs weerszijden van de N9, omdat het
huidig dwarsprofiel te smal is voor 2x2 rijstroken.

Scen33

In het hybride scenario, met noordtangent via Wijndruiftracé en westtangent via gewestplantracé, heeft de westtangent slechts een beperkte potentie, nl. enkel voor het
doorgaand verkeer tussen Wijndruif (+ Putberg) en N285,
zijnde slechts ca. 250 pae/u beide rijrichtingen samen.
De belasting van Kalkoven richting centrum is quasi
dezelfde als bij scenario 31, maar op de N9 stadsuitwaarts
ligt de belasting veel lager dan in de voorgaande
scenario’s (ca. 1300 t.o.v. ca. 1950 pae/u), omdat het
doorgaand verkeer tussen Wijndruif en Asse-/Brusselseteenweg wordt omgeleid via de noordtangent aan de
Wijndruif.
Daardoor liggen de verzadigingsgraden op het kruispunt
Kalkoven veel lager: maximaal ca. 65% op een rotonde of
ca. 55% op een VRI-kruispunt (beide op arm N9-centrum).
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Kruispunt Nieuwstraat-westtangent (enkel scenario’s met westtangent)
Scen31 + scen32

In de theoretische referentietoestand bedraagt de
verkeersintensiteit op de Nieuwstraat tijdens de avondspits ca. 600 pae/u in beide richtingen.
Bij de scenario’s waarbij de noord- en westtangent in
elkaars verlengde liggen, kan de westtangent benut
worden door alle doorgaand verkeer tussen N285
enerzijds en Wijndruif, Putberg en Assesteenweg
anderzijds, zijnde ca. 500 pae/u (2 richtingen samen). De
Nieuwstraat stadinwaarts (o.a. t.h.v. atheneum) wordt in
gelijke mate ontlast.
Bij een VRI-kruispunt met optimale lichtenregeling
bedraagt de verzadigingsgraad maximaal ca. 45%, bij een
rotonde maximaal ca. 55%. Op dit kruispunt doen zich dus
totaal geen doorstromingsproblemen voor.

Scen33

In het hybride scenario, met noordtangent via Wijndruiftracé en westtangent via gewestplantracé, heeft de westtangent slechts een beperkte potentie, nl. enkel voor het
doorgaand verkeer tussen Wijndruif (+ Putberg) en N285,
zijnde slechts ca. 250 pae/u beide rijrichtingen samen.
Maar dit levert geen significante verschillen op qua
verzadigingsgraad op het kruispunt N285-westtangent:
deze bedraagt maximaal nog altijd ca. 45% bij een VRIkruispunt en ca. 55% bij een rotonde.

Kruispunt N9-N285
Zoals aangegeven in §5.7.4.2 bedraagt de actuele verzadigingsgraad op dit kruispunt ca. 90% voor de bewegingen Steenweg > Nieuwstraat en Kalkoven > Steenweg, en is dit een onderschatting van de reële problematiek omdat heel wat verkeer – wellicht meerdere 100’en pae per uur per richting – dit kruispunt vermijdt via
diverse sluiproutes. Het is niet mogelijk om een betrouwbare inschatting te maken van de kruispuntbelasting
indien alle sluipverkeer de geijkte route zou volgen, omdat de exacte herkomst/bestemming van het bestemmingsverkeer binnen Asse-centrum niet kan afgeleid worden uit de verkeerstellingen. Maar het mag duidelijk
zijn dat, indien er effectief enkele honderden pae per richting zouden toegevoegd worden op de N9, de maximale verzadigingsgraad (ruim) boven de limiet van 100% zouden uitkomen.
Het inschattingsprobleem stelt zich enkel voor het bestemmingsverkeer, niet voor het doorgaand verkeer.
Aangezien verondersteld wordt dat het bestemmingsverkeer toch geen gebruik maakt van de rondweg, kan,
ondanks de onzekerheid over de exacte kruispuntbelasting in de referentiesituatie, een redelijk betrouwbare
inschatting gemaakt worden van de mate waarin het kruispunt N9-N285 ontlast wordt in de verschillende
scenario’s op basis van de potentiële verschuivingen van doorgaand verkeer:
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Scenario

Doorgaand
verkeer op
kpt (pae/u)

Ref

1324

Scen21

647

-51%

Scen22

669

-49%

% afname
doorgaand
verkeer

Scenario

Doorgaand
verkeer op
kpt (pae/u)

% afname
doorgaand
verkeer

% afname
totaal
verkeer

Scen31

158

-88%

-49%

-28%

Scen32

173

-87%

-48%

-27%

Scen33

295

-78%

-43%

% afname
totaal
verkeer (1)

(1) in de veronderstelling dat ca. 45% van het verkeer op kruispunt N9-N285 bestemmingsverkeer is

In alle scenario’s is er een sterke ontlasting van kruispunt N9-N285 t.o.v. de theoretische referentiesituatie,
van minstens 25% in de scenario’s met enkel een noordelijke tangent, tot bijna 50% in de scenario’s waarbij
ook de westelijke tangent wordt gerealiseerd. Bovendien betekent dit ook een verbetering t.o.v. de actuele
situatie waarbij heel wat sluipverkeer dit kruispunt vermijdt. Een zeer grove inschatting van de verzadigingsgraden levert een maximum van ca. 80% op in scenario’s 21 en 22 en van slechts ca. 50% in scenario’s 31 en
32.
Samenvatting
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de maximale verzadigingsgraden (bij benadering) per kruispunt
tijdens het drukste avondspitsuur voor de theoretische referentiesituatie en de vijf rondwegscenario’s met
maximale omleiding van het doorgaand verkeer. Daarbij wordt telkens de resp. kruispuntinrichting aangegeven (R = rotonde, V = VRI-kruispunt, R+T = rotonde + tunnel voor doorgaand verkeer op rondweg). Toepassing van het significantiekader levert de scores tussen haakjes op:
Kruispunt

Ref

Scen21

Scen22

Scen31

Scen32

Scen33

Wijndruif

V: 90%

V: 90% (0/-1)

R: 90% (0/-1)

V: 90% (0/-1)

R: >=100% (-3)

R: 90% (0/-1)

V: >=100% (-3)

V: 80% (+1)

V: 80% (+1)
Huinegem

R: 55%

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

Station

V: 60%

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

Nvt

R: 100% (-2/-3)

Nvt

R: 90% (-1/-2)

Nvt

Kalkovenrondweg

V: 90% (-1/-2)

R+T: 80% (0/-1)

R: 65% (0)
V: 55% (0)

V: 100% (-2/-3)
V+T: 95% (-2)
Nieuwstraatrondweg
N9-N285

Nvt
V: >100%

Nvt
V: 80% (+1/+2)

Nvt
V: 80% (+1/+2)

R: 55% (0)

R: 55% (0)

R: 55% (0)

V: 45% (0)

V: 45% (0)

V: 45% (0)

V: 50% (+3)

V: 50% (+3)

V: 60%
(+2/+3)

Het doel van deze oefening is enkel om reeds in het planstadium potentiële knelpunten te detecteren, niet
om al concrete uitspraken te doen over de gewenste kruispuntconfiguratie. Deze dient bepaald te worden op
projectniveau.
Een hoge/verhoogde verkeersintensiteit op de rondweg is noodzakelijk om het centrum in de beoogde mate
te kunnen ontlasten. Een hoge(re) verzadigingsgraad op de kruispunten op de rondweg is derhalve onvermijdelijk en wordt niet als problematisch beoordeeld, voor zover er geen oververzadigde situaties ontstaan.
Stap 2: Bijkomende effecten van de “knippen” in het centrum
In principe leiden de verkeersverschuivingen ten gevolge van de “knippen” in het centrum niet tot een significante wijziging in de totale belasting van de kruispunten op de rondweg. Immers, aangezien de omvang van
het in- en uitgaand verkeer niet wijzigt, blijft de belasting van de staduitwaartse armen (resp. Brusselse-
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steenweg, Assesteenweg, Gentsesteenweg, Dendermondsesteenweg en Edingsesteenweg) gelijk. Er is enkel
een verschuiving van verkeer van de stadinwaartse kruispuntarm naar de rondwegarm(en).
Op de VRI-kruispunten zouden verschuivingen van verkeer zonder verkeerstoename geen significant verschil
in verzadigingsgraad mogen veroorzaken – noch in negatieve noch in positieve zin – aangezien de lichtenregeling kan aangepast worden aan de gewijzigde verkeersintentiteiten per arm. Anders ligt de situatie op de
rotondes, omdat daar elke arm evenwaardig is:
•

Op de rotonde Huinegem blijft de arm Assesteenweg ook na toevoeging van bestemmingsverkeer
aan de rondweg (en afname in Huinegem) wellicht de drukste arm, en is derhalve geen verhoging van
de verzadigingsgraad te verwachten.

•

Op de rotonde Kalkoven met tunnel (scenario 31) zou de actueel drukste kruispuntarm (Kalkoven
stadinwaarts) sterk ontlast worden, en verschuift dit verkeer wellicht in hoofdzaak naar de noordtangent. Deze kruispuntarm heeft nog een vrij ruime restcapaciteit (ca. 70% verzadigingsgraad),
waardoor deze verschuiving wellicht niet voor een verslechtering van de doorstroming op de rotonde
zorgt (maar wellicht ook niet voor een verbetering). Zonder tunnel zou er wel een verslechtering zijn,
aangezien de verzadigingsgraad op de arm noordtangent met enkel doorgaand verkeer reeds ca. 90%
bedraagt.

•

In scenario 32, met een vijfarmige rotonde aan de Wijndruif, zou een verdere verschuiving van
verkeer van de Nerviërsstraat naar de noordtangent problematisch zijn, omdat een noordtangent
met enkel doorgaand verkeer reeds de zwaarst belaste arm van de rotonde is (verzadigingsgraad ca.
90%). Indien de verschuiving vooral naar de (onderbenutte) westtangent zou gebeuren, zijn minder
problemen te verwachten. Er werd echter al eerder geconcludeerd dat een vijfarmige rotonde op de
Wijndruif geen redelijke oplossing is.

Dit is evenwel zonder rekening te houden met de ”omrijbewegingen” van verkeer als gevolg van de “knippen”
in het centrum, b.v. via de Wijndruif of de Edingsesteenweg van/naar resp. de noord- en westtangent. Deze
omrijbewegingen zorgen wel voor een verhoging van de totale kruispuntbelasting. Ze treden beduidend meer
op bij de Wijndruifscenario’s, in het bijzonder op het kritische Wijndruifkruispunt, vooral door de aanwezigheid van een aantal verkeersaantrekkende polen in de Nerviërsstraat (Colruyt,…).
De knippen in het centrum zorgen voor een verdere ontlasting (fase 2) of het volledig verkeersluw maken
(fase 3) van kruispunt N9-N285. Het kruispunt N9-Huinegem wordt reeds in fase 2 volledig verkeersluw
gemaakt.
Zoals gezegd is te verwachten dat de verkeersintensiteit op de westtangent en (bij scenario 31) in de tunnel
onder Kalkoven zonder “knippen” zeer beperkt zal zijn. Ook na toevoeging van doorgaand en bestemmingsverkeer dat omwille van de “knippen” in het centrum naar de rondweg verschuift, zal de belasting van de
westtangent kleiner blijven dan die van de noord- en oosttangent, omdat de hoofdstroom van het verkeer nu
eenmaal Brussel-Aalst/Dendermonde is en blijft. Dit doet niets af aan de noodzaak om de westtangent te
realiseren om fase 3 van het mobiliteitsplan te kunnen implementeren. De westtangent kan, vanwege de hoge
verkeersdruk in Asse, het verschil maken tussen een nog steeds kritische (in fase 2) en een minder kritische
toestand of tussen een redelijke dan wel sterke verbetering van de doorstroming.

5.7.5.4 Effecten van de rondweg op openbaar vervoer en zwakke weggebruikers
Alle bussen van De Lijn doorheen Asse volgen in meer of mindere mate de N9 en staan bij gebrek aan vrije
busbanen mee in de file met het overig autoverkeer, vooral aan de spoorovergang aan het station, aan het
kruispunt N9-N285 en/of aan de Wijndruif (cfr. verschil in reistijd tussen spits- en daluren). Het omleiden van
het grootste deel van het doorgaand verkeer naar de rondweg zorgt, ongeacht het gekozen scenario, voor een
sterke ontlasting van de N9 doorheen het centrum, en dus voor een (sterke) verbetering van de doorstroming
van het openbaar vervoer. Niettemin blijft het knelpunt aan de Wijndruif behouden en ontstaat in scenario 21
en mogelijks ook in scenario 31 een nieuw knelpunt op het nieuw kruispunt N9-rondweg. Maar de files zullen
normaliter veel korter en kortstondiger zijn dan in de referentietoestand. De doorstroming van het openbaar
vervoer (dat wel door het verkeersluw gemaakt gebied mag blijven rijden) zal door de “knippen” in het
centrum nog verder verbeterd worden.
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Het verdringen van het doorgaand verkeer naar de rondweg zal de verkeersveiligheid en het comfort van de
fietsers en voetgangers en de oversteekbaarheid van de N9 aanzienlijk verbeteren. Het fietsverkeer blijft
grotendeels de doortocht en de centrumstraten gebruiken. De veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers zal door de “knippen” in het centrum nog verder verbeterd worden.
Om hun ruimtelijke impact te beperken worden de noord- en westtangent immers (best) niet voorzien van
fietspaden.
Bij de realisatie van de rondwegtangenten worden een aantal gekruiste lokale wegen doorgeknipt of alleszins
afgesloten voor autoverkeer. De effecten op het fietsverkeer kunnen als volgt ingeschat worden:
•

•

Westtangent:
o

Alle tracés knippen Rampelberg (doodlopend straatje/veldweg) >> geen effecten

o

W1 loopt in viaduct boven Koensborre met fietstunnel >> geen effecten

o

W1bis knipt Koensborre >> oversteekbaarheid voor fietsers niet problematisch gezien de
lage verwachte verkeersintensiteiten op de westtangent

o

W5/W5bis knipt Putberg >> oversteekbaarheid voor fietsers niet problematisch gezien de
lage verwachte verkeersintensiteiten op de westtangent

Noordtangent:
o

N1/N1bis/N1ter knipt Tienbergen (straatje/veldweg tussen Prieelstraat en Mollemseweg) >>
geen effecten

o

N1/N1bis loopt in sleuf/tunnel onder Prieelstraat met fietsbrug >> geen effecten

o

N3 loopt in sleuf/tunnel onder Mollemseweg met fietsbrug >> geen effecten

o

Alle tracés kruisen de spoorweg ongelijkgronds >> geen effecten op het naast de spoorweg
geplande fietsroute

Tracé N1-W1 loopt in sleuf/tunnel onder Kalkoven en tracé N3 onder Prieelstraat en Krokegemseweg, maar in
deze straten wordt alle bovengrondse circulatie behouden, dus zowel het autoverkeer als het fietsverkeer.

5.7.5.5 Effecten van de andere planonderdelen
Woonprojecten in KSG Asse
De taakstelling van het KSG Asse bedraagt slechts 310 à 346 woningen, maar alleen al de woonprojecten die
op korte termijn gepland (of inmiddels reeds gerealiseerd) zijn, vertegenwoordigen reeds 862 woningen. Voor
de inschatting van de mobiliteitseffecten gaan we dan ook uit van dit worst case scenario.
Volgens de CROW-kengetallen genereert een woning gemiddeld 3,79 voertuigbewegingen per etmaal, waarvan 0,43 tijdens het avondspitsuur (0,32 inkomend, 0,11 uitgaand). Toegepast op 862 woningen komt dit neer
op 276 inkomende en 95 uitgaande voertuigbewegingen. Aangezien deze verkeersgeneratie verspreid is over
tientallen woonprojecten verspreid over het stedelijk gebied, is het niet mogelijk deze verkeersstromen
concreet toe te wijzen.
Ze kan enkel afgewogen worden tegen de totale hoeveelheid verkeer in Asse-centrum, ingeschat o.b.v. de
cordontellingen. Dit totaal, omgerekend naar pae/u, bedraagt ca. 4500 pae, te vermeerderen met het intern
autoverkeer binnen het cordon, dat ongetwijfeld ook nog meerdere 100’en pae bedraagt. Realisatie van de
862 bijkomende woningen zou aldus neerkomen op een totale verkeerstoename met ca. 7%. Gezien de reeds
kritische verzadigingsgraad van bepaalde kruispunten in de referentiesituatie en de rondwegscenario’s bij de
actuele verkeersintensiteiten, kan een verkeerstoename met 7% op deze kruispunten zeer problematisch zijn.
Uitbreiding KMO-zone Mollem en “scharnierproject”
De KMO-zone Mollem heeft een totale oppervlakte van 72,6 ha, waarvan 61,9 ha in gebruik en 10,7 ha interne
reserve. De verkeersgeneratie van het bedrijventerrein kan goed ingeschat worden op basis van de resultaten
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van de verkeerstellingen in meetpunten G en J, omdat alle in- en uitgaand verkeer van de KMO-zone per
definitief via één van beide meetpunten moet passeren, en er langs de Assesteenweg tussen de twee meetpunten geen andere functies aanwezig zijn. Het verschil tussen het inkomend verkeer aan punt G en het
uitgaand verkeer J of omgekeerd vormt derhalve het inkomend verkeer naar het bedrijventerrein. Het verschil
tussen het uitgaand verkeer aan punt J dat niet aan punt G is gepasseerd of omgekeerd komt overeen met het
uitgaand verkeer uit het bedrijventerrein.
Deze berekeningen leveren volgende resultaten op:
Van/naar Asse

# vtg op 3 uur

Van/naar Bollebeek

Totaal

OS in

OS
uit

AS in

AS uit

OS in

OS
uit

AS in

AS uit

OS in

OS
uit

AS in

AS uit

748

238

458

635

461

175

237

629

1209

413

695

1264

484

165

278

506

7,8

2,7

4,5

8,2

# pae / piekuur
# pae/u/ha

58%

42%

Bij de omrekening van het aantal voertuigen op 3 uur (6-9u en 16-19u) wordt ervan uitgegaan dat het drukste
uur hiervan 35% vertegenwoordigt, en dat 15% van het verkeer uit (zware) vrachtwagens bestaat (cijfer afgeleid uit tellingen in bedrijventerrein De Prijkels in Deinze). De bekomen cijfers per ha zijn intermediair tussen
de kengetallen van CROW voor resp. KMO-zones en regionale bedrijventerreinen, hetgeen overeenstemt met
de typologie van bedrijventerrein Mollem en dus als representatief kan beoordeeld worden.
Opvulling van de interne reserve van 10,7 ha en uitbreiding van het bedrijventerrein met 25 ha (worst case,
zie §2.4.2) – dus in totaal 35,7 ha extra – zou op basis van de bekomen gemiddelden per ha volgende
bijkomende verkeersstromen genereren:
Van/naar Asse
OS in

OS
uit

# pae/u/ha
# pae / piekuur

AS in

Van/naar Bollebeek
AS uit

OS in

OS
uit

58%
162

56

AS in

Totaal
AS uit

42%
93

170

116

40

68

123

OS in

OS
uit

AS in

AS uit

7,8

2,7

4,5

8,2

278

96

161

293

De verkeersstromen “van/naar Asse” passeren via de rotonde Huinegem, en worden, afhankelijk van de herkomst/bestemming van het verkeer en het gekozen rondwegscenario, verdeeld over Huinegem, de oostelijke
tangent en de noordelijke tangent. Deze rotonde is dus bepalend voor de effectbeoordeling van de uitbreiding
van KMO-zone Mollem.
De totale avondspitsbelasting van de rotonde bedraagt in de referentiesituatie 1141 pae/u. De uitbreiding van
de KMO-zone in het worst case scenario zorgt voor 263 pae/u extra. Bij een gelijk blijvende spreiding van het
verkeer neemt de verzadigingsgraad op de meest belaste arm (Assesteenweg) toe van ca. 55 tot ca. 70%. Door
de toevoeging van de noordtangent krijgt de rotonde er bijna 500 pae/u bij, en zorgt het bijkomend verkeer
van de KMO-zone voor een stijging van de verzadigingsgraad op de drukste arm van ca. 70 naar ca. 90%, met
filevorming tot gevolg, en dit ongeacht het rondwegscenario. Indien de in- en uitbreiding van het bedrijventerrein beperkt zou blijven tot ca. 25 ha (waarvan ca. 14 ha uitbreiding), zou de maximale verzadigingsgraad
ca. 84% bedragen, wat aanvaardbaar geacht kan worden.
De mobiliteitsimpact van het “scharnierproject” kan moeilijk ingeschat worden, aangezien noch de aard van
de activiteit, noch de omvang (vloeroppervlakte) van het programma op heden gekend zijn. Sterk verkeersgenererende functies (grootschalige detailhandel, leisure of kantoren) zullen echter niet toegelaten worden
als enige of hoofdfunctie, hoogstens als nevenfunctie. Andere opties, zoals ambachtelijke bedrijvigheid in
combinatie met toeristisch-recreatieve voorzieningen, zijn minder verkeersintensiteit en/of genereren hun
verkeer vooral in de weekends en vakantieperiodes. Gezien de beperkte grootte van het gebied (ca. 1 ha) kan
ervan uitgegaan worden dat het scharnierproject, in welke vorm dan ook, op de rotonde van Huinegem maximaal enkele tientallen pae per uur per richting tijdens de spitsuren zal genereren.
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Deze verkeersgeneratie komt echter bovenop het bijkomend verkeer van de uitbreiding van de KMO-zone. Er
zal op projectniveau, bij de technische uitwerking van het voorkeurstracé, moeten onderzocht worden of de
ontwikkelingen in de KMO-zone en op de “scharnierlocatie” de doorstroming op de rondweg niet hypothekeren, en of daardoor geen capaciteitsuitbreiding van de rotonde (b.v. d.m.v. bypasses) aangewezen zou zijn.
Verdichting zone voor grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat
Actueel bevinden zich aan de westzijde van de Nerviërsstraat een viertal grootschalige handelszaken (Colruyt,
Spar, André Motors en Meubelland) en meerdere kleinere winkels, afgewisseld met gesloten woonlinten. Het
is de bedoeling om deze zone te verdichten en de handelszaken meer te integreren, waarbij de woonfunctie
op termijn wordt uitgedoofd. Deze ontwikkeling wordt gekoppeld aan de inplanting van het parket van het
nieuw gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde in de gebouwen van de voormalige rijkswachtkazerne aan
de oostzijde van de Nerviërsstraat.
Het inschatten van de mobiliteitseffecten van dit deelplan is niet eenvoudig vanwege het ontbreken van een
echt programma (voorziene vloeroppervlakte, tewerkstelling,…). Daarom wordt vertrokken van een inschatting van de huidige verkeersgeneratie van de handelszone en van de restcapaciteit van de Nerviërsstraat.
De verkoopsvloeroppervlakte in de Nerviërsstraat bedraagt actueel ca. 5500 m² (bron: Studie detailhandelsstructuur Asse, november 2008 + actualisatie). Qua verkeersgeneratie tijdens de avondspits kan uitgegaan
worden van volgende kengetallen: 33 inkomende en 34 uitgaande auto’s per 1000 m² vloeroppervlakte (bron:
Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen). Voor 5500 m² vloeroppervlakte komt dit neer op 182 inkomende en 187 uitgaande voertuigen per avondspitsuur. Wellicht is dit een onderschatting, vanwege het hoge
aandeel van de twee supermarkten (samen 3300 m²), die veel verkeersintensiever zijn dan het gemiddelde
voor alle types detailhandel samen. Veiligheidshalve wordt daarom uitgegaan van 2x250 pae/uur. De ruimtelijke verdeling van dit verkeer is niet gekend, maar stel dat 60% van het verkeer richting Asse-centrum en 40%
richting Wijndruif gaat, dan vertegenwoordigt het verkeer van en naar de handelszaken 15 à 25% van het
reëel actueel verkeer in de Nerviërsstraat, en 10 à 20% van het theoretisch verkeer (inclusief sluipverkeer).
Bepalend voor de restcapaciteit van de Nerviërsstraat tijdens de avondspits is de doorstroming van het staduitwaarts verkeer op kruispunt Wijndruif. Zowel in de referentietoestand als in alle rondwegscenario’s zou, bij
de huidige verkeersintensiteiten, de verzadigingsgraad van het verkeer uit de Nerviërsstraat ca. 90% bedragen
28
(zie §5.7.5.1). Bij een verdubbeling van de vloeroppervlakte en verkeersgeneratie van de zone Nerviërsstraat
zou dit tot boven de 95% stijgen, en de oververzadigingslimiet van 100% wordt bereikt bij een toename met
ca. 150% (+150 pae per rijrichting). Vergelijkbare problemen zijn te verwachten op het kruispunt van de N9
met de rondweg volgens het gewestplantracé op de N9-arm vanuit het centrum richting Nerviërsstraat
(scenario’s 21 en 31). Naast de restcapaciteit van de kruispunten is ook het in- en uitrijden van verkeer aan de
bestaande en nieuwe handelszaken zelf bepalend voor de doorstroming. In de Wijndruifscenario’s (vooral in
scenario 32) wordt de Nerviërsstraat aanzienlijk ontlast van doorgaand verkeer, waardoor er meer restcapaciteit is en daardoor normaliter een vlottere doorstroming zal zijn.
In scenario 32 loopt de westtangent van kruispunt Wijndruif langs de achterzijde van de handelszaken aan de
Nerviërsstraat richting N285. Men zou kunnen overwegen om de bevoorrading van de handelszaken in dat
geval via deze nieuwe weg te laten verlopen, en daarmee de N9 verder te ontlasten van vrachtverkeer. Maar
deze optie heeft ook nadelen. De rondweg wordt ingericht als een secundaire weg en talrijke erfontsluitingen
zijn hier niet compatibel mee. Dit kan opgelost worden d.m.v. een ventweg, maar dit verhoogt sterk het
ruimtebeslag. Voorts zou dit een reorganisatie vergen van de bestaande handelszaken.
Andere mogelijke ontwikkelingen
De mobiliteitseffecten van de eventuele uitbreiding van de Asphaltco-site en van een eventuele woonuitbreiding tussen het bestaand woongebied en de noordtangent (volgens tracés N1/N1bis of N3) kunnen op heden
onmogelijk nauwkeurig ingeschat worden omdat de aard van de geplande functies, het aantal woningen,…

28
Rekening houdend met het wegvallen van een beperkte verkeersstroom t.g.v. het verdwijnen van de woonfunctie (momenteel ca. 50
woningen) in de zone voor grootschalige stedelijke functies.

MER_KSG_Asse_def/par

pagina 163 van 278

niet gekend is. Maar hun verkeersgeneratie zal sowieso voor een (beperkte) bijkomende belasting zorgen van
het wegennet van Asse. Volgende randvoorwaarden kunnen gesteld worden qua ontsluiting:

5.7.6

•

De eventuele uitbreidingszone van de Asphaltco-site mag enkel ontsloten worden via de geplande
aansluiting op rondweg fase 1 van de Asphaltco-site zelf (cfr. RUP Asphaltco).

•

De eventuele nieuwe woonwijken binnen de noordtangent mogen niet ontsloten worden via deze
noordtangent (zoals de bestaande woonwijken evenmin worden aangesloten op de rondweg), maar
via het onderliggend wegennet (Prieelstraat, Mollemseweg,…).

Conclusies en milderende maatregelen
5.7.6.1 Effecten van de rondweg
Alle rondwegscenario’s zorgen voor een aanzienlijke verschuiving van (doorgaand) verkeer van de verkeersassen door het centrum (N9, N285, Huinegem) naar de rondweg, met positieve tot zeer positieve effecten qua
doorstroming en verkeersleefbaarheid tot gevolg.
De effecten van de rondweg – zonder “knippen” – op de verkeersomvang in het centrum van Asse door de
verschuiving van verkeer naar de rondweg werden per scenario als volgt ingeschat (aantal voertuigen):
Scenario

Doorgaand
verkeer >>
rondweg (1619u)

% van totaal
doorgaand
verkeer (16-19u)

Doorgaand
verkeer door
Asse noord >>
rondweg

% van totaal
doorgaand
verkeer door
Asse noord

Bestemmingsverkeer >>
rondweg (1619u)

% van totaal
bestemmingsverkeer (1619u)

Referentie

526

11,3 % (1)

0

0%

0

0%

Scen21

3456

74,4 %

0

0%

561

7,5 %

Scen22

2775

59,7 %

1723

64,7 %

0

0%

Scen31

4127 – 4411

88,8 – 94,9 % (2)

0

0%

773

10,4 %

Scen32

3438 – 4061

74,0 – 87,4 % (3)

2386

89,6 %

0

0%

Scen33

3446

74,1 %

1723

64,7 %

212

2,8 %

(2) Verkeer dat reeds de bestaande oosttangent gebruikt; (2) afhankelijk van het feit of het verkeer tussen N285 en
N9-oost de rondweg gebruikt of niet; (3) idem voor het verkeer tussen N285 en Assesteenweg

De in het mobiliteitsplan Asse voorziene en aan de rondweg gekoppelde ingrijpende circulatiemaatregelen in
Asse-centrum zorgen voor een verdere ontlasting van de eigenlijke stadskern, omdat ze ook een belangrijk
deel van het bestemmingsverkeer geheel of gedeeltelijk naar de rondweg verschuiven. Mogelijks zijn
bijkomende ingrepen (b.v. in Witteramsdal) nodig om het ontstaan van nieuwe sluiproutes tegen te gaan.
De scenario’s met het gewestplantracé hebben volgende voordelen t.o.v. de tracés via kruispunt Wijndruif:
•

Ze ontlasten het eigenlijk stadscentrum in beduidend sterkere mate, omdat door het kortere traject
meer verkeersstromen (waaronder een deel van het bestemmingsverkeer richting Asse noord) de
rondweg kunnen gebruiken met een redelijke omrijfactor;

•

Ze zullen normaliter een beperkter verkeersaanzuigend effect hebben omdat de tijdswinst voor het
29
doorgaand verkeer kleiner is ;

•

Ze zijn veel compatibeler met de geplande circulatiemaatregelen (“knippen”) in het centrum van Asse
omdat:

29

Het aanzuigeffect werd in de analyse buiten beschouwing gelaten, omdat de omvang ervan met de gebruikte methodiek niet betrouwbaar kan ingeschat worden.
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o

de daaruit voortvloeiende omrijfactoren voor het lokaal verkeer kleiner zijn;

o

potentiële interne sluiproutes gemakkelijker af te sluiten zijn;

o

geen bijkomende belasting van het kritisch kruispunt Wijndruif t.g.v. omrijbewegingen (cfr.
verkeersaantrekkende polen, o.a. Colruyt, in de Nerviërsstraat) gegenereerd wordt.

Daar staat tegenover dat de scenario’s met aansluiting van de noordtangent op kruispunt Wijndruif ook de
Nerviërsstraat aanzienlijk ontlasten.
De scenario’s met drie tangenten, dus inclusief de westtangent, ontlasten het centrum sterker dan die met
enkel de noordtangent, waardoor de realisatie van de westtangent wenselijk geacht wordt. De westtangent is
sowieso noodzakelijk om fase 3 van het circulatieplan, met verkeersluw kruispunt Kalkoven-Nieuwstraat,
mogelijk te maken.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de maximale verzadigingsgraden (bij benadering) per kruispunt
tijdens het drukste avondspitsuur voor de theoretische referentiesituatie en de vijf rondwegscenario’s met
maximale omleiding van het doorgaand verkeer maar zonder “knippen” in het centrum. Daarbij wordt telkens
de resp. kruispuntinrichting aangegeven (R = rotonde, V = VRI-kruispunt, R+T = rotonde + tunnel voor door30
gaand verkeer op rondweg). Toepassing van het significantiekader levert de scores tussen haakjes op :
Kruispunt

Ref

Scen21

Scen22

Scen31

Scen32

Scen33

Wijndruif

V: 90%

V: 90% (0/-1)

R: 90% (0/-1)

V: 90% (0/-1)

R: >=100% (-3)

R: 90% (0/-1)

V: >=100% (-3)

V: 80% (+1)

V: 80% (+1)
Huinegem

R: 55%

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

Station

V: 60%

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

Nvt

R: 100% (-2/-3)

Nvt

R: 90% (-1/-2)

Nvt

Kalkovenrondweg

V: 90% (-1/-2)

R+T: 80% (0/-1)

R: 65% (0)
V: 55% (0)

V: 100% (-2/-3)
V+T: 95% (-2)
Nieuwstraatrondweg
N9-N285

Nvt

V: >100%

Nvt

V: 80% (+1/+2)

Nvt

V: 80% (+1/+2)

R: 55% (0)

R: 55% (0)

R: 55% (0)

V: 45% (0)

V: 45% (0)

V: 45% (0)

V: 50% (+3)

V: 50% (+3)

V: 60% (+2/+3)

De hoge/verhoogde verkeersintensiteit op de rondweg is noodzakelijk om het centrum in de beoogde mate te
kunnen ontlasten. Een hoge(re) verzadigingsgraad op de kruispunten op de rondweg is derhalve onvermijdelijk en wordt niet als problematisch beoordeeld, voor zover er geen oververzadigde situaties ontstaan.
Door de “knippen” in het centrum verschuift verkeer van de stadinwaartse kruispuntarmen naar de rondweg,
maar verhoogt de totale kruispuntbelasting niet, behalve indien er op het kruispunt in kwestie veel “omrijbewegingen” zouden bijkomen. Dit probleem stelt zich vooral op kruispunt Wijndruif in de Wijndruifscenario’s
(zie hiervoor).
De totale belasting van de kruispunt N9-Stationsstraat wijzigt op zich niet, maar toch kan een duidelijke verbetering van de doorstroming verwacht worden, omdat veel verkeer wordt verschoven van de Stationsstraat
naar de rondweg, en niet meer wordt gehinderd door het frequent sluiten van de spoorwegovergang.
Inzake doorstroming worden de twee grote actuele knelpunten, het kruispunt N9-N285 en de spoorwegovergang, in belangrijke mate opgelost, maar het knelpunt t.h.v. kruispunt Wijndruif blijft in alle scenario’s
bestaan. Bij scenario 32 (vijfarmig kruispunt t.g.v. aansluiting van zowel de noord- als westtangent op de Wijn-

30
Het doel van deze oefening is enkel om reeds in het planstadium potentiële knelpunten te detecteren, niet om al concrete uitspraken te
doen over de gewenste kruispuntconfiguratie. Deze dient bepaald te worden op projectniveau.
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31

druif) wordt het knelpunt verergerd, met een oververzadigde situatie tot gevolg , waardoor scenario 32 de
32
facto geen redelijk scenario meer is . Bij scenario 21 (enkel noordtangent volgens gewestplantracé) zal
normaliter een nieuw knelpunt ontstaan aan de aansluiting van de rondweg op de N9. Ook bij scenario 31
(noord- + westtangent volgens gewestplan) zou dit knelpunt optreden ingeval van een kruispuntinrichting op
maaiveld. Dit knelpunt kan (grotendeels) weggewerkt worden door – zoals gepland – een tunnel te voorzien
voor doorgaand verkeer op de rondweg onder Kalkoven.
Op basis van de verwachte verkeersstromen kan verondersteld worden dat de westtangent steeds beperktere
verkeersintensiteiten zal kennen dan de noord- en oosttangent. Maar de westtangent is sowieso noodzakelijk
om fase 3 van het mobiliteitsplan te kunnen implementeren.

5.7.6.2 Effecten van de andere planonderdelen
Aangezien bij de huidige verkeersstromen ook na realisatie van de rondweg, ongeacht het gekozen scenario’s,
kritische verzadigingsgraden zullen (blijven) optreden op één of twee belangrijke kruispunten (zie hiervoor),
kan elke bijkomende verkeersstroom, gegenereerd door de andere planonderdelen van het KSG Asse of door
autonome groei, problematisch zijn voor de doorstroming. Dit geldt dus voor de geplande woonprojecten, de
uitbreiding van bedrijventerrein Mollem en het “scharnierproject” (vooral t.h.v. rotonde Huinegem) en de
verdichting van de zone voor grootschalige stedelijk functies Nerviërsstraat (vooral op kruispunt Wijndruif en
bij scenario’s 21 en 31 ook op het kruispunt Kalkoven-rondweg en t.h.v. de erftoegangen zelf). De blijvende
sterke belasting van de Nerviërsstraat en haar kruispunten kan, met name bij realisatie van een kleine
rondweg, een hypotheek leggen op de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de zone voor grootschalige
stedelijke functies.
Bij gebrek aan concrete gegevens kunnen de mobiliteitseffecten van het “scharnierproject”, van de verdichting van zone Nerviërsstraat, van een eventuele uitbreiding van de Asphalto-site en van een eventuele woonuitbreiding binnen de noordtangent nog niet concreet ingeschat worden. Maar gelet op hun potentiële impact
op reeds sterk belaste wegen en kruispunten, mogen in het “scharnierproject” geen sterk verkeersgenererende functies toegelaten worden, en mogen in zone Nerviërsstraat enkel bijkomende handelsactiviteiten met
een relatief beperkte verkeersgeneratie toegelaten worden (ruimte-extensieve handelszaken, die niet kunnen
ingepast worden in het eigenlijk stadscentrum, zoals tuincentra, keukenzaken, autohandel,…). De mobiliteitseffecten van nieuwe grootschalige ontwikkelingen moeten sowieso onderzocht worden in een MOBER en
indien nodig gemilderd worden.
De uitbreidingszone van Asphaltco mag enkel ontsloten worden via de rondweg fase 1 (toegang Asphaltco-site
cfr. RUP). Eventuele bijkomende woonwijken mogen niet (rechtstreeks) ontsloten worden via de rondweg,
enkel via het bestaand onderliggend wegennet (Prieelstraat, Mollemseweg,…).

31
Bij de rotondevariant ingeval van een rotonde van minimale afmetingen (cfr. inrichtingsschets). De doorstroming kan aanvaardbaar
gemaakt worden door de rotonde aanzienlijk te vergroten, maar hiervoor zou een onredelijk aantal gebouwen moeten verwijderd
worden.
32
Dit betekent niet dat tracé W5 op zich onredelijk is, maar enkel bij aansluiting op de Wijndruif met een vierarmig lichtengeregeld
kruispunt. W5 zou daarbij geen deel uitmaken van de rondweg, maar (enkel) een bypass vormen voor de Nerviërsstraat.
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5.7.6.3 Synthesetabel beoordeling rondwegscenario’s
Effectgroep

Effect

Scen 21

Scen 22

Scen 31

Scen 32

Scen 33

Ontsluiting en
bereikbaarheid

Auto en openbaar vervoer
Fiets (barrièrevorming

+1/+2
0

+2/+3
0

+2/+3
0/-1

+3
0/-1

+2/+3
0/-1

Verkeersleefbaarheid

Ontlasting centrum s.s.
Ontlasting Nerviërsstraat
en omgeving

+2/+3
0

+2
+2

+3
0

+2/+3
+2/+3

+2/+3
+2

Belasting wegennet/
kruispunten (bij
optimale kruispuntinrichting + incl.
omrijbewegingen)

Wijndruif (N9-N47)

0/-1

-1

0/-1

-3

0/-1

-1
0
-1/-2
Nvt
+1/+2

-1
0
Nvt
Nvt
+1/+2

-1
0
0/-1
0
+3

-1
0
Nvt
0
+3

-1
0
0
0
+2/+3

Rondweg-Huinegem
Rondweg-N9 (station)
Rondweg-Kalkoven
Rondweg-N285
N9-N285

Meest
kansrijke
scenario(‘s)

Milderende maatregelen

Scen 31
Scen 32
Scen 32: geen redelijke
aansluiting mogelijk

Scen31: tunnel onder N9
Globaal:
Scen 31

5.7.6.4 Synthesetabel beoordeling overige planonderdelen
Effectgroep

Effect

Ontsluiting en
bereikbaarheid

Alle modi

Belasting wegennet/
kruispunten

Alle wegen/kruispunten

Verkeersleefbaarheid

Ontlasting centrum
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Milderende maatregelen

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

0

0

0

0

0/-1

Eventuele woonuitbreiding ontsluiten via lokale wegen, niet
(direct) via rondweg

-1/-2

-1

-1

0/-1

-1

Geen sterk verkeersgenererende functies als hoofdfunctie in
“scharnierproject”

0

-1

-1

0

-1
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5.8

Geluid en trillingen

5.8.1

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied komt overeen met het gebied waarbinnen de invloed van geluids- en trillingsbronnen
gegenereerd door het plan te verwachten zijn.
Enerzijds gaat het om de geluidsproductie van de deelgebieden zelf, in casu de uitbreiding van KMO-zone
Mollem, anderzijds het geluid van het verkeer dat door het plan gegenereerd en verschoven wordt. T.h.v. de
KMO-zone wordt conform VLAREM II het studiegebied bepaald tot op 200 m rondom de deelzone.
T.a.v. de afstemming op de discipline mobiliteit wordt, indien significante verkeersveranderingen optreden
buiten 250 meter van het plangebied, een geluidsbeoordeling uitgevoerd ter hoogte van woningen en/of
kwetsbare gebieden aan de desbetreffende verkeerswegen. De woningen en kwetsbare gebieden waar er na
de aanleg van de rondweg een toe- of afname van de geluidsniveaus plaatsvindt worden in kaart gebracht.
Vermits het lokale wegennet en kern ook ontlast worden, behoren deze ook tot het studiegebied. Al naar
gelang beschikbare gegevens (intensiteiten afkomstig van discipline mobiliteit) worden de effecten
kwantitatief of kwalitatief besproken. De effecten van het verkeer zullen berekend worden tot minstens de 50
dB(A) geluidscontour (zowel Lden als Lnight). Het studiegebied m.b.t. verkeersgeluid komt overeen met dat
van de discipline mens-verkeer.

5.8.2

Juridische en beleidsmatige context
In VLAREM II, Bijlage 2.2.1. zijn milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht opgenomen. Deze moeten
33
de akoestische kwaliteit in de verschillende gebieden garanderen. Het geluidsniveau wordt hierbij uitgedrukt
in LA95,1h. Deze parameter werd gekozen omdat hij een goede indicatie geeft van het aanwezige achtergrondgeluid en dus van de geluidskwaliteit in de omgeving, omdat incidentele lokale pieken eruit gefilterd zijn. De
aanduiding « 1h » geeft aan dat de meetduur telkens één uur moet bedragen. Voor nieuwe inrichtingen
worden grenswaarden afgeleid op basis van de ligging van de immissiepunten volgens het gewestplan en het
huidige omgevingsgeluid. Volgens de voorschriften van Vlarem II ‘Bijlage 2.2.1. milieukwaliteitsnormen voor
geluid in open lucht’ gelden volgende richtwaarden (RW) voor het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid.
Tabel 5-7 Milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95)
Gebied
1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie
2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen
3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en middelgrote
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van
ontginningsgebieden tijdens de ontginning
4. Woongebieden
5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en
ontginningsvoorzieningen tijdens ontginning
5. BIS Agrarische gebieden
6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie
7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden
worden vastgesteld
8. Bufferzones

overdag
40

‘s avonds
35

’s nachts
30

50

45

45

50

45

40

45

40

35

60

55

55

45
50

40
45

35
40

45

40

35

55

50

50

33

afhankelijk van de gewestplanbestemming of daarmee equivalente BPA- of RUP-bestemming, of de ligging binnen 500 m van een
andere bestemming
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9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen
van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens
55
50
45
ontginning
Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste
richtwaarde van toepassing.
Dag:
van 07.00 tot 19.00 uur
Avond:
van 19.00 tot 22.00 uur
Nacht:
van 22.00 tot 07.00 uur

Voor nieuwe bedrijven in de KMO-zone Mollem gelden de richtwaarden voor het specifiek geluid (uitgedrukt
in LAeq) van bestaande hinderlijke inrichtingen (titel II van Vlarem, gewijzigd bij BVR op 19/1/1999), die
afhangen van de geldende milieukwaliteitsnormen in de omgeving en van het actueel geluidsniveau.
De belangrijkste geluidsbronnen in het plangebied en omgeving zijn wellicht niet de industriële bronnen maar
het verkeersgeluid, veroorzaakt door het wegverkeer. Tot op heden bestaan geen bindende Vlaamse richtwaarden voor verkeersgeluid. In afwachting van een wettelijk toetsingskader worden de zgn. referentiewaarden voor wegverkeer gehanteerd, zoals voorgesteld in het rapport “Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai”, opgemaakt in opdracht van het Departement LNE:
Type weg
hoofd- en primaire wegen

secundaire en lokale wegen

situatie
nieuwe woonontwikkeling
nieuwe wegen
bestaande wegen
nieuwe woonontwikkeling
nieuwe wegen
bestaande wegen

Lden
Lnight
55
45
60
50
70
60
55
45
55
45
>55
>45
stand-still
65
55

Deze studie werd opgemaakt in functie van de richtlijn 2002/49/EG van het Europese Parlement en de Raad
van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PB L 189 van 18.07.2002). Deze
richtlijn heeft tot doel een gemeenschappelijke Europese aanpak in te voeren om de blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen, te beperken en te verminderen. Deze aanpak is gebaseerd op het
volgende:
•
•
•

Het opmaken van geluidsbelastingskaarten volgens gemeenschappelijke methoden
Het aannemen van actieprogramma’s, uitgaande van limieten die door de lidstaten worden bepaald,
teneinde het omgevingslawaai zo nodig te voorkomen, te beperken en te handhaven waar zij goed is
Voorlichting van het publiek.

De geluidskaarten voor de belangrijkste wegen en spoorwegen zijn terug te vinden op volgende website:
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/eu-richtlijn/goedgekeurde-geluidskaarten

5.8.3

Methodologie
Tabel 5-8 Beoordelingscriteria en significantiekader discipline geluid en trillingen
Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling significantie

Geluid

Geluidsemissies van de
activiteiten in de deelgebieden (vnl. bedrijvigheid)

Kwalitatieve beoordeling o.b.v.
expert-judgement

Kwalitatieve beoordeling

Geluidsniveaus ten gevolge
van verkeer

Bepaling van huidige en te
verwachten geluids-immissies
verkeer o.b.v. huidige en te
verwachten verkeersstromen (<<
hoofdstuk mens – verkeer)

Stijging of daling immissieniveau
per relevant wegsegment
Mate van overschrijding van de
VLAREM-grenswaarden
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Met betrekking tot het te verwachten industrieel geluid van de uitbreiding van de bedrijventerreinen wordt
geen geluidsmodellering voorzien op basis van kengetallen (aantal dB(A) per m² bedrijventerrein). De vooropgestelde bijkomende terreinoppervlakte is te klein voor een betrouwbare modellering; bovendien is er onvoldoende kennis over de te verwachten bedrijvensamenstelling op de terreinen. In de plaats zal getoetst
34
worden aan de indicatieve afstandsnormen van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten . Belangrijk is
echter wel te vermelden dat elk individueel bedrijf aan de meest nabijgelegen woningen of op 200 m van de
perceelsgrens van het bedrijf moet voldoen aan de bepalingen conform VLAREM II en dit voor nieuwe
inrichtingen. Met andere woorden, als beoordelingscriteria gaat de studie in de eerste plaats uit van het
streven naar het respecteren van milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht, zoals beschreven in de
milieuwetgeving Vlarem II.
De effecten inzake verkeersgeluid worden wel ingeschat worden op basis van geluidsmodellering (volgens
Standaard Rekenmethode II). In het model van de bestaande toestand zullen de N9, de N47, de N285, Huinegem, Putberg, Pastinakenstraat, Petrus Ascanusstraat en de rondweg fase 1 opgenomen worden (de enige
wegen met verkeerscijfers), met de omgevende bebouwing. In het model van de geplande toestand worden
hier de nieuwe segmenten van de rondweg aan toegevoegd. Het is niet haalbaar om voor alle mogelijke
combinaties van tracévarianten een geluidsmodel op te stellen. Op basis van de conclusies van de ruimtelijke
disciplines worden naast het gewestplantracé enkel de meest kansrijke tracéalternatieven en hun redelijke
combinaties onderzocht (zie §5.6).
De modellering van de bestaande en geplande toestanden levert Lden-contourkaarten op, die met elkaar vergeleken worden. Er wordt gefocust op verschillen in geluidsniveau t.h.v. kwetsbare functies (wonen, zorg en
natuur). Als indicator wordt de oppervlakte kwetsbare functie binnen de kritische contouren van 55 dB(A)
Lden en hoger gebruikt, en dit zowel rond de bestaande wegen als rond de rondwegsegmenten per scenario.
De evaluatie van de significantie van de wijziging in geluidsimmissies t.o.v. de referentiesituatie gebeurt op
basis van het vastgelegd significantiekader geluid. Aangezien verkeersgeluid niet onder Vlarem valt, geldt
enkel de zgn. tussenscore als basis voor de effectbeoordeling van dit aspect:
ΔLAX,T>+6 dB(A)
+3<ΔLAX,T≤+6 dB(A)
+1<ΔLAX,T≤+3 dB(A)
-1≤ΔLAX,T≤+1 dB(A)
-3≤ΔLAX,T<-1 dB(A)
-6≤ΔLAX,T<-3 dB(A)
ΔLAX,T<-6 dB(A)

-3
-2
-1
0
+1
+2
+3

Daarnaast gebeurt ook een toetsing aan de absolute richtwaarden volgens onderstaand significantiekader:
Effectbeschrijving

Score

de parameter (Lden, Lnight of LAeq) overschrijdt de richtwaarde met 6 dB(A) of meer

-3

de parameter (Lden, Lnight of LAeq) overschrijdt de richtwaarde met 3 à 6 dB(A)

-2

de parameter (Lden, Lnight of LAeq) overschrijdt de richtwaarde met minder dan 3 dB(A)

-1

richtwaarde wordt net gerespecteerd (minder dan 1 dB(A) overschrijding)

0

de parameter (Lden, Lnight of LAeq) ligt minder dan 3 dB(A) onder de richtwaarde

+1

de parameter (Lden, Lnight of LAeq) ligt meer dan 3 dB(A) en minder dan 6 dB(A) onder de
richtwaarde

+2

de parameter (Lden, Lnight of LAeq) ligt meer dan 6 dB(A) onder de richtwaarde

+3

34

VNG, Handleiding “Bedrijven en milieuzonering”, www.milieuzonering.info
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5.8.4

Bestaande toestand

5.8.4.1 Geluidsbelastingskaarten AWV
De geluidsbelastingskaarten, opgemaakt door AWV voor alle gewestwegen met meer dan 3 miljoen voertuigbewegingen per jaar, geven een eerste goede indicatie geven van de geluidskwaliteit in het KSG Asse. In
35
onderstaande figuur wordt de Lden-waarde voorgesteld. De N9, de N47, de N285 en uiteraard de E40 zijn
opgenomen in de geluidsbelastingskaarten.

Uittreksel uit de geluidsbelastingskaart (Lden) van het wegverkeerslawaai voor wegen met meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar (bron:
LNE, 2013)

Op de spoorlijn Brussel-Asse-Dendermonde-Lokeren komen meer dan 30.000 treinpassages per jaar voor. In
onderstaande figuur wordt de Lden-waarde voorgesteld.

Uittreksel uit de geluidsbelastingskaart (Lden) van het spoorverkeerslawaai voor spoorwegen met meer dan 30.000 passages per jaar
(bron: LNE, 2013)
35
Lden is een gewogen gemiddelde van de gemiddelde LAeq-waarden overdag (7-19u), ’s avonds (19-23u) en ’s nachts (23-7u), waarbij de
avondwaarde verhoogd wordt met 5 dB(A) en de nachtwaarde met 10 dB(A).
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Let wel, de geluidskaarten hebben enkel een strategisch nut (het geven van globale informatie over de
blootstelling aan geluid in Vlaanderen). Ze zijn niet bijzonder geschikt voor het geven van specifieke informatie over een bepaalde lokale situatie. Informatie uit de kaarten kan niet worden ingeroepen om aanspraak
te maken op interventie vanwege de overheid.

5.8.4.2 Geluidsmetingen
Daarnaast was het noodzakelijk om geluidsmetingen uit te voeren. Gelet op de ruimtelijke spreiding van het
programma en de tracévarianten voor de rondweg en de vermoedelijke dominantie van verkeersgeluid, werd
het niet nodig/zinvol geacht om langdurige continue geluidsmetingen uit te voeren. In de plaats wordt op een
groot aantal (28) locaties verspreid over het plangebied, in het bijzonder t.h.v. bewoning en natuur nabij de
rondwegtracés en KMO-zone Mollem en langs de huidige N9, een kortstondige ambulante meting uitgevoerd
(donderdag 24 oktober 2013, vrijdag 21 maart 2014 en donderdag 27 maart 2014). Op basis van deze
immissiemetingen verkrijgt men al een eerste beeld van het huidige geluidsklimaat (en mate van geluidshinder) langs bestaande wegen en van de kwaliteit van het omgevingsgeluid in de open ruimte waar de
rondwegtracés en uitbreiding van de KMO-zone mogelijks worden voorzien.
Op elk meetpunt werd er op een meethoogte van 1,5 m continu gemeten gedurende 10 à 15 minuten en op
minstens 4 m van een reflecterend object. De meetresultaten worden getoetst aan de milieukwaliteitsnorm
(MKN) uit VLAREM II in functie van de bestemming van het meetpunt volgens het gewestplan.
Tijdens de metingen werden volgende gegevens verzameld:
•

de waarden van LAeq,1h (energetisch gemiddelde van het geluidsdrukniveau),

•

de waarden LAN,1h (statistische analyse van het geluidsdrukniveau met N= 1 (piekniveaus), 5, 10, 50,
95 (achtergrondniveau volgens Vlarem II)) bepaald per periode van 10 à 15 min

In het kader van deze studie worden geen trillingsmetingen uitgevoerd.
De ligging van de meetpunten wordt weergegeven op onderstaande figuur. De resultaten van de ambulante
metingen zijn terug te vinden in bijlage.

Gewestplan met aanduiding meetpunten geluid

MER_KSG_Asse_def/par

pagina 172 van 278

In de meetpunten op kortere afstand tot de drukke verkeerswegen (zoals de N9, N47 en N285) zijn de LAeq,T –
niveaus hoog en liggen deze praktisch overal boven de 66 dB(A), wat overeenstemt met een perceptie van
‘zeer lawaaiig’. Het LAeq op andere dan de gemeten tijdstippen tijdens de dag zal niet veel verschillen omdat er
meestal redelijk wat verkeer is op deze wegen. Het LA01,T – niveau geeft de piekniveaus weer die hoofdzakelijk
door passerend verkeer veroorzaakt worden. Indien al of niet een vrachtwagen passeert kan het LA01,T – niveau
op een ander tijdstip hoger of lager liggen. Ook langs sommige lokale wegen die aansluiten op de N9, zoals
bijv. t.h.v. Huinegem en de Pastinakenstraat veroorzaakt het verkeer equivalente niveaus van meer dan 66
dB(A) wat men kan percipiëren als zeer lawaaiig.
Wanneer we de opgemeten achtergrondgeluidsniveaus (uitgedrukt in de LA95-parameter) gaan toetsen aan
de milieukwaliteitsnorm (MKN) zoals weergegeven onder bijlage 2.2.1. bij Vlarem II (deze waarden stemmen
overeen met de geluidsniveaus zoals die in de diverse gebieden zouden mogen heersen om een akoestisch
comfort te garanderen) merken we op dat het geluidsklimaat langs de bestaande wegenis binnen het
studiegebied dermate verstoord is door het wegverkeer waardoor het niet mogelijk is de MKN te respecteren.
Zeker langs de drukkere wegen (N9, N47, N285, Huinegem, Pastinakenstraat) worden de continu heersende
niveaus volledig bepaald door het aanwezige wegverkeer. Langs enkele kleinere lokale wegen (bijv. Petrus
Ascanusstraat, Prieelstraat, Putberg) is de doorstroming niet continu en kan het LA95 nog zakken tot onder de
milieukwaliteitsnorm.
Niet alle meetpunten werden voorzien langs drukke verkeerswegen. Diverse meetpunten werden voorzien
t.h.v. woningen of natuurgebieden welke na uitvoering van het project extra immissie ondervinden t.g.v. de
mogelijke nieuwe rondwegsegmenten:
Meetpunt

Ligging

Resultaat

Meetpunt 4

Woning gelegen in agrarisch
gebied, op een afstand van +/- 180
m ten noorden van Huinegem/
Assesteenweg. Ligt ten westen van
toekomstig wegsegment N1/N3.

Het omgevingsgeluid wordt hier voornamelijk bepaald door het
wegverkeer op de Assesteenweg. Dit veroorzaakt een gemiddeld
equivalent niveau van 55,5 dB(A) met een perceptie ‘hoorbaar’. Het
continu omgevingsgeluid zakt er tot 43 dB(A), wat nog gunstig is. De
MKN blijft gerespecteerd.

Meetpunt 5

Woning gelegen in agrarisch
gebied, op een afstand van +/- 270
m ten oosten van de N9. Ligt ten
zuiden van toekomstig
wegsegment N1.

Het huidige omgevingsgeluid wordt hier bepaald door het verkeer
van de N9 en de activiteiten van het aangrenzende bedrijf. Het
niveau van 47 dB(A) percipieert men als rustig. Het continue
omgevingsgeluid (LA95) zakt in hier terug tot 44 dB(A) waardoor de
MKN gerespecteerd blijft.

Meetpunt 6

Woning gelegen in agrarisch
gebied, op een afstand van +/- 190
m ten noorden van de N285. Ligt
ten oosten van toekomstig
wegsegment W1/W5.

Het huidige omgevingsgeluid wordt hier bepaald door het verkeer
van de N285 op afstand en woonactiviteiten. Het equivalent niveau
van 52 dB(A) percipieert men als hoorbaar. Het continue
omgevingsgeluid (LA95) zakt niet onder de 46 dB(A) waardoor de MKN
beperkt wordt overschreden.

Meetpunt 7

Woningen op een afstand van +/370m ten noordoosten van de N9.
Het punt ligt in woongebied <
500m van een gebied voor
gemeenschapsvoorziening. Ligt
ten zuiden van toekomstig
wegsegment N3.

Op meetpunt 7 wordt het omgevingsgeluid bepaald door plaatselijk
verkeer en woonactiviteiten. Er werd hier een equivalent niveau van
51 dB(A) geregistreerd wat men percipieert als hoorbaar. Het
continue heersende geluidsniveau werd vnl bepaald door
natuurgeluiden en zakt terug tot 42 dB(A). De milieukwaliteitsnorm
van 50 dB(A) blijft gerespecteerd.

Meetpunt 8

Woningen ten noorden van de
N285 en ten westen van de N9.
Ligt ten oosten/zuiden van
toekomstig wegsegment W1/W5.

T.h.v. het meetpunt werd een LAeq,T-niveau van 49 dB(A)
geregistreerd. Dit niveau werd vnl. veroorzaakt door natuur- en
woonactiviteiten. Het continu heersende geluidsniveau uitgedrukt in
LA95,T wordt bepaald door het verkeer op afstand en bedraagt er 42
dB(A) wat gunstig is. De MKN blijft gerespecteerd.

Meetpunt 14

In agrarisch gebied, aangrenzend
aan natuurgebied. Op afstand van
+/- 530 m ten westen van de N9.
Ligt ten oosten van toekomstig
wegsegment W5.

Het omgevingsgeluid wordt er veroorzaakt door natuurgeluiden, het
niveau van 44 dB(A) neemt men waar als ‘stil’. Het continu
heersende niveau (LA95) zakt terug tot 37 dB(A) wat gunstig is. De
MKN blijft gerespecteerd.
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Daarnaast werd er ambulant gemeten in functie van de mogelijke uitbreiding van de KMO-zone Mollem:
Meetpunt

Ligging

Resultaat

Meetpunt 1

Gelegen in agrarisch gebied ten
noordoosten van KMO-Zone
Mollem. Vlak aan de
Assesteenweg.

Op dit punt wordt het omgevingsgeluid wordt er bepaald door het
wegverkeer van de Assesteenweg en activiteiten op de KMO-zone. De
geregistreerde equivalente niveaus op 24/10/2013 en 21/03/2014
liggen hoger dan 66 dB(A) wat men kan waarnemen als ‘zeer lawaaiig’.
Het continu omgevingsgeluid wordt er bepaald door het verkeer op de
Assesteenweg bedraagt 51 -54 dB(A). De MKN wordt hierdoor
overschreden.

Meetpunt 2

Meetpunt 2 ligt ten zuiden van de
KMO-zone in agrarisch gebied.

Tijdens de meting werd het omgevingsgeluid uitgedrukt in LAeq hier
bepaald door vrachtwagengeluid afkomstig van de KMO-zone. Het
niveau van 61 dB(A) kan men waarnemen als lawaaiig. Het continue
omgevingsgeluid uitgedrukt in LA95 bedraagt hier 46,5 dB(A). De MKN
(milieukwaliteitsnorm) die het Vlarem oplegt voor de dagperiode blijft
gerespecteerd.

Meetpunt 3

Situeert zich ten noorden van de
KMO-zone. Ligt in agrarisch
gebied, grenzend aan
natuurgebied.

Het omgevingsgeluid wordt veroorzaakt door verkeer op de
Assesteenweg en natuurgeluiden, het niveau van 48 dB(A) kan men
waarnemen als ‘rustig’. Het continu heersende geluidsniveau
uitgedrukt in LA95,T zakt er tot 44 dB(A), de MKN blijft er gerespecteerd.

Meetpunt 15

Meetpunt 15 ligt ten zuiden van
de KMO-zone in agrarisch gebied.

Het omgevingsgeluid wordt hier voornamelijk bepaald door het
wegverkeer op de Assesteenweg en N9k op afstand, ook
natuurgeluiden en treinverkeer kunnen een bijdrage leveren. Het
opgemeten LAeq-niveau bedroeg er 41 dB(A) wat men kan waarnemen
als ‘stil’. Het continu omgevingsgeluid (LA95,T) zakt er tot 38 dB(A), wat
nog gunstig is. De MKN blijft gerespecteerd.

Meetpunt 26

Situeert zich in agrarisch gebied
ten westen aan de KMO-zone ter
hoogte van de Assesteenweg.

Op dit punt wordt het omgevingsgeluid bepaald door het wegverkeer
op de Assesteenweg en door activiteiten op het KMO-terrein. De
geregistreerde equivalente niveaus liggen hoger dan 66 dB(A) wat men
percipieert als ‘zeer lawaaiig’. Het continu omgevingsgeluid wordt er
bepaald door het verkeer op de Assesteenweg en bedraagt 49 -54
dB(A). Afhankelijk van de doorstroming van het verkeer kan de MKN
worden overschreden.

5.8.4.3 Modellering referentiesituatie
Vermits het plan aanzienlijke wijzigingen in verkeersstromen zal genereren, is het van belang om de bijdrage
van het wegverkeer van de verschillende wegen in de huidige situatie met behulp van geluidscontouren voor
te stellen. Aan de hand van de huidige (gemodelleerde) verkeersintensiteiten, de snelheid van de voertuigen,
de verdeling personenwagens / lichte vrachtwagens / zware vrachtwagens en de wegbedekking wordt een
geluidskaart, die de geluidscontouren ten gevolge van het wegverkeerslawaai weergeeft, opgesteld. Tevens
wordt het immissieniveau in de woonkernen en op de meetpunten berekend. Deze berekende geluidsniveaus
worden getoetst aan het voorstel tot toetsingskader voor de Lden en Lnight. Dit toetsingskader is gebaseerd op
de verschillende ontwerpnormen. De verkeersgegevens zijn afkomstig van de discipline mobiliteit (afkomstig
uit het multimodaal verkeersmodel Vlaams-Brabant gekalibreerd met specifieke verkeerstellingen).
Op basis van de verkeersgegevens wordt langs de bestaande wegen met behulp van het computerprogramma
Geomilieu, dat steunt op de Nederlandse Standaard Rekenmethode II, de Lden en Lnight waarde berekend
volgens het besluit van de Vlaamse Gemeenschap van 22/7/2005. Bij de berekening van de geluidsoverdracht
wordt verder rekening gehouden met:

• de geometrische uitbreiding;
• de afstand van de bronnen tot de immissiepunten;
• de eerstelijnsbebouwing;
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• het effect van de hoogteverschillen (cfr. heuvelachtig gebied): exacte hoogteligging van bron, receptoren
en tussenliggend maaiveld wordt in rekening gebracht;

• lucht - en bodemabsorptie.
De overdrachtberekeningen voor het wegverkeerslawaai voor de huidige situatie resulteren in Lden-contouren
van 40 dB(A) tot 65 dB(A) met een interval van 5 dB(A). Het Lden wordt op basis van LAeq,dag, LAeq,avond en LAeq,nacht
berekend. Voor de berekening van de LAeq,dag, LAeq,avond en LAeq,nacht wordt rekening gehouden met het
percentage van het aantal voertuigen tijdens de dag, avond en nacht ten opzichte van de avondspits. In de
overdrachtberekening wordt er gebruik gemaakt van de huidige wegverharding van de wegen tezamen met
de maximum snelheid voor de desbetreffende weg.
De belangrijkste wegen, waar mogelijk een verschuiving van de verkeersintensiteiten plaatsvindt na uitvoering
van het project, werden meegenomen in de modellering. De wegen die zijn meegenomen in de modellering
zijn deze waarvan we verkeersintensiteiten hebben doorgekregen van de discipline mobiliteit.
Met behulp van de geluidscontouren kan het aantal gehinderden of een grootte orde berekend worden. Ook
wordt het toetsingskader voor wegverkeer gehanteerd zoals voorgesteld in het richtlijnenboek in afwachting
van een officieel toetsingskader.
De rekenresultaten ter hoogte van de immissiepunten (berekeningshoogte 4 m) waar er is gemeten en/of
gerekend, zijn hieronder weergegeven. Indien er een wegsegment gemodelleerd is waar niet werd gemeten
wordt een beoordelingspunt (BP) toegevoegd. Het geluidsmodel wordt opgesteld voor de N9 tussen Asse-TerHeide en Zellik en de belangrijke zijwegen.
Ter controle worden de berekende LAeq-niveaus vergeleken met de niveaus die werden opgemeten langs en
op enige afstand van de betrokken wegsegmenten. Naast het opgemeten en berekende LAeq,dag wordt ook het
berekende Lden – niveau en het Lnight (LAeq,nacht) – niveau weergegeven. De overschrijdingen van de normen
worden aangeduid in de tabel.
Het voorstel van toetsingskader voor een bestaande weg houdt rekening met onderstaande geluidsniveaus.
Binnen het studiegebied behoren alle gemodelleerde wegsegmenten tot de categorie ‘overige wegen’.
Wegtype

Norm Lden

Norm Lnight

hoofd- en primaire wegen

70 dB(A)

60 dB(A)

overige wegen

65 dB(A)

55 dB(A)

De rekenresultaten ter hoogte van de gemodelleerde wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel en
figuren. Hier wordt tevens de significantie van de toetsing aan het toetsingskader geëvalueerd. Volgende
overschrijdingen worden vastgesteld:
•

T.h.v. de evaluatiepunten / woningen (eerstelijnsbebouwing) langs de N9 werd een overschrijding
van de Lden en Lnight norm berekend. De mate van overschrijding is afhankelijk van de afstand tot de
weg, doch ter hoogte van alle gemodelleerde wegvakken berekenen we een overschrijding van de
norm met meer dan 6 dB(A) wat men evalueert als zeer significant negatief.

•

In het noordelijk deel van het studiegebied werd t.h.v. de woningen langs de N47 ten oosten van de
N9 een Lnight van 62,9 dB(A) berekend waardoor de voorgestelde norm met 7,9 dB(A) wordt
overschreden. Dergelijke overschrijding evalueert men als een zeer significant negatief effect t.o.v.
het toetsingskader.

•

Langs de aansluitende wegen Huinegem en Nieuwstraat (N285) worden de gedifferentieerde referentiewaarden met 4 tot 5 dB(A) overschreden wat men evalueert als een zeer significant negatief effect
t.o.v. het toetsingskader.

•

T.h.v. de evaluatiepunten / woningen (eerstelijnsbebouwing) langs Huinegem / Assesteenweg werd
een overschrijding van de Lnight norm berekend met meer dan 6 dB(A) wat men evalueert als een
zeer significant negatief effect t.o.v. het toetsingskader.

•

Op de aansluitende wegen Putberg en Petrus Ascanusstraat is het verkeer minder druk waardoor de
voorgestelde normen hier gerespecteerd kunnen blijven.
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•

Ook langs de N9k blijft de voorgestelde norm gerespecteerd, dit heeft te maken met de grotere
afstand (>50 m) tussen de meest nabijgelegen woningen en het betrokken wegvak.

•

T.h.v. de woningen die in de buurt komen te liggen van de te realiseren rondweg ligt het berekende
immissieniveau overal onder de gedifferentieerde referentiewaarden. De significantie van de
toetsing aan het toetsingskader evalueert men als zeer significant positief.

Opmerking
Vermits de (ambulante) metingen werden uitgevoerd over een korte periode geven ze een beeld over de
akoestische kwaliteit op een specifiek ogenblik. De berekende geluidsdrukniveaus geven daarentegen een
beeld uitgemiddeld over de tijd. Hierdoor kunnen afwijkingen optreden tussen de berekende en de gemeten
geluidsdrukniveaus. Voor sommige meetpunten komen de berekende en gemeten geluidsdrukniveaus dan
ook niet goed overeen. Toch zijn deze metingen van belang, enerzijds als controle maar ook om het algemeen
omgevingsgeluid te relateren t.o.v. het wegverkeer. Enerzijds zijn de berekeningen gebaseerd op gemiddelde
verkeersintensiteiten, theoretische benaderingen en anderzijds wordt het LAeq op sommige plaatsen niet
alleen door het wegverkeer bepaald. Deze andere geluidsbronnen worden niet door het model mee in beeld
gebracht. Voor de locaties waar er een hoge verkeersintensiteit heerst en de doorstroming van het verkeer
verzekerd is, komen de resultaten goed overeen. Zo zien we dat opgemeten LAeq niveaus en de berekende LAeq
niveaus voor de dagperiode voor de N9 (praktisch alle wegvakken), N47, N285, N9k en Huinegem slechts
enkele dB’s van elkaar verschillen. Ook opgemeten en berekende niveaus voor lokale wegen zoals Putberg en
Petrus Ascanusstraat liggen dicht tegen elkaar.
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Lden Referentiesituatie

Lnight Referentiesituatie
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We merken op dat het berekend LAeq – niveau op meetpunt 18 langs de N9 Brusselsesteenweg 3,5 dB(A)
onder het opgemeten niveau ligt. De reden hiervan is een grote hoeveelheid zwaar verkeer tijdens de
immissiemeting.
Daarnaast kunnen lokale afschermingen en/of reflecties ook voor een reductie/vermeerdering van het geluid
zorgen. Dergelijke effecten zijn niet altijd te ondervangen in een geluidsmodel. Ook kunnen lokale
geluidsbronnen zoals een blaffende hond, een passage van een personenwagen, … voor een beduidende
verhoging van het omgevingsgeluid zorgen. Dit zien we t.h.v. de meetpunten die werden meegenomen i.f.v.
de toekomstige rondweg waar de opgemeten equivalente niveaus door verschillende actoren worden
bepaald. Activiteiten met een belangrijke geluidsproductie (zoals bepaalde bedrijven binnen de KMO-zone)
hebben ook een invloed op het geluidsklimaat.
Het belangrijkste is evenwel dat er een referentiekader is betreffende de geluidsbelasting zodat een relatief
verschil kan gemaakt worden tussen de huidige en geplande situatie en dit voor de verschillende
planalternatieven. De geluidscontouren voor het Lden en Lnight (huidige situatie) zijn hieronder weergegeven.

5.8.4.4 Conclusie
De gewestweg N9 (wegvak studiegebied: tussen Asse-Ter-Heide en Zellik) maar ook diverse zijwegen kennen
in de huidige situatie druk verkeer. In de meetpunten op kortere afstand tot de drukke verkeerswegen (N9,
N47, N285 en Huinegem) zijn de LAeq,T – niveaus hoog en liggen deze overal boven de 66 dB(A), wat overeenstemt met een perceptie van ‘zeer lawaaiig’. Ook langs sommige kleinere wegen die aansluiten op de N9, zoals
bijv. de Pasinakenstraat veroorzaakt het verkeer equivalente niveaus van meer dan 66 dB(A) wat men kan
percipiëren als zeer lawaaiig.
T.h.v. de evaluatiepunten (= woningen; eerstelijnsbebouwing) langs de hierboven beschreven wegenis werden
overschrijdingen van de Lden en Lnight normen uit het voorstel tot toetsingskader vastgesteld. Op een aantal
zijwegen zoals Putberg, Pastinakenstraat, Petrus Ascanusstraat liggen de verkeersintensiteiten lager en blijven
de gedifferentieerde referentiewaarden meestal gerespecteerd.

5.8.5

Geplande toestand en effecten

5.8.5.1 Effecten van de rondweg
Net als in de discipline mens – mobiliteit gebeurt de effectbeoordeling van de rondweg in twee stappen:
•

In stap 1 worden de effecten gekwantificeerd van de rondweg zonder “knippen” in Asse-centrum,
maar er wel vanuit gaand dat al het (doorgaand) verkeer dat logischerwijs van de rondweg zou
gebruik maken, dit ook effectief doet.

•

In stap 2 worden de bijkomende effecten van de “knippen” in het centrum kwalitatief ingeschat.

Inzake geluid zijn er bovendien effectverschillen tussen de basistracés en de geoptimaliseerde tracés. Deze
worden kwalitatief beoordeeld, behalve bij de variant N1ter (tunnel onder spoorweg), die werd gemodelleerd
omdat hij op akoestisch vlak sterk afwijkt van de basisvariant N1.
Stap 1: Geluidsmodellering en effectbeoordeling rondwegscenario’s zonder”knippen”
Aan de hand van de op basis van de cordontellingen ingeschatte toekomstige verkeersintensiteiten na realisatie van de rondweg, de snelheid van de wagens, de verdeling personenwagens/lichte vrachtwagens/zware
vrachtwagens en de wegbedekking wordt een geluidskaart, die de geluidscontouren ten gevolge van het wegverkeerslawaai weergeeft, opgesteld. Voor de vijf voorliggende scenario’s worden de overdrachtsberekeningen uitgevoerd. Tevens is het immissieniveau op de meet- en beoordelingspunten berekend voor de
verschillende scenario’s. Deze berekende geluidsniveaus worden getoetst aan het voorstel voor een toetsingskader voor het Lden en Lnight.
De overdrachtsberekeningen voor het wegverkeerslawaai resulteert in Lden-contouren van 40 dB(A) tot >65
dB(A) met een interval van 5 dB. Het Lden wordt op basis van LAeq,dag, LAeq,avond en LAeq,nacht berekend. Deze
overdrachtsberekening gebeurt overeenkomstig de Nederlandse Standaard Rekenmethode (SRM II) (2002).
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De berekeningen werden doorgevoerd met steenmastiekasfalt (SMA) als referentiewegdek voor de nieuwe
rondweg. Dit type asfalt wordt tevens veel gebruikt binnenstedelijk en op provinciale wegen. De Vlaamse
wegdekcorrectieterm (SMA B/SMA C = 0 dB) werd gebruikt.
De geluidscontourenkaarten voor het gehele studiegebied van de N9 (Lden) zijn weergegeven voor de voorliggende scenario’s in onderstaande figuren. Voor scenario 31 werd rekening gehouden met twee varianten
voor de noordtangent: één met een viaduct over de spoorweg en één met een tunnel eronder, waarop
uiteraard ook het lengteprofiel van de aansluitende tracégedeelten aangepast werd. De rekenresultaten op de
immissiepunten voor deze situaties zijn weergegeven in bijlage. Het voorstel van toetsingskader voor een
bestaande of een nieuwe weg houdt rekening met onderstaande geluidsniveaus. Binnen het studiegebied
behoren alle gemodelleerde weg-segmenten tot de categorie ‘overige wegen’.
Wegtype

Norm Lden

Norm Lnight

hoofd- en primaire wegen

70 dB(A)

60 dB(A)

overige wegen

65 dB(A)

55 dB(A)

hoofd- en primaire wegen

60 dB(A)

50 dB(A)

overige wegen

55 dB(A)

45 dB(A)

Bestaande weg

Nieuwe weg

Daarnaast worden de berekende geluidsniveaus eveneens vergeleken met de bestaande geluidsniveaus
volgens de referentiesituatie. In deze tabel zijn – in functie van de leesbaarheid – enkel de dalingen ten
opzichte van de huidige toestand gemarkeerd. Ook worden verschilkaarten opgemaakt. We maken de
opsplitsing tussen de N9, de zijwegen en de omgeving van de toekomstige rondweg. Onderstaande tabel geeft
een overzicht van de beoordeling van de vijf scenario’s met de basistracés per tangent. Hierbij wordt zowel
een beoordeling gegeven ten opzichte van het geldende toetsingskader (in welke mate worden de geldende
normen gerespecteerd) als ten opzichte van de referentiesituatie (welke wijziging in geluidsimmissie treedt op
ten opzichte van de bestaande situatie.
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Scenario 21
Lden (absoluut)

Lden (verschil t.o.v. Ref)
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Scenario 22
Lden (absoluut)

Lden (verschil t.o.v. Ref)

MER_KSG_Asse_def/par

pagina 181 van 278

Scenario 31
Lden (absoluut)

Lden (verschil t.o.v. Ref)
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Scenario 32
Lden (absoluut)

Lden (verschil t.o.v. Ref)
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Scenario 33
Lden (absoluut)

Lden (verschil t.o.v. Ref)
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Aansluitende wegen
•

Ter hoogte van de woningen langs de N47 Dendermondsesteenweg (mpt 21) berekenen we in alle
scenario’s een verwaarloosbaar effect op de heersende geluidsimmissie. De norm die in de referentiesituatie reeds werd overschreden, blijft overschreden.

•

Voor de bebouwing langs Putberg (mpt 23) werd eveneens in alle scenario’s een verwaarloosbaar
effect op de heersende geluidsimmissie berekend. De gedifferentieerde referentiewaarden blijven
hier gerespecteerd. We merken op dat we in scenario 32 een negatief effect berekenen t.o.v. de
geluidsimmissie en het toetsingskader. Dit is het gevolg van het tracé W5 dat rakelings langs het
meetpunt wordt ingepland. De woningen te Putberg liggen verder tot het tracé, desalniettemin moet
men rekening houden met een negatief effect t.o.v. de geluidsimmissie en het toetsingskader t.h.v.
enkele woningen die in de buurt van het tracé komen te liggen.

•

Ter hoogte van de woningen langs de N285 Nieuwstraat (mpt 24) berekenen we in alle scenario’s een
verwaarloosbaar effect op de heersende geluidsimmissie. De norm die in de referentiesituatie reeds
werd overschreden, blijft overschreden.

•

Voor de bebouwing langs Huinegem (mpt 11) zorgt de realisatie van de rondweg voor een ontlasting.
In scenario 22 berekenen we een matig positief effect op de heersende geluidsimmissie, in de andere
scenario’s neemt het specifieke geluidsniveau iets meer af en evalueert men de significantie van de
wijziging in geluidsimmissie als significant positief. In alle scenario’s blijft de voorgestelde norm
echter overschreden. Ten oosten van het rondpunt gaat Huinegem over in de Assesteenweg (mpt
26), voor de bebouwing langs deze weg berekenen we in alle scenario’s een verwaarloosbaar effect
op de heersende geluidsimmissie. De norm die in de referentiesituatie reeds werd overschreden,
blijft overschreden.

•

Ter hoogte van de meest nabijgelegen woningen langs de N9k (mpt 9) berekenen we voor alle
scenario’s een toename van de geluidsimmissie met 3,7 à 3,8 dB(A) wat men evalueert als significant
negatief. Door de afstand tussen het wegvak en de meest nabijgelegen bebouwing blijft de
voorgestelde norm gerespecteerd.

•

Voor de woningen langs de Pastinakenstraat (mpt 13) werd in alle scenario’s een verwaarloosbaar
effect op de heersende geluidsimmissie berekend. De significantie van de toetsing aan het toetsingskader evalueert men als verwaarloosbaar.

•

Ook in de Petrus Ascanusstraat (mpt 19 & 28) berekenen we voor alle scenario’s een verwaarloosbaar effect op het omgevingsgeluid. De gedifferentieerde referentiewaarden blijven hier gerespecteerd.

Omgeving toekomstige rondweg
•

De woningen in de zijstraat van Huinegem (mpt 4) liggen in alle weerhouden scenario’s langs de
toekomstige rondweg. Dit extra verkeer zorgt hier voor een zeer significant negatief effect op de
heersende geluidsimmissie. De norm die men voorstelt voor nieuwe wegen wordt er overschreden.

•

In scenario’s 21 en 31 liggen de woningen te Tienbergen (mpt 5) en Marlier ten zuiden van tracé N1
en die van de Prieelstraat langs weerszijden van het tracé. Het verkeer op de nieuwe weg zorgt voor
een zeer significant negatief effect op de geluidsimmissie en een overschrijding van de voorgestelde
norm. In de overige scenario’s kan de geluidsimmissie toenemen met 3 à 4 dB(A), hier blijft de norm
wel gerespecteerd.

•

In scenario’s 22, 32 & 33 opteert men voor tracé N3. De woningen te Grotenbroek (mpt 7) maar ook
deze te Baaskouter komen ten zuiden van het tracé te liggen, een woonlint te Mechtemsebaan
situeert zich ten noorden en de Prieelstraat en de Krokegemseweg worden doorsneden door het
tracé. Het verkeer op de rondweg veroorzaakt een zeer significant negatief effect op de heersende
geluidsimmissie. In de andere scenario’s werd er een verwaarloosbaar effect op de geluidsimmissie
berekend.
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•

In scenario’s 31, 32 & 33 liggen de woningen te Broekeweg (mpt 8) en Rampelberg (mpt 6) in de
buurt van de geplande rondweg (tracé W1 of W5). Voor de betrokken scenario’s berekenen we op
beide punten een zeer significant negatief effect op het omgevingsgeluid. Op de meetpunten blijft de
voorgestelde norm gerespecteerd, echter in de achtertuinen van de bebouwing te Rampelberg zal de
norm worden overschreden. in scenario’s 21 & 22 berekenen we een verwaarloosbaar effect op het
omgevingsgeluid op de betrokken punten, de norm blijft er gerespecteerd.

•

In scenario’s 31 en 33 komen talrijke woningen te Koensborre, Koningin Astridstraat en Gildehof op
korte afstand van tracé W1 te liggen. Voor de betrokken scenario’s berekenen we op beide punten
een zeer significant negatief effect op het omgevingsgeluid. In de andere scenario’s werd er een verwaarloosbaar effect op de geluidsimmissie berekend.

•

In scenario 32 ligt tracé W5 op ongeveer 200 m ten oosten van een gebiedje dat het gewestplan
aanduidt als natuurgebied. Het specifieke geluidsniveau van de rondweg zorgt voor een toename van
de geluidsimmissie met 4 dB(A) wat men evalueert als significant negatief. In de andere scenario’s
berekenen we een verwaarloosbaar effect op het omgevingsgeluid in het natuurgebiedje. In alle
scenario’s blijft de voorgestelde norm voor nieuwe wegen gerespecteerd.

Conclusie
De rondweg heeft op twee manieren invloed op de geluidskwaliteit. Enerzijds verbetert de geluidskwaliteit in
bepaalde delen van het stedelijk gebied door het verschuiven van verkeer van de wegen in het centrum naar
de nieuwe rondweg. Zo berekenen we voor de weerhouden scenario’s een afname van het specifieke geluid
met 1 tot 3 dB (=matig positief effect op de geluidsimmissie) t.h.v. de bebouwing langs een groot gedeelte van
de N9. Wat de aansluitende wegen betreft noteren we over het algemeen een verwaarloosbaar effect op het
omgevingsgeluid. Uitzonderingen zijn Huinegem (vermindering van verkeer: matig tot significant positief
effect) en de N9k (toename van verkeer: significant negatief effect).
Anderzijds verslechtert de geluidskwaliteit in de omgeving van de rondwegtangenten zelf. De beoordeling van
deze effecten hangt af drie factoren: de geluidskwaliteit in de referentiesituatie, de grootte van de geluidsniveauwijziging en het aantal woningen/bewoners dat deze wijzigingen ondergaat. Afhankelijk van het
gekozen tracé worden bepaalde woningen / woonlinten blootgesteld aan verhoogde geluidsimmissieniveaus:
Effectgroep
Toename geluidsimmissie

Tracé
N1

N3

W1

W5

Huinegem (zijstraat)

X

X

X

X

Tienbergen, Marlier, Prieelstraat

X

Rampelberg, Broekeweg

X

X

Koensborre, Gildehof, Koningin Astridstraat

X

Grotenbroek, Baaskouter, Prieelstraat, Merchtemsebaan, Krokegemseweg

Putberg (thv kruising)

X

X

Aangezien voor de meeste woningen in de buurt van de toekomstige rondweg een zeer significant negatief
effect op de geluidsimmissie werd berekend en het tevens niet mogelijk blijkt de gedifferentieerde referentiewaarden te respecteren, bekijken we onder §5.8.6 wat de mogelijkheden zijn m.b.t. het nemen van milderende maatregelen.
Geluidshinder van verkeer t.a.v. bewoning
Onderstaande analyse vormt normaliter een onderdeel van de discipline mens – gezondheid, maar omwille
van de vanzelfsprekende samenhang met de discipline geluid werd het aspect geluidshinder niet in een apart
hoofdstuk ondergebracht, maar opgenomen in het hoofdstuk geluid.
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Om de geluidseffecten op bewoning van de verschillende rondwegscenario’s in te schatten werden zowel de
contourkaarten van de absolute Lden-niveaus (klassen per 5 dB(A)) als de verschilkaarten t.o.v. het referentie36
scenario (significantieklassen) in ArcGIS gekruist met de gebouwenlaag van het digitaal kadasterplan . Dit is
uiteraard een benadering, aangezien de gebouwen niet volledig overeenstemmen met woningen. Maar om de
scenario’s onderling te vergelijken kan deze aanpak voldoende nauwkeurig geacht worden. De analyse werd
beperkt tot het gebied binnen een willekeurige grenslijn die Asse-centrum en alle tracés (ruim) omvat. We
beperken ons tot de parameter Lden; de parameter Lnight zou tot volledig gelijkaardige conclusies leiden.
De analyse resulteerde in volgende aantallen gebouwen per Lden-klasse per scenario (totaal aantal gebouwen
binnen de grenslijn: 5848; scenario’s 21 en 31: basisvariant met viaduct over de spoorweg):
Lden-klasse

Ref

Scen21

Scen22

Scen31

Scen32

Scen33

% ernstig
gehinderden

35-40 dB(A)

694

623

452

631

631

467

0,0

40-45 dB(A)

1144

1019

1159

903

903

1024

0,3

45-50 dB(A)

1510

1647

1750

1624

1624

1762

2,5

50-55 dB(A)

839

868

815

926

926

870

4,9

55-60 dB(A)

622

649

632

696

696

670

8,2

60-65 dB(A)

795

805

810

818

818

825

13,0

65-70 dB(A)

244

237

230

250

250

230

20,1

% ernstig
gehinderden

4,89%

5,00%

4,97%

5,17%

5,15%

5,10%

Op basis van het aantal gebouwen – als proxy voor het aantal bewoners – per Lden-klasse kan een schatting
gemaakt worden van het percentage ernstig gehinderden, op basis van de formule van Miedema:
-4

-2

% ernstige hinderden = 9,868*10 (Lden-42)³ - 1,436*10 (Lden-42)² + 0,5118 (Lden-42)
Per Lden-klasse werd het gemiddeld hinderpercentage volgens deze formule genomen (b.v. 8,2% voor de
klasse 55-60 dB(A)) en vermenigdvuldigd met het aantal gebouwen. Door cumulatie wordt het totaal % ernstig
gehinderden per scenario bekomen.
Opvallend is dat het aantal gebouwen in de hogere geluidsklassen en het % ernstig gehinderden in alle rondwegscenario’s (iets) hoger ligt dan in het referentiescenario. De rondweg zorgt dus schijnbaar voor een (weliswaar lichte) toename van de geluidshinder. Dit komt omdat het aantal gebouwen dat in de nabijheid van de
rondwegtracés ligt en daarvan een ernstige geluidsimpact ondervindt, hoger ligt dan het aantal gebouwen dat
door de verkeersdaling in de centrumstraten een aanzienlijke daling van het geluidsniveau ondervindt en
daardoor in een lagere geluidsklasse terecht komt.
Dit verschil wordt veroorzaakt door het verschil in bebouwingstypologie: open bebouwing t.h.v. de rondweg,
waardoor het geluid zich ver kan verspreiden, vs. vnl. gesloten bebouwing langs de centrumstraten, waardoor
de geluidsimpact zich grotendeels beperkt tot de eerstelijnsbebouwing (cfr. verschilkaarten). Dit wordt
bevestigd door de cijfers van het aantal gebouwen per verschilklasse t.o.v. het referentiescenario. Het aantal
gebouwen met een aanzienlijke achteruitgang van het geluidsniveau (scores -2 en -3) ligt immers vele malen
hoger dan het aantal gebouwen met een aanzienlijke vooruitgang (scores +2 en +3), en is grosso modo recht
evenredig met de totale lengte van de rondwegtracés. De Wijndruifscenario’s (22, 32 en 33) scoren qua %
ernstig gehinderden marginaal beter dan de gewestplanscenario’s (21 en 31). Dit heeft te maken met het al
dan niet ontlasten van de Nerviërsstraat.
Het geluidsmodel is zeer geschikt om geluidseffecten in open ruimte – b.v. van de nieuwe rondwegtracés – in
te schatten, maar minder geschikt in een dicht bebouwde omgeving (“street canyons”). Ten eerste liggen de
geluidscontouren langs de wegas in dergelijke gebieden, t.g.v. afscherming door de bebouwing, zeer dicht bij
elkaar, waarbij één gebouw tot meerdere geluidsklassen van 5 dB(A) kan behoren (het geluidsverschil tussen
36

Elk gebouw werd op basis van de ligging van zijn zwaartepunt toegewezen aan de betreffende Lden- of verschilklasse.
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de voor- en achterzijde van een gebouw in een “street canyon” kan tot 20 dB(A) bedragen). Toewijzing van de
gebouwen aan de “juiste” geluidsklasse is dan ook niet evident.
Ten tweede wordt het geluidsniveau uitgedrukt op een logaritmische schaal (+10 dB(A) = absolute geluidsdruk x10), waardoor eenzelfde geluidsdrukverandering in een “stil” gebied veel grotere effecten (in dB(A))
heeft dan in een gebied met een hoge geluidsbelasting. Een stijging van 40 naar 50 dB(A) komt in absolute
geluidsdruk overeen met een toename van 60 naar 60,4 dB(A) ! Eenzelfde geluidstoe- of name zal bij lagere
geluidsniveaus dus veel sneller tot een verandering van geluidsklasse leiden dan bij hoge geluidsniveaus.
In het geval van Asse doen de negatieve effecten (geluidstoenames) zich allemaal voor t.h.v. de rondwegtracés, waar in de referentiesituatie een laag geluidsniveau voorkomt (dat bovendien onderschat is, omdat de
lokale wegen niet in het geluidsmodel vervat zitten), terwijl de positieve effecten (geluidsafname) zich allen
voordoen langs de N9, de N285 en Huinegem, met overal een Lden-niveau van >60 dB(A) t.h.v. de eerstelijnsbebouwing in de referentiesituatie. De positieve en negatieve geluidseffecten t.a.v. bewoning mogen dus niet
zomaar tegen elkaar afgewogen worden.
De geluidseffecten t.h.v. de centrumstraten kunnen ook – en in feite nauwkeuriger – ingeschat worden o.b.v.
de evolutie van de verkeersintensiteiten. In de veronderstelling dat de verkeerssamenstelling (% zwaar
verkeer) en de verdeling van het verkeer over de dag in alle wegsegmenten en scenario’s gelijk is (waar in dit
MER bij gebrek aan detailgegevens vanuit wordt gegaan), is de toe- of afname van het verkeersgeluid immers
recht evenredig met de toe- of afname van het aantal voertuigen per etmaal.
De gemiddelde geluidsafname per woning t.o.v. de referentiesituatie ligt voor alle rondwegscenario’s tussen 1
en 3 dB(A), en kan dus telkens als een beperkt positief effect (score +1) beoordeeld worden. Daarbinnen zijn
er nog onderlinge verschillen, waarbij de Wijndruifscenario’s iets beter scoren dan de gewestplanscenario’s –
dankzij de ontlasting van de Nerviërsstraat – en de scenario’s met westtangent beter scoren dan de scenario’s
zonder westtangent – dankzij de bijkomende ontlasting van de Nieuwstraat.
Segment

#
won

Vtg/
etmaal
Ref

Scenario 21

Scenario 22

Scenario 31

Scenario 32

Scenario 33

Δ%

Δ%

Δ%

Δ%

Δ%

Δ dB

Δ dB

Δ dB

Δ dB

Δ dB

N9 segm1

411

21918

0

0

-38

-2,1

0

0

-50

-3,0

-38

-2,1

N9 segm2

20

23454

0

0

-36

-1,9

0

0

-47

-2,8

-36

-1,9

N9 segm3

49

23454

-26

-1,3

-36

-1,9

-49

-2,9

-47

-2,8

-47

-2,8

N9 segm4

91

26062

-45

-2,6

-32

-1,7

-45

-2,6

-43

-2,4

-32

-1,7

N9 segm5

208

18375

-36

-1,9

-34

-1,8

-36

-1,9

-34

-1,8

-34

-1,8

N9 segm6

220

14511

-45

-2,6

-43

-2,4

-45

-2,6

-43

-2,4

-43

-2,4

N285

135

13200

0

0

0

0

-40

-2,2

-41

-2,3

-20

-1,0

77

8983

-57

-3,7

-24

-1,2

-57

-3,7

-55

-3,5

-24

Huinegem
Totaal

1211

-1,05

-1,69

-1,37

-2,37

-1,2
-1,84

Stap 2: Beoordeling bijkomende effecten van de “knippen” in het centrum

37

•

In alle scenario’s zonder “knippen” blijft er nog steeds een vrij aanzienlijke verkeersstroom doorheen
Asse-centrum rijden. T.g.v. de “knippen” wordt niet alleen een deel van het centrum verkeersluw en
37
daardoor “verkeersgeluidarm” , ook de verkeersintensiteit en het daaraan gekoppeld verkeersgeluid
op de niet verkeersluw gemaakte assen zal nog enigszins dalen.

•

T.g.v. de “knippen” zal nog meer verkeer naar de rondweg verschuiven. Maar, zoals aangegeven in
het hoofdstuk mobiliteit, kan verondersteld worden dat dit geen enorme toename meer zal zijn,
omdat het doorgaand verkeer reeds verondersteld werd volledig op de rondweg te zitten. Op de

Er zal wel nog verkeersgeluid zijn van bussen van De Lijn, hulpdiensten en leveranciers.
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oost- en noordtangent zal de toename normaliter <25% bedragen, waardoor het bijkomend geluid <1
dB(A) bedraagt (niet significant). Enkel op de westtangent volgens het gewestplantracé kan een
sterkere relatieve verkeerstoename verwacht worden, maar normaliter <100% (<3 dB(A), beperkt
negatief). Deze geluidstoenames kunnen enige invloed hebben op de milderende maatregelen (b.v.
hoogte geluidsscherm, zie verder).
•

Bij de Wijndruifscenario’s zullen zich t.g.v. de “knippen” in het centrum – waarbij alle potentiële
interne sluiproutes worden afgesneden – belangrijke omrijbewegingen voordoen op kruispunt Wijndruif en in de Nerviërsstraat (o.a. van/naar de Colruyt). Daardoor wordt de ontlasting van de
bewoning in de Nerviërsstraat in deze scenario’s zonder “knippen” afgezwakt, en worden de waargenomen verschillen tussen de gewestplan- en Wijndruifscenario’s inzake geluidshinder verkleind tot
een wellicht niet onderscheidend niveau.

Effectbeoordeling geoptimaliseerde tracés
De geluidsmodellering gaat per scenario uit van de basistracés W1, W5, N1 en N3. De effectverschillen inzake
geluid indien zou gekozen worden voor de geoptimaliseerde tracés W1bis, W5bis en N1bis kunnen indicatief
als volgt worden ingeschat:
•

W1bis/W5bis: Deze tracés lopen t.h.v. Rampelberg ca. 50m ten westen van hun basistracés en sluiten
ca. 300m verder ZW-waarts aan op de Edingsesteenweg. De impact op de bewoning van Rampelberg
zal duidelijk verminderen (het basistracé grenst aan de achterzijde van de westelijke woningrij). Deze
woningrij zal nog (nipt) binnen de kritische contour van 55 dB(A) Lden vallen, en dit in alle scenario’s
met westtangent (31, 32 en 33), maar dit is minstens 5 dB(A) lager dan bij het basistracé. Er zal ook
een bijkomend effect zijn op de achterzijde van een 10-tal woningen langs de Edingsesteenweg. Daar
staat tegenover dat diezelfde woningen én nog een 40-tal andere woningen langs de steenweg zullen
profiteren van de vermindering van de verkeersintensiteit en het daaraan gekoppelde verkeersgeluid
t.g.v. het opschuiven van de aansluiting van de westtangent (-1 à -3 dB(A)).

•

N1bis: Dit tracé is t.o.v. N1 op zijn verste punt ca. 100m opgeschoven naar het noorden. Daardoor zal
de impact op de bewoning in Marlier en omgeving verkleinen, maar die t.h.v. de Mollemseweg groter
worden. De kritische contour van 55 dB(A) Lden zal evenwel noch in scenario 21 noch in scenario 31
tot aan de huizen van de Mollemseweg reiken.

•

N1ter: De kruising van de spoorweg via een tunnel en de bijhorende insleuving van het tracé zorgen
voor een duidelijke beperking van de geluidsimpact (zie onderstaande contourkaarten). De meest
posi-tieve effecten doen zich voor in het onbewoonde open ruimtegebied ten NO van het tracé, maar
ook de bewoning van de Mollemseweg profiteert mee. De verlaging van de geluidsbelasting t.h.v. de
Mollemseweg wordt nog versterkt door het zuidwaarts opschuiven van het tracé met maximaal ca.
100m. Dit zorgt er wel voor dat de positieve geluidseffecten t.g.v. de insleuving t.h.v. de bewoning
van Marlier deels teniet worden gedaan. Maar het wegtracé ligt meer dan 10m lager dan Marlier en
kan maximaal ingegraven worden in de steilrand van de beekvallei (zie dwarsprofiel in §5.6.2), waardoor het verkeersgeluid grotendeels afgeschermd wordt en t.h.v. de bewoning onder kritische Ldenwaarde van 55 dB(A) gebleven wordt. Indien deze drempelwaarde toch zou overschreden worden,
zijn milderende maatregelen nodig, b.v. onder de vorm van een beperkte overkraging van de weg. Dit
moet verder onderzocht worden op projectniveau.
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Scenario 31 – variant met tunnel onder de spoorweg
Lden (absoluut)

Lden (verschil t.o.v. Ref)
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5.8.5.2 Effecten van de andere planonderdelen
De woonprojecten in het centrum, de uitbreiding van bedrijventerrein Mollem, het “scharnierproject” en de
verdichting van de zone voor stedelijke functies Nerviërsstraat zorgen allemaal voor een verkeerstoename,
zowel in Asse-centrum als op de rondweg. De exacte omvang van deze toename is zeer moeilijk in te schatten,
maar wellicht moet uitgegaan worden van minstens 10% bijkomend verkeer. Grosso modo zal het geluidsniveau dan ook met 10% of meer toenemen, hetgeen overeenkomt met ca. 0,4 dB(A). Een dergelijke beperkte
geluidstoename is als niet significant te beoordelen. Vrijwel zeker geldt hetzelfde voor het verkeersgeluid
gegenereerd door de eventuele uitbreiding van de Asphaltco-site en woonuitbreiding binnen de noordtangent.
De verdichting van de zone voor stedelijke functies Nerviërsstraat zal gepaard gaan met het gradueel afbouwen van de woonfunctie aan de ZW zijde van deze weg. Daardoor zal het aantal inwoners dat geluidshinder
ondervindt van het verkeer op de Nerviërsstraat op termijn afnemen, waardoor het verschil in hinderniveau
tussen de gewestplan- en de Wijndruifscenario’s (nog) kleiner wordt.
Effecten van bijkomende bedrijvigheid in KMO-zone Mollem en “scharnierlocatie”
Daarnaast kunnen de nieuwe bedrijven in de uitbreidingszone(s) van bedrijventerrein Mollem en eventueel in
de “scharnierlocatie” ook relevante bedrijfsgebonden geluidsbronnen hebben. Hoe hoog deze emissies en dus
de bijhorende immissies in de omgeving zijn, kan onmogelijk exact ingeschat worden, omdat de aard van de
bedrijven nog niet bekend is, laat staan hun geluidsbronnen (machines, compressoren, laad- en losactiviteiten,…). Voor de toekomstige uitbreiding van de KMO-zone zullen we de mogelijke effecten van de
exploitatiefase naar de verschillende meet- en beoordelingspunten bespreken. In het kader van het plan-MER
is het de bedoeling om de geluids-kwaliteit ten gevolge van de planfase (en dit afhankelijk van de zones die
ontwikkeld worden) binnen het studiegebied te evalueren. Het is de bedoeling een inschatting te maken van
de mogelijke effecten ten gevolge van de exploitatie van de nieuwe bedrijven zoals laad – en losactiviteiten,
koelinstallaties,...
Vermits er momenteel nog geen concrete plannen bestaan van welke bedrijven (in het bijzonder welke
geluidsbronnen/installaties) zich op het bedrijventerrein/KMO-zone zullen vestigen is het niet evident om
enige uitspraken te doen over de te verwachte geluidsniveaus. Bijgevolg is het niet mogelijk om met een soort
kengetallen te werken en dit afhankelijk van het type activiteit. Indien men echter weet welke installaties er
gepland worden zoals motoren, ventilatoren, schouwen, compressoren,… kan men vooraf al een inschatting
maken van welke geluidsniveaus er kunnen verwacht worden voor een bepaald geluidsvermogenniveau en
bijgevolg ook welke afstand er minstens moet gerespecteerd worden en dit voor een normaal geluidsspectrum.

Geluidsvermogenniveau Lw
Afstand
immissiepunt tot
puntbron

105 dB(A)

100 dB(A)

95 dB(A)

90 dB(A)

85 dB(A)

25 m

68 dB(A)

63 dB(A)

58 dB(A)

53 dB(A)

48 dB(A)

50 m

61 dB(A)

56 dB(A)

51 dB(A)

46 dB(A)

41 dB(A)

100 m

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

200 m

48 dB(A)

43 dB(A)

38 dB(A)

33 dB(A)

28 dB(A)

400 m

42 dB(A)

37 dB(A)

32 dB(A)

27 dB(A)

22 dB(A)

500 m

40 dB(A)

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

20 dB(A)
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38

In het rapport ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (opgesteld in 2007 ) worden verschillende activiteiten opgesomd
met de nodige afstand opdat het effect te verwaarlozen zou zijn. Indien de voorziene afstand gerespecteerd
wordt, gaat men in dit rapport er vanuit dat er geen geluidshinder te verwachten is. De lijst van activiteiten op
basis van de Nederlandse milieuzonering is zeer uitgebreid en in onderstaande tabel worden een aantal
relevante activiteiten weergegeven met de minstens te respecteren afstanden:
Omschrijving van type bedrijvigheid

Afstanden minstens te respecteren volgens
bijlage 1 en 2 uit VNG methode ‘Bedrijven en
milieuzonering’

Puinbrekerijen (beton, mengpuin,..)

300 à 700 m

Zuivelproducten fabrieken

300 à 500 m

Meelfabrieken

200 à 300 m

Koffiebranderijen

200 m

Bierbrouwerijen

100 m

Houtzagerijen

100 m

Betoncentrales

100 à 300 m

Elektriciteitsbedrijven – gasgestookt

500 m

WKK (kleine installaties)

100 m

Windturbines

200 à 300 m

Groothandel allerlei

30 tot 100 m

Kolenterminal

500 m

Detailhandel

10 à 50 m

Laad, los, en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart – containers
Laad, los, en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart – ertsen, mineralen,..
Autoparkeerterreinen

300 m
300 à 700 m
30 m

RWZI’s

100 à 300 m

Afvalverwerkingsbedrijven

100 à 300 m

Composteerbedrijven

100 m

Belangrijk is echter wel te vermelden dat elk individueel bedrijf aan de meest nabijgelegen woningen of op
200 m van de perceelsgrens van het bedrijf moet voldoen aan de bepalingen conform VLAREM II en dit voor
nieuwe inrichtingen. Met andere woorden, als beoordelingscriteria gaat de studie in de eerste plaats uit van
het streven naar het respecteren van milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht, zoals beschreven in de
milieuwetgeving Vlarem II.
De aard van de zones waarin de Vlarem-beoordelingspunten gelegen zijn (de onderscheiden zones in Vlarem
zijn conform met de zones volgens de gewestplannen), bepaalt immers de milieukwaliteitsnorm en
richtwaarden die de tabel in bijlage 2.2.1. en 4.5.4. bij VLAREM II aan de punten toekent. Beoordelingspunten
binnen KMO-zone vallen onder punt 5° in de tabel van bijlage 2.2.1. bij VLAREM II, wat betekent dat de
milieukwaliteitsnorm voor geluid in open lucht tijdens de dagperiode 60 dB(A) bedraagt en tijdens de avonden nachtperiode 55 dB(A). Gebieden op minder dan 500 m tot KMO-gebied (dus de woningen rondom zone
Mollem) worden ingedeeld onder punt 3° in de tabel van bijlage 2.2.1. bij VLAREM II, wat betekent dat de
milieukwaliteitsnorm voor geluid in open lucht tijdens de dagperiode 50 dB(A) bedraagt, tijdens de avondperiode 45 dB(A) en tijdens de nachtperiode 40 dB(A).
38

Bedrijven en milieuzonering – Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk ; Opdrachtgever :
Vereniging Nederlandse Gemeenten in samenwerking met de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en
Economische zaken – uitgegeven op 16 april 2007
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De meest nabijgelegen woningen en tevens beoordelingspunten conform het Vlarem situeren zich op korte
afstand rondom het op het gewestplan als KMO-zone ingekleurd gebied:
o

Ten westen van de KMO zone ligt de woning te Huinegem 100 (= mpt 26) in agrarisch gebied
praktisch tegen de grens van het KMO-gebied, ook de achtertuinen van de woningen te Waarbeek
bevinden zich in woongebied op korte afstand tot de KMO-zone. Het continue omgevingsgeluid
wordt hier overdag bepaald door het verkeer te Huinegem en omgeving, het geregistreerde LA95,T
van 49,5 respecteert de milieukwaliteits-norm tijdens de dagperiode (= 50 dB(A)).

o

Op korte afstand ten zuiden van de KMO-zone ligt de woning te Z.5. Mollem 450 (= mpt 2) in
agrarisch gebied. Het continu heersende omgevingsgeluid zakt er tijdens de dagperiode terug tot
46,5 dB(A) waardoor de MKN tijdens de dagperiode (= 50 dB(A)) gerespecteerd blijft.

o

Ten oosten van de KMO zone ligt de woning te Bollebeekstraat 2 (= mpt 1) in agrarisch gebied op
korte afstand tot de KMO-zone. Het continue omgevingsgeluid wordt hier overdag bepaald door het
verkeer op de steenweg en omgeving, een geregistreerde LA95,T van 50,6 zorgt voor een beperkte
overschrijding van de milieukwaliteitsnorm tijdens de dagperiode (= 50 dB(A)).

Bij ontstentenis van bewoonde vertrekken dient men conform Vlarem te beoordelen op 200 m van de
perceelsgrens van de hinderlijke inrichting. Hiertoe werd er nog gemeten tegen het natuurgebied ten noorden
van de KMO-zone (= mpt 3) en in agrarisch gebied op ongeveer 200 m ten zuiden van de KMO-zone (= mpt
15). Tegen het natuurgebied zakt het LA95,T tot 44 dB(A) en in het agrarisch gebied ten zuiden zelfs tot 38
dB(A) wat gunstig is. Op beide punten blijft de MKN gerespecteerd.
Wanneer het LA95 van het oorspronkelijk omgevingsgeluid lager is dan de richtwaarden opgelegd voor
gebieden onder 3° van bijlage 2.2.1. bij VLAREM II, moet de continue component van het specifiek geluid
voortgebracht door de nieuwe inrichting voor dit gebied beperkt worden tot de in bijlage 4.5.4. bij het
VLAREM II bepaalde richtwaarde verminderd met 5 dB(A). Dit betekent dat het specifieke niveau geproduceerd door elk afzonderlijk bedrijf niet meer mag bedragen dan 45 dB(A) tijdens de dagperiode, 40 dB(A)
tijdens de avondperiode en 35 dB(A) tijdens de nachtperiode. Wanneer de exacte inplanting en karakteristieken van de geplande inrichtingen gekend zijn kunnen de uiteindelijke grenswaarden pas worden
vastgelegd na het uitvoeren van continue geluidsmetingen over meerdere dagen.
Technische installaties
Het geluidsdrukniveau van technisch installaties zoals bijvoorbeeld een luchtbehandeling bedraagt op 5 m nog
+/- 75 à 78 dB(A), wat overeenkomt met geluidsvermogenniveau van 97 à 100 dB(A). Op 150 m afstand
bedraagt het specifiek geluidsniveau van een dergelijke (onafgeschermde) installatie 45 dB(A) wat
overeenstemt met het toegelaten specifieke geluidsniveau tijdens de dagperiode. Indien men het Lsp wil
terugdringen tot de grenswaarde voor de avondperiode (= 40 dB(A)) dient men een afstand van 255 m tot de
geluidsbron te respecteren, een afstand van 430 m is vereist om de grenswaarde voor de nachtperiode (= 35
dB(A)) te kunnen respecteren.
Ter hoogte van de meest nabijgelegen woningen ligt het oorspronkelijke omgevingsgeluid (LA95) tussen 46 en
50 dB(A). Dit betekent dat, indien het specifieke geluidsniveau van de geplande inrichting overeenstemt met
de toegelaten norm voor de dagperiode (= 45 dB(A)), de geluidsimmissie hier kan toenemen met 1 tot 3 dB(A).
Dergelijke wijziging in geluidsimmissie evalueert men als matig negatief. Voor de avond- en nachtperiode
kunnen we i.k.v. deze plan-MER geen uitspraak doen. T.h.v. het natuurgebied ten noorden is een significant
negatief effect op de geluidsimmissie mogelijk en ten zuiden in het agrarisch gebied kan het Lsp bepalend zijn
voor het heersende omgevingsgeluid.
Zoals reeds vermeld kunnen de grenswaarden voor een nieuwe inrichting pas vastgelegd worden na
uitvoering van een continue geluidsimmissiemeting. We merken op dat de uiteindelijke effecten zeer afhankelijk zijn van de ligging van de geluidsbronnen t.o.v. de bewoonde vertrekken waardoor het geen overbodige
luxe is om, wanneer de exacte inplanting en karakteristieken van de geplande geluidsbronnen bekend zijn,
m.b.v. een geluidsstudie overschrijdingen en klachten uit te sluiten.
Laad- en losactiviteiten
Leveringen kunnen gebeuren op weekdagen (en misschien op zaterdagen). De vervoersmodus voor deze
leveringen is op vandaag nog niet gekend. Op 10 m van laad en/of losactiviteiten bedraagt het LAeq,1s 85 dB(A)
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tengevolge het manoeuvreren van bijvoorbeeld de vrachtwagen (draaiende motor). Op 300 m bedraagt dit
nog ongeveer 50 dB(A) zonder rekening te houden met enige afscherming van gebouwen. Aangezien we niet
weten over welke ondernemingen het gaat en waar de eventuele laad- en losruimtes worden voorzien is het
niet eenvoudig een uitspraak te doen over de mogelijke bijdrage aan het omgevingsgeluid rondom het
plangebied. Akoestisch gezien kan men de laad- en losruimte het beste voorzien aan de achterzijde van de
geplande inrichtingen, dus gericht naar de andere bedrijven en weg van de bewoonde vertrekken. Op deze
manier zorgt het bedrijfsgebouw voor een afscherming tussen bron en ontvanger. Indien men de laad- en
losactiviteiten noodgedwongen voorziet in de buurt van de bewoonde vertrekken dienen er controles
uitgevoerd te worden of de grenswaarden die titel II van het Vlarem oplegt voor fluctuerend of piekgeluid
(geluid waarvan het niveau voortdurend en in belangrijke mate varieert) gerespecteerd blijven t.h.v. de
bewoonde vertrekken. Voor de dagperiode bedraagt de GW 60 dB(A), voor de avondperiode is dit 50 dB(A) en
voor nachtperiode is dit nog 45 dB(A).
Effecten van de rondweg op eventuele woonuitbreidingen binnen de noordtangent
Voor de effecten van de rondwegscenario’s op de bestaande woningen verwijzen we naar §5.8.5.1. Indien
men bijkomend woongebied zou creëren binnen de noordtangent (tracés N1/N1bis of N3), zullen deze nieuwe
woningen ook geluidseffecten ondervinden van de rondweg, die doorgaans groter zijn dan voor de bestaande
bewoning, gezien de kortere afstand. Anderzijds kunnen de nieuwe woningen zelf meer afscherming bieden
t.o.v. de rondweg voor de bestaande woningen.
De referentiewaarden voor wegverkeer ter hoogte van nieuwe woonontwikkelingen – 55 dB(A) Lden en 45
dB(A) Lnight – zijn gelijk aan de referentiewaarden voor nieuwe secundaire wegen. Dit betekent dus dat
nieuwe woonuitwikkelingen niet toelaatbaar zijn binnen deze geluidscontouren tenzij milderende maatregelen worden genomen aan de bron (b.v. geluidsschermen) en/of aan de ontvangstzijde (b.v. woningisolatie).
•

Tracé N1: De 55 dB(A)-contour Lden strekt zich uit tot op 75 à 100m van de rondweg. Zowel ten
noorden als zuiden daarvan blijft daardoor slechts een strook van maximaal 80m breed en ca. 2 ha
groot over tussen deze contour en de bebouwing langs resp. de Mollemseweg en Marlier. Ook de
zone ten oosten van de spoorweg valt quasi volledig binnen de 55 dB(A)-contour. Bij tracé N1 komt
39
de zone ten noorden van de Mollemseweg niet in aanmerking voor woonuitbreiding (buiten KSG) .

•

Tracé N1bis: Bij dit tracé schuift de 55 dB(A)-contour 50 à 100m noordwaarts op t.o.v. tracé N1,
waardoor de potentiële bouwzone achter de Mollemseweg quasi volledig wegvalt, maar dit wordt
gecompenseerd door de vergroting van de onbebouwde zone buiten de contour aan de kant van
Marlier tot ca. 4 ha (weliswaar voor drie kwart samenvallend met de vallei van de Krameibeek).

•

Tracé N1ter: Hier schuift de 55 dB(A)-contour met het tracé op naar het zuiden, waardoor de potentiële bouwzone achter de Mollemseweg zou kunnen uitgebreid worden tot aan de rand van de beekvallei.

•

Tracé N3: bij dit tracé, dat aansluit op de Wijndruif, is de potentiële bijkomende oppervlakte woongebied veel groter dan bij tracés N1 en N1bis. Heel de zone tussen Marlier en Mollemse-weg – een
gebied van ca. 15 ha, inclusief de vallei van de Krameibeek – valt buiten de Lden-contour van 55
dB(A). Ten noorden van de Mollemseweg loopt tracé N3 dicht bij de bestaande woonwijken en valt
slechts ca. 1 ha onbebouwde restruimte buiten de 55 dB(A)-contour.

39
De zone tussen tracé N1 en de Mollemseweg ligt ook buiten de ontwerp-afbakeningslijn (zie figuur 2-1), maar een aanpassing van de
grenslijn zou hier niet onlogisch zijn.
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5.8.6

Conclusies en milderende maatregelen
Voor de discipline geluid kunnen er effecten ontstaan t.g.v. de uitbreiding van de KMO-zone Mollem en t.g.v.
de verkeerswijziging die gerelateerd is aan de realisatie van de rondweg.

5.8.6.1 Effecten van de rondweg
Algemeen
De grote verkeersintensiteit op de steenweg doorheen de kern van Asse zorgt in de referentiesituatie voor
hoge geluidsniveaus. Op veel plaatsen werden er niveaus van meer dan 66 dB(A) gemeten en berekend, wat
men kan percipiëren als zeer lawaaiig.
Na realisatie van de rondweg, maar zonder “knippen” in het centrum, nemen de verkeersintensiteiten op de
meeste van deze wegen af. De eerstelijnsbebouwing langs de N9 geniet op de meeste plaatsen van een matig
tot significant positief effect op het omgevingsgeluid, wat overeenstemt met een afname tussen 1 en 4 dB.
Ondanks de daling van het omgevingsgeluid blijven de gedifferentieerde referentiewaarden langs de N9 overschreden. Wat betreft de zijwegen van de N9 stellen we over het algemeen een verwaarloosbare afname van
de verkeersintensiteiten en hiermee gepaard gaande immissieniveaus vast. Uitzonderingen zijn Huinegem,
waar het verkeersgeluid aanzienlijk vermindert (matig positief tot significant positief effect). Op de N9k (oosttangent rondweg) neemt het verkeersgeluid logischerwijs toe (significant negatief effect).
De gemiddelde geluidsafname per woning langs de bestaande wegen t.o.v. de referentiesituatie ligt voor alle
rondwegscenario’s tussen 1 en 3 dB(A), en kan dus als een beperkt positief effect (score +1) beoordeeld
worden. De Wijndruifscenario’s scoren iets beter dan de gewestplanscenario’s – dankzij de ontlasting van de
Nerviërsstraat – en de scenario’s met westtangent iets beter dan de scenario’s zonder westtangent – dankzij
de bijkomende ontlasting van de Nieuwstraat.
T.g.v. de “knippen” in het centrum:
•

Verbetert het geluidsniveau verder in het centrum, uiteraard vooral in het verkeersluw gemaakt
gebied, maar ook enigszins op de assen er naartoe (t.g.v. verdwijnen doorgaand verkeer);

•

Ontstaan in de Wijndruifscenario’s belangrijke omrijbewegingen op kruispunt Wijndruif en Nerviërsstraat, waardoor de (beperkte) effectverschillen met de gewestplantracés verkleind worden.

Aldus kan gesteld worden dat het aspect geluidshinder niet onderscheidend is voor de keuze tussen de rondwegtracés.
Anderzijds verslechtert de geluidskwaliteit in de omgeving van de rondwegtangenten zelf. Afhankelijk van het
gekozen tracé worden er bepaalde woningen / woonlinten blootgesteld aan verhoogde geluidsimmissieniveaus. Aangezien voor de meeste woningen in de buurt van de toekomstige rondweg een zeer significant
negatief effect op de geluidsimmissie werd berekend en het tevens niet mogelijk blijkt de gedifferentieerde
referentiewaarden te respecteren,werd voor de weerhouden tracés bekeken wat de mogelijkheden zijn m.b.t.
het nemen van milderende maatregelen.
Acties die men kan ondernemen teneinde het specifieke geluidsniveaus afkomstig van de wegen terug te
dringen bestaan uit:
•

het plaatsen van geluidsschermen of gronddammen

•

voor tracégedeelten in uitgraving: het voorzien van een overkapping of overkraging

•

het voorzien van een geluidsarm wegdek.

Het plaatsen van een geluidsscherm is enkel mogelijk wanneer er voldoende plaats voorhanden is en er geen
bewoonde vertrekken rechtstreeks aansluiten op het wegvak. Een belangrijke parameter is de hoogte van het
scherm, dit is de basisparameter waarvan men uitgaat. Hoe hoger het scherm, hoe efficiënter het is.
Daarnaast is ook de afstand tussen de weg en het scherm (of de afstand tussen het scherm en de ontvanger)
van belang, deze moet zo klein mogelijk zijn. Het lawaai wordt het meest afgeschermd wanneer beide
afstanden klein zijn. In de praktijk dient men dus het scherm zo dicht mogelijk bij de verkeersweg te plaatsen
om een maximaal afschermend effect te bekomen. Aangezien er op sommige plaatsen woningen gesitueerd
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zijn aan beide zijden van het nieuwe tracé is het zeer belangrijk dat men het scherm absorberend maakt.
Absorptie door het scherm helpt herhaalde reflecties van lawaai tussen de bron en het scherm te voorkomen.
Een scherm voorzien van absorptie aan de wegzijde zorgt er dus voor dat de woningen aan de overzijde van
de weg niet extra belast worden door de reflecties van het verkeerslawaai op het scherm.
Indien men opteert voor een gronddam moet men er rekening mee houden dat deze, akoestisch gezien iets
minder efficiënt is dan een geluidsscherm en dus iets hoger zal moeten zijn dan het geluidsscherm om
dezelfde reductie te bekomen. Het figuurtje hieronder geeft de vergelijking van de akoestische prestaties van
een geluidsscherm en een gronddam:

Bij tracégedeelten in sleuf bestaat de mogelijkheid om te werken met een overkapping (m.a.w. omvorming
tot een tunnel) of overkraging van de rondweg. De geluidsreductie van deze maatregelen is beduidend groter
dan van een geluidsscherm. T.h.v. een sleuf zijn geluidsschermen sowieso minder effectief, omdat ze bovenop
de sleuftaluds moeten geplaatst worden en dus niet onmiddellijk naast de weg (geluidsbron) zelf. Ook geluidsreflectie binnen de sleuf kan veel effectiever afgeschermd worden door een overkapping of overkraging.
Wat het wegdek betreft wordt de emissie van het wegverkeer (rolgeluid) bepaald door de textuur en de
porositeit van het wegdek. Door de amplitude en golflengte van de textuur te optimaliseren worden minder
trillingen in de band opgewekt en met porositeit (holle ruimtes in een open wegdek) is het mogelijk om het
geluid al dicht bij de bron te dempen. Om het rolgeluid te verminderen moeten oneffenheden worden
vermeden en kan gebruik worden gemaakt van ‘stille’ wegbedekkingen (bv. SMA (stone mastik asphalt), e.d.).
Onderstaande tabel geeft voor twee snelheidsklassen de globale toeslagfactor aan voor het opgewekt
rolgeluid in functie van het type wegdek:
Wegdek

Asfalt
SMA-B
SMA-C
AB-1B
AB-4C
SMA-D
ZOA-B/C
Tweelaags ZOA

Snelheid
90 km/u
dB(A)
+0,0

120 km/u
dB(A)
+0,0

-1,0
-1,5
-3,5

-1,0
-2,5
-4,5

Behalve de individuele maatregelen zijn er een aantal conceptverbeteringen mogelijk die ook in het mobiliteitsplan worden aangehaald. Het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen neemt volgende “aangrijpingspunten
voor verkeersleefbaarheidsaspecten” op die relevant zijn met betrekking tot het project:
• stimuleren van een geluidsarme rijstijl, meer gelijkmatig rijden aan een lagere snelheid en vermijden van
snelheidspieken, in het bijzonder ’s nachts, en aanwenden van een techniek om dit te bekomen (zone 30,
groene golf, ISA, verkeersmanagement, herinrichting, …). Het project heeft hierop een positieve invloed
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omdat de snelheid gelijkmatiger wordt (minder kruispunten). Deels ontstaat er echter een negatief effect
omdat de snelheid toeneemt;
• geluidsisolatie aan de gevels;
• beperken van ontwikkeling van gevoelige activiteiten in geluidsbelaste zones (geen nieuwe woongebieden
binnen 100m langs de ringweg);
• wijziging van de bestemming van gebouwen (idem).
In de toekomst is er een vermindering van de verstoring door verkeersgeluid te verwachten door reductie bij
de bron. Nieuwe wagens en vooral vrachtwagens produceren minder motorgeluid. De bandenfabrikanten
ontwikkelen banden met minder rolgeluid. De globale verbetering omwille van deze evolutie mag evenwel
niet worden overschat. De te verwachten verbetering zal slechts enkele dB(A) bedragen (wat op zich al
optimistisch is). Door strengere productnormen kan de verbetering worden gestimuleerd. De Europese regelgeving voor nieuwe voertuigen geeft vooral aandacht aan het motorgeluid. Voor personenwagens is het
motorgeluid ondergeschikt aan het bandengeluid vanaf 60 km/uur.
Specifieke milderende maatregelen
Een eerste vereiste om milderende maatregelen t.a.v. het plan te treffen is de bevinding dat er een
significante bijdrage vanwege het plan (verschil met referentie) moet aanwezig zijn. Een tweede bijhorende
vereiste is de bevinding dat evaluatiepunten aanwezig zijn met een overschrijding van de voorgestelde norm.
Tracé N1
Effectengroep

Parameter

Beoordeling
(extra)
immissie

Milderende
maatregel
toetsingskader

Beoordeling
(extra)
immissie

toetsingskader

Huinegem (zijstraat)
Effect van
verkeer
gegenereerd
door plan op
O.G.

Toename:
> 6 dB(A)

-3

-3

Absorberend
geluidsscherm met
een hoogte van 4m
zo dicht mogelijk
tegen het nieuwe
tracé N1

-2

0

Toename:
> 6 dB(A)

-3

-1

Absorberend
geluidsscherm met
een hoogte van 3m
zo dicht mogelijk
tegen het nieuw
tracé

-3

+1

Parameter

Beoordeling

Milderende
maatregel

Beoordeling

Tienbergen, Marlier, Prieelstraat
Effect van
verkeer
gegenereerd
door plan op
O.G.

Tracé N3
Effectengroep

(extra)
immissie

toetsingskader

(extra)
immissie

toetsingskader

Huinegem (zijstraat)
Effect van
verkeer
gegenereerd
door plan op
O.G.

Toename:
> 6 dB(A)
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-3

Absorberend
geluidsscherm met
een hoogte van 4m
zo dicht mogelijk
tegen het nieuwe
tracé N1

-2

0
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Grotenbroek, Baaskouter, Prieelstraat, Merchtemsebaan, Krokegemseweg
Effect van
verkeer
gegenereerd
door plan op
O.G.

Toename:
> 6 dB(A)

-3

Parameter

Beoordeling

-1

Absorberend
geluidsscherm met
een hoogte van 2m
zo dicht mogelijk
tegen het nieuw
tracé

-3

0

Milderende
maatregel

Beoordeling

Tracé W1
Effectengroep

(extra)
immissie

toetsingskader

(extra)
immissie

toetsingskader

Koensborre, Koningin Astridstraat, Gildehof, Rampelberg
Effect van
verkeer
gegenereerd
door plan op
O.G.

Toename:
> 6 dB(A)

-3

Parameter

Beoordeling

-3

Absorberend
geluidsscherm met
een hoogte van 4m
zo dicht mogelijk
tegen het nieuw
tracé

-2 tot -3

Milderende
maatregel

Beoordeling

0

Tracé W5
Effectengroep

(extra)
immissie

toetsingskader

(extra)
immissie

toetsingskader

Rampelberg
Effect van
verkeer
gegenereerd
door plan op
O.G.

Toename:
> 6 dB(A)

-3

-3

Absorberend
geluidsscherm met
een hoogte van 4m
zo dicht mogelijk
tegen het nieuw
tracé

-2 tot -3

0

-3

Absorberend
geluidsscherm met
een hoogte van 4m
zo dicht mogelijk
tegen het nieuw
tracé

-2

+1

Putberg (achtertuinen thv kruising)
Effect van
verkeer
gegenereerd
door plan op
O.G.

Toename:
> 6 dB(A)

-3

Hieruit blijkt dat door het plaatsen van geluidsschermen/gronddammen langs de nieuwe rondweg het specifieke geluidsniveau kan worden teruggedrongen tot de voorgestelde normen. Zoals gezegd kan bij tracégedeelten in sleuf – m.b. W1/N1 en hun varianten t.h.v. Kalkoven-Prieelstraat, N3 t.h.v. Prieelstraat-Krokegemseweg en N1ter t.h.v. Marlier – ook gekozen worden voor een overkapping of overkraging, hetgeen effectiever is qua geluidsreductie dan geluidsschermen.
Ondanks de sterke reductie is een significant tot zeer significant effect van de rondweg op het heersende
geluidsimmissieniveau onvermijdbaar. De hierboven besproken maatregelen moeten echter nog afgewogen
worden met de andere milieudisciplines. Indien op een aantal punten een geluidsscherm of gronddam niet
wenselijk is, moet overgegaan worden op gevelisolatie (bijvoorbeeld het verbeteren van geluidsisolatie van
beglazing, extra geluidsisolatie van daken,…). De dimensionering van dergelijke maat-regelen moet uitgewerkt
worden in een Project-MER indien concretere plannen met de exacte locaties beschikbaar zijn.
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5.8.6.2 Effecten van de overige onderdelen van het KSG Asse
Uitbreiding KMO-zone Mollem (en eventueel “scharnierproject”)
Effectengroep

Parameter

Beoordeling
(extra)
immissie

Milderende maatregel

Beoordeling

- Preventieve
geluidsstudie
- Laad- en losactiviteiten
+ parkings maximaal
afschermen

onbekend

Meest nabijgelegen woningen / 200 m perceelsgrens
Effect van
activiteiten op
O.G.

Indien nieuwe inrichtingen
Lsp produceren dat
overeenstemt met de GW
voor dagperiode: toename
met 1 tot 3 dB(A) en meer
Voor de avond- en nachtperiode kunnen we ikv PlanMER geen uitspraak doen.

-1 tot -3

De inschatting van de emissies van de bedrijvigheid zelf is niet eenvoudig, omdat de aard van de bedrijvigheid
in principe nog niet vast staat en hun geluidsemissiekenmerken in de planningsfase nog niet gekend zijn. Naar
de exploitatie van elke Vlarem II ingedeelde inrichting is het belangrijk te vermelden dat deze aan de meest
nabijgelegen woningen of op 200 m van de perceelsgrens van de inrichting moet voldoen aan de bepalingen
conform VLAREM II en dit voor nieuwe inrichtingen. Met andere woorden, als beoordelingscriteria gaat de
studie in de eerste plaats uit van het streven naar het respecteren van milieukwaliteitsnormen voor geluid in
open lucht, zoals beschreven in de milieuwetgeving Vlarem II. In de effectbespreking zijn we telkens uitgegaan
van het worst case scenario waar het geproduceerde specifieke geluidsniveau overeenstemt met de toegelaten norm. Het is uiteraard helemaal niet zeker dat het Lsp van de geplande voorzieningen overeenstemt
met de toegelaten grenswaarden, maar indien dit het geval zou zijn voorspellen we een matig negatief effect
op de geluidsimmissie ter hoogte van de omliggende woningen. T.h.v. het natuurgebied ten noorden is een
significant negatief effect op de geluidsimmissie mogelijk en ten zuiden in het agrarisch gebied kan het Lsp
bepalend zijn voor het heersende omgevingsgeluid.
De uiteindelijke effecten zijn zeer afhankelijk van de ligging van de geluidsbronnen ten opzichte van de
bewoonde vertrekken of kwetsbare gebieden. Aangezien de inplanting en de geluidsbronnen in deze planfase
niet gekend zijn is een beoordeling van het geluidseffect na uitvoering van (eventuele) milderende
maatregelen in dit stadium niet mogelijk. Bij luidruchtige activiteiten is voorafgaandelijk een geluidsstudie
aangewezen, zeker als er ook tijdens de nachtperiode activiteiten kunnen zijn.
Overige planonderdelen
De geluidseffecten van de andere planonderdelen van het KSG Asse en van de circulatiemaatregelen in Assecentrum cfr. het mobiliteitsplan zijn grosso modo recht evenredig met de procentuele verkeerstoename of –
afname die ze veroorzaken. De omvang van de effecten kan niet exact ingeschat worden (zeker niet per wegsegment), maar kan plaatselijk aanzienlijk zijn. Gezien de sterk negatieve effecten t.h.v. de rondweg worden
nieuwe woonwijken in de directe nabijheid van het tracé (binnen de 55/45 dB(A) Lden/Lnight-contour) niet
wenselijk geacht.
De verdichting van de zone voor stedelijke functies Nerviërsstraat zal gepaard gaan met het gradueel afbouwen van de woonfunctie aan de ZW zijde van deze weg. Daardoor zal het aantal inwoners dat geluidshinder
ondervindt van het verkeer op de Nerviërsstraat op termijn afnemen, waardoor het verschil in hinderniveau
tussen de gewestplan- en de Wijndruifscenario’s (nog) kleiner wordt.
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5.8.6.3 Synthesetabel beoordeling rondwegscenario’s
Effectgroep

Effect

Scen 21

Scen 22

Scen 31

Scen 32

Scen 33

Verkeersgeluid

Toetsing geluidskwaliteitsnormen t.h.v. nabije
bewoning langs rondweg

-3

-3

-3

-3

-3

Geluidshinder t.h.v.
rondweg (aantal won >55
dB(A) Lden)

-1

-1

-1/-2

-1/-2

-1/-2

Geluidshinder t.h.v.
bestaande wegen (daling
Lden)

+1

+1

+1/+2

+1/+2

+1/+2

Milderende maatregelen
Afscherming woningen zijstraat Huinegem (N1, N3),
Tienbergen/Marlier (N1), Grotenbroek (N3), Rampelberg (W1,
W5) en Putberg (W5)
Scen 31: overkapping sleuf t.h.v. N9
Scen Wijndruif: overkapping sleuf t.h.v. Prieelstraat
Scen 21/31: ondergrondse kruising spoorweg met insleuving
tracé (N1ter) + eventueel overkraging

5.8.6.4 Synthesetabel beoordeling overige planonderdelen
Effectgroep

Effect

Verkeersgeluid

Geluid nieuwe
activiteiten
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Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Geluidshinder t.h.v.
rondweg

0

0

0

0

-1/-3

Geluidshinder t.h.v.
bestaande wegen

0/-1

0/-1

0/-1

0

0/-1

Geluid van machines,
installaties,…

-1/-3

0/-1

0

0/-1

0
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Eventuele
woonuitbreiding

Milderende maatregelen

Geen nieuwe woonontwikkelingen in directe omgeving van
rondweg (<75-100m)

Toepassen Vlaremnormen voor individuele inrichtingen

5.9

Lucht

5.9.1

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied inzake lucht wordt enerzijds bepaald door de impactzone van nieuwe puntemissiebronnen
van luchtpolluenten in één of meerdere deelgebieden, in casu KMO-zone Mollem (de andere geplande
functies zijn als puntbron normaliter niet relevant qua luchtemissies). Over de aard van eventuele toekomstige emissiebronnen is in dit stadium nog niets gekend, maar dat kans dat er bedrijven met belangrijke luchtemissies zullen ingeplant worden is klein. Tot nader order zal daarom het algemeen studiegebied (een zone
200 m rond de deelgebieden) aangehouden worden.
De belangrijkste bron van luchtemissies zal echter het verkeer zijn. De afbakening van het studiegebied is
daarbij dezelfde als voor de discipline mens – verkeer.

5.9.2

Juridische en beleidsmatige context
De milieukwaliteitsnormen voor lucht worden beschreven in VLAREM II beschreven. Hieronder worden de
normen gegeven voor de meest relevante stoffen SO2, NO2, PM10 en PM2,5 (VLAREM-bijlage 2.5.3.2). Er
worden immissiegrenswaarden gegeven voor de jaargemiddelden en (behalve bij PM2,5) voor de dag- of uurgemiddelden (aantal toegelaten overschrijdingen per jaar).
Tabel 5-9 Immissiegrenswaarden volgens VLAREM II en Europese dochterrichtlijnen
Polluent
SO2

NO2 en NOx
Fijn Stof (PM10)
Fijn Stof (PM2,5)

5.9.3

Middelingstijd
1 uur
24 uur
Kalenderjaar
1 uur
Kalenderjaar
24 uur
Kalenderjaar
Kalenderjaar

Grenswaarde µg/m³
350
125
20
200
40
50
40
25 (20 in 2020)

# toegelaten overschrijdingen
Max. 24 keer per jaar
Max. 3 keer per jaar
Max. 18 keer per jaar
Max. 35 keer per jaar
-

Methodologie
Tabel 5-10 Beoordelingscriteria en significantiekader discipline lucht
Effectgroep

Criterium

Methodologie

Basis beoordeling
significantie

Geleide emissies

Emissies en immissies
t.g.v. bedrijfsactiviteiten
(KMO-zone)

Kwalitatieve inschatting o.b.v.
vergelijkbare terreinen elders

Potentiële verhoging van de
immissiewaarden in de
omgeving; eventuele uitsluiting
van bepaalde types activiteiten

Niet-geleide emissies

Emissies en immissies
t.g.v. verkeer

Bepaling immissieconcentratie
op straatniveau van NOx,
PM10 en PM2,5 d.m.v. luchtmodel CAR Vlaanderen 2.0
(huidige en toekomstige
situatie).

- toetsing t.o.v. immissienormen
- significantiekader lucht: bijdrage
verkeer t.o.v. milieukwaliteitsnorm

De effecten van de toekomstige verkeerssituatie, rekening houdend met de bijdrage van het verkeer dat gegenereerd wordt door de geplande functies en met de verkeersverschuivingen t.g.v. de aanleg van de rondweg
in zijn verschillende varianten, worden net als voor de bestaande toestand ingeschat m.b.v. CAR Vlaanderen
2.0. Voor de bestaande wegen zijn de bekomen immissieverschillen tussen de referentie- en de geplande toe-
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stand bepalend voor de effectbeoordeling. Voor de nieuwe wegenis vormen de in het model vervatte achtergrondconcentraties de referentiewaarden.
CAR Vlaanderen wordt toegepast voor de theoretische referentiesituatie en de vijf geselecteerde rondwegscenario’s (zie §5.7.5.1), en dit voor de nieuwe rondwegsegmenten en voor de bestaande wegsegmenten
waar t.g.v. de realisatie van de rondweg (minstens in één scenario) een significante wijziging in verkeersintensiteit te verwachten is, én bewoning aanwezig is. De reeds gerealiseerde rondweg fase 1 (oosttangent)
wordt op grond van dit laatste argument buiten beschouwing gelaten.
De tracés van de rondweg lopen grotendeels door open ruimte, en CAR Vlaanderen is in principe minder
geschikt om de luchtimmissies rond dergelijke wegen in te schatten, omdat het model geen rekening houdt
40
met windsterkte en windrichting . Maar deze beperking geldt uiteraard in dezelfde mate voor alle tracévarianten (zeker per kwadrant). Bovendien laat het model toe om, afhankelijk van de verkeersintensiteit en –
samenstelling, t.o.v. elk tracé de kritische afstanden voor een beperkte, resp. relevante en belangrijke bijdrage
in te schatten, cfr. het significantiekader lucht (% daling/stijging t.o.v. luchtkwaliteitsnorm):

Daling met >10%
Daling met 3-10%
Daling met 1-3%
Stijging/daling met <1%
Stijging met 1-3%
Stijging met 3-10%
Stijging met >10%

Sterk positief
Matig positief
Zwak positief
Niet significant
Zwak negatief (beperkte bijdrage)
Matig negatief (relevante bijdrage)
Sterk negatief (belangrijke bijdrage)

-3
-2
-1
0
+1
+2
+3

De luchteffecten worden beoordeeld en de rondwegscenario’s worden tegen elkaar afgewogen op basis van
twee criteria:
o
o

5.9.4

Het aantal woningen binnen de kritische afstandscontouren rond de rondweg;
De omvang van de daling van de verkeersimmisies t.h.v. de bewoning langs de hoofdstraten van
Asse-centrum, uitgedrukt onder de vorm van een gewogen score: aantal woningen x afname NO241
concentratie per segment .

Bestaande toestand
De bestaande luchtkwaliteit wordt beschreven op basis van bestaande meetgegevens van het VMM-meetnet
in de omgeving van de site. Er zijn evenwel geen meetpunten in de nabijheid van het plangebied. De meest
nabije meetpunten zijn gelokaliseerd in Zaventem en Geraardsbergen (http://luchtkwaliteit.vmm.be). Op
42
basis van de interpollatiekaarten in het VMM-jaarverslag kunnen de jaargemiddelde concentraties t.h.v. het
KSG Asse in 2011 als volgt ingeschat worden:
o
o
o

NO2: 21-30 μg/m³
PM10: 26-30 μg/m³
PM2,5: 18-20 μg/m³

Voor deze drie polluenten werd in 2011 dus (ruimschoots) voldaan aan de jaargemiddelde Vlaremnormen.
Deze gemiddelden verbergen evenwel grote lokale verschillen tussen zones die blootgesteld worden aan
belangrijke verkeersemissies (vooral langs de N9) en de omliggende verkeersluwe wijken en het buitengebied.

40

In feite wordt er als “worst case” vanuit gegaan dat vanuit alle richtingen de gemiddelde windsterkte van de meest voorkomende
windrichtingen (W en ZW) geldt.
41
Omdat de NO2-concentratie veel sterker bepaald worden door de lokale verkeersemissies dan de fijn stofconcentratie, zal NO2 in
principe de bepalende luchtparameter zijn.
42

VMM, Luchtkwaliteit in het Vlaams gewest – Jaarverslag immissiemeetnetten 2011
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Om de lokale effecten op lucht van het verkeer in de bestaande toestand in te schatten wordt gebruik worden
gemaakt van het luchtmodel CAR-Vlaanderen 2.0. Dit model laat toe om de immissie van de verontreinigde
stoffen NO2 en fijn stof (PM10 en PM2,5) t.g.v. verkeer op straatniveau na te gaan. Door het ingeven van
(o.a.) gegevens m.b.t. de verkeersintensiteit en –samenstelling en de bebouwingstypologie in een bepaalde
straat kan de immissie van een bepaalde stof ter hoogte van de eerstelijnsbebouwing ingeschat worden.
De benodigde verkeersintensiteiten worden aangeleverd vanuit de discipline mens-verkeer. In deze discipline
wordt gewerkt met spitsuurgegevens (ochtendspits 6-9u en avondspits 16-19u) afkomstig uit het herkomstbestemmingsonderzoek (cordontellingen). Deze werden omgerekend naar etmaalwaarden op basis van het
gemiddeld aandeel van de twee spitsperiodes in het totaal etmaalverkeer (41,5%). Inzake voertuigsamenstelling wordt uitgegaan van 92% personenwagens, 4,9% lichte vrachtwagens en bussen en 3,1% zware
vrachtwagens, en dit op basis van de kruispunttelling van 24/10/13 op de Wijndruif. In realiteit verschilt het
aandeel zwaar verkeer van weg tot weg, maar de exacte verkeerssamenstelling is slechts voor een beperkt
aantal kruispunten gekend, en bovendien zal deze variatie niet onderscheidend werken tussen de scenario’s.
Qua snelheidstype wordt voor de wegsegmenten in de bebouwde kom uitgegaan van “normaal stadsverkeer”,
dus zonder (ernstige) filevorming, enerzijds om een zo zuiver mogelijke vergelijking tussen referentiesituatie
en rondwegscenario’s toe te laten (na realisatie van de rondweg wordt verondersteld dat er geen structurele
files meer voorkomen) en omdat de immissies berekend worden op etmaalbasis, terwijl de filevorming zich
normaliter beperkt tot de spitsperiodes. Voor de rondwegtangenten wordt “buitenweg” genomen als snelheidstype (max. 70 km/u, gemiddeld 44 km/u).
Als referentiesituatie wordt, zoals aangegeven in hoofdstuk mens-verkeer, niet gewerkt met de effectief
gemeten verkeersintensiteiten in Asse-centrum, maar met een theoretische situatie waarbij al het (gedetecteerd) sluipverkeer de geijkte route via de N9 volgt i.p.v. de sluiproutes via Prieelstraat, Koensborre, Bloklaan,
Bergestraat,… Qua luchtkwaliteit is deze referentiesituatie dus een “worst case” omdat het verkeer maximaal
geconcentreerd wordt op de hoofdassen. Dit is evenwel de enige correcte referentiesituatie, aangezien ook
het huidig sluipverkeer potentieel gebruiker is van de rondweg, en precies het wegwerken van sluipverkeer
een belangrijke doelstelling van de rondweg is.
Volgende bestaande wegsegmenten vertonen in minstens één rondwegscenario een significant verschil in
verkeersintensiteit t.o.v. de referentiesituatie:
o

Doortocht N9:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

N9 segment Wijndruif – Putberg (G. Kurthstraat)
N9 segment Putberg – rondweg (noord- en/of westtangent volgens gewestplantracé)
N9 segment rondweg – N285 Nieuwstraat
N9 segment N285 – Huinegem
N9 segment Huinegem – Boekfos
N9 segment Boekfos – spoorweg/oosttangent

o

N285 segment N9 – rondweg (westtangent)

o

Huinegem segment N9 – rondweg (oost- en noordtangent)

Naast de verkeersintensiteit en –samenstelling wordt het immissieniveau in belangrijke mate bepaald door de
weg- en bebouwingskenmerken. CAR Vlaanderen onderscheidt 5 vijftypes, waarvan er 3 relevant zijn voor dit
MER:
o
o
o

Type 1: weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100m
Type 3a: Beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel kleiner dan 3x de hoogte van de
bebouwing maar groter dan 1,5x de hoogte van de bebouwing
Type 3b: Beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel kleiner dan 1,5x de hoogte van de
bebouwing (“street canyon”)

Type 1 is van toepassing op de rondweg (en is dus pas in §5.9.5 relevant, aangezien de bestaande oosttangent
zoals gezegd buiten beschouwing gelaten wordt). De N9 en de N285 zijn binnen Asse-centrum te beschouwen
als “street canyons” (type 3b) over het grootste deel van hun tracé. Op de N9 tussen de Wijndruif en de rondweg volgens het gewestplantracé komen weliswaar grote gaten met achteruit geschoven bebouwing voor,
maar in theorie kan overal gebouwd worden tot op de rooilijn. Daarom zal uitgegaan worden van type 3b als
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“worst case”. Huinegem is over het grootste deel van zijn tracé te beschouwen als een type 3a-weg . Bij wegsegmenten met een wisselende gevelafstand (b.v. bij N9 segment 4 dat stelselmatig verbreedt naar Huinegem
toe) wordt met een “worst case” gemiddelde breedte gewerkt.
Als referentiejaar wordt 2015 genomen, met de bijhorende achtergrondconcentraties en voertuigemissiekenmerken die vervat zitten in het model.
De resultaten van de berekeningen in CAR Vlaanderen zijn als volgt voor de referentiesituatie (oranje = overschrijding Vlarem-norm):
Segment

Verkeer
(aantal vtg/
etmaal)

Wegtype

Afstand
wegas-gevel

NO2
jaargem
(µg/m³)

PM10
jaargem
(µg/m³)

PM10
# overschr
dagnorm

PM2,5
jaargem
(µg/m³)

N9 segm1

21918

3b

10m

45,0

24,8

10x

17,8

N9 segm2

23454

3b

10m

46,7

25,1

11x

18,0

N9 segm3

23454

3b

8m

50,2

25,7

13x

18,4

N9 segm4

26062

3b

6m

57,5

26,9

17x

19,2

N9 segm5

18375

3b

10m

40,9

24,2

7x

17,4

N9 segm6

14511

3b

9m

37,5

23,6

6x

17,0

N285

13200

3b

6m

39,1

23,9

7x

17,2

Huinegem

8983

3a

12m

Achtergrond

24,7

21,7

0x

15,8

17,6

20,8

0x

15,2

Uit de tabel blijkt duidelijk dat NO2 de meest kritische parameter is. In het grootste deel van de N9 wordt de
Vlarem-norm voor het jaargemiddelde overschreden t.h.v. de eerstelijnsbebouwing, en in de N285 wordt deze
norm sterk benaderd, terwijl er voor PM10 en PM2,5 geen overschrijdingen voorkomen (ook niet van de
toekomstige PM2,5-norm). Tevens zijn voor NO2 de verschillende tussen de wegsegmenten het grootst,
omdat de bijdrage van het lokaal verkeer aan de totale immissie bij NO2 veel groter is dan bij fijn stof.

5.9.5

Geplande toestand en effecten

5.9.5.1 Effecten van de rondweg
De rondweg heeft op twee manieren invloed op de luchtkwaliteit. Enerzijds verbetert de luchtkwaliteit in
bepaalde delen van het stedelijk gebied door het verschuiven van verkeer van de wegen in het centrum naar
de nieuwe rondweg. Anderzijds verslechtert de luchtkwaliteit in de omgeving van de rondwegtangenten zelf.
De beoordeling van deze effecten hangt af drie factoren: de luchtkwaliteit in de referentiesituatie, de grootte
van de immissiewijziging en het aantal woningen/bewoners dat deze wijzigingen ondergaat.
Net als in de discipline mens – mobiliteit gebeurt de effectbeoordeling van de rondweg in twee stappen:
•

In stap 1 worden de effecten gekwantificeerd van de rondweg zonder “knippen” in Asse-centrum,
maar er wel vanuit gaand dat al het (doorgaand) verkeer dat logischerwijs van de rondweg zou
gebruik maken, dit ook effectief doet.

•

In stap 2 worden de bijkomende effecten van de “knippen” in het centrum kwalitatief ingeschat.

Inzake lucht zijn er bovendien effectverschillen tussen de basistracés en de geoptimaliseerde tracés. Deze
worden kwalitatief beoordeeld.

43
Het smalle gedeelte van Huinegem nabij het Gemeenteplein is vanzelfsprekend een “street canyon”, maar dit deel is te kort en telt te
weinig woningen om representatief te zijn voor Huinegem als geheel.
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Effecten van het onttrekken van verkeer aan de hoofdassen van Asse-centrum zonder “knippen”
In onderstaande tabellen worden per rondwegscenario de berekende immissies per parameter weergegeven,
evenals het verschil t.o.v. het referentiescenario. Een oranje markering duidt op een (blijvende) overschrijding
van de Vlarem-norm. De gradaties van groen wijzen resp. op een zwak, matig en sterk positief effect (in geen
enkel wegsegment heeft de rondweg een negatief effect op de luchtkwaliteit). Weg- en snelheidstype en
afstand tot bebouwing worden constant gehouden t.o.v. de referentiesituatie.

Scenario 21
Segment

Verkeer
(vtg/etmaal)

NO2
jaar abs

NO2
jaar Δ

PM10
jaar abs

PM10
jaar Δ

PM10
dag abs

PM10
dag Δ

PM2,5
jaar abs

PM2,5
jaar Δ

N9 segm1

21918

45,0

0

24,8

0

10x

0

17,8

0

N9 segm2

23454

46,7

0

25,1

0

11x

0

18,0

0

N9 segm3

17381

42,4

-7,8

24,4

-1,3

8x

-5

17,6

-0,8

N9 segm4

14407

40,9

-16,6

24,2

-2,7

8x

-9

17,4

-1,8

N9 segm5

11837

33,1

-7,8

22,9

-1,3

3x

-4

16,6

-0,8

N9 segm6

7974

28,9

-8,6

22,3

-1,3

1x

-5

16,2

-0,8

N285

13200

39,1

0

23,9

0

7x

0

17,2

0

Huinegem

3867

20,7

-4,0

21,2

-0,5

0x

0

15,4

-0,4

Segment

Verkeer
(vtg/etmaal)

NO2
jaar abs

NO2
jaar Δ

PM10
jaar abs

PM10
jaar Δ

PM10
dag abs

PM10
dag Δ

PM2,5
jaar abs

PM2,5
jaar Δ

N9 segm1

13538

35,2

-9,8

23,3

-1,5

5x

-5

16,8

-1,0

N9 segm2

15074

37,0

-9,7

23,5

-1,6

5x

-6

17,0

-1,0

N9 segm3

15074

39,4

-10,8

23,9

-1,8

7x

-6

17,2

-1,2

N9 segm4

17682

45,7

-11,8

24,9

-2,0

10x

-7

17,9

-1,3

N9 segm5

12117

33,4

-7,5

23,0

-1,2

4x

-3

16,6

-0,8

N9 segm6

8254

29,3

-8,2

22,4

-1,2

2x

-4

16,2

-0,8

N285

13200

39,1

0

23,9

0

7x

0

17,2

0

Huinegem

6862

23,0

-1,7

21,5

-0,2

0x

0

15,6

-0,2

Segment

Verkeer
(vtg/etmaal)

NO2
jaar abs

NO2
jaar Δ

PM10
jaar abs

PM10
jaar Δ

PM10
dag abs

PM10
dag Δ

PM2,5
jaar abs

PM2,5
jaar Δ

N9 segm1

21918

45,0

0

24,8

0

10x

0

17,8

0

N9 segm2

23434

46,7

0

25,1

0

11x

0

18,0

0

N9 segm3

11998

35,2

-15,0

23,3

-2,4

5x

-8

16,8

-1,6

N9 segm4

14407

40,9

-16,6

24,2

-2,7

8x

-9

17,4

-1,8

N9 segm5

11837

33,1

-7,8

22,9

-1,3

3x

-4

16,6

-0,8

N9 segm6

7974

28,9

-8,6

22,3

-1,3

1x

-5

16,2

-0,8

N285

7906

31,0

-8,1

22,6

-1,3

2x

-5

16,4

-0,8

Huinegem

3867

20,7

-4,0

21,2

-0,5

0x

0

15,4

-0,4

Segment

Verkeer
(vtg/etmaal)

NO2
jaar abs

NO2
jaar Δ

PM10
jaar abs

PM10
jaar Δ

PM10
dag abs

PM10
dag Δ

PM2,5
jaar abs

PM2,5
jaar Δ

N9 segm1

10946

32,0

-13,0

22,8

-2,0

3x

-7

16,5

-1,3

N9 segm2

12420

33,8

-12,9

23,1

-2,0

4x

-7

16,7

-1,3

Scenario 22

Scenario 31

Scenario 32
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N9 segm3

12420

35,8

-14,4

23,4

-2,3

5x

-8

16,9

-1,5

N9 segm4

14891

41,7

-15,8

24,3

-2,6

8x

-9

17,5

-1,7

N9 segm5

12117

33,4

-7,5

23,0

-1,2

4x

-3

16,6

-0,8

N9 segm6

8254

29,3

-8,2

22,4

-1,2

2x

-4

16,2

-0,8

N285

7816

30,8

-8,3

22,6

-1,3

2x

-5

16,4

-0,8

Huinegem

4071

20,9

-3,8

21,2

-0,5

0x

0

15,5

-0,3

Segment

Verkeer
(vtg/etmaal)

NO2
jaar abs

NO2
jaar Δ

PM10
jaar abs

PM10
jaar Δ

PM10
dag abs

PM10
dag Δ

PM2,5
jaar abs

PM2,5
jaar Δ

N9 segm1

13538

35,2

-9,8

23,3

-1,5

5x

-5

16,8

-1,0

N9 segm2

15074

37,0

-9,7

23,5

-1,6

5x

-6

17,0

-1,0

N9 segm3

12420

35,8

-14,4

23,4

-2,3

5x

-8

16,9

-1,5

N9 segm4

17682

45,7

-11,8

24,9

-2,0

10x

-7

17,9

-1,3

N9 segm5

12117

33,4

-7,5

23,0

-1,2

4x

-3

16,6

-0,8

N9 segm6

8254

29,3

-8,2

22,4

-1,2

2x

-4

16,2

-0,8

N285

10546

35,1

-4,0

23,2

-0,7

4x

-3

16,8

-0,4

Huinegem

6862

23,0

-1,7

21,5

-0,2

0x

0

15,6

-0,2

Scenario 33

Alle scenario’s hebben dus een sterk positief effect op de jaargemiddelde NO2-concentratie en het aantal
overschrijdingen van de PM10-dagnorm in meerdere wegsegmenten, en een matig positief effect op de jaargemiddelde PM10- en PM2,5-concentratie. De verschillen tussen de scenario’s situeren zich vooral in het NW
deel van de N9, tussen de Wijndruif en het gewestplantracé van de rondweg: de gewestplanscenario’s zorgen
in deze zone niet voor een verbetering van de luchtkwaliteit (aangezien ze geen verkeer onttrekken), de
Wijndruifscenario’s wel, waarbij de NO2-concentratie tot onder de Vlaremnorm zakt. Een tweede segment
met relevante verschillen, meer bepaald tussen de scenario’s zonder en met westtangent, is de Nieuwstraat
(N285). Ondanks de zeer forse daling van het immissieniveau blijft de NO2-concentratie in segment 4 van de
N9 (Steenweg) in alle scenario’s (nipt) boven de Vlaremnorm.
Zoals aangegeven in §5.9.3 kunnen de rondwegscenario’s tegen elkaar afgewogen op basis van één index,
waarbij de immissiedaling voor de meest kritische parameter NO2 per wegsegment vermenigvuldigd wordt
met het aantal woningen (bron: gemeente Asse), en de bekomen cijfers per wegsegment gecumuleerd
worden. Dit levert volgende resultaten op:
Segment

Aantal
woningen

Scenario 21

Scenario 22

Scenario 31

Scenario 32

Scenario 33

NO2 Δ

score

NO2 Δ

Score

NO2 Δ

score

NO2 Δ

score

NO2 Δ

score

N9 segm1

411

0

0

-9,8

4028

0

0

-13,0

5343

-9,8

4028

N9 segm2

20

0

0

-9,7

194

0

0

-12,9

258

-9,7

194

Nerviërsstraat

431

0

0

-9,8

4222

0

0

-13,0

5601

-9,8

4222

N9 segm3

49

-7,8

382

-10,8

529

-15,0

735

-14,4

706

-14,4

706

N9 segm4

91

-16,6

1511

-11,8

1074

-16,6

1511

-15,8

1438

-11,8

1074

N9 segm5

208

-7,8

1622

-7,5

1560

-7,8

1622

-7,5

1560

-7,5

1560

N9 segm6

220

-8,6

1892

-8,2

1804

-8,6

1892

-8,2

1804

-8,2

1804

N285

135

0

0

0

0

-8,1

0

-8,3

1121

-4,0

540

Huinegem

77

-4,0

308

-1,7

131

-4,0

308

-3,8

293

-1,7

131

Centrum s.s.

780

-7,3

5715

-6,5

5098

-9,2

7162

-8,9

6922

-7,5

5815

Totaal

1211

-4,7

5715

-7,7

9320

-5,9

7162

-10,3

12523

-8,3

10037

MER_KSG_Asse_def/par

pagina 206 van 278

Uit deze tabel kan afgeleid worden dat de gemiddelde immissiedaling per woning varieert tussen -4,7 en -10,3
μg/m³, en dus steeds hoger is dan 10% van de Vlaremnorm. Alle scenario’s genereren dus een sterk positief
effect (score +3).
De rondwegscenario’s waarbij de noordtangent aantakt op kruispunt Wijndruif scoren gemiddeld beter dan
de scenario’s met een noordtangent volgens het gewestplantracé, maar dit verschil is volledig te danken aan
het feit dat de Wijndruifscenario’s veel verkeer onttrekken aan de Nerviërsstraat, waardoor de luchtkwaliteit
t.h.v. ruim 400 woningen (1/3 van het totaal langs de drie beschouwde wegen) aanzienlijk verbetert, wat niet
het geval is bij de gewestplanscenario’s. Het positief effect in de Nerviërsstraat is bovendien enigszins overschat, omdat deze straat niet over zijn ganse lengte een “street canyon” is, waardoor de daling van de NO2concentratie in realiteit minder uitgesproken zal zijn. In het eigenlijk stadscentrum (binnen het gewestplantracé) scoren de gewestplantracés qua daling van de NO2-immissie iets beter dan de Wijndruifscenario’s. In
tweede orde scoren de scenario’s met westtangent (iets) beter dan die zonder westtangent.
Stap 2: Beoordeling bijkomende effecten van de “knippen” in het centrum
•

In alle scenario’s zonder “knippen” blijft er nog steeds een vrij aanzienlijke verkeersstroom doorheen
Asse-centrum rijden. T.g.v. de “knippen” wordt niet alleen een deel van het centrum verkeersluw,
ook de verkeersintensiteit op de niet verkeersluw gemaakte assen zal nog enigszins dalen door het
wegvallen van alle doorgaand (sluip)verkeer. Dit zorgt voor een verdere verbetering van de
luchtkwaliteit in het centrum. Het immissieniveau zal overigens nooit zakken tot het theore-tisch
achtergrondniveau van CAR Vlaanderen, omdat de resterende emissies in omliggende straten zich
ook deels in het verkeersluw gebied zullen verspreiden.

•

Bij de Wijndruifscenario’s zullen zich t.g.v. de “knippen” in het centrum – waarbij alle potentiële
interne sluiproutes worden afgesneden – belangrijke omrijbewegingen voordoen op kruispunt Wijndruif en in de Nerviërsstraat (o.a. van/naar de Colruyt). Daardoor zal de sterke daling van de NO2concentratie die langs deze straat vastgesteld werd in de scenario’s zonder “knippen” aanzienlijk
afgezwakt worden. Hierdoor verkleint ook het overall verschil tussen de gewestplan- en Wijndruifscenario’s inzake luchtkwaliteit aanzienlijk.

Effecten van het rondwegtracé zelf (basisvarianten)
De rondwegtracés lopen grotendeels door open ruimte – wegtype 1 in CAR Vlaanderen – en hebben geen
(min of meer) vaste afstand tussen wegas en eerstelijnsbebouwing (gevel), aangezien geen woningen voorzien
worden langs de rondweg zelf en de bestaande woningen (langs andere straten) op wisselende afstand van
het tracé staan. De aanpak is dan ook omgekeerd: in plaats van het immissieniveau te berekenen op een vaste
afstand van de wegas, worden de afstanden berekend tot waar op basis van de verkeersintensiteit een significante bijdrage (toename t.o.v. de referentiesituatie) te verwachten is van de rondweg. Deze berekening wordt
beperkt tot de meest kritische parameter NO2 (jaargemiddelde), waarvoor het referentieniveau (achtergrondconcentratie uit model) 17,6 µg/m³ bedraagt.
Voor de tracés N1, W1 en W5 werd daarbij niet alleen rekening gehouden met het basistracé (A in onderstaande tabel; zie §4.2.3) maar ook met de ruimtelijk geoptimaliseerde tracés (B in de tabel; zie §5.6).
Er worden conform het significantiekader lucht (zie §5.9.3) drie significantieklassen onderscheiden:
•
•
•

Beperkte bijdrage: 1-3% van de immissienorm = +0,4-1,2 µg/m³ = 18,0-18,8 µg/m³ NO2
Relevante bijdrage: 3-10% van de immissienorm = +1,2-4 µg/m³ NO2 = 18,8-21,6 µg/m³ NO2
Belangrijke bijdrage: >10% van de immissienorm = > +4 µg/m³ NO2 = >21,6 µg/m³ NO2

Uit de tabel blijkt dat een belangrijke bijdrage, leidend tot een NO2-concentratie van meer dan 21,6 µg/m³,
zich slechts voordoet tot op zeer beperkte afstand van de wegas (enkele tot maximaal 12m). Binnen deze zone
bevinden zich op elk tracé 1 tot 6 woningen, maar deze woningen zullen sowieso moeten verwijderd worden
om het tracé mogelijk te maken. De luchtimpact op deze woningen zal derhalve niet meer relevant zijn. Het
effect van hun onteigening en verwijdering wordt beoordeeld in de discipline mens – ruimtelijke en sociale
aspecten.
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Segment

Scenario 21

Scenario 22

Scenario 31

Scenario 32

Scenario 33

Max
afstand

Aantal
won

Max
afstand

Aantal
won

Max
afstand

Aantal
won

Max
afstand

Aantal
won

Max
afstand

Aantal
won

Beperkte bijdrage

260m

A: 189
B: 196

190m

167

260m

A: 189
B: 196

260m

269

190m

167

Relevante bijdrage

80m

A: 36
B: 36

50m

26

80m

A: 36
B: 36

80m

55

50m

26

Belangrijke bijdrage

12m

A: 6
B: 6

6m

2

12m

A: 6
B: 6

12m

2

6m

2

Noordtangent:

Westtangent:
Beperkte bijdrage

Nvt

Nvt

110m

A: 170
B: 197

120m

A: 87
B: 118

45m

A: 73
B: 58

Relevante bijdrage

Nvt

Nvt

30m

A: 27
B: 17

30m

A: 22
B: 9

10m

A: 5
B: 4

Belangrijke bijdrage

Nvt

Nvt

<5m

A: 5
B: 4

<5m

A: 4
B: 1

<5m

A: 5
B: 4

A
B

389
391

A
B

418
412

A
B

236
224

Totaalscore

A
B

211
216

A

174

Er zijn daarnaast veel andere woningen die een beperkte resp. relevante bijdrage qua NO2-immissie zullen
ondervinden van de rondweg. Dit aantal werd bepaald door op het digitaal kadasterplan alle woningen te
tellen binnen/tussen de bovenstaande afstandsontouren tot de wegas. Aan de uiteinden van elk tracé, t.h.v.
de aansluiting op de N9, de N285 of Huinegem, wordt enkel rekening gehouden met de woningen aan één
zijde van deze wegen. Voor de woningen aan de overzijde van b.v. de N9 wordt verondersteld dat de bijdrage
van de rondweg veel kleiner is dan die van de N9 zelf. De bekomen cijfers zijn per definitie benaderingen (er
werd b.v. niet gecontroleerd of een woongebouw opgesplitst is in appartementen), en enkel de grootte-ordes
en verhoudingen tussen de scenario’s zijn van belang.
Per scenario werd, naar analogie met de scores voor de impact langs de bestaande wegen, een totaalscore
berekend waarbij de gemiddelde toename van de NO2-concentratie wordt vermenigvuldigd met het aantal
betrokken woningen. Per significantieklasse wordt als NO2-toename het meetkundig gemiddelde genomen
44
van de boven- en ondergrens per klasse . Dit komt neer op een gemiddelde van +0,7 µg/m³ NO2 voor klasse
“beperkte bijdrage” en +2,2 µg/m³ NO2 voor klasse “relevante toename”. De klasse “belangrijke toename”
wordt zoals gezegd buiten beschouwing gelaten, omdat deze woningen toch moeten verwijderd worden.
Uit de tabel blijkt – logischerwijs – dat de luchtimpact van de rondweg op de omliggende woningen het kleinst
is bij de scenario’s waarin enkel de noordtangent wordt gerealiseerd. Bij de scenario’s met drie tangenten
scoort het hybride scenario 33 (noordtangent volgens Wijndruiftracé, westtangent volgens gewestplantracé)
iets beter dan de twee andere. Maar de belangrijkste vaststelling is dat de negatieve scores t.g.v. de rondweg
zelf (174 à 418 “equivalenten”) quasi verwaarloosbaar is t.o.v. de positieve scores door de verkeersafname in
het centrum (5.715 à 12.523 “equivalenten”) en dus niet onderscheidend bij de tracékeuze.
De gemiddelde immissietoename per woning binnen de zone met significante bijdrage van de rondweg ligt,
afhankelijk van het scenario en het rondwegtracé (basis of geoptimaliseerd), tussen 0,87 en 0,97 μg/m³.
Volgens het significantiekader lucht komt dit steeds overeen met een beperkt negatief effect (score -1).
Bij tracé N1ter schuift het tracé van de noordtangent zoveel mogelijk zuidwaarts op, tot vlakbij de bebouwing
van Marlier. Maar de rondweg wordt in deze zone ingegraven in de steilrand van de beekvallei en ligt daardoor ruim 10m lager dan de bebouwing. Het hoogteverschil in combinatie met het afschermend effect van de
keerwand beperkt een vrije verspreiding van de luchtemissies richting bewoning, waardoor geen aanzienlijke
44

De immissiebijdrage neemt immers niet lineair maar grosso modo kwadratisch af met de afstand tot de wegas.
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luchteffecten te verwachten zijn. Indien in functie van geluid op projectniveau een overkraging zou worden
voorzien als milderende maatregel, zal deze zeker ook een (beperkt) gunstig effect hebben op de luchtkwaliteit t.h.v. Marlier.
T.g.v. de “knippen” zal nog meer verkeer naar de rondweg verschuiven. Alhoewel kan verondersteld worden
dat dit geen enorme toename meer zal zijn, omdat het doorgaand verkeer reeds verondersteld werd volledig
op de rondweg te zitten, zullen de “knippen” leiden tot een zekere toename van het aantal woningen met een
(beperkt) negatief effect inzake luchtkwaliteit. Maar de negatieve effecten van de rondweg zullen in alle
scenario’s nog altijd verwaarloosbaar zijn in verhouding tot de – door de “knippen” nog versterkte – positieve
luchteffecten in Asse-centrum.

5.9.5.2 Effecten van de andere planonderdelen
Effecten van de andere planonderdelen van het KSG Asse
De woonprojecten in het centrum, de uitbreiding van bedrijventerrein Mollem, het “scharnierproject” en de
verdichting van de zone voor stedelijke functies Nerviërsstraat zorgen allemaal voor een verkeerstoename,
zowel in Asse-centrum als op de rondweg. De exacte omvang van deze toename is zeer moeilijk in te schatten,
maar wellicht moet uitgegaan worden van minstens 10% bijkomend verkeer. Grosso modo zal de bijdrage van
het lokaal verkeer aan de NO2-concentratie (t.o.v. het achtergrondniveau) dan ook met 10% of meer
toenemen. Bij een actueel immissieniveau van 38 µg/m³ NO2 zou dit dus overeenkomen met een stijging met
ca. 2 µg/m³. Hiermee zouden de positieve effecten van de rondweg (afhankelijk van het scenario -4,7 à -10,3
µg/m³ NO2 per woning) slechts gedeeltelijk teniet gedaan worden. 10% verkeerstoename op de rondweg
zorgt grosso modo ook voor 10% groter wordende kritische afstanden (b.v. 55 i.p.v. 50m als maximale afstand
voor een relevante bijdrage). De luchteffecten van de verkeersgeneratie van een eventuele uitbreiding van de
Asphaltco-site of woonuitbreiding binnen de rondweg kan bij gebrek aan concrete gegevens op heden niet
ingeschat worden.
Naast verkeersemissies genereren de geplande ingrepen ook emissies van gebouwenverwarming, die evenwel
als ondergeschikt aan de verkeersemissie kan ingeschat worden. Daarnaast kunnen de nieuwe bedrijven in de
uitbreidingszone(s) van bedrijventerrein Mollem (en eventueel in het “scharnierproject”) ook relevante
industriële emissies uitstoten, maar hoe hoog deze emissies – en de bijhorende immissies in de omgeving –
zijn, kan onmogelijk ingeschat worden, omdat de aard van de bedrijven nog niet bekend is, laat staan hun
emissiekenmerken (geleide/niet-geleide emissies, debiet, temperatuur, hoogte en diameter schouwen,…). Om
geur- en stofhinder naar de omgeving te beperken, is het wenselijk om de indicatieve afstandsnormen toe te
passen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (zie www.milieuzonering.info). Met deze afstandsnormen i.f.v. hinder worden normaliter ook de meest problematische bedrijfstypes qua emissies van
polluenten uitgesloten.
De verdichting van de zone voor stedelijke functies Nerviërsstraat zal gepaard gaan met het gradueel afbouwen van de woonfunctie aan de ZW zijde van deze weg. Daardoor zal het aantal inwoners dat blootgesteld
wordt aan verkeersemissies op termijn afnemen, waardoor het verschil in blootstellingsniveau tussen de
gewestplan- en de Wijndruifscenario’s (nog) kleiner wordt.
Effecten van de rondweg op eventuele woonuitbreidingen binnen de noordtangent
Voor de effecten van de rondwegscenario’s op de bestaande woningen verwijzen we naar §5.9.5.1. Indien
men bijkomend woongebied zou creëren binnen de noordtangent (tracés N1/N1bis of N3), zullen deze nieuwe
woningen ook luchteffecten ondervinden van de rondweg, die doorgaans groter zijn dan voor de bestaande
bewoning, gezien de kortere afstand.
In principe worden t.a.v. lucht milderende maatregelen voorgesteld van zodra er een relevante bijdrage (score
-2) t.g.v. het plan optreedt. In §5.9.5.1 werd ingeschat dat een dergelijke bijdrage zich voor NO2 voordoet tot
op maximaal ca. 80m van de as van de noordtangent, en zit zowel voor tracé N1/N1bis als voor tracé N3. De
noodzaak van milderende maatregelen kan overigens sterk gerelativeerd worden, gezien de absolute luchtimmissiewaarden ver onder de Vlaremnormen blijven.
•

Tracé N1: Buiten de corridor van 80m langs weerszijden van de rondweg blijven zowel ten noorden
als zuiden slechts een strook van maximaal 100m breed en ca. 2,5 ha groot over tussen deze contour
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en de bebouwing langs resp. de Mollemseweg en Marlier. Ook de zone ten oosten van de spoorweg
valt quasi volledig binnen de 80m-contour. Bij tracé N1 komt de zone ten noorden van de Mollemse45
weg niet in aanmerking voor woonuitbreiding (buiten KSG) .
•

Tracé N1bis: Bij dit tracé schuift de 80m-contour 50 à 100m noordwaarts op t.o.v. tracé N1, waardoor de potentiële bouwzone achter de Mollemseweg de facto wegvalt, maar dit wordt gecompenseerd door de vergroting van de onbebouwde zone buiten de contour aan de kant van Marlier tot ca.
5 ha (weliswaar voor het merendeel samenvallend met de vallei van de Krameibeek).

•

Tracé N1ter: Bij dit tracé schuift de 80m-contour 50 à 100m zuidwaarts op, waardoor de potentiële
bouwzone achter Marlier volledigt wegvalt, maar deze achter de Mollemseweg vergroot wordt tot
aan de rand van de beekvallei.

•

Tracé N3: bij dit tracé, dat aansluit op de Wijndruif, is de potentiële bijkomende oppervlakte woongebied veel groter dan bij tracés N1 en N1bis. Heel de zone tussen Marlier en Mollemse-weg – een
gebied van ca. 15 ha, inclusief de vallei van de Krameibeek – valt buiten de 80m-contour rond het
tracé. Ten noorden van de Mollemseweg loopt tracé N3 dicht bij de bestaande woonwijken en valt
slechts ca. 1 ha onbebouwde restruimte buiten de 80m-contour.

De afstandsnorm voor een relevante bijdrage aan de NO2-concentratie komt grosso modo overeen met de
afstand van de rondweg tot de kritische geluidscontour van 55 dB(A) Lden, die beleidsmatig wel afdwingbaar
is (zie §5.8.5.2). het respecteren van deze geluidscontour garandeert dus tegelijk een goede geluids- en luchtkwaliteit t.h.v. de eventuele nieuwe woonwijken.

5.9.6

Conclusies en milderende maatregelen
De effecten van de vijf rondwegscenario’s zonder “knippen” in het centrum t.o.v. de referentiesituatie werden
ingeschat m.b.v. CAR Vlaanderen (referentiejaar 2015). De meest kritische en onderscheidende parameter is
de jaargemiddelde concentratie van NO2. Per scenario werden twee indicatoren berekend:
•

Langs de bestaande wegen in Asse-centrum: sommatie afname NO2-concentratie x aantal woningen
per relevant wegsegment (N9, N285 en Huinegem binnen de ruimste parameter van de rondweg) >>
gemiddelde immissieafname per woning is in alle scenario’s groter dan 10% van de norm (4 μg/m³)
>> score +3

•

Rond de rondwegtangenten zelf: vermenigvuldiging aantal woningen binnen afstandscontour met
significante bijdrage x gemiddelde toename NO2-concentratie per significantieklasse (enkel beperkte
en relevante bijdrage) >> gemiddelde immissietoename per woning binnen de kritische zone ligt in
alle scenario’s tussen 1 en 3% van de norm >> score -1; de effectverschillen tussen de basis- en de
geoptimaliseerde tracévarianten zijn verwaarloosbaar

Omwille van de veel dichtere bebouwing op korte afstand van de weg (“street canyons”) vallen de positieve
luchteffecten t.g.v. de verkeersafname langs de centrumstraten dus veel groter uit dan de negatieve impact
van het verkeer op de rondweg, die grotendeels door weinig bebouwde open ruimte loopt.
Zonder “knippen” in het centrum scoren de rondwegscenario’s met het Wijndruiftracé als noordtangent iets
beter, omdat deze ook de Nerviërsstraat (met ruim 400 woningen) aanzienlijk ontlasten, wat niet het geval is
bij de scenario’s met een noordtangent volgens het gewestplantracé. Maar de “knippen” zorgen bij de Wijndruiftracés voor belangrijke omrijbewegingen op kruispunt Wijndruif en in de Nerviërsstraat (o.a. van/naar de
Colruyt), wat niet het geval is bij de gewestplantracés. Daardoor worden de verschillen inzake luchtkwaliteit in
Asse-centrum als geheel tussen de gewestplan- en de Wijndruifscenario’s aanzienlijk kleiner. Gelet op het feit
dat de scores volgens het significantiekader ook zonder “knippen” al gelijk waren voor alle scenario’s (+3 langs
de bestaande wegen, -1 langs de rondweg), kan gesteld worden dat de discipline lucht niet onderscheidend is
voor de keuze van het rondwegtracé.
45
De zone tussen tracé N1 en de Mollemseweg ligt ook buiten de ontwerp-afbakeningslijn (zie figuur 2-1), maar een aanpassing van de
grenslijn zou hier niet onlogisch zijn.
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Tevens kan gesteld worden dat de scenario’s met drie tangenten, dus inclusief westtangent, kansrijker zijn,
omdat hiermee ook Kalkoven en de N285 (samen ca. 300 woningen) sterk worden ontlast.
De luchteffecten (verschil in bijdrage t.o.v. de referentiesituatie) van de andere planonderdelen van het KSG
Asse zijn grosso modo recht evenredig met de procentuele verkeerstoename of –afname die ze veroorzaken.
De omvang van de effecten kunnen niet exact ingeschat worden (zeker niet per wegsegment), maar kan
plaatselijk aanzienlijk zijn.
De verdichting van de zone voor stedelijke functies Nerviërsstraat zal gepaard gaan met het gradueel afbouwen van de woonfunctie aan de ZW zijde van deze weg. Daardoor zal het aantal inwoners dat blootgesteld
wordt aan verkeersemissies op termijn afnemen, waardoor het verschil in blootstellingsniveau tussen de
gewestplan- en de Wijndruifscenario’s (nog) kleiner wordt.
Omdat de relevant negatieve luchteffecten (score -2) langs de rondwegtangenten (t.h.v. 26 à 77 woningen,
afhankelijk van het scenario), absoluut niet gepaard gaan met overschrijdingen van de Vlaremnorm voor NO2
(de luchtkwaliteit zal t.h.v. deze woningen nog altijd veel beter zijn dan in de “street canyons” in het centrum),
worden milderende maatregelen inzake lucht niet noodzakelijk geacht.
In principe geldt dit ook t.h.v. eventuele nieuwe woonwijken tussen de noordtangent en het bestaand woongebied. Niettemin worden vanuit het voorzorgsprincipe nieuwe woonontwikkelingen in de directe nabijheid
van de rondweg niet wenselijk geacht.
De luchteffecten van nieuwe bedrijven in de uitbreidingszone(s) van KMO-zone Mollem (of eventueel het
“scharnierproject”) kunnen op heden niet ingeschat worden. Sowieso moeten individuele bedrijven voldoen
aan de Vlarem-wetgeving. Om geur- en stofhinder naar de omgeving te beperken, kunnen de indicatieve
afstandsnormen toegepast worden van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten.
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5.9.6.1 Synthesetabel beoordeling rondwegscenario’s
Effectgroep

Effect

Scen 21

Scen 22

Scen 31

Scen 32

Scen 33

Verkeersemissies en immissies (kritische
parameter NO2)

Luchtkwaliteit t.h.v.
rondweg

-1

-1

-1/-2

-1/-2

-1

Luchtkwaliteit t.h.v.
bestaande wegen

+2/+3

+2/+3

+2/+3

+2/+3

+2/+3

Milderende maatregelen

5.9.6.2 Synthesetabel beoordeling overige planonderdelen
Effectgroep

Effect

Verkeersemissies

Niet-verkeersemissies
nieuwe activiteiten
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Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Luchtkwaliteit t.h.v.
rondweg

0

0

0

0

-1/-2

Luchtkwaliteit t.h.v.
bestaande wegen

0/-1

0/-1

0/-1

0

0/-1

Luchtverontreiniging,
geur- en stofhinder

-1/-3

0

0

0

0
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Eventuele
woonuitbreiding

Milderende maatregelen

Geen nieuwe woonontwikkelingen in directe omgeving van
rondweg (<50-80m)

Toepassen Vlaremnormen voor individuele bedrijven;
afstandsnormen VNG

6

Synthese, conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies en maatregelen uit de verschillende MER-disciplines samengebracht.
Vanwege het verschil in aanpak tussen het planonderdeel “rondweg” en de andere planonderdelen, wordt
ook de synthese opgedeeld in twee luiken.
In de tabellen in volgende paragrafen worden de milieueffecten en milderende maatregelen samengebracht
voor de verschillende effectgroepen per MER-discipline. De beoordeling van de effecten gebeurt voor elk van
de aspecten per planonderdeel/rondwegtracé/rondwegscenario a.h.v. volgende indeling:
-3 :
-2 :
-1 :

sterk negatief
matig negatief
beperkt negatief

+3 :
+2 :
+1 :

sterk positief
matig positief
beperkt positief

0 : geen significant effect
Wat de milderende maatregelen betreft, wordt in de mate van het mogelijke gestreefd naar maatregelen die
direct kunnen vertaald worden in het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP
en/of qua uitvoering onder de verantwoordelijkheid vallen van de initiatiefnemers van het plan. Daarnaast
zijn er ook andere, zgn. flankerende maatregelen mogelijk, maar deze behoren tot de bevoegdheid van
andere actoren en zijn niet afdwingbaar in het kader van het PRUP zelf.

6.1

Synthese en conclusies m.b.t. de rondweg
De beoordeling van de rondwegtracés gebeurde in twee stappen:
•

In stap 1 worden alle tracéalternatieven per tangent individueel beoordeeld voor de vijf ruimtelijk
disciplines (bodem en grondwater, oppervlaktewater, fauna en flora, landschap en erfgoed en mens
– ruimtelijke effecten). Op basis van deze beoordeling worden per tangent de 1 à 2 meest redelijke
en kansrijke alternatieven geselecteerd voor verder onderzoek. Waar nodig worden de geselecteerde
tracés verder geoptimaliseerd om hun ruimtelijke impact te minimaliseren.

•

In stap 2 worden de zinvolle combinaties bepaald van de geselecteerde tracés om te komen tot vijf
rondwegscenario’s. Voor elk van deze scenario’s worden de effecten ingeschat voor de verkeers46
gerelateerde disciplines mobiliteit, geluid en lucht .

6.1.1 Beoordeling van de ruimtelijke effecten per tracéalternatief
6.1.1.1 Bespreking
Bodem en grondwater
Met betrekking tot de rondwegtracés zijn in functie van het beperken van het grondverzet de twee kortste
basistracés, resp. N1 en W1 (gewestplantracés), het meest kansrijk. Voor de oosttangent is dit het nulalternatief (bestaand segment O1). Bij de noord- en westtangent zal er in alle tracés een grondtekort optreden
(ophoging > uitgraving). Bij geen van de tracés zijn significant negatieve effecten te verwachten inzake stabiliteit, verontreinigingen, grondwaterstromingen of erosiegevoeligheid. Bij de diepe uitgravingen (ca. 7m-mv)
zullen normaliter geen problematische grondwaterdalingen optreden bij tracés W1/N1 en N2/N3, maar wel
bij tracé N5 (gevoelige vegetatie op de steilrand t.h.v. Koereit). In functie van de stabiliteit van de sleufwanden
wordt voorgesteld om het uitstromend grondwater achter het talud op te vangen in een drain.
Wat de geoptimaliseerde tracévarianten betreft, is er voor W1bis en W5bis geen significante effectverschil,
scoort N1bis iets beter dan N1 qua grondverzet, en heeft N1ter duidelijk negatievere effecten qua grond-

46

De effecten op mens-gezondheid zijn gekoppeld aan de geluids- en luchteffecten en werden in die resp. disciplines behandeld.
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verzet en grondwater (uitgraving tot onder de grondwatertafel >> bemaling nodig, drain achter zuidelijk talud
om uitstroming van grondwater te vermijden).
Oppervlaktewater
Alle rondwegtracés kruisen één of meerdere waterlopen die van de waterscheidingskam, gevormd door de
cuesta van Asse, naar het NO en ZW stromen, en lopen over meerdere honderden meters tot kilometers doorheen overstromingsgevoelig gebied.
Bij de noordelijke en westelijke tracés gebeurt dit vrijwel overal in ophoging, aangezien de smalle beekvalleien
te steile hellingen hebben t.a.v. het lengteprofiel van de rondweg. Deze doorsnijding wordt niet als een
negatief effect beoordeeld, omdat het wegtalud een barrière vormt die het van de cuesta afstromend water
buffert en aldus de overstromingsproblemen stroomafwaarts beperkt. De doorstroomcapaciteit van de beken
die onder de rondweg doorlopen moet wel dusdanig gekallibreerd worden dat geen bijkomende stroomopwaartse overstromingsproblemen ontstaan (vnl. t.h.v. bestaande en geplande bebouwing). Terwijl de meeste
tracés de overstromingsgevoelige beekvalleien dwarsen, loopt tracé N1 grotendeels in de lengterichting door
de vallei van de Krameibeek. Om de impact op de waterhuishouding maximaal te beperken, wordt voorgesteld om dit tracé enigszins naar het noorden op te schuiven (N1bis, zie verder).
De varianten voor de oosttangent O2, O3 en O4 lopen door vlakker gebied en doorsnijden de overstromingsgevoelige gebieden grotendeels op maaiveld. Vanwege de potentieel negatieve effecten die hiermee gepaard
gaan, gaat de voorkeur vanuit de discipline oppervlaktewater duidelijk uit naar het nulalternatief, tracé O1.
Via voldoende ruim gedimensioneerde langsgrachten en/of riolen, die tevens als buffer voor het van de
cuesta afstromend water fungeren, moeten de effecten van de bijkomende weg-verharding opgevangen
worden. Infiltratiestroken en eventueel olie- en slibvangers moeten verontreiniging van het oppervlaktewater
vanaf de weg vermijden. Bij weggedeelten in sleuf moet afstromend hemelwater opgevangen en afgevoerd
worden aan de bovenzijde van de taluds.
Wat de geoptimaliseerde tracévarianten betreft, scoren W1bis en N1bis beter dan de basisvariant (minder
impact op overstromingsgevoelig gebied). Variant N1ter (met tunnel onder de spoorweg) heeft negatievere
effecten dan N1, en moet maximaal in de steilrand ingegraven worden, door een dijk afgescheiden worden
van de beekvallei. Het afstromend hemelwater vanaf Marlier moet opgevangen worden in een gracht en over
het tunneldak naar de beekvallei geleid worden.
Fauna en flora
Inzake de rondwegtracés (basisvarianten) kunnen voor fauna en flora volgende conclusies getrokken worden:
•

Voor de westtangent zijn de tracés die dicht bij de bebouwing blijven en de natuurwaarden in het
gebied Putberg en de vallei van de Kleine Wijtsbeek, zowel qua ecotoopinname als qua
ecoconnectiviteit, maximaal vermijden, zijnde tracés W1 en W5, veruit het meest kansrijk.

•

De ecologische impact van de noordtangenttracés is duidelijk kleiner (er worden geen (deels) biologisch zeer waardevolle percelen doorsneden), met een lichte voorkeur voor tracé N1, waarvan de
ecologische impact quasi nihil is. Bij tracé N5 is er ook weinig ecotoopinname, maar is verdroging
mogelijk t.h.v. de diepe insnijding in de biologisch waardevolle steilrand t.h.v. Koereit.

•

De impact van de alternatieve tracés voor de oosttangent (O2, O3 en O4) is niet echt uitgesproken
maar toch duidelijk aanwezig (vooral t.h.v. kasteel Wolfrot), en daarom gaat de voorkeur duidelijk uit
naar het nulalternatief O1, de bestaande rondweg fase 1.

De geoptimaliseerde tracévarianten vertonen geen relevante effectverschillen t.o.v. hun basisvariant.
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Inzake de rondwegtracés kunnen voor landschap en erfgoed volgende conclusies getrokken worden:
•

Voor de westtangent zijn enkel de tracés die dicht bij de bebouwing blijven en de ankerplaats/
relictzone Putberg maximaal vermijden, zijnde tracés W1 en W5, als redelijk te beschouwen. Deze
tracés bieden de kans om de momenteel rafelige rand van de ankerplaats beter af te werken en
duidelijker te scheiden van het stedelijk weefsel. Verdere optimalisatie van het verloop en het lengte-
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profiel is wenselijk om hun negatieve impact op landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie te
beperken (>> W1bis, W5bis).
•

De landschappelijke impact van de noordtangenttracés is veel kleiner dan die van de westelijke
tracés. De tracés N1, N2 of N3 zijn duidelijk het meest kansrijk, omdat deze geen relictzone doorsnijden. Bij N1 is een optimalisatie van het tracé wenselijk om haar negatieve impact op de vallei van
de Krameibeek te verkleinen door het noord- of zuidwaarts op te schuiven en/of in te graven (>>
N1bis, N1ter).

•

De impact van de alternatieve tracés voor de oosttangent (O2, O3 en O4) is relatief beperkt indien
gekozen wordt voor de resp. basisvariant die slechts minimaal door relictzone loopt. Niettemin gaat
de voorkeur duidelijk uit naar het nulalternatief O1, de bestaande rondweg fase 1.

De geoptimaliseerde tracévarianten W1bis, W5bis en N1bis hebben een beperkt positief effectverschil inzake
visueel-landschappelijke impact dan hun basistracé. N1ter heeft een aanzienlijk minder negatieve impact dan
N1 door het vervangen van het viaduct en talud over de Krameibeek door een tunnel annex sleuf. W5bis
scoort beter dan W5 qua potentiële aantasting van archeologisch patrimonium (Romeinse vicus).
Voor elk (geselecteerd) wegtracé is voor de delen in uitgraving archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk.
Mens – ruimtelijke aspecten
Inzake de rondwegtracés kunnen voor mens – ruimtelijke aspecten volgende conclusies getrokken worden:
•

Voor de westtangent zijn de tracés W1 en W5, het meest kansrijk omdat ze dicht bij de bebouwing
blijven, waardoor hun impact op landbouw en beeld- en belevingswaarde veel beperkter is dan die
van de tracés W2, W3 en vooral W4. Tracés W1 en W5 bieden ook de kans om de momenteel rafelige
grens tussen open ruimte en stedelijk weefsel beter af te werken. Beide tracés hebben (vooral aan
hun uiteinden) een aanzienlijke impact op bewoning en (bij W1) op belevingswaarde, waardoor enige
optimalisatie wenselijk is.

•

Vanwege de hoge landbouwwaardering van het gebied ten noorden van Asse hebben de noordelijke
tracés een aanzienlijke negatieve impact op landbouw, die grosso evenredig is met hun lengte. Het
meest kansrijk zijn dan ook de minder lange tracés die dichter bij de bebouwing blijven (N1, N2 en
N3). Deze tracés scoren ook beter qua beeld- en belevingswaarde dan N4 en vooral N5. De effecten
van tracés N2 en N3 liggen dicht bij elkaar, maar N3 scoort toch iets beter omwille van de iets
kleinere impact op bewoning (bovendien is een aansluiting op kruispunt Wijndruif, waar ook kan
aangesloten worden op tracé W5, verkeerskundig logischer dan een bijkomend T-kruispunt). Bij N1 is
het wenselijk om het tracé noord- of zuidwaarts op te schuiven en/of in te graven om zowel de
visuele impact op de Krameibeekvallei en het achterliggend open ruimtegebied als om de impact op
landbouw te verkleinen (>> N1bis of N1ter).

•

De impact van de alternatieve tracés voor de oosttangent (O2, O3 en O4) op landbouw en beeld- en
belevingswaarde is relatief beperkt indien gekozen wordt voor de resp. basisvariant die minder uitgesproken door open ruimte loopt. Niettemin gaat de voorkeur duidelijk uit naar het nulalternatief O1,
de bestaande rondweg fase 1.

Wat de geoptimaliseerde tracévarianten betreft, scoren W1bis en W5bis beter dan W1 en W5 qua impact op
bewoning, scoort N1bis slechter dan N1 slechter qua landbouwimpact maar beter qua beeld- en belevingswaarde, en scoort N1ter beter dan N1 voor zowel landbouw als beeld- en belevingswaarde.
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6.1.1.2 Synthesetabellen
Westtangent
Discipline/effectgroep

Effect

W1

W2

W3

W4

W5

Meest kansrijke tracé(s)

Milderende maatregelen

-1
-1
0

-1/-2
-1
0

-1/-2
-1/-2
0

-2
-1/-2
0

-1/-2
-1
0

W1

-1
0/-1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-1

-1

-1

-1

0/-1

-1

-1

-1/-2

-1

Voldoende uitstroomcapaciteit
onder taluds, langsgrachten of –
riolen, toepassing Hemelwaterbesluit

-1

-1

-1

-1

-1

Doorlatende randstrook of olie- en
slibvanger voor opvang
verontreinigd wegwater

Discipline bodem en grondwater
Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Diepe uitgravingen: drain achter
sleufwanden

Discipline oppervlaktewater
Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

Discipline fauna en flora
Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0/-1

-2

-2

-2

-1

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0/-1

-2

-2

-2

-1

Verdroging

Verdroging t.g.v. grondwaterdaling t.h.v. sleuven

0

0

0

0

0

W1, W5

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol
landschap

-1

-2/-3

-2/-3

-3

-1/-2

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

-2

0/-1

0/-1

-2

-1/-2
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W1, W5
W1, W5: vermijden inname Hof ter
Rampelberg t.h.v. N285

Discipline/effectgroep

Effect

W1

W2

W3

W4

W5

Archeologie

Aantasting archeologisch
patrimonium

0/-1

-2

-2

-1/-2

-2

Meest kansrijke tracé(s)

Milderende maatregelen
Archeologisch (voor)onderzoek
W5: tracé niet in uitgraving t.h.v.
Romeinse vicus

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere functies

0/-1
0/-1

-1
-1

-1
0

-1/-2
0

-1
0

W1, W5

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring

-1/-2

-2

-2

-2

-1

W1, W5

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen

-2

0/-1

0/-2

0/-2

-1/-2

Effect

N1

N2

N3

N4

N5

Meest kansrijke tracé(s)
N1

W1: kruising Koensborre op maaiveld i.p.v. op talud/viaduct
W1,W5: vermijden inname
woningen in Rampelberg en N285

Noordtangent
Discipline/effectgroep

Milderende maatregelen

Discipline bodem en grondwater
Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

-1/-2
-1
0

-2
-1
0

-2
-1
0

-2
-1/-2
0

-2
-1/-2
0

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

-1
0/-1

-1/-2
0/-1

-1/-2
0/-1

0/-1
0

-2
0/-1

Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Diepe uitgravingen: drain achter
sleufwanden

Discipline oppervlaktewater
Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

0

0

0

0/-1

0/-1

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

-2

-1

-1

-1/-2

-1/-2
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N1: maximaal opschuiven naar
buiten vallei Krameibeek
N1ter: maximaal ingraven in
steilrand, dijk tussen sleuf en beekvallei, gracht over tunneldak om
afstromend hemelwater van steil-

Discipline/effectgroep

Effect

N1

N2

N3

N4

N5

Meest kansrijke tracé(s)

Milderende maatregelen
rand om te leiden naar beekvallei
Voldoende uitstroomcapaciteit
onder taluds, langsgrachten of –
riolen, toepassing Hemelwaterbesluit

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

-1

-1

-1

-1

-1

Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0

0/-1

0/-1

-1

0/-1

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0

0/-1

0/-1

-1

0/-1

Verdroging

Verdroging t.g.v. grondwaterdaling t.h.v. sleuven

0

0/-1

0/-1

0

-1

-1

-1

-1

-1/-2

-2

Doorlatende randstrook of olie- en
slibvanger voor opvang wegwater

Discipline fauna en flora
N1

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol
landschap

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

0/-1

0

0

-1

0

Archeologie

Aantasting archeologisch
patrimonium

0/-1

-1

-1

0/-1

0/-1

N1-N3

N1: opschuiven en/of ingraven tracé
om visuele impact op Krameibeekvallei te verminderen

Archeologisch (voor)onderzoek

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere functies

-1/-2
0

-1/-2
0

-1/-2
-1

-2
0

-2
0

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring

-1/-2

-1

-1

-1

-1/-2

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen

-1/-2

-1/-2

-1

-1

0/-1
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N1-N3
N1: opschuiven en/of ingraven tracé
om visuele impact op Krameibeekvallei te verminderen

Oosttangent
Discipline/effectgroep

Effect

O1

O2

O2B

O3

O3B

O4

O4B

Meest kansrijke tracé(s)
O1

Milderende maatregelen

Discipline bodem en grondwater
Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

0
0
0

-1
0/-1
0

-1/-2
-1
0

-1/-2
0/-1
0

-1/-2
-1
0

-2
-1/-2
0

-2/-3
-2
0

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

0
0

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Diepe uitgravingen: drain achter
sleufwanden

Discipline oppervlaktewater
Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

0

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

0

-1/-2

-1/-2

-2

-2

-2

-2

O1

Voldoende uitstroomcapaciteit
onder taluds, langsgrachten of –
riolen, toepassing Hemelwaterbesluit

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

O1

Doorlatende randstrook of olie- en
slibvanger voor opvang
verontreinigd wegwater

Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0

-1

-1/-2

-1

-1/-2

-1

-1/-2

O1

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0

-1

-1/-2

-1

-1/-2

-1

-1/-2

O1

Verdroging

Verdroging t.g.v. grondwaterdaling t.h.v. sleuven

0

0

0

0

0

0

0

Discipline fauna en flora

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol
landschap

0

0/-1

-1/-2

0/-1

-1/-2

0/-1

-1/-2

O1

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

0

0/-1

-1

0/-1

-1

0/-1

-1

O1

Archeologie

Aantasting archeologisch
patrimonium

0

0/-1

0/-1

-1

-1

-1

-1

O1
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Archeologisch (voor)onderzoek

Discipline/effectgroep

Effect

O1

O2

O2B

O3

O3B

O4

O4B

Meest kansrijke tracé(s)

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere functies

0
0

-1/-2
0

-2
0

-1/-2
-1

-2
-1

-2
-1/-2

-2/-3
-1/-2

O1

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring

0

-1

-1/-2

-1

-1/-2

-1/-2

-1/-2

O1

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

O1
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Milderende maatregelen

6.1.1.3 Selectie redelijke tracéalternatieven per tangent
De beoordelingen voor de verschillende disciplines zijn dus ofwel volledig gelijklopend (vooral tussen fauna en
flora, landschap en erfgoed en mens – ruimtelijke aspecten) ofwel niet onderscheidend, en laten toe een eenduidige selectie te maken van de redelijke rondwegtracés die weerhouden werden voor verder onderzoek op
vlak van mobiliteit, geluid, lucht en gezondheid:
•

Voor de westtangent zijn dit het gewestplantracé W1 en het “Wijndruiftracé” W5.

•

Voor de noordtangent wordt gekozen voor het gewestplantracé N1 en het “Wijndruiftracé” N3.

•

Voor de oosttangent wordt gekozen voor het nulalternatief O1, de bestaande rondweg fase 1, omdat
deze uiteraard geen bijkomende milieueffecten genereert, en omdat de langere tracés weinig
verkeerskundige meerwaarde bieden (geen capaciteitsproblemen op N9 ten oosten van Asse, relatief
weinig verkeer voor wie de lange rondweg een valabel alternatief vormt, leegzuigen bestaande
rondweg fase 1)

De meeste geselecteerde tracés hebben niettemin niet onaanzienlijke negatieve milieueffecten op bepaalde
domeinen, waardoor een optimalisatie van het tracéverloop en/of het lengteprofiel wenselijk is:
o

W1/W5: Deze tracés doorsnijden/lopen rakelings langs het woonlint Rampelberg en sluiten aan op
de N285 pal ter hoogte van de historische hoeve Hof ter Rampelberg (omgevormd tot meerdere
woningen). Door het tracé op te schuiven naar het westen, zowel t.h.v. Rampelberg als de aansluiting
op de N285, kunnen de negatieve effecten op bewoning en bouwkundig erfgoed sterk beperkt
worden (het aantal te onteigenen woningen zakt van 6 à 9 naar 2 à 4 bij tracé W1 en van 4 à 11 naar
0 à 6 bij tracé W5).

o

W1: Het basistracé loopt 4 à 6m in ophoging door de topzone van de vallei van de Broekebeek en
tussen de woningen van Koensborre om deze straat ongelijkgronds te kunnen kruisen. Indien Koensborre op maaiveldniveau gekruist wordt, is evenmin een ophoging nodig in de beekvallei en tussen
de woningen (beperking barrière-effect). Koensborre wordt hierbij logischerwijs geknipt (met oversteekmogelijkheid voor fietsers).

o

W5: Om de zekere (sterk) negatieve impact op archeologisch erfgoed (Romeinse vicus) maximaal te
beperken, wordt het lengteprofiel dusdanig aangepast dat er geen uitgravingen meer voorkomen op
dit tracé.

o

N1: Dit tracé loopt in ophoging in de as van de vallei van de Krameibeek (overstromingsgevoelig
gebied), wat afwateringsproblemen kan veroorzaken.
o

Door het tracé noordwaarts op te schuiven, tot op de noordflank van de beekvallei, kan dit
knelpunt opgelost worden, en vermindert meteen ook het grondverzet(N1bis). Maar ook
dan blijft de visuele impact van het viaduct dat de beekvallei dwarst aanzienlijk.

o

Een andere optie is het vervangen van het viaduct door een tunnel onder de spoorweg. Om
de toename van het grondverzet en de impact van een open sleuf op het overstromingsgevoelig gebied maximaal te beperken, moet dit tracé (N1ter) zo ver mogelijk zuidwaarts
verschoven worden, tot in de steilrand die de grens van de bebouwing vormt. De sleuf van
de rondweg moet met een dijk afgescheiden worden van de rest van de beekvallei, zodat
deze haar bergingsfunctie kan behouden. Het afstromend hemelwater aan de zuidzijde van
de sleuf moet via een gracht over de tunnel t.h.v. de spoorweg naar de beekvallei geleid
worden.

Met de vijf geselecteerde tracés kunnen vijf realistische rondweg scenario’s samengesteld worden:
•

Fase 2: enkel noordelijke tangent:
o
o

•

Scenario 21: O1 + N1 (gewestplantracé)
Scenario 22: O1 + N3 (Wijndruiftracé)

Fase 3: noordelijke + westelijke tangent:
o

Scenario 31: O1 + N1 + W1 (gewestplantracé)
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o
o

Scenario 32: O1 + N3 + W5 (Wijndruiftracé)
Scenario 33: O1 + N3 + W1 (hybride van gewestplan- en Wijndruiftracé)

Bij scenario 33 liggen de noordelijke en de westelijke rondwegtangent dus niet in elkaars verlengde.
Deze vijf scenario’s werden onderworpen aan een effectbeoordeling voor mobiliteit, geluid en lucht (met
waar nodig een onderscheid tussen het basistracé en het geoptimaliseerd tracé).

6.1.2 Beoordeling van de verkeersgerelateerde effecten per rondwegscenario
6.1.2.1 Bespreking
Mens – mobiliteit
Alle rondwegscenario’s zorgen voor een aanzienlijke verschuiving van (doorgaand) verkeer van de verkeersassen door het centrum (N9, N285, Huinegem) naar de rondweg, met positieve tot zeer positieve effecten qua
doorstroming en verkeersleefbaarheid tot gevolg.
De effecten van de rondweg – zonder “knippen” – op de verkeersomvang in het centrum van Asse door de
verschuiving van verkeer naar de rondweg werden per scenario als volgt ingeschat (aantal voertuigen):
Scenario

Doorgaand
verkeer >>
rondweg (1619u)

% van totaal
doorgaand
verkeer (16-19u)

Doorgaand
verkeer door
Asse noord >>
rondweg

% van totaal
doorgaand
verkeer door
Asse noord

Bestemmingsverkeer >>
rondweg (1619u)

% van totaal
bestemmingsverkeer (1619u)

Referentie

526

11,3 % (1)

0

0%

0

0%

Scen21

3456

74,4 %

0

0%

561

7,5 %

Scen22

2775

59,7 %

1723

64,7 %

0

0%

Scen31

4127 – 4411

88,8 – 94,9 % (2)

0

0%

773

10,4 %

Scen32

3438 – 4061

74,0 – 87,4 % (3)

2386

89,6 %

0

0%

Scen33

3446

74,1 %

1723

64,7 %

212

2,8 %

(3) Verkeer dat reeds de bestaande oosttangent gebruikt; (2) afhankelijk van het feit of het verkeer tussen N285 en
N9-oost de rondweg gebruikt of niet; (3) idem voor het verkeer tussen N285 en Assesteenweg

De in het mobiliteitsplan Asse voorziene en aan de rondweg gekoppelde ingrijpende circulatiemaatregelen in
Asse-centrum zorgen voor een verdere ontlasting van de eigenlijke stadskern, omdat ze ook een belangrijk
deel van het bestemmingsverkeer geheel of gedeeltelijk naar de rondweg verschuiven. Mogelijks zijn
bijkomende ingrepen (b.v. in Witteramsdal) nodig om het ontstaan van nieuwe sluiproutes tegen te gaan.
De scenario’s met het gewestplantracé hebben volgende voordelen t.o.v. de tracés via kruispunt Wijndruif:
•

Ze ontlasten het eigenlijk stadscentrum in beduidend sterkere mate, omdat door het kortere traject
meer verkeersstromen (waaronder een deel van het bestemmingsverkeer richting Asse noord) de
rondweg kunnen gebruiken met een redelijke omrijfactor;

•

Ze zullen normaliter een beperkter verkeersaanzuigend effect hebben omdat de tijdswinst voor het
47
doorgaand verkeer kleiner is ;

•

Ze zijn veel compatibeler met de geplande circulatiemaatregelen (“knippen”) in het centrum van Asse
omdat:

47

Het aanzuigeffect werd in de analyse buiten beschouwing gelaten, omdat de omvang ervan met de gebruikte methodiek niet betrouwbaar kan ingeschat worden.
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o

de daaruit voortvloeiende omrijfactoren voor het lokaal verkeer kleiner zijn;

o

potentiële interne sluiproutes gemakkelijker af te sluiten zijn;

o

geen bijkomende belasting van het kritisch kruispunt Wijndruif t.g.v. omrijbewegingen (cfr.
verkeersaantrekkende polen, o.a. Colruyt, in de Nerviërsstraat) gegenereerd wordt.

Daar staat tegenover dat de scenario’s met aansluiting van de noordtangent op kruispunt Wijndruif ook de
Nerviërsstraat aanzienlijk ontlasten.
De scenario’s met drie tangenten, dus inclusief de westtangent, ontlasten het centrum sterker dan die met
enkel de noordtangent, waardoor de realisatie van de westtangent wenselijk geacht wordt. De westtangent is
sowieso noodzakelijk om fase 3 van het circulatieplan, met verkeersluw kruispunt Kalkoven-Nieuwstraat,
mogelijk te maken.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de maximale verzadigingsgraden (bij benadering) per kruispunt
tijdens het drukste avondspitsuur voor de theoretische referentiesituatie en de vijf rondwegscenario’s met
maximale omleiding van het doorgaand verkeer maar zonder “knippen” in het centrum. Daarbij wordt telkens
de resp. kruispuntinrichting aange-geven (R = rotonde, V = VRI-kruispunt, R+T = rotonde + tunnel voor
48
doorgaand verkeer op rondweg). Toepas-sing van het significantiekader levert de scores tussen haakjes op :
Kruispunt

Ref

Scen21

Scen22

Scen31

Scen32

Scen33

Wijndruif

V: 90%

V: 90% (0/-1)

R: 90% (0/-1)

V: 90% (0/-1)

R: >=100% (-3)

R: 90% (0/-1)

V: >=100% (-3)

V: 80% (+1)

V: 80% (+1)
Huinegem

R: 55%

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

Station

V: 60%

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

Nvt

R: 100% (-2/-3)

Nvt

R: 90% (-1/-2)

Nvt

Kalkovenrondweg

V: 90% (-1/-2)

R+T: 80% (0/-1)

R: 65% (0)
V: 55% (0)

V: 100% (-2/-3)
V+T: 95% (-2)
Nieuwstraatrondweg
N9-N285

Nvt

V: >100%

Nvt

V: 80% (+1/+2)

Nvt

V: 80% (+1/+2)

R: 55% (0)

R: 55% (0)

R: 55% (0)

V: 45% (0)

V: 45% (0)

V: 45% (0)

V: 50% (+3)

V: 50% (+3)

V: 60% (+2/+3)

De hoge/verhoogde verkeersintensiteit op de rondweg is noodzakelijk om het centrum in de beoogde mate te
kunnen ontlasten. Een hoge(re) verzadigingsgraad op de kruispunten op de rondweg is derhalve onvermijdelijk en wordt niet als problematisch beoordeeld, voor zover er geen oververzadigde situaties ontstaan.
Door de “knippen” in het centrum verschuift verkeer van de stadinwaartse kruispuntarmen naar de rondweg,
maar verhoogt de totale kruispuntbelasting niet, behalve indien er op het kruispunt in kwestie veel “omrijbewegingen” zouden bijkomen. Dit probleem stelt zich vooral op kruispunt Wijndruif in de Wijndruifscenario’s
(zie hiervoor).
De totale belasting van de kruispunt N9-Stationsstraat wijzigt op zich niet, maar toch kan een duidelijke verbetering van de doorstroming verwacht worden, omdat veel verkeer wordt verschoven van de Stationsstraat
naar de rondweg, en niet meer wordt gehinderd door het frequent sluiten van de spoorwegovergang.
Inzake doorstroming worden de twee grote actuele knelpunten, het kruispunt N9-N285 en de spoorwegovergang, in belangrijke mate opgelost, maar het knelpunt t.h.v. kruispunt Wijndruif blijft in alle scenario’s
bestaan. Bij scenario 32 (vijfarmig kruispunt t.g.v. aansluiting van zowel de noord- als westtangent op de Wijn-

48
Het doel van deze oefening is enkel om reeds in het planstadium potentiële knelpunten te detecteren, niet om al concrete uitspraken
te doen over de gewenste kruispuntconfiguratie. Deze dient bepaald te worden op projectniveau.
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49

druif) wordt het knelpunt verergerd, met een oververzadigde situatie tot gevolg , waardoor scenario 32 de
50
facto geen redelijk scenario meer is . Bij scenario 21 (enkel noordtangent volgens gewestplantracé) zal
normaliter een nieuw knelpunt ontstaan aan de aansluiting van de rondweg op de N9. Ook bij scenario 31
(noord- + westtangent volgens gewestplan) zou dit knelpunt optreden ingeval van een kruispuntinrichting op
maaiveld. Dit knelpunt kan (grotendeels) weggewerkt worden door – zoals gepland – een tunnel te voorzien
voor doorgaand verkeer op de rondweg onder Kalkoven.
Op basis van de verwachte verkeersstromen kan verondersteld worden dat de westtangent steeds beperktere
verkeersintensiteiten zal kennen dan de noord- en oosttangent. Maar de westtangent is sowieso noodzakelijk
om fase 3 van het mobiliteitsplan te kunnen implementeren.
Geluid
De grote verkeersintensiteit op de hoofdassen doorheen de kern van Asse zorgt in de referentiesituatie voor
hoge geluidsniveaus. Op veel plaatsen werden er niveaus van meer dan 66 dB(A) gemeten en berekend, wat
men kan percipiëren als zeer lawaaiig. Na realisatie van de rondweg, maar zonder “knippen” in het centrum,
nemen de verkeersintensiteiten op de meeste van deze wegen af. De eerstelijnsbebouwing langs de N9 geniet
op de meeste plaatsen van een matig tot significant positief effect op het omgevingsgeluid, wat overeenstemt
met een afname tussen 1 en 4 dB. Ondanks de daling van het omgevingsgeluid blijven de gedifferentieerde
referentiewaarden langs de N9 over-schreden. Wat betreft de zijwegen van de N9 stellen we over het
algemeen een verwaarloosbare afname van de verkeersintensiteiten en hiermee gepaard gaande immissieniveaus vast. Uitzondering is Huinegem, waar het verkeersgeluid aanzienlijk vermindert (matig positief tot
significant positief effect). Op de N9k (oost-tangent rondweg) neemt het verkeersgeluid logischerwijs toe
(significant negatief effect).
De gemiddelde geluidsafname per woning langs de bestaande wegen t.o.v. de referentiesituatie ligt voor alle
rondwegscenario’s tussen 1 en 3 dB(A), en kan dus als een beperkt positief effect (score +1) beoordeeld
worden. De Wijndruifscenario’s scoren iets beter dan de gewestplanscenario’s – dankzij de ontlasting van de
Nerviërsstraat – en de scenario’s met westtangent iets beter dan de scenario’s zonder westtangent – dankzij
de bijkomende ontlasting van de Nieuwstraat.
T.g.v. de “knippen” in het centrum:
•

Verbetert het geluidsniveau verder in het centrum, uiteraard vooral in het verkeersluw gemaakt
gebied, maar ook enigszins op de assen er naartoe (t.g.v. verdwijnen doorgaand verkeer);

•

Ontstaan in de Wijndruifscenario’s belangrijke omrijbewegingen op kruispunt Wijndruif en Nerviërsstraat, waardoor de (beperkte) effectverschillen met de gewestplantracés verkleind worden.

Aldus kan gesteld worden dat het aspect geluidshinder niet onderscheidend is voor de keuze tussen de rondwegtracés.
Anderzijds verslechtert de geluidskwaliteit in de omgeving van de rondwegtangenten zelf. Afhankelijk van het
gekozen tracé worden er bepaalde woningen / woonlinten blootgesteld aan verhoogde geluidsimmissieniveaus. Aangezien voor de meeste woningen in de buurt van de toekomstige rondweg een zeer significant
negatief effect op de geluidsimmissie werd berekend en het tevens niet mogelijk blijkt de gedifferentieerde
referentiewaarden te respecteren werd voor de weerhouden tracés bekeken wat de mogelijkheden zijn m.b.t.
het nemen van milderende maatregelen. Acties die men kan ondernemen teneinde het specifieke geluidsniveaus afkomstig van de wegen terug te dringen bestaan enerzijds uit het plaatsen van geluidsschermen of –
bermen en anderzijds uit het voorzien van een geluidsarm wegdek.
Specifieke milderende maatregelen zijn nodig t.h.v. de resp. rondwegtracés (in alle betreffende scenario’s):

49
Bij de rotondevariant ingeval van een rotonde van minimale afmetingen (cfr. inrichtingsschets). De doorstroming kan aanvaardbaar
gemaakt worden door de rotonde aanzienlijk te vergroten, maar hiervoor zou een onredelijk aantal gebouwen moeten verwijderd
worden.
50
Dit betekent niet dat tracé W5 op zich onredelijk is, maar enkel bij aansluiting op de Wijndruif met een vierarmig lichtengeregeld
kruispunt. W5 zou daarbij geen deel uitmaken van de rondweg, maar (enkel) een bypass vormen voor de Nerviërsstraat.
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o
o
o
o

N1: t.h.v. woningen zijstraat Huinegem en Tienbergen/Marlier
N3: t.h.v. woningen zijstraat Huinegem en Grotenbroek
W1: t.h.v. woningen Rampelberg
W5: t.h.v. woningen Rampelberg en Putberg (kruising)

Tracé N1 scoort inzake geluidshinder met ondergrondse kruising van de spoorweg en aansluitende insleuving
beter dan met viaduct over de spoorweg.
Lucht
De effecten van de vijf rondwegscenario’s zonder “knippen” in het centrum t.o.v. de referentiesituatie werden
ingeschat m.b.v. CAR Vlaanderen (referentiejaar 2015). De meest kritische en onderscheidende parameter is
de jaargemiddelde concentratie van NO2. Per scenario werden twee indicatoren berekend:
•

Langs de bestaande wegen in Asse-centrum: sommatie afname NO2-concentratie x aantal woningen
per relevant wegsegment (N9, N285 en Huinegem binnen de ruimste parameter van de rondweg) >>
gemiddelde immissieafname per woning is in alle scenario’s groter dan 10% van de norm (4 μg/m³)
>> score +3

•

Rond de rondwegtangenten zelf: vermenigvuldiging aantal woningen binnen afstandscontour met
significante bijdrage x gemiddelde toename NO2-concentratie per significantieklasse (enkel beperkte
en relevante bijdrage) >> gemiddelde immissietoename per woning binnen de kritische zone ligt in
alle scenario’s tussen 1 en 3% van de norm >> score -1; de effectverschillen tussen de basis- en de
geoptimaliseerde tracévarianten zijn verwaarloosbaar

Omwille van de veel dichtere bebouwing op korte afstand van de weg (“street canyons”) vallen de positieve
luchteffecten t.g.v. de verkeersafname langs de centrumstraten dus veel groter uit dan de negatieve impact
van het verkeer op de rondweg, die grotendeels door weinig bebouwde open ruimte loopt.
Vanuit discipline lucht worden de rondwegscenario’s met het Wijndruiftracé als noordtangent iets kansrijker
geacht, omdat deze ook de Nerviërsstraat (met ruim 400 woningen) aanzienlijk ontlasten, wat niet het geval is
bij de scenario’s met een noordtangent volgens het gewestplantracé. Tevens zijn de scenario’s met drie
tangenten, dus inclusief westtangent, kansrijker dan die met twee tangenten, omdat hiermee ook Kalkoven
en de N285 (samen ca. 300 woningen) sterk worden ontlast.
Zonder “knippen” in het centrum scoren de rondwegscenario’s met het Wijndruiftracé als noordtangent iets
beter, omdat deze ook de Nerviërsstraat (met ruim 400 woningen) aanzienlijk ontlasten, wat niet het geval is
bij de scenario’s met een noordtangent volgens het gewestplantracé. Maar de “knippen” zorgen bij de Wijndruiftracés voor belangrijke omrijbewegingen op kruispunt Wijndruif en in de Nerviërsstraat (o.a. van/naar de
Colruyt), wat niet het geval is bij de gewestplantracés. Daardoor worden de verschillen inzake luchtkwaliteit in
Asse-centrum als geheel tussen de gewestplan- en de Wijndruifscenario’s aanzienlijk kleiner. Gelet op het feit
dat de scores volgens het significantiekader ook zonder “knippen” al gelijk waren voor alle scenario’s (+3 langs
de bestaande wegen, -1 langs de rondweg), kan gesteld worden dat de discipline lucht niet onderscheidend is
voor de keuze van het rondwegtracé.
Tevens kan gesteld worden dat de scenario’s met drie tangenten, dus inclusief westtangent, kansrijker zijn,
omdat hiermee ook Kalkoven en de N285 (samen ca. 300 woningen) sterk worden ontlast.
De luchteffecten (verschil in bijdrage t.o.v. de referentiesituatie) van de andere planonderdelen van het KSG
Asse en van de circulatiemaatregelen in Asse-centrum cfr. het mobiliteitsplan zijn grosso modo recht evenredig met de procentuele verkeerstoename of –afname die ze veroorzaken. De omvang van de effecten kan
niet exact ingeschat worden (zeker niet per wegsegment), maar kan plaatselijk aanzienlijk zijn.
Omdat de relevant negatieve luchteffecten (score -2) langs de rondwegtangenten, absoluut niet gepaard gaan
met overschrijdingen van de Vlaremnorm voor NO2 (de luchtkwaliteit zal t.h.v. deze woningen nog altijd veel
beter zijn dan in de “street canyons” in het centrum), worden milderende maatregelen inzake lucht niet
noodzakelijk geacht.
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6.1.2.2 Synthesetabel
Discipline/effectgroep

Effect

Scen 21

Scen 22

Scen 31

Scen 32

Scen 33

Milderende maatregelen

Discipline mens – mobiliteit
Ontsluiting en
bereikbaarheid

Auto en openbaar vervoer
Fiets (barrièrevorming

+1/+2
0

+2/+3
0

+2/+3
0/-1

+3
0/-1

+2/+3
0/-1

Verkeersleefbaarheid

Ontlasting centrum s.s.
Ontlasting Nerviërsstraat en
omgeving

+2/+3
0

+2
+2

+3
0

+2/+3
+2/+3

+2/+3
+2

Belasting wegennet/
kruispunten (bij
optimale kruispuntinrichting)

Wijndruif (N9-N47)
Rondweg-Huinegem
Rondweg-N9 (station)
Rondweg-Kalkoven
Rondweg-N285
N9-N285

0/-1
-1
0
-1/-2
Nvt
+1/+2

-1
-1
0
Nvt
Nvt
+1/+2

0/-1
-1
0
0/-1
0
+3

-3
-1
0
Nvt
0
+3

0/-1
-1
0
0
0
+2/+3

Scen 32: geen redelijke aansluiting mogelijk

Scen 31: tunnel onder N9

Discipline geluid
Verkeersgeluid

Toetsing geluidskwaliteitsnormen t.h.v. nabije
bewoning langs rondweg

-3

-3

-3

-3

-3

Geluidshinder t.h.v.
rondweg (aantal won >55
dB(A) Lden)

-1

-1

-1/-2

-1/-2

-1/-2

Geluidshinder t.h.v.
bestaande wegen (daling
Lden)

+1

+1

+1/+2

+1/+2

+1/+2

Luchtkwaliteit t.h.v.
rondweg

-1

-1

-1/-2

-1/-2

-1

Luchtkwaliteit t.h.v.
bestaande wegen

+2/+3

+3

+2/+3

+3

+3

Discipline lucht
Verkeersemissies en immissies (kritische
parameter NO2)
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Afscherming woningen zijstraat Huinegem (N1, N3),
Tienbergen/Marlier (N1), Grotenbroek (N3), Rampelberg
(W1, W5) en Putberg (W5)
Scen 31: overkapping sleuf t.h.v. N9
Scen Wijndruif: overkapping sleuf t.h.v. Prieelstraat
Scen 21/31: ondergrondse kruising spoorweg met insleuving
tracé (N1ter) + eventueel overkraging

6.1.3 Eindconclusies m.b.t. de rondweg
Alle rondwegscenario’s zorgen voor een aanzienlijke verschuiving van (doorgaand) verkeer van de verkeersassen door het centrum (N9, N285, Huinegem) naar de rondweg, met positieve tot zeer positieve effecten qua
doorstroming, verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit tot gevolg.
De scenario’s met het gewestplantracé hebben volgende voordelen t.o.v. de tracés via kruispunt Wijndruif:
•

Ze ontlasten het eigenlijk stadscentrum in beduidend sterkere mate, omdat door het kortere traject
meer verkeersstromen de rondweg kunnen gebruiken met een redelijke omrijfactor;

•

Ze zullen normaliter een beperkter verkeersaanzuigend effect hebben omdat de tijdswinst voor het
doorgaand verkeer kleiner is;

•

Ze zijn veel compatibeler met de geplande circulatiemaatregelen (“knippen”) in het centrum van Asse
omdat:
o

de daaruit voortvloeiende omrijfactoren voor het lokaal verkeer kleiner zijn;

o

potentiële interne sluiproutes gemakkelijker af te sluiten zijn;

o

geen bijkomende belasting van het kritisch kruispunt Wijndruif t.g.v. omrijbewegingen (cfr.
verkeersaantrekkende polen, o.a. Colruyt, in de Nerviërsstraat) gegenereerd wordt.

De geoptimaliseerde tracés van de kleine rondweg hebben ook iets kleinere visueel-landschappelijke effecten
dan de overeenkomstige Wijndruiftracés, met name indien bij de noordtangent gekozen worden voor tunnelen sleufvariant N1ter. Bij deze laatste is de waterhuishouding een bijzonder aandachtspunt, verder te onderzoeken op projectniveau.
Daar staat tegenover dat de scenario’s met aansluiting van de noordtangent op kruispunt Wijndruif ook de
Nerviërsstraat, een belangrijke kleinhandels- en bewoningsas, aanzienlijk ontlasten, althans zonder “knippen”
in het centrum. Dit voordeel voor de Wijndruifscenario’s vervalt in belangrijke mate na implementatie van de
“knippen”, vanwege de talrijke omrijbewegingen op kruispunt Wijndruif en in de Nerviërsstraat. Daardoor
wordt ook de initieel positievere beoordeling inzake leefbaarheid (geluid en lucht) van de Wijndruifscenario’s
aanzienlijk afgezwakt. Door het gradueel afbouwen van de woonfunctie aan de ZW zijde van de Nerviërslaan
(zie effecten andere planonderdelen) verkleint het verschil in beoordeling nog. Derhalve kan overall gesteld
worden dat de disciplines geluid en lucht niet onderscheidend zijn bij de keuze van het voorkeurstracé.
De scenario’s met drie tangenten, dus inclusief de westtangent, ontlasten het centrum sterker dan die met
enkel de noordtangent, waardoor zowel vanuit mobiliteit als vanuit leefbaarheid de realisatie van de westtangent wenselijk geacht wordt.
Inzake doorstroming worden de twee grote actuele knelpunten, het kruispunt N9-N285 en de spoorwegovergang, in belangrijke mate opgelost, maar het knelpunt t.h.v. kruispunt Wijndruif blijft in alle scenario’s
bestaan. Bij scenario 32 (vijfarmig kruispunt t.g.v. aansluiting van zowel de noord- als westtangent op de
51
Wijndruif) wordt het knelpunt verergerd, met een oververzadigde situatie tot gevolg , waardoor scenario 32
52
de facto geen redelijk scenario meer is . Bij scenario 21 (enkel noordtangent volgens gewestplantracé) zal
normaliter een nieuw knelpunt ontstaan aan de aansluiting van de rondweg op de N9. Ook bij scenario 31
(noord- + westtangent volgens gewestplan) zou dit knelpunt optreden ingeval van een kruispuntinrichting op
maaiveld. Dit knelpunt kan (grotendeels) weggewerkt worden door – zoals gepland – een tunnel te voorzien
voor doorgaand verkeer op de rondweg onder Kalkoven.
Indien de mobiliteits-, ruimtelijke en leefbaarheidsaspecten tegen elkaar worden afgewogen, kan inzake
tracékeuze voor de rondweg de voorkeur worden uitgesproken voor scenario 31 – combinatie van noord- en
51
Bij de rotondevariant ingeval van een rotonde van minimale afmetingen (cfr. inrichtingsschets). De doorstroming kan aanvaardbaar
gemaakt worden door de rotonde aanzienlijk te vergroten, maar hiervoor zou een onredelijk aantal gebouwen moeten verwijderd
worden.
52
Dit betekent niet dat tracé W5 op zich onredelijk is, maar enkel bij aansluiting op de Wijndruif met een vierarmig lichtengeregeld
kruispunt. W5 zou daarbij geen deel uitmaken van de rondweg, maar (enkel) een bypass vormen voor de Nerviërsstraat.
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westtangent volgens het gewestplantracé – en daarbij voor de ruimtelijk geoptimaliseerde tracés W1bis en
N1ter. Op basis van de inschating van de verkeersstromen lijkt een ongelijkgrondse kruising van de N9
(tunnel) wenselijk, maar nader onderzoek op projectniveau is noodzakelijk om uitsluitsel te bieden over de
optimale kruispuntconfiguratie. Dit geldt overigens ook voor andere kruispunten (b.v. rotonde Huinegem).

6.2

Synthese en conclusies m.b.t. de andere planonderdelen

6.2.1 Bespreking
Bodem en grondwater
Bebossing van landbouwgrond i.k.v. een stadsrandbos heeft positieve effecten op bodemkwaliteit en erosiegevoeligheid. De andere planonderdelen (woonprojecten, uitbreiding bedrijventerrein Mollem, “scharnierproject” en ver-dichting zone voor grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat,…) zullen in principe geen
significant negatieve effecten hebben op bodem en grondwater, mits voldaan wordt aan de voorschriften van
VLAREBO, VLAREMA en het Hemelwaterbesluit.
Oppervlaktewater
De andere planonderdelen (woonprojecten, uitbreiding bedrijventerrein Mollem en verdichting zone voor
grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat, eventuele uitbreiding Asphaltco-site) zullen in principe geen
significant negatieve effecten hebben op oppervlaktewater, mits voldaan wordt aan de voorschriften van het
Hemelwaterbesluit en inzake afvoer van afvalwater. Bij het “scharnierproject” zal bijkomende buffering en/of
infiltratie nodig zijn vanwege de ligging in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Bij de uitbreiding van KMOzone Mollem moeten de beekvalleien van de Gerstebeek en de Bollebeekvliet zeker gevrijwaard blijven.
Woonontwikkeling in overstromingsgevoelig gebied (dalhoofden), in casu naast het atheneum, in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en P. Ascanusstraat, wordt weinig wenselijk geacht en sowieso aan strengere
buffer- en infiltratievoorwaarden onderworpen. Dit geldt ook voor de zones tussen noordtangent N1 en het
bestaand woongebied en tussen de Merchtemsebaan en de Mollemseweg als potentiële woonuitbreiding. De
zone tussen de Mollemseweg en de vallei van de Krameibeek komt hiervoor wel in aanmerking.
Bebossing van (vnl.) landbouwgrond i.k.v. een stadsrandbos heeft een positief effect op de oppervlaktewaterkwaliteit en –kwaliteit. In zoekzone Wolfrot kan de ontwikkeling van een stadsrandbos gepaard gaan met het
terug open leggen van de Bollebeekvliet langs Langeweide.
Fauna en flora
De meeste woonprojecten en de verdichting van zone Nerviërsstraat hebben geen significante effecten inzake
fauna en flora. Bij de woonprojecten naast het atheneum, in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en P.
Ascanusstraat echter wordt een volledige invulling van het gebied niet wenselijk geacht en moet maximaal
behoud en integratie van de aanwezige natuurwaarden nagestreefd worden.
Uitbreiding van bedrijventerrein Mollem kan niet toegelaten worden in NW of ZO richting (biologisch waardevolle Gerstebeek- en Vlietebolle-beekvallei), maar in NO en ZW richting worden vanuit fauna en flora geen
beperkingen opgelegd. Het “scharnierproject” heeft geen significante effecten mits behoud van de achterliggende bomenrij.
Een eventuele uitbreiding van de Asphaltco-site stelt vanuit fauna en flora weinig of geen problemen, indien
de Bollebeekvlietvallei wordt vermeden. Mogelijke woonuitbreiding binnen de noordtangent ten zuiden van
de Mollemseweg heeft geen significante effecten op fauna en flora, maar dat is wel het geval in het gebied
ten noorden van de Mollemseweg.
Via gerichte bebossing i.k.v. de ontwikkeling van een stadsrandbos kan zowel de biodiversiteit in het gebied
zelf als de ecologische connectiviteit tussen nabijgelegen natuurelementen verhoogd worden. Zoekzones
Putberg en Hoogpoort, actueel reeds gekenmerkt door verspreide boselementen, hebben qua connectiviteit
meer potentie dan zoekzone Wolfrot, waar het stedelijk weefsel en de verkeersinfstructuur ten westen steeds
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een barrière zullen blijven. In zone Wolfrot zou bebossing van de topzone t.a.v. avifauna voor een ecologische
val kunnen zorgen, cfr. de nabije vergunde windturbines t.h.v. KMO-zone Mollem.
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
De meeste woonprojecten en de verdichting van zone Nerviërsstraat hebben geen significante effecten inzake
landschap en bouwkundig erfgoed. Bij de woonprojecten in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en P.
Ascanusstraat wordt een volledige invulling van het gebied niet wenselijk geacht en moet maximaal behoud
en integratie van de aanwezige kleine landschapselementen nagestreefd worden. In de projectzone Pastinakenstraat-Boekfos-N9 mag enkel het hoekperceel bebouwd worden, met respect voor het aanpalend
kasteel Belvédère met historische tuin. Heel wat woonprojecten en quasi de hele zone Nerviërsstraat liggen in
een gebied met een (zeer) hoge archeologische potentie, nl. in de Romeinse vicus of het middeleeuws dorpscentrum van Asse.
Uitbreiding van bedrijventerrein Mollem kan niet toegelaten worden in NW of ZO richting (landschappelijk
waardevolle Gerstebeek- en Bollebeekvlietvallei, deel van een ankerplaats of relictzone). Uitbreiding in ZW en
Z richting geniet de voorkeur, mits deze beperkt blijft tot het lager gedeelte van de bolle open kouter (grosso
modo onder de 65m-hoogtelijn) en buiten ankerplaats “Kobbegem en Bollebeek” blijft, en via een groenbuffer
afgeschermd wordt van de open ruimte. Alhoewel een uitbreiding in NO richting inname van relictzone zou
impliceren, wordt deze optie niet uitgesloten, omdat via een compacte groenbuffer aan de achterzijde van de
terreinuitbreiding de ankerplaats visueel veel beter kan afgeschermd worden dan in de huidige configuratie.
Het “scharnierproject” is aanvaardbaar mits behoud van de achterliggende bomenrij (visuele buffer t.o.v. de
open kouter), behoud van een smalle corridor/zichtlijn tussen de site en woonlint Waarbeek en een markant
ontwerp dat een overgang creëert tussen dit woonlint en de open kouter.
Een eventuele uitbreiding van de Asphaltco-site heeft weinig landschappelijke effecten, voor zover deze
beperkt is in omvang (maximaal ca. 200m voorbij de huidige RUP-grens) en de Bollebeekvlietvallei vermijdt.
Qua potentiële woonuitbreiding binnen de noordtangent zijn de vallei van de Krameibeek en het “bocage”gebied tussen Mollemseweg en Merchtemsebaan te vermijden vanwege hun landschappelijke kwaliteit, maar
de zone tussen de Krameibeekvallei en de Mollemseweg komt wel in aanmerking.
Voor alle terreiningrepen i.f.v. bovengenoemde ontwikkelingen is archeologisch (voor)onderzoek vereist.
Inrichting als stadsrandbos kan in elk van de drie zoekzones Wolfrot, Putberg en Hoogpoort bijdragen aan een
versterking van de (reeds hoge) landschappelijke kwaliteit van het gebied. Daarbij is het wenselijk dat de
inrichting zoveel mogelijk past binnen de bestaande landschappelijke structuur en historisch-landschappelijke
context van het gebied. In zoekzone Wolfrot impliceert dit dat de topzone van de historische open kouter
gevrijwaard blijft van bebossing; de zuidflank kan wel bebost worden, aansluitend op de bestaande bebossing
in de Bollebeekvlietvallei.
Mens – ruimtelijke aspecten
De woonprojecten en de verdichting van zone Nerviërsstraat worden positief beoordeeld qua gebruikswaarde
en (in beperkte mate) ook inzake beeld- en belevingswaarde. Bij de woonprojecten in Witteramsdal en tussen
Pastinakenstraat en P. Ascanusstraat wordt een volledige invulling van het gebied omwille van de hoge beelden belevingswaarde niet wenselijk geacht.
Uitbreiding van bedrijventerrein Mollem kan niet toegelaten worden in NW of ZO richting (beboste beekvalleien van de Gerstebeek en Bollebeekvliet). Uitbreiding in ZW en Z richting geniet de voorkeur, mits deze
beperkt blijft tot het lager gedeelte van de bolle open kouter (grosso modo onder de 65m-hoogtelijn), en via
een groenbuffer afgeschermd wordt van de open ruimte. Een uitbreiding in NO richting biedt de kans tot een
logische visuele inbuffering van het bedrijventerrein richting Mollem, maar wordt toch weinig wenselijk
geacht vanwege de zeer hoge landbouwwaardering van dit gebied.
Het “scharnierproject” heeft positieve effecten op vlak van gebruikswaarde en is aanvaardbaar qua beeld- en
belevingswaarde mits behoud van de achterliggende bomenrij (visuele buffer t.o.v. de open kouter), behoud
van een smalle corridor/zichtlijn tussen de site en woonlint Waarbeek, vermijden van inkijk en schaduwwerking op dit woonlint, en een markant ontwerp dat een overgang creëert tussen dit woonlint en de open
kouter.
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Een (beperkte) uitbreiding van de Asphaltco-site heeft slechts beperkte effecten op landbouw en beeld- en
belevingswaarde. Qua potentiële woonuitbreiding binnen de noordtangent zijn de vallei van de Krameibeek
en het “bocage”-gebied tussen Mollemseweg en Merchtemsebaan te vermijden vanwege hun hoge beeld- en
belevingswaarde. De zone tussen de Krameibeekvallei en de Mollemseweg komt vanuit dit aspect wel in aanmerking, maar heeft een hoge landbouwwaardering.
Inrichting van de drie zoekzones Wolfrot, Putberg en Hoogpoort als stadsrandbos kan hun reeds hoge beelden belevingswaarde nog versterken. Omwille van de hoge landbouwwaardering wordt de topzone van de
open kouter in zoekzone Wolfrot best gevrijwaard van bebossing. Zoekzone Putberg heeft de hoogste actuele
landschappelijke waarde en de laagste landbouwwaarde en wordt derhalve het meest geschikt geacht als
stadsrandbos.
Mens – mobiliteit
Aangezien bij de huidige verkeersstromen ook na realisatie van de rondweg, ongeacht het gekozen scenario’s,
kritische verzadigingsgraden zullen (blijven) optreden op één of twee belangrijke kruispunten (zie hiervoor),
kan elke bijkomende verkeersstroom, gegenereerd door de andere planonderdelen van het KSG Asse of door
autonome groei, problematisch zijn voor de doorstroming. Dit geldt dus voor de geplande woonprojecten, de
uitbreiding van bedrijventerrein Mollem en het “scharnierproject” (vooral t.h.v. rotonde Huinegem) en de
verdichting van de zone voor grootschalige stedelijk functies Nerviërsstraat (vooral op kruispunt Wijndruif en
bij scenario’s 21 en 31 ook op het kruispunt Kalkoven-rondweg en t.h.v. de erftoegangen zelf). De blijvende
sterke belasting van de Nerviërsstraat en haar kruispunten kan, met name bij realisatie van een kleine
rondweg, een hypotheek leggen op de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de zone voor grootschalige
stedelijke functies.
Bij gebrek aan concrete gegevens kunnen de mobiliteitseffecten van het “scharnierproject”, van de verdichting van zone Nerviërsstraat, van een eventuele uitbreiding van de Asphalto-site en van een eventuele woonuitbreiding binnen de noordtangent nog niet concreet ingeschat worden. Maar gelet op hun potentiële impact
op reeds sterk belaste wegen en kruispunten, mogen in het “scharnierproject” geen sterk verkeersgenererende functies toegelaten worden, en mogen in zone Nerviërsstraat enkel bijkomende handelsactiviteiten met
een relatief beperkte verkeersgeneratie toegelaten worden (ruimte-extensieve handelszaken, die niet kunnen
ingepast worden in het eigenlijk stadscentrum, zoals tuincentra, keukenzaken, autohandel,…). De mobiliteitseffecten van nieuwe grootschalige ontwikkelingen moeten sowieso onderzocht worden in een MOBER en
indien nodig gemilderd worden.
De uitbreidingszone mag enkel ontsloten worden via de rondweg fase 1 (toegang Asphaltco-site cfr. RUP).
Eventuele bijkomende woonwijken mogen niet (rechtstreeks) ontsloten worden via de rondweg, enkel via het
onderliggend wegen-net (Prieelstraat, Mollemseweg,…).
Geluid
De nieuwe bedrijfsactiviteiten in de uitbreidingszone(s) van de KMO-zone Mollem (of eventueel op de “scharnierlocatie”) kunnen negatieve geluidseffecten hebben op de nabije bewoning. Indien de individuele
inrichtingen specifiek geluid produceren over-eenstemmend met de toegelaten grenswaarde voor de dagperiode, is t.h.v. bepaalde woningen een geluidstoename met 1 dB(A) of meer te verwachten. In dat geval
moeten door de betreffende bedrijven de nodige milderende maatregelen getroffen worden (o.b.v. een
geluidsstudie).
De geluidseffecten van de andere planonderdelen van het KSG Asse en van de circulatiemaatregelen in Assecentrum cfr. het mobiliteitsplan zijn grosso modo recht evenredig met de procentuele verkeerstoename of –
afname die ze veroorzaken. De omvang van de effecten kan niet exact ingeschat worden (zeker niet per
wegsegment), maar kan plaatselijk aanzienlijk zijn. Gezien de sterk negatieve effecten t.h.v. de rondweg
worden nieuwe woonwijken in de directe nabijheid van het tracé (binnen de 55/45 dB(A) Lden/Lnightcontour) niet wenselijk geacht.
De verdichting van de zone voor stedelijke functies Nerviërsstraat zal gepaard gaan met het gradueel afbouwen van de woonfunctie aan de ZW zijde van deze weg. Daardoor zal het aantal inwoners dat blootgesteld
wordt aan verkeersgeluid op termijn afnemen, waardoor het verschil in hinderniveau tussen de gewestplanen de Wijndruifscenario’s (nog) kleiner wordt.
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Lucht
De luchteffecten (verschil in bijdrage t.o.v. de referentiesituatie) van de andere planonderdelen van het KSG
Asse zijn grosso modo recht evenredig met de procentuele verkeerstoename of –afname die ze veroorzaken.
De omvang van de effecten kunnen niet exact ingeschat worden (zeker niet per wegsegment), maar kan plaatselijk aanzienlijk zijn. Alhoewel geen overschrijdingen van de Vlaremnormen te verwachten zijn, worden
vanuit het voorzorgsprincipe nieuwe woonontwikkelingen in de directe nabijheid van de rondweg niet
wenselijk geacht.
De verdichting van de zone voor stedelijke functies Nerviërsstraat zal gepaard gaan met het gradueel afbouwen van de woonfunctie aan de ZW zijde van deze weg. Daardoor zal het aantal inwoners dat blootgesteld
wordt aan verkeersemissies op termijn afnemen, waardoor het verschil in blootstellingsniveau tussen de
gewestplan- en de Wijndruifscenario’s (nog) kleiner wordt.
De luchteffecten van nieuwe bedrijven in de uitbreidingszone(s) van KMO-zone Mollem (of eventueel het
“scharnierproject”) kunnen op heden niet ingeschat worden. Sowieso moeten individuele bedrijven voldoen
aan de Vlarem-wetgeving. Om geur- en stofhinder naar de omgeving te beperken, kunnen de indicatieve
afstandsnormen toegepast worden van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten.
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6.2.2 Synthesetabel
Discipline/effectgroep

Effect

Milderende maatregelen

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

Inrichting
Stadsrandbos

0/-1
0
0/-1

0/-1
0
0

0/-1
0
0

0/-1
0
0

0/-1
0
0

0
+1
+1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

+1
+1

0

0

0

0

-1

+1

0/-1

0

0/-2

0

0/-2

+1

Toepassen Hemelwaterbesluit
KMO-zone: beekvalleien vermijden
“Scharnierproject”: extra buffering/infiltratie
Woonproj: Witteramsdal en Pastinakenstraat slechts deels bebouwen
Woonuitbr: valleien Krameibeek en
Kloosterbeek vermijden

-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

+1

Gescheiden riolering

Discipline bodem en grondwater
Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Discipline oppervlaktewater
Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

Discipline fauna en flora
Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0/-2

0

0/-2

0

0/-2

+1/+2

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0/-1

0

0/-2

0

0/-1

+1/+2

Verdroging

Verdroging t.g.v. grondwaterdaling

0

0

0

0

0

+1
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KMO-zone: beekvalleien vermijden
“Scharnierproject”: behoud bomenrij
Woonproj: natuurwaarden Witteramsdal en
Pastinakenstraat maximaal vrijwaren
Woonuitbr: natuurwaarden ten N van
Mollemseweg vermijden
Stadsrandbos: topzone open kouter niet

Discipline/effectgroep

Effect

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

Inrichting
Stadsrandbos

Milderende maatregelen

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol
landschap

-1/-3

0/-1

0/-2

0/-1

0/-2

+1

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

0/-1

0

0

0

0

0

Archeologie

Aantasting archeologisch
patrimonium

0/-1

-1/-2

0/-2

0/-1

0/-1

0

-2
+2

0
+1/+2

0/-1
+2

0/-1
+1/+2

-1/-2
+2

-1/-2
0

-1/-2

0/+1

0/-2

0/-1

-1/-2

+1

KMO-zone: beekvalleien vermijden;
eerst/enkel uitbreiding in ZW richting tot ca
65m-lijn; landschappelijke inpassing
“Scharnierproject”: behoud bomenrij en
corridor/zichtlijn tussen site en woonlint
Waarbeek; markante overgang woonlintopen kouter
Woonproj: kleine landschapselementen
Witteramsdal en Pastinakenstraat maximaal
vrijwaren; woonproject naast kasteel + park
Belvédère met respect voor erfgoedwaarden
Woonuitbr: kleine landschapselementen ten
N van Mollemseweg en vallei Krameibeek
vermijden
Asphaltco: uitbreiding beperken tot max
200m voorbij huidige RUP-grens
Stadsrandbos: inrichting maximaal afstemmen op historische context; topzone open
kouter niet bebossen

Archeologisch (voor)onderzoek

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere functies

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring
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Topzone open kouter niet bebossen
KMO-zone: beekvalleien vermijden;
eerst/enkel uitbreiding in ZW richting tot ca
65m-lijn; visuele buffering

Discipline/effectgroep

Effect

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

Inrichting
Stadsrandbos

Milderende maatregelen

“Scharnierproject”: behoud bomenrij
(visuele buffer) en corridor/zichtlijn t.o.v.
woonlint Waarbeek; vermijden van inkijk en
schaduwwerking op woonlint; markante
overgang woonlint-open kouter
Woonproj: zichtlijnen Witteramsdal en
Pastinakenstraat maximaal vrijwaren
Woonuitbr: “bocage” ten N van Mollemseweg en vallei Krameibeek vermijden
Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen

0

-1/-2

0

0

0

0

-1/-2

-1

0

0

0

0

0/-1

0

Eventuele woonuitbreiding ontsluiten via
lokale wegen, niet (direct) via rondweg

-1

0/-1

-1

0

Geen sterk verkeersgenererende functies in
“scharnierproject”
Geen bijkomende kleinhandel met sterke
verkeersgeneratie in zone Nerviërsstraat

Discipline mens – mobiliteit
Ontsluiting en
bereikbaarheid

Alle modi

Belasting wegennet/
kruispunten

Alle wegen/kruispunten

Verkeersleefbaarheid

Ontlasting centrum

0

-1

-1

0

-1

0

Geluidshinder t.h.v.
rondweg

0

0

0

0

-1/-3

0

Geluidshinder t.h.v.
bestaande wegen

0/-1

0/-1

0/-1

0

0/-1

0

Geluid van machines,
installaties,…

-1/-3

0/-1

0

0/-1

0

0

Toepassen Vlaremnormen voor individuele
inrichtingen

0

0

0

0

-1/-2

0

Geen nieuwe woonontwikkelingen in directe
omgeving van rondweg (<50-80m)

Discipline geluid
Verkeersgeluid

Geluid nieuwe
activiteiten

Geen nieuwe woonontwikkelingen in directe
omgeving van rondweg (<75-100m)

Discipline lucht
Verkeersemissies

MER_KSG_Asse_def/par

Luchtkwaliteit t.h.v.
rondweg
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Discipline/effectgroep

Niet-verkeersemissies
nieuwe activiteiten
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Effect

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Luchtkwaliteit t.h.v.
bestaande wegen

0/-1

0/-1

0/-1

0

0/-1

0

Luchtverontreiniging, geuren stofhinder

-1/-3

0

0

0

0

0

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco
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Eventuele
woonuitbreiding

Inrichting
Stadsrandbos

Milderende maatregelen

Toepassen Vlaremnormen voor individuele
bedrijven; afstandsnormen VNG

6.2.3 Eindconclusies m.b.t. de andere planonderdelen
M.b.t. de milieueffecten van de andere planonderdelen van het KSG Asse kunnen volgende conclusies
getrokken worden:
o

Uitbreiding KMO-zone Mollem: Geen uitbreiding in NW en ZO richting ten koste van Gerstebeek- en
Bollebeekvlietvallei (omwille van overstromingsgevoeligheid en ecologisch-landschappelijke waarde).
Bij voorkeur uitbreiding in ZW richting, maar gelimiteerd tot ongeveer de 65m-contourlijn (omwille
van beperking van de visuele impact). Indien noodzakelijk (behoefte >15 ha) komt ook uitbreiding in
NO richting in aanmerking – mits goede landschappelijke inpassing – maar minder wenselijk wegens
gelegen in relictzone en HAG met hoge landbouwwaardering. Randvoorwaarde is tevens behoud van
een vlotte verkeersafwikkeling op rotonde Huinegem.

o

“Scharnierproject”: Aanvaardbaar mits vermijden van sterk verkeersgenererende functies en mits
voldoen aan ruimtelijke randvoorwaarden: buffer- en infiltratievoorzieningen in exces van Hemelwaterbesluit (vanwege overstromingsgevoeligheid); behoud van bomenrij i.f.v. ecologische connectiviteit en visuele buffering; behoud van corridor/zichtlijn t.o.v. woonlint Waarbeek; markant ontwerp
als overgang tussen het woonlint en de open kouter, waarbij inkijk en schaduwwerking op woonlint
vermeden wordt.

o

Woonprojecten: Geen significante effecten, behalve in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en
Ascanusstraat (overstromingsgevoelige beekvalleien met ecologische en landschappelijke waarde) >>
volledige inname niet wenselijk, waardevolle natuur/landschapselementen maximaal te behouden.
Bepaalde projecten hebben ook negatieve effecten op archeologie (vnl. binnen Romeinse vicus).

o

Verdichting zone Nerviërsstraat: Geen bijkomende sterk verkeersgenererende kleinhandel toelaten
vanwege sterke actuele belasting van de N9 (enkel ruimte-extensieve handelszaken die niet passen
binnen het eigenlijk stadscentrum, zoals tuincentra, autohandel,…). Geen significant negatieve ruimtelijke effecten, behalve inzake archeologie (volledig gelegen binnen de Romeinse vicus) >> archeologisch onderzoek noodzakelijk. Door de graduele afbouw van de woonfunctie in deze zone zal het
aantal blootgestelden aan geluidshinder en luchtemissies op termijn verminderen.

o

Eventuele uitbreiding Asphaltco-site: Geen significante effecten mits uitbreiding beperkt blijft tot ca.
200m voorbij de huidige RUP-grens en de beekvallei wordt vermeden.

o

Eventuele woonuitbreiding tussen bestaand woongebied en noordtangent (N1 of N3): Woonontwikkeling niet wenselijk in de Krameibeekvallei (overstromingsgevoelig, beeldwaarde) en het “bocage”gebied tussen Mollemseweg en Merchtemsebaan (overstromingsgevoelig, ecologisch en landschappelijk waardevol). De zone tussen Mollemseweg en Krameibeekvallei is meer geschikt, maar heeft
een hoge landbouwwaardering. Omwille van de geluids- en luchteffecten is bebouwing binnen 75 à
100m van de rondweg niet wenselijk. De combinatie van deze randvoorwaarden maakt dat relevante
woonuitbreiding enkel mogelijk is in de zone tussen de Mollemseweg en de Krameibeekvallei in de
scenario’s met tracé N3 (Wijndruifscenario’s).

o

Inrichting van alle drie de zoekzones (Wolfrot, Putberg en Hoogpoort) als stadsrandbos heeft
positieve effecten inzake bodem-, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, fauna en flora en mens
(recreatieve functie, belevingswaarde). Ook inzake landschap zijn de effecten positief, op voorwaarde
dat de hoge bestaande landschappelijke kwaliteit niet wordt aangetast door een te massieve bosontwikkeling. In het bijzonder moet in zoekzone Wolfrot bebossing van de topzone van de open
kouter vermeden worden. In dat geval zullen ook de negatieve effecten op landbouw relatief beperkt
zijn, omdat veel percelen in de (resterende) zoekzones niet in professioneel landbouwgebruik zijn.
Omdat het de hoogste landschappelijke waarde en de laagste landbouwwaarde heeft, wordt zone
Putberg van de drie zoekzones het meest geschikt geacht als stadsrandbos.
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6.3

Overzicht milderende maatregelen
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de voorgestelde milderende maatregelen voor de geselecteerde
tracéalternatieven (met hun geoptimaliseerde varianten) en voor de andere planonderdelen. De maatregelen
worden opgesplitst in drie categorieën:
•

Maatregelen die vertaald kunnen worden in het PRUP

•

Maatregelen op te nemen in de ontwerp- en vergunningsfase

•

Flankerende maatregelen uit te voeren door andere actoren

Maatregelen die louter het respecteren van de bestaande milieuwetgeving inhouden (VLAREBO, Hemelwaterbesluit,…) en niet tracé- of projectspecifiek zijn, worden niet vermeld.

Tabel 6-1 Overzicht milderende maatregelen rondwegtracés
Tracé

Maatregelen die vertaald
kunnen worden in het PRUP

Generiek

Maatregelen op te nemen in de
ontwerp- en vergunningsfase

Flankerende maatregelen uit te
voeren door andere actoren

Voldoende uitstroomcapaciteit
onder taluds

Herinrichting kpt N9Stationsstraat om “knippen” in
centrum mogelijk te maken

Langsgrachten of –riolen
Doorlatende randstrook of olieof slibvanger langs tracé
Archeologisch vooronderzoek
Geluidsreducerende
maatregelen t.h.v. woningen
langs tracé (scherm, grondlichaam, overkraging en/of overkapping)
W1/W1bis

Vermijden inname Hof ter
Rampelberg >> W1bis

Tunnel/sleuf onder N9: drain
achter sleufwanden

Kpt met Kalkoven in scen31:
met tunnel onder N9

Kruising Koensborre op
maaiveld >> W1bis
Sleuf t.h.v. N9: overkapping
W5/W5bis

Vermijden inname Hof ter
Rampelberg >> W5bis

Tracé niet in uitgraving t.h.v.
Romeinse vicus >> W5bis

Geen vijfarmig kruispunt op
Wijndruif

N1/N1bis/ N1ter

Maximaal opschuiven tracé tot
buiten overstromingsgevoelig
gebied >> N1bis

Tunnel/sleuf onder N9 en
spoorweg: drain achter
sleufwanden

Kpt met Kalkoven in scen31:
met tunnel onder N9

Maximaal opschuiven en/of
ingraven tracé om visuele
impact te beperken >> N1bis of
(vooral) N1ter

N1ter: dijk tussen sleuf en beekvallei, gracht over tunneldak om
hemelwater van steilrand om te
leiden naar beekvallei

Maximaal opschuiven richting
Marlier om landbouwimpact te
beperken >> N1ter

Sleuf t.h.v. N9: overkapping

---

Sleuf t.h.v. Prieelstraat:
overkapping

N3
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Sleuf N1ter t.h.v. Marlier:
mogelijks overkraging
Geen vijfarmig kruispunt op
Wijndruif
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Tabel 6-2 Overzicht milderende maatregelen overige planonderdelen
Tracé

Maatregelen die vertaald
kunnen worden in het PRUP

Generiek

Maatregelen op te nemen in de
ontwerp- en vergunningsfase

Flankerende maatregelen uit te
voeren door andere actoren

Archeologisch vooronderzoek

Uitbreiding KMOzone Mollem

Buiten beekvalleien blijven

“Scharnierproject”

Behoud bomenrij

Landschappelijke inpassing

Eerst/enkel uitbreiding in ZW
richting tot 65m-contourlijn
Behoud corridor/zichtlijn t.o.v.
woonlint Waarbeek

Buffer- en infiltratievoorzieningen in exces van Hemelwaterbesluit

Geen sterk verkeersgenererende functies als hoofdfunctie

Markant ontwerp als overgang
tussen woonlint en open kouter
Inkijk en schaduwwerking op
woonlint vermijden

Verdichting zone
Nerviërsstraat

Geen bijkomende sterk
verkeersgenererende handelszaken

Woonprojecten

Zones Witteramsdal en Pastinakenstraat slechts deels
bebouwen ifv water, natuur en
landschap

Eventuele uitbreiding
Asphaltco

Uitbreiding beperken tot max
200m voorbij huidige RUP-grens

Eventuele woonuitbreiding

Valleien Krameibeek en
Kloosterbeek vermijden

Geen (directe) ontsluiting via
rondweg

Natuur en landschap ten N van
Mollemseweg vrijwaren
Geen woonontwikkeling <50 à
100m van rondweg
Zoekzones
stadsrandbos

6.4

Topzone open kouter niet
bebossen

Zoekzone Wolfrot: beek langs
Langeweide terug openleggen

Leemten in de kennis en monitoring
Een plan-MER vertrekt per definitie van een plan dat nog in opmaak is. Daardoor zijn er b.v. evidente leemten
in de kennis inzake de exacte invulling van de projectgebieden, het exacte grondplan en lengteprofiel van de
rondweg, enz.. Het plan-MER heeft precies tot doel om deze leemten in de kennis in de mate van het
mogelijke op te vullen.
Voorts werden ook leemten in de kennis vastgesteld m.b.t. de effectieve actuele milieukwaliteit in het studiegebied (luchtkwaliteit, overstromingsgevoeligheid, grondwatertoestand, archeologisch patrimonium,…). De
meeste leemten konden opgevangen worden via bepaalde aannames, kengetallen, vergelijking met gelijkaardige projecten,…, zodat kan gesteld worden dat ze geen significante impact hadden op een adequate
effectbeoordeling op planniveau. Archeologisch vooronderzoek zal normaliter pas plaatsvinden tijdens of net
voor de benodigde graafwerken. Hoe de afvoer van afvalwater van de verschillende planonderdelen zal
verlopen, dient uitgewerkt te worden op projectniveau.
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7

Niet-technische samenvatting

7.1

Beschrijving van het plan

7.1.1 Motivering en visie
Met de afbakening van de kleinstedelijke gebieden wordt invulling gegeven aan de bindende bepalingen van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Asse is in het RSV geselecteerd als kleinstedelijk gebied (KSG)
op provinciaal niveau, waardoor het de opdracht van de provincie is om dit KSG af te bakenen.
De afbakening resulteert in een gesloten grenslijn die losstaat van de bestaande administratieve grenzen. De
afbakeningslijn zal een beleidsmatige betekenis hebben: binnen de grenslijn voert men een stedelijk gebiedbeleid (alwaar het wenselijk is de kwantitatieve behoefte inzake woningbouw, economische activiteiten en
andere activiteiten op te vangen); buiten deze lijn voert men een buitengebiedbeleid. Het afbakeningsproces
vormt ook de basis voor strategische projecten (acties) van o.a. provinciaal niveau die in het stedelijk gebied
53
versterken. Het eindrapport van de visienota voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse werd in
maart 2013 voorgelegd aan de Provincie en aan de gemeente Asse, en vormde de basis voor onderhavig planMER.
Asse vormt binnen de Vlaamse Ruit een rustig groen gebied met mooie vergezichten, dat echter onder sterke
verstedelijkingsdruk staat vanuit Brussel. De goede bereikbaarheid vanuit de hoofdstad en het landelijke
karakter geven Asse bijzondere kansen als groene woonbestemming. De verstedelijkingsdruk is een uitdaging,
maar ook een kans: de nabijheid van voorzieningen en werkgelegenheid in Brussel maakt dat Asse een
geliefde plek is om te wonen in de toch landelijke omgeving. Voor de omliggende gemeenten speelt Asse een
rol met haar voorzieningen in het centrum: de goed uitgeruste kern, en de sublokale betekenis van de handel
en van diensten als het OLV Ziekenhuis en de scholen.
Inzake landschappelijke structuur is de bijzondere kwaliteit van Asse de nabijheid van de landelijke omgeving.
Deze bestaat enerzijds uit een verwevenheid van lintbebouwing met velden, anderzijds uit de vergezichten die
geboden worden over kouters en beekdalen. Uitgaande van de groengebieden, beekdalen, steilranden en
waardevolle open ruimtes, kunnen voorwaarden gesteld worden aan eventuele toekomstige ontwikkelingen.
Hierbij wordt gedacht aan het beschermen van zichten, open ruimtes en langzaamverkeersverbindingen, om
het landschap toegankelijk te houden.
Bij het aangeven van mogelijke woonontwikkelingen in Asse, en de manier van verkavelen ervan, moeten
heldere keuzes gemaakt worden om deze woonprojecten iets te laten toevoegen aan de kleinstedelijke structuur van Asse. De belangrijkste doelen hierbij zijn het creëren van een verdichting van de stad om het
omringende landschap te vrijwaren en bewoners dichtbij voorzieningen en openbaar vervoer te laten wonen,
en het open houden van zichtlijnen of langzaamverkeersroutes om het contact met het landschap te
behouden en een groen karakter aan de stad te bieden.
Inzake bedrijvigheid wordt de ontwikkeling van een volledig nieuwe bedrijvenzone in Asse niet wenselij
geacht, noch vanuit landschappelijk, noch vanuit mobiliteitsstandpunt. Daarom wordt ervoor geopteerd om
enkel te kijken naar de mogelijkheden om de bestaande KMO-zone Mollem uit te breiden met respect voor de
ruimtelijke – vnl. landschappelijke – randvoorwaarden, en dit te combineren met een “strategisch project”
t.h.v. de corridor tussen de KMO-zone en het stedelijk weefsel van Asse, waardoor deze zone een “poort”
voor het kleinstedelijk gebied Asse wordt.
Inzake detailhandel wordt geopteerd voor een opwaardering en verdichting van de bestaande winkelconcentraties Asse-centrum, Nerviërsstraat en Brusselse Steenweg. Voor het deelgebied Nerviërsstraat wordt de
opwaardering en verdichting van de detailhandel geïntegreerd in een volledige herstructurering van dit gebied
in functie van grootschalige stedelijke functies, waaronder het nieuw gerechtshof van het gerechtelijk
arrondissement Halle-Vilvoorde. Een andere zone voor groot-schalige stedelijke functies is de Asphaltco-site.
De mogelijkheid wordt onderzocht om deze site uit te breiden op een landschappelijk verantwoorde manier.
53

H+N+S en Antea Group, Visienota afbakening kleinstedelijk gebied Asse, maart 2013
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De wegeninfrastructuur van Asse is organisch gegroeid, vnl. rekening houdend met de topografie. Dit heeft er
wel voor gezorgd dat veel doorgaand verkeer door het centrum van Asse rijdt, met ernstige verkeersoverlast
tot gevolg. Er wordt al lang nagedacht over de aanleg van een rondweg rond Asse, die is bedoeld om het
bestaand wegennet, in het bijzonder in het centrum, te ontlasten. Omdat een rondweg rond Asse deels door
kwetsbaar landschap zal lopen, is een goede landschappelijke inpassing van groot belang. Het gaat daarbij om
de omgang met reliëf, zichtbaarheid, gehoor, en het intact laten van beken en natuurwaarden. Een bijzondere
schakel in het infrastructurele netwerk vormt het treinstation, waarnaast het busstation binnenkort zal
uitbreiden, waar een fietstunnel wordt aangelegd en waarnaast een pendelparking ontwikkeld wordt.
Bovendien ligt het station aan het oostelijk uiteinde van de rondweg, een reden om stedelijke intensivering te
stimuleren in de stationsomgeving.
Deze visie leidde tot een ontwerp van gewenste ruimtelijke structuur (zie figuur 2-3). De afbakeningslijn van
het KSG die op deze en andere kaarten in deze kennisgeving is afgebeeld, is nog louter indicatief. In principe
zal ze zoveel mogelijk de bestaande juridische (gewestplan) en morfologische grenzen volgen. Het milieuonderzoek in onderhavig plan-MER zal mede bepalend zijn voor het verloop van de afbakeningslijn.

Concept gewenste ruimtelijke structuur KSG Asse

7.1.2 Visie en programma voor de belangrijkste beleidsthema’s
7.1.2.1 Wonen
Voor Asse is er vanuit het PRS voor de planperiode 1991-2007 een minimale taakstelling van 1833 bijkomende
woningen opgenomen, te verdelen over het KSG Asse, het deel van de gemeente dat binnen het afgebakende
VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel) valt (Zellik en omgeving) en het buitengebiedgedeelte van de
gemeente. Op basis van evenredige verdeling kwam dit voor het (voorlopig afgebakend) KSG neer op 591
woningen, terwijl er in realiteit slechts 495 gezinnen zijn bijgekomen (tekort van 96 woningen). Voor de planperiode 2007-2017 werd de taakstelling van het KSG Asse bepaald op 214 à 250 wooneenheden. Inclusief de
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inhaalbeweging voor de periode 1991-2007 bedraagt de totale taakstelling 2007-2017 van het KSG Asse aldus
310 à 346 wooneenheden.
Deze taakstelling werd vervolgens afgewogen t.o.v. het potentieel woningaanbod in woongebied en woonuitbreidingsgebied binnen het voorlopig afgebakend KSG Asse. Dit aanbod werd voor 2008 ingeschat op 1511
potentiële woningen, waarvan 374 individuele kavels langs uitgeruste weg (deels al gerealiseerd) en 1137 in
grotere “binnengebieden”, waarvan 862 in deels al gerealiseerde verkavelingen en andere concrete woonprojecten. Kortom, het sinds 2007 gerealiseerde en op korte termijn voorzien bijkomend woningaanbod is
meerdere malen groter dan de taakstelling voor het KSG.
M.b.t. huisvesting moet i.k.v. het afbakeningsproces dus enkel een stimulerend beleid gevoerd worden om
ervoor te zorgen dat de geplande en vergunde woonprojecten, die het KSG versterken en bijdragen aan de
trendbreuk, ook daadwerkelijk gerealiseerd worden binnen de planperiode, en daarbij woondichtheden
aanhouden die passen binnen hun omgeving. Er hoeven in principe geen bijkomende woongebieden bestemd
te worden, al is dit wel mogelijk, met name in de restgebieden die zullen ontstaan tussen het bestaand woonweefsel en de aan te leggen rondweg. Hiermee wordt ingespeeld op woon- en andere stedelijke ruimtebehoeften op langere termijn, en wordt het niet bebouwen en herbestemmen tot open ruimtegebied van een
aantal woon(uitbrei-dings)gebieden aan de zuid- en westrand van het KSG gecompenseerd.

7.1.2.2 Bedrijvigheid
De taakstelling inzake bedrijvigheid voor het KSG Asse voor de periode 1994-2007 werd in het PRS vastgelegd
op een minimum van 15 ha en een streefcijfer van 45 ha, en dit buiten het VSGB. M.a.w. de bestaande bedrijventerrein Broekooi, Doornveld, Relegem, Horing en Researchpark, allen gelegen binnen de afbakeningslijn
van het VSGB, en hun omgeving komen niet in aanmerking voor het vervullen van deze taakstelling. Maar een
eerste landschappelijke afweging gaf aan dat de ontwikkeling van een volledig nieuwe bedrijvenzone in Asse
niet aangewezen is. Ook vanuit mobiliteitsstandpunt wordt een aanzienlijke toename van vrachtverkeer
doorheen de gemeente niet wenselijk geacht. Daarom wordt ervoor geopteerd om bovenstaande harde
taakstelling los te laten en te focussen op de uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande KMO-zone Mollem,
rekening houdend met de historische landschappelijke structuren. De KMO-zone wordt verbonden met het
eigenlijk stedelijk gebied via een zgn. “strategisch project”, dat een “poort” voor beide vormt.
In het plan-MER wordt onderzocht hoe binnen het KSG Asse 15 à 25 ha bijkomende bedrijvigheid zou kunnen
gerealiseerd worden via uitbreiding en optimalisering van KMO-zone Mollem en andere bestaande activiteitenzones, rekening houdend met de ruimtelijke – vooral landschappelijke – en verkeerskundige randvoorwaarden.

7.1.2.3 Rondweg rond het centrum van Asse
De aanleiding om een rondweg aan te leggen rondom Asse is het feit dat er door de grote verkeersintensiteit
op de steenweg N9 doorheen de kern van Asse een ernstig probleem optreedt met de (verkeers)leefbaarheid
in het centrum. Een rondweg kan het centrum terug leefbaar maken en kansen bieden voor stedelijke ontwikkeling, die momenteel gehypothekeerd worden door de slechte verkeerssituatie.
Tegelijkertijd kan de rondweg ervoor zorgen dat het doorgaand verkeer vlotter door/rond Asse geraakt. Het
oplossen van alle doorstromingsproblemen voor het doorgaand verkeer is echter NIET de hoofddoelstelling
van de rondweg. Een te vlotte doorstroming wordt zelfs niet wenselijk geacht, omdat dit aanzuigeffecten
genereert, waardoor de N9 als alternatieve (sluip)route voor de E40 tussen Aalst en Brussel zou fungeren.
Bepaalde activiteiten kunnen gesitueerd worden aan of in de buurt van de nieuwe verbinding. De rondweg
kan ook een nieuwe begrenzing betekenen van het stedelijk weefsel en biedt de mogelijkheid om dit stedelijk
weefsel ruimtelijk af te werken. Gezien de hoge landschappelijke waarde van het open ruimtegebied rond
Asse, moet bijzondere aandacht besteed worden aan moet de rondweg landschappelijk zo goed mogelijk
ingepast worden zodat hij zo min mogelijk afbreuk doet aan de waardevolle bestaande landschappelijke
structuur.
Het dossier van de rondweg van Asse heeft een lange voorgeschiedenis, die eind jaren ’70 begon toen de
geplande autoweg A11 Brussel-Zelzate, met afrit in Asse, definitief werd geschrapt. De zoektocht naar een
geschikte lokale omleidingsweg leidde uiteindelijk tot een tracé dat een relatief kleine driekwartsring rond het
stadscentrum vormt, en dat in 2000 door de Vlaamse regering werd vastgelegd in een gewestplanwijziging. De
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eerste fase van deze rondweg, het gedeelte tussen de N9 t.h.v. het station en Huinegem, werd in 2008
afgewerkt. De tweede en derde fase, tussen Huinegem en de N285, werden evenwel tot op heden niet
gerealiseerd, omdat de gewestplanwijziging die het tracé vastlegde in 2009 werd vernietigd door de Raad van
State. Daarom werd beslist om het onderzoek naar de rondweg en zijn alternatieven te hernemen in het kader
van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Asse en dus ook in onderhavig plan-MER. Het gekozen
tracé zal vastgelegd worden in het PRUP Afbakening KSG Asse.
Het geschrapte gewestplantracé wordt in dit plan-MER onderzocht als voorgenomen activiteit. Er zijn in de
loop der jaren evenwel talrijke andere tracés/tracégedeelten voorgesteld. Deze worden allemaal op gelijkwaardige wijze als het gewestplantracé worden onderzocht (zie onderstaande kaart).

Overzicht tracéalternatieven rondweg (+ indicatief tracé geschrapte autoweg A11)

7.1.2.4 Circulatiemaatregelen in Asse-centrum
De realisatie van de rondweg alleen zal wellicht niet volstaan om de hoeveelheid verkeer in Asse-centrum zeer
sterk te reduceren en de leefbaarheid van het centrum te herstellen. Daarnaast zijn doorgedreven verkeersleefbaarheidsmaatregelen in het centrum zelf noodzakelijk. De rondweg laat toe om in het centrum drastische
circulatiemaatregelen te treffen, die in de huidige toestand niet mogelijk zijn bij gebrek aan alternatieve
routes. Het doorgaand verkeer doorheen Asse en een deel van het bestemmingsverkeer kan immers omgeleid
worden via de rondweg, terwijl toch de bereikbaarheid gegarandeerd blijft.
Anderzijds zal en mag de rondweg niet gerealiseerd worden zonder implementatie van het circulatieplan.
Zoniet is de kans immers groot dat een belangrijk deel van het (doorgaand) verkeer niet de rondweg zal
nemen maar de wegen door het centrum (met vlottere doorstroming) zal blijven gebruiken, omdat deze nog
altijd de kortste route bieden.
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De circulatiemaatregelen (“knippen”) werden uitgewerkt in het Mobiliteitsplan Asse (Technum, 2014) en
maken intrinsiek geen deel uit van het afbakeningsproces van het KSG Asse. Ten aanzien van het plan gaat het
dus “maar” om een ontwikkelingsscenario, maar omdat de realisatie en de mobiliteits- en leefbaarheidseffecten van de rondweg zoals gezegd onverbrekelijk gekoppeld zijn aan deze circulatiemaatregelen, worden
deze ingrepen toch onderzocht in het plan-MER als volwaardig planonderdeel.

7.1.2.5 Stadsrandbos
In de sterk verstedelijkte rand van Brussel is er een grote behoefte aan toegankelijk groen op wandel- en
fietsafstand van de woonkernen. Daarom wordt in dit MER onderzocht of en waar in (de directe omgeving
van) het KSG Asse één of meerdere openbaar toegankelijke bos- en parkgebieden kunnen worden ontwikkeld
met voldoende oppervlakte en robuustheid (richtwaarde 100 ha, absolute ondergrens 50 ha).
Daarbij werden drie zoekzones onderzocht op hun ruimtelijke milieueffecten, alle drie gelegen buiten HAG
(herbevestigd agrarisch gebied):
•

Zoekzone Wolfrot: open kouter en beekvallei tussen Asse-centrum, KMO-zone Mollem en woonkern
Walfergem, aansluitend op bestaande bebossing langs de beek en rond kasteel Wolfrot

•

Zoekzone Putberg: Putberg met omliggende valleien van de Kleine Wijtsbeek en de Broekebeek

•

Zoekzone Hoogpoort: ten zuiden van wijk Boekfos tot en met kasteeldomein Hoogpoort

Hier-bij moet benadrukt worden dat een stadsrandbos geen massief, aaneengesloten bos impliceert, maar
ook ruimte biedt voor open (grazige) plekken en zichtassen.

7.1.3 Deelplannen van het PRUP
Volgende onderdelen van het programma zullen als deelplannen worden opgenomen in het PRUP Afbakening
KSG Asse:
•

de afbakeningslijn;

•

de rondweg;

•

de uitbreiding en landschappelijke inpassing van de KMO-zone Mollem, inclusief het “strategisch
project” nabij de rotonde;

•

de herstructurering van deelgebied Nerviërsstraat in functie van grootschalige stedelijke functies ;

•

de mogelijke herbestemming van (agrarisch) open ruimtegebied binnen de rondweg tot woongebied
of gemengd stedelijk gebied;

•

de herbestemming van bepaalde onbebouwde woon(uitbreidings)gebieden die buiten de afbakeningslijn van het KSG komen te liggen tot (agrarisch) open ruimtegebied;

•

de mogelijke uitbreiding van de Asphaltco-site.

Mogelijks worden meerdere van deze herbestemmingen gecombineerd in één deelplan.
Alle korte termijn woonontwikkelingen in Asse-centrum en de opwaardering van de winkelconcentraties Assecentrum en Brusselse Steenweg zijn realiseerbaar binnen het huidig juridisch kader, en vereisen dus geen herbestemming. Indien latere woon- of andere stedelijke projecten binnen het KSG wel een herbestemming
zouden vereisen, kan dit geregeld worden via een gemeentelijk RUP. Ter uitvoering van het circulatieplan voor
Asse-centrum, die buiten het eigenlijk afbakeningsproces staat, zijn evenmin herbestemmingen nodig.
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7.2

Beschrijving van de milieueffecten – ruimtelijke disciplines
M.b.t. het planonderdeel “rondweg” worden alle tracéalternatieven per tangent individueel beoordeeld voor
de vijf ruimtelijk disciplines (bodem en grondwater, oppervlaktewater, fauna en flora, landschap en erfgoed
en mens – ruimtelijke effecten). Op basis van deze beoordeling worden per tangent de 1 à 2 meest redelijke
en kansrijke alternatieven geselecteerd voor verder (verkeersgerelateerd) onderzoek. Waar nodig worden de
geselecteerde tracés verder geoptimaliseerd om hun ruimtelijke impact te minimaliseren.

7.2.1 Bodem en grondwater
7.2.1.1 Bestaande toestand
Uit de bodemkaart blijkt dat de bodem in het KSG Asse en omgeving voor het overgrote deel uit droge leem
bestaat. De beekvalleien worden ingenomen door vochtige tot natte leem. De topografie en bodemgesteldheid van Asse wordt sterk bepaald door de stratigrafie van de onderliggende tertaire lagen, in het bijzonder
door de klei van het Lid van Ursel/Asse (Laat-Eoceen). De resistentie en helling in NO richting van (vnl.) deze
kleilaag heeft een asymmetrische heuvelrug, de zgn. cuesta van Asse, doen ontstaan met een hoogte van 75 à
85m TAW. Op de relatief vlakke topzone van de cuesta en in de beek-valleien bedraagt de dikte van het
kwartair leemdek 6 à 10m, maar in de hellende zones daartussen is de dikte veel beperkter.
De grondwatertafel bevindt zich vnl. in de quartaire deklaag of – in de zones met zeer dun quartair – in de
onderliggende zandige tertiaire formaties. De ondoorlatende kleilaag van het Lid van Ursel/Asse vormt de
ondergrens van de grondwatertafel. Op de grondwaterkwetsbaarheidskaart is heel het KSG Asse en omgeving
gekarteerd als “weinig kwetsbaar” (type Cc). Het plangebied, de tracéalternatieven en omgeving zijn in hun
geheel niet infiltratiegevoelig, als gevolg van de lemige of kleiige ondergrond. De alluviale kleiafzettingen in de
beekvalleien zijn zeer grondwaterstromingsgevoelig, alle overige gronden zijn matig grondwaterstromingsgevoelig. Vanwege het sterke reliëf is het grootste deel van het KSG Asse (sterk) erosiegevoelig.
Een beperkt aantal bodemverontreinigingen (cfr. OVAM-dossiers) en grondwaterwinningen zijn relevant voor
bepaalde planonderdelen of rondwegtracés.

7.2.1.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
Met betrekking tot de rondwegtracés kunnen in functie van het beperken van het grondverzet de twee
kortste tracés, resp. N1 en W1 (gewestplantracés), als het meest kansrijk beoordeeld worden. Voor de
oosttangent is dit het nulalternatief (bestaand segment O1). Bij de noord- en westtangent zal er in alle tracés
een grondtekort optreden (ophoging > uitgraving). Bij geen van de tracés zijn significant negatieve effecten te
verwachten inzake stabiliteit, verontreinigingen, grondwaterstromingen of erosiegevoeligheid. Bij de diepe
uitgravingen (ca. 7m-mv) zullen normaliter geen problematische grondwaterdalingen optreden bij tracés
W1/N1 en N2/N3, maar wel bij tracé N5 (gevoelige vegetatie op de steilrand t.h.v. Koereit). In functie van de
stabiliteit van de sleufwanden wordt voorgesteld om het uitstromend grondwater achter het talud op te
vangen in een drain.
Wat de geoptimaliseerde tracévarianten betreft, is er voor W1bis en W5bis geen significante effectverschil,
scoort N1bis iets beter dan N1 qua grondverzet, en heeft B1ter duidelijk negatievere effecten qua grondverzet
en grondwater (uitgraving tot onder de grondwatertafel >> bemaling nodig, ondoorlatende taludwand om
uitstroming van grondwater te vermijden).
Overige planonderdelen
Bebossing van landbouwgrond i.k.v. een stadsrandbos heeft positieve effecten op bodemkwaliteit en erosiegevoeligheid. De andere planonderdelen (woonprojecten, uitbreiding bedrijventerrein Mollem, “scharnierproject” en verdichting zone voor grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat,…) zullen in principe geen
significant negatieve effecten hebben op bodem en grondwater, mits voldaan wordt aan de voorschriften van
VLAREBO, VLAREMA en het Hemelwaterbesluit.
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7.2.2 Oppervlaktewater
7.2.2.1 Bestaande toestand
Het KSG Asse ligt op de waterscheidingskam, gevormd door de cuesta van Asse, tussen het bekken van de
Dender (deelbekken Bellebeek) en de Beneden-Schelde (deelbekken Vliet). Er zijn geen bevaarbare waterlopen gelegen binnen het plangebied. Op de watertoetskaart zijn alle beekvalleien in de omgeving van Asse,
overeenkomend met de vochtige en natte leembodems, aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. Delen
van de valleien van de Grote Molenbeek, de Nieuwe Molenbeek en de Overnellebeek zijn daarenboven
effectief overstromingsgevoelig.
De waterkwaliteit van drie waterlopen in het studiegebied is gekend via het meetnet van de VMM (Grote
Molenbeek, Bollebeekvliet en Waalborrebeek). Van deze drie beken heeft enkel de Bollebeekvliet een redelijke waterkwaliteit. De gemiddelde structuurkwaliteit van de beken ten ZW van Asse, die afwateren op de
Bellebeek is beduidend beter dan die van de beken die naar het NO afwateren via de Grote Molenbeek, met
grote delen van de Grote Molenbeek zelf als uitzondering op deze regel.
inzake waterzuivering is het studiegebied verdeeld over de zuiveringsgebieden van RWZI Liedekerke (Denderbekken) en RWZI Asse-Bollebeek (bekken Beneden-Schelde).

7.2.2.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
Alle rondwegtracés kruisen één of meerdere waterlopen die van de waterscheidingskam, gevormd door de
cuesta van Asse, naar het NO en ZW stromen, en lopen over meerdere honderden meters tot kilometers doorheen overstromingsgevoelig gebied.
Bij de noordelijke en westelijke tracés gebeurt dit vrijwel overal in ophoging, aangezien de smalle beekvalleien
te steile hellingen hebben t.a.v. het lengteprofiel van de rondweg. Deze doorsnijding wordt niet als een
negatief effect beoordeeld, omdat het wegtalud een barrière vormt die het van de cuesta afstromend water
buffert en aldus de overstromingsproblemen stroomafwaarts beperkt. De doorstroomcapaciteit van de beken
die onder de rondweg doorlopen moet wel dusdanig gekallibreerd worden dat geen bijkomende stroomopwaartse overstromingsproblemen ontstaan (vnl. t.h.v. bestaande en geplande bebouwing). Terwijl de meeste
tracés de overstromingsgevoelige beekvalleien dwarsen, loopt tracé N1 grotendeels in de lengterichting door
de vallei van de Krameibeek. Om de impact op de waterhuishouding maximaal te beperken, wordt voorgesteld om dit tracé enigszins naar het noorden op te schuiven (N1bis, zie verder).
De varianten voor de oosttangent O2, O3 en O4 lopen door vlakker gebied en doorsnijden de overstromingsgevoelige gebieden grotendeels op maaiveld. Vanwege de potentieel negatieve effecten die hiermee gepaard
gaan, gaat de voorkeur vanuit de discipline oppervlaktewater duidelijk uit naar het nulalternatief, tracé O1.
Via voldoende ruim gedimensioneerde langsgrachten en/of riolen, die tevens als buffer voor het van de
cuesta afstromend water fungeren, moeten de effecten van de bijkomende weg-verharding opgevangen
worden. Infiltratiestroken en eventueel olie- en slibvangers moeten verontreiniging van het oppervlaktewater
vanaf de weg vermijden. Bij weggedeelten in sleuf moet afstromend hemelwater opgevangen en afgevoerd
worden aan de bovenzijde van de taluds.
Wat de geoptimaliseerde tracévarianten betreft, scoren W1bis en N1bis beter dan de basisvariant (minder
impact op overstromingsgevoelig gebied). Variant N1ter (met tunnel onder de spoorweg) heeft negatievere
effecten dan N1, en moet maximaal in de steilrand ingegraven worden, door een dijk afgescheiden worden
van de beekvallei. Het afstromend hemelwater vanaf Marlier moet opgevangen worden in een gracht en over
het tunneldak naar de beekvallei geleid worden.
Overige planonderdelen
De andere planonderdelen (woonprojecten, uitbreiding bedrijventerrein Mollem en verdichting zone voor
grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat, eventuele uitbreiding Asphaltco-site) zullen in principe geen
significant negatieve effecten hebben op oppervlaktewater, mits voldaan wordt aan de voorschriften van het
Hemelwaterbesluit en inzake afvoer van afvalwater. Bij het “scharnierproject” zal bijkomende buffering en/of
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infiltratie nodig zijn vanwege de ligging in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Bij de uitbreiding van KMOzone Mollem moeten de beekvalleien van de Gerstebeek en de Bollebeekvliet zeker gevrijwaard blijven.
Woonontwikkeling in overstromingsgevoelig gebied (dalhoofden), in casu naast het atheneum, in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en P. Ascanusstraat, wordt weinig wenselijk geacht en sowieso aan strengere
buffer- en infiltratievoorwaarden onderworpen. Dit geldt ook voor de zones tussen noordtangent N1 en het
bestaand woongebied en tussen de Merchtemsebaan en de Mollemseweg als potentiële woonuitbreiding. De
zone tussen de Mollemseweg en de vallei van de Krameibeek komt hiervoor wel in aanmerking.
Bebossing van (vnl.) landbouwgrond i.k.v. een stadsrandbos heeft een positief effect op de oppervlaktewaterkwaliteit en –kwaliteit. In zoekzone Wolfrot kan de ontwikkeling van een stadsrandbos gepaard gaan met het
terug open leggen van de Bollebeekvliet langs Langeweide.

7.2.3 Fauna en flora
7.2.3.1 Bestaande toestand
Er zijn geen beschermde natuurgebieden – speciale beschermingszones (habitat- of vogelrichtlijngebieden),
VEN-gebieden en/of natuur- of bosreservaten – binnen het plangebied. Ca. 1,5km ten NW van het KSG Asse
bevindt zich het Kravaalbos, dat deel uitmaakt van habitatrichtlijngebied BE2300007 “Bossen van de Vlaamse
Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” en het VEN-gebied “Kravaal- en Herenbos”.
Uit de Biologische Waarderingskaart (BWK) blijkt dat binnen de voorlopige afbakeningslijn van het KSG Asse
weinig of geen biologisch waardevolle elementen voorkomen, met uitzondering van het valleigebied Witteramsdal tussen het stadscentrum en de wijk Boekfos. Daar staat tegenover dat er heel wat biologisch (zeer)
waardevolle elementen voorkomen in de open ruimte rond het KSG (beekvalleien, kasteelparken en beboste
topzones). Volgens de Vogelatlas zijn er geen broed- of pleisterplaatsen, noch seizoen-, voedsel- of slaaptrekroutes in de directe omgeving van het studiegebied.
Op de ecosysteemkwetsbaarheidkaart kunnen rond het KSG vier grotere gebieden onderscheiden worden
met een (relatief) hoge ecosysteemkwetsbaarheid (Putberg, Kartelobos, Grote Molenbeek en haar zijbeken en
heel de zone tussen Asse en de E40, met uitlopers tot aan de wijk Boekfos). Daarnaast zijn er drie kleinere
relatief kwetsbare entiteiten binnen het KSG (Witteramsdal, park van kasteel Waalborre en Broekebeekvallei).

7.2.3.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
Inzake de rondwegtracés kunnen voor fauna en flora volgende conclusies getrokken worden:
•

Voor de westtangent zijn de tracés die dicht bij de bebouwing blijven en de natuurwaarden in het
gebied Putberg en de vallei van de Kleine Wijtsbeek, zowel qua ecotoopinname als qua ecoconnectiviteit, maximaal vermijden, zijnde tracés W1 en W5, duidelijk het meest kansrijk.

•

De ecologische impact van de noordtangenttracés is duidelijk kleiner (er worden geen (deels) biologisch zeer waardevolle percelen doorsneden), met een lichte voorkeur voor tracé N1, waarvan de
ecologische impact quasi nihil is. Bij tracé N5 is er ook weinig ecotoopinname, maar is verdroging
mogelijk t.h.v. de diepe insnijding in de biologisch waardevolle steilrand t.h.v. Koereit.

•

De impact van de alternatieve tracés voor de oosttangent (O2, O3 en O4) is niet echt uitgesproken
maar toch duidelijk aanwezig (vooral t.h.v. kasteel Wolfrot), en daarom gaat de voorkeur duidelijk uit
naar het nulalternatief O1, de bestaande rondweg fase 1.

De geoptimaliseerde tracévarianten vertonen geen relevante effectverschillen t.o.v. hun basisvariant.
Overige planonderdelen
De meeste woonprojecten en de verdichting van zone Nerviërsstraat hebben geen significante effecten inzake
fauna en flora. Bij de woonprojecten naast het atheneum, in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en P.
Ascanusstraat echter wordt een volledige invulling van het gebied niet wenselijk geacht en moet maximaal
behoud en integratie van de aanwezige natuurwaarden nagestreefd worden.
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Uitbreiding van bedrijventerrein Mollem kan niet toegelaten worden in NW of ZO richting (biologisch waardevolle Gerstebeek- en Vlietebolle-beekvallei), maar in NO en ZW richting worden vanuit fauna en flora geen
beperkingen opgelegd. Het “scharnierproject” heeft geen significante effecten mits behoud van de achterliggende bomenrij.
Een eventuele uitbreiding van de Asphaltco-site stelt vanuit fauna en flora weinig of geen problemen, indien
de Bollebeekvlietvallei wordt vermeden. Mogelijke woonuitbreiding binnen de noordtangent ten zuiden van
de Mollemseweg heeft geen significante effecten op fauna en flora, maar dat is wel het geval in het gebied
ten noorden van de Mollemseweg.
Via gerichte bebossing i.k.v. de ontwikkeling van een stadsrandbos kan zowel de biodiversiteit in het gebied
zelf als de ecologische connectiviteit tussen nabijgelegen natuurelementen verhoogd worden. Zoekzones
Putberg en Hoogpoort, actueel reeds gekenmerkt door verspreide boselementen, hebben qua connectiviteit
meer potentie dan zoekzone Wolfrot, waar het stedelijk weefsel en de verkeersinfstructuur ten westen steeds
een barrière zullen blijven. In zone Wolfrot zou bebossing van de topzone t.a.v. avifauna voor een ecologische
val kunnen zorgen, cfr. de nabije vergunde windturbines t.h.v. KMO-zone Mollem.

7.2.4 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
7.2.4.1 Bestaande toestand
Volgens de Landschapsatlas behoort het studiegebied in zijn geheel tot het traditioneel landschap “Land van
Asse”. Rond het plangebied liggen drie Ankerplaatsen, die plaatselijk tot binnen de voorlopige afbakeningslijn
van het KSG reiken en doorsneden worden door een aantal rondwegtracés: A20001 Kobbegem en Bollebeek
(ten O), A20022 Putberg (ten W) en A20023 Vrijhoutbos en Moretteberg (ten Z). Deze Ankerplaatsen overlappen gedeeltelijk met drie Relictzones die aan het KSG grenzen. Ca. 1,5 km ten NW van het plangebied ligt
het Kravaalbos, dat zowel een Ankerplaats als een Relictzone is. Daarnaast zijn twee lijnrelicten en zeven
puntrelicten relevant voor het KSG.
Binnen de voorlopige afbakeningslijn van het KSG komt één beschermd dorpsgezicht (Domein Waalborrepark)
en 6 beschermde monumenten voor. In de omgeving van het plangebied komen nog een aantal beschermde
landschappen (Kravaalbos en Domein De Morette) en dorpsgezichten (gehucht Bollebeek, dorpskom Mollem
en omgeving Hoge Kamer). 18 waardevolle doch niet beschermde gebouwen, opgenomen in de Inventaris van
het Bouwkundig Erfgoed (IOE), kunnen significant beïnvloed worden door één of meerdere rondweg-tracés of
door de uitbreiding van KMO-zone Mollem.
Uit de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), aangevuld met gegevens aangeleverd door archeologe K.
Magerman, blijkt dat Asse zeer rijk is aan archeologische sites en vondsten, vooral gekoppeld aan haar (pre-)
Romeins verleden (Romeinse vicus op de cuesta t.h.v. Nerviërslaan-Kalkoven, Keltisch oppidum op Putberg).

7.2.4.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
Inzake de rondwegtracés kunnen voor landschap en erfgoed volgende conclusies getrokken worden:
•

Voor de westtangent zijn enkel de tracés die dicht bij de bebouwing blijven en de ankerplaats/
relictzone Putberg maximaal vermijden, zijnde tracés W1 en W5, als redelijk te beschouwen. Deze
tracés bieden de kans om de momenteel rafelige rand van de ankerplaats beter af te werken en
duidelijker te scheiden van het stedelijk weefsel. Verdere optimalisatie van het verloop en het lengteprofiel is wenselijk om hun negatieve impact op landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie te
beperken.

•

De landschappelijke impact van de noordtangenttracés is veel kleiner dan die van de westelijke
tracés. De tracés N1, N2 of N3 zijn duidelijk het meest kansrijk, omdat deze geen relictzone doorsnijden. Bij N1 is een optimalisatie van het tracé wenselijk om haar negatieve impact op de vallei van
de Krameibeek te verkleinen (N1bis of N1ter, zie verder).
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•

De impact van de alternatieve tracés voor de oosttangent (O2, O3 en O4) is relatief beperkt indien
gekozen wordt voor de resp. basisvariant die slechts minimaal door relictzone loopt. Niettemin gaat
de voorkeur duidelijk uit naar het nulalternatief O1, de bestaande rondweg fase 1.

De geoptimaliseerde tracévarianten W1bis, W5bis en N1bis hebben een beperkt positief effectverschil inzake
visueel-landschappelijke impact dan hun basistracé. N1ter heeft een aanzienlijk minder negatieve impact dan
N1 door het vervangen van het viaduct en talud door de Krameibeekvallei door een tunnel annex sleuf. W5bis
scoort beter dan W5 qua potentiële aantasting van archeologisch patrimonium (Romeinse vicus).
Voor elk (geselecteerd) wegtracé is voor de delen in uitgraving archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk.
Overige planonderdelen
De meeste woonprojecten en de verdichting van zone Nerviërsstraat hebben geen significante effecten inzake
landschap en bouwkundig erfgoed. Bij de woonprojecten in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en P.
Ascanusstraat wordt een volledige invulling van het gebied niet wenselijk geacht en moet maximaal behoud
en integratie van de aanwezige kleine landschapselementen nagestreefd worden. In de projectzone Pastinakenstraat-Boekfos-N9 mag enkel het hoekperceel bebouwd worden, met respect voor het aanpalend
kasteel Belvédère met historische tuin. Heel wat woonprojecten en quasi de hele zone Nerviërsstraat liggen in
een gebied met een (zeer) hoge archeologische potentie, nl. in de Romeinse vicus of het middeleeuws dorpscentrum van Asse.
Uitbreiding van bedrijventerrein Mollem kan niet toegelaten worden in NW of ZO richting (landschappelijk
waardevolle Gerstebeek- en Bollebeekvlietvallei, deel van een ankerplaats of relictzone). Uitbreiding in ZW en
Z richting geniet de voorkeur, mits deze beperkt blijft tot het lager gedeelte van de bolle open kouter (grosso
modo onder de 65m-hoogtelijn) en buiten ankerplaats “Kobbegem en Bollebeek” blijft, en via een groenbuffer
afgeschermd wordt van de open ruimte. Alhoewel een uitbreiding in NO richting inname van relictzone zou
impliceren, wordt deze optie niet uitgesloten, omdat via een compacte groenbuffer aan de achterzijde van de
terreinuitbreiding de ankerplaats visueel veel beter kan afgeschermd worden dan in de huidige configuratie.
Het “scharnierproject” is aanvaardbaar mits behoud van de achterliggende bomenrij (visuele buffer t.o.v. de
open kouter), behoud van een smalle corridor/zichtlijn tussen de site en woonlint Waarbeek en een markant
ontwerp dat een overgang creëert tussen dit woonlint en de open kouter.
Een eventuele uitbreiding van de Asphaltco-site heeft weinig landschappelijke effecten, voor zover deze
beperkt is in omvang (maximaal ca. 200m voorbij de huidige RUP-grens) en de Bollebeekvlietvallei vermijdt.
Qua potentiële woonuitbreiding binnen de noordtangent zijn de vallei van de Krameibeek en het “bocage”gebied tussen Mollemseweg en Merchtemsebaan te vermijden vanwege hun landschappelijke kwaliteit, maar
de zone tussen de Krameibeekvallei en de Mollemseweg komt wel in aanmerking.
Voor alle terreiningrepen i.f.v. bovengenoemde ontwikkelingen is archeologisch (voor)onderzoek vereist.
Inrichting als stadsrandbos kan in elk van de drie zoekzones Wolfrot, Putberg en Hoogpoort bijdragen aan een
versterking van de (reeds hoge) landschappelijke kwaliteit van het gebied. Daarbij is het wenselijk dat de
inrichting zoveel mogelijk past binnen de bestaande landschappelijke structuur en historisch-landschappelijke
context van het gebied. In zoekzone Wolfrot impliceert dit dat de topzone van de historische open kouter
gevrijwaard blijft van bebossing; de zuidflank kan wel bebost worden, aansluitend op de bestaande bebossing
in de Bollebeekvlietvallei.

7.2.5 Mens – ruimtelijke aspecten
7.2.5.1 Bestaande toestand
Het stedelijk gebied van Asse is grotendeels bestemd als een vrij compact woongebied met uitlopers langs de
invalswegen. Het gebied rond Asse bestaat grotendeels uit (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied, met
KMO-zone Mollem als een geïsoleerd eiland daarbinnen. Een groot deel van het agrarisch gebied, vooral ten
noorden en oosten van Asse, werd aangeduid als “herbevestigd agrarisch gebied” (HAG).
Het hele westelijk en zuidelijk deel van het KSG is reeds ingenomen is door stedelijk bebouwing. In de meeste
resterende “gaten” in de bebouwing worden woonprojecten voorzien. Tussen dit stedelijk weefsel en KMOzone Mollem ligt een uitgestrekte open kouter met landbouwfunctie, waarvan de westrand op (korte) termijn
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zal ingenomen worden door stedelijk functies (busstelplaats, brandweer, sportvelden, cfr. RUP Asphaltco). Het
gebied rond het KSG is quasi volledig in gebruik als landbouwgebied, doorsneden/onderbroken door woonlinten en beboste beekvalleien en kasteeldomeinen (Putberg, Hoogpoort). Volgens de landbouwtyperingskaart (VLM, 2004) ligt de gemiddelde landbouwwaardering van het gebied ten noorden van Asse beduidend
hoger dan ten zuiden van Asse (meer steile hellingen en versnippering door bossen en parken).
Er kan algemeen gesteld worden dat het gebied rond Asse een hoge tot zeer hoge belevingswaarde heeft. Het
heuvelachtig reliëf zorgt voor afwisseling van hoger gelegen kouters met wijdse vergezichten en lager gelegen
beekvalleien met veel lineair groen, die er een “bocage”-effect aan geven. Asse-centrum ligt op een kam,
waardoor vanaf de rand van de stedelijke bebouwing quasi overal vergezichten voorkomen op de lager
gelegen omgeving (o.a. op de valleien van de Broekebeek en de Krameibeek). Ook binnen het bebouwd
gebied zijn er nog enkele restgebieden met een hoge belevingswaarde, met name het Witteramsdal en het
binnengebied tussen Pastinakenstraat en Petrus Ascanusstraat. De KMO-zone Mollem vormt een vreemd
“lichaam”, grotendeels zonder visuele afscherming, in het openruimtelandschap ten NO van Asse.

7.2.5.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
Inzake de rondwegtracés kunnen voor mens – ruimtelijke aspecten volgende conclusies getrokken worden:
•

Voor de westtangent zijn de tracés W1 en W5 het meest kansrijk, omdat ze dicht bij de bebouwing
blijven, waardoor hun impact op landbouw en beeld- en belevingswaarde veel beperkter is dan die
van de tracés W2, W3 en vooral W4. Tracés W1 en W5 bieden ook de kans om de momenteel rafelige
grens tussen open ruimte en stedelijk weefsel beter af te werken. Beide tracés hebben (vooral aan
hun uiteinden) een aanzienlijke impact op bewoning en (bij W1) op belevingswaarde, waardoor enige
optimalisatie wenselijk is.

•

Vanwege de hoge landbouwwaardering van het gebied ten noorden van Asse hebben de noordelijke
tracés een aanzienlijke negatieve impact op landbouw, die grosso evenredig is met hun lengte. De
minder lange tracés die dichter bij de bebouwing blijven (N1, N2 en N3) zijn dan ook het meest kansrijk. Deze tracés scoren ook beter qua beeld- en belevingswaarde dan N4 en vooral N5. De effecten
van tracés N2 en N3 liggen dicht bij elkaar, maar N3 scoort toch iets beter omwille van de iets
kleinere impact op bewoning (bovendien is een aansluiting op kruispunt Wijndruif, waar ook kan
aangesloten worden op tracé W5, verkeerskundig logischer dan een bijkomend T-kruispunt). Bij N1 is
het wenselijk om het tracé noord- of zuidwaarts op te schuiven en/of in te graven om zowel de
visuele impact op de Krameibeekvallei en het achterliggend open ruimtegebied als om de impact op
landbouw te verkleinen.

•

De impact van de alternatieve tracés voor de oosttangent (O2, O3 en O4) op landbouw en beeld- en
belevingswaarde is relatief beperkt indien gekozen wordt voor de resp. basisvariant die minder uitgesproken door open ruimte loopt. Niettemin gaat de voorkeur duidelijk uit naar het nulalternatief O1,
de bestaande rondweg fase 1.

Wat de geoptimaliseerde tracévarianten betreft, scoren W1bis en W5bis beter dan W1 en W5 qua impact op
bewoning, scoort N1bis slechter dan N1 slechter qua landbouwimpact maar beter qua beeld- en belevingswaarde, en scoort N1ter beter dan N1 voor zowel landbouw als beeld- en belevingswaarde.
Overige planonderdelen
De woonprojecten en de verdichting van zone Nerviërsstraat worden positief beoordeeld qua gebruikswaarde
en (in beperkte mate) ook inzake beeld- en belevingswaarde. Bij de woonprojecten in Witteramsdal en tussen
Pastinakenstraat en P. Ascanusstraat wordt een volledige invulling van het gebied omwille van de hoge beelden belevingswaarde niet wenselijk geacht.
Uitbreiding van bedrijventerrein Mollem kan niet toegelaten worden in NW of ZO richting (beboste beekvalleien van de Gerstebeek en Bollebeekvliet). Uitbreiding in ZW en Z richting geniet de voorkeur, mits deze
beperkt blijft tot het lager gedeelte van de bolle open kouter (grosso modo onder de 65m-hoogtelijn), en via
een groenbuffer afgeschermd wordt van de open ruimte. Een uitbreiding in NO richting biedt de kans tot een
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logische visuele inbuffering van het bedrijventerrein richting Mollem, maar wordt toch weinig wenselijk
geacht vanwege de zeer hoge landbouwwaardering van dit gebied.
Het “scharnierproject” heeft positieve effecten op vlak van gebruikswaarde en is aanvaardbaar qua beeld- en
belevingswaarde mits behoud van de achterliggende bomenrij (visuele buffer t.o.v. de open kouter), behoud
van een smalle corridor/zichtlijn tussen de site en woonlint Waarbeek, vermijden van inkijk en schaduwwerking op dit woonlint, en een markant ontwerp dat een overgang creëert tussen dit woonlint en de open
kouter.
Een (beperkte) uitbreiding van de Asphaltco-site heeft slechts beperkte effecten op landbouw en beeld- en
belevingswaarde. Qua potentiële woonuitbreiding binnen de noordtangent zijn de vallei van de Krameibeek
en het “bocage”-gebied tussen Mollemseweg en Merchtemsebaan te vermijden vanwege hun hoge beeld- en
belevingswaarde. De zone tussen de Krameibeekvallei en de Mollemseweg komt vanuit dit aspect wel in aanmerking, maar heeft een hoge landbouwwaardering.
Inrichting van de drie zoekzones Wolfrot, Putberg en Hoogpoort als stadsrandbos kan hun reeds hoge beelden belevingswaarde nog versterken. Omwille van de hoge landbouwwaardering wordt de topzone van de
open kouter in zoekzone Wolfrot best gevrijwaard van bebossing. Zoekzone Putberg heeft de hoogste actuele
landschappelijke waarde en de laagste landbouwwaarde en wordt derhalve het meest geschikt geacht als
stadsrandbos.
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7.2.6

Synthese ruimtelijke disciplines

7.2.6.1 Rondweg
Westtangent
Discipline/effectgroep

Effect

W1

W2

W3

W4

W5

Meest kansrijke tracé(s)

Milderende maatregelen

-1
-1
0

-1/-2
-1
0

-1/-2
-1/-2
0

-2
-1/-2
0

-1/-2
-1
0

W1

-1
0/-1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-1

-1

-1

-1

0/-1

-1

-1

-1/-2

-1

Voldoende uitstroomcapaciteit
onder taluds, langsgrachten of –
riolen, toepassing Hemelwaterbesluit

-1

-1

-1

-1

-1

Doorlatende randstrook of olie- en
slibvanger voor opvang
verontreinigd wegwater

Discipline bodem en grondwater
Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Drain achter sleufwanden

Discipline oppervlaktewater
Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

Discipline fauna en flora
Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0/-1

-2

-2

-2

-1

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0/-1

-2

-2

-2

-1

Verdroging

Verdroging t.g.v. grondwaterdaling t.h.v. sleuven

0

0

0

0

0

-1

-2/-3

-2/-3

-3

-1/-2

W1, W5

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
structuren
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W1, W5

Discipline/effectgroep

Effect

W1

W2

W3

W4

W5

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

-2

0/-1

0/-1

-2

-1/-2

Archeologie

Aantasting archeologisch
patrimonium

0/-1

-2

-2

-1/-2

-2

Meest kansrijke tracé(s)

Milderende maatregelen
W1, W5: vermijden inname Hof ter
Rampelberg t.h.v. N285
Archeologisch (voor)onderzoek
W5: tracé niet in uitgraving t.h.v.
Romeinse vicus

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere functies

0/-1
0/-1

-1
-1

-1
0

-1/-2
0

-1
0

W1, W5

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring

-1/-2

-2

-2

-2

-1

W1, W5

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen

-2

0/-1

0/-2

0/-2

-1/-2

Effect

N1

N2

N3

N4

N5

Meest kansrijke tracé(s)
N1

W1: kruising Koensborre op maaiveld i.p.v. op talud/viaduct
W1,W5: vermijden inname
woningen in Rampelberg en N285

Noordtangent
Discipline/effectgroep

Milderende maatregelen

Discipline bodem en grondwater
Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

-1/-2
-1
0

-2
-1
0

-2
-1
0

-2
-1/-2
0

-2
-1/-2
0

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

-1
0/-1

-1/-2
0/-1

-1/-2
0/-1

0/-1
0

-2
0/-1

Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Drain achter sleufwanden

Discipline oppervlaktewater
Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

0

0

0

0/-1

0/-1

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

-2

-1

-1

-1/-2

-1/-2
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N1: maximaal opschuiven tot buiten
vallei Krameibeek
N1ter: maximaal ingraven in
steilrand, dijk tussen sleuf en beekvallei, gracht over tunneldak om

Discipline/effectgroep

Effect

N1

N2

N3

N4

N5

Meest kansrijke tracé(s)

Milderende maatregelen
afstromend hemelwater van steilrand om te leiden naar beekvallei
Voldoende uitstroomcapaciteit
onder taluds, langsgrachten of –
riolen, toepassing Hemelwaterbesluit

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

-1

-1

-1

-1

-1

Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0

0/-1

0/-1

-1

0/-1

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0

0/-1

0/-1

-1

0/-1

Verdroging

Verdroging t.g.v. grondwaterdaling t.h.v. sleuven

0

0/-1

0/-1

0

-1

-1

-1

-1

-1/-2

-2

Doorlatende randstrook of olie- en
slibvanger voor opvang wegwater

Discipline fauna en flora
N1

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol
landschap

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

0/-1

0

0

-1

0

Archeologie

Aantasting archeologisch
patrimonium

0/-1

-1

-1

0/-1

0/-1

N1-N3

N1: opschuiven en/of ingraven tracé
om visuele impact op Krameibeekvallei te verminderen

Archeologisch (voor)onderzoek

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere functies

-1/-2
0

-1/-2
0

-1/-2
-1

-2
0

-2
0

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring

-1/-2

-1

-1

-1

-1/-2

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen

-1/-2

-1/-2

-1

-1

0/-1

MER_KSG_Asse_def/par

pagina 253 van 278

N1-N3
N1: opschuiven en/of ingraven tracé
om visuele impact op Krameibeekvallei te verminderen

Oosttangent
Discipline/effectgroep

Effect

O1

O2

O2B

O3

O3B

O4

O4B

Meest kansrijke tracé(s)
O1

Milderende maatregelen

Discipline bodem en grondwater
Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

0
0
0

-1
0/-1
0

-1/-2
-1
0

-1/-2
0/-1
0

-1/-2
-1
0

-2
-1/-2
0

-2/-3
-2
0

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

0
0

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Drain achter sleufwanden

Discipline oppervlaktewater
Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

0

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

0

-1/-2

-1/-2

-2

-2

-2

-2

O1

Voldoende uitstroomcapaciteit
onder taluds, langsgrachten of –
riolen, toepassing Hemelwaterbesluit

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

O1

Doorlatende randstrook of olie- en
slibvanger voor opvang
verontreinigd wegwater

Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0

-1

-1/-2

-1

-1/-2

-1

-1/-2

O1

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0

-1

-1/-2

-1

-1/-2

-1

-1/-2

O1

Verdroging

Verdroging t.g.v. grondwaterdaling t.h.v. sleuven

0

0

0

0

0

0

0

Discipline fauna en flora

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol
landschap

0

0/-1

-1/-2

0/-1

-1/-2

0/-1

-1/-2

O1

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

0

0/-1

-1

0/-1

-1

0/-1

-1

O1

Archeologie

Aantasting archeologisch
patrimonium

0

0/-1

0/-1

-1

-1

-1

-1

O1
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Archeologisch (voor)onderzoek

Discipline/effectgroep

Effect

O1

O2

O2B

O3

O3B

O4

O4B

Meest kansrijke tracé(s)

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere functies

0
0

-1/-2
0

-2
0

-1/-2
-1

-2
-1

-2
-1/-2

-2/-3
-1/-2

O1

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring

0

-1

-1/-2

-1

-1/-2

-1/-2

-1/-2

O1

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

O1
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Milderende maatregelen

Selectie redelijke tracéalternatieven per tangent
De beoordelingen voor de verschillende disciplines zijn dus ofwel volledig gelijklopend (vooral tussen fauna en
flora, landschap en erfgoed en mens – ruimtelijke aspecten) ofwel niet onderscheidend, en laten toe een eenduidige selectie te maken van de redelijke rondwegtracés die weerhouden werden voor verder onderzoek op
vlak van mobiliteit, geluid, lucht en gezondheid:
•

Voor de westtangent zijn dit het gewestplantracé W1 en het “Wijndruiftracé” W5.

•

Voor de noordtangent wordt gekozen voor het gewestplantracé N1 en het “Wijndruiftracé” N3.

•

Voor de oosttangent wordt gekozen voor het nulalternatief O1, de bestaande rondweg fase 1, omdat
deze uiteraard geen bijkomende milieueffecten genereert, en omdat de langere tracés weinig
verkeerskundige meerwaarde bieden (geen capaciteitsproblemen op N9 ten oosten van Asse, relatief
weinig verkeer voor wie de lange rondweg een valabel alternatief vormt, leegzuigen bestaande
rondweg fase 1)

De meeste geselecteerde tracés hebben niettemin niet onaanzienlijke negatieve milieueffecten op bepaalde
domeinen, waardoor een optimalisatie van het tracéverloop en/of het lengteprofiel wenselijk is:
o

W1/W5: Deze tracés doorsnijden/lopen rakelings langs het woonlint Rampelberg en sluiten aan op
de N285 pal ter hoogte van de historische hoeve Hof ter Rampelberg (omgevormd tot meerdere
woningen). Door het tracé op te schuiven naar het westen, zowel t.h.v. Rampelberg als de aansluiting
op de N285, kunnen de negatieve effecten op bewoning en bouwkundig erfgoed sterk beperkt
worden (het aantal te onteigenen woningen zakt van 6 à 9 naar 2 à 4 bij tracé W1 en van 4 à 11 naar
0 à 6 bij tracé W5).

o

W1: Het basistracé loopt 4 à 6m in ophoging door de topzone van de vallei van de Broekebeek en
tussen de woningen van Koensborre om deze straat ongelijkgronds te kunnen kruisen. Indien Koensborre op maaiveldniveau gekruist wordt, is evenmin een ophoging nodig in de beekvallei en tussen
de woningen (beperking barrière-effect). Koensborre wordt hierbij logischerwijs geknipt (met oversteekmogelijkheid voor fietsers).

o

W5: Om de zekere (sterk) negatieve impact op archeologisch erfgoed (Romeinse vicus) maximaal te
beperken, wordt het lengteprofiel dusdanig aangepast dat er geen uitgravingen meer voorkomen op
dit tracé.

o

N1: Dit tracé loopt in ophoging in de as van de vallei van de Krameibeek (overstromingsgevoelig
gebied), wat afwateringsproblemen kan veroorzaken.
o

Door het tracé noordwaarts op te schuiven, tot op de noordflank van de beekvallei, kan dit
knelpunt opgelost worden, en vermindert meteen ook het grondverzet(N1bis). Maar ook
dan blijft de visuele impact van het viaduct dat de beekvallei dwarst aanzienlijk.

o

Een andere optie is het vervangen van het viaduct door een tunnel onder de spoorweg. Om
de toename van het grondverzet en de impact van een open sleuf op het overstromingsgevoelig gebied maximaal te beperken, moet dit tracé (N1ter) zo ver mogelijk zuidwaarts
verschoven worden, tot in de steilrand die de grens van de bebouwing vormt. De sleuf van
de rondweg moet met een dijk afgescheiden worden van de rest van de beekvallei, zodat
deze haar bergingsfunctie kan behouden. Het afstromend hemelwater aan de zuidzijde van
de sleuf moet via een gracht over de tunnel t.h.v. de spoorweg naar de beekvallei geleid
worden.

Met de vijf geselecteerde tracés kunnen vijf realistische rondweg scenario’s samengesteld worden:
•

Fase 2: enkel noordelijke tangent:
o
o

•

Scenario 21: O1 + N1 (gewestplantracé)
Scenario 22: O1 + N3 (Wijndruiftracé)

Fase 3: noordelijke + westelijke tangent:
o

Scenario 31: O1 + N1 + W1 (gewestplantracé)
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o
o

Scenario 32: O1 + N3 + W5 (Wijndruiftracé)
Scenario 33: O1 + N3 + W1 (hybride van gewestplan- en Wijndruiftracé)

Bij scenario 33 liggen de noordelijke en de westelijke rondwegtangent dus niet in elkaars verlengde.
Deze vijf scenario’s werden onderworpen aan een effectbeoordeling voor mobiliteit, geluid en lucht (met
waar nodig een onderscheid tussen het basistracé en het geoptimaliseerd tracé).
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7.2.6.2 Overige planonderdelen
Discipline/effectgroep

Effect

Milderende maatregelen

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

inrichting
Stadsrandbos

0/-1
0
0/-1

0/-1
0
0

0/-1
0
0

0/-1
0
0

0/-1
0
0

0
+1
+1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

+1
+1

0

0

0

0

-1

+1

0/-1

0

0/-2

0

0/-2

+1

Toepassen Hemelwaterbesluit
KMO-zone: beekvalleien vermijden
“Scharnierproject”: extra buffering/infiltratie
Woonproj: Witteramsdal en Pastinakenstraat slechts deels bebouwen
Woonuitbr: valleien Krameibeek en
Kloosterbeek vermijden

-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

+1

Gescheiden riolering

Discipline bodem en grondwater
Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Discipline oppervlaktewater
Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

Discipline fauna en flora
Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0/-2

0

0/-2

0

0/-2

+1/+2

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0/-1

0

0/-2

0

0/-1

+1/+2

Verdroging

Verdroging t.g.v. grondwaterdaling

0

0

0

0

0

+1
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KMO-zone: beekvalleien vermijden
“Scharnierproject”: behoud bomenrij
Woonproj: natuurwaarden Witteramsdal en
Pastinakenstraat maximaal vrijwaren
Woonuitbr: natuurwaarden ten N van
Mollemseweg vermijden
Stadsrandbos: topzone open kouter niet
bebossen

Discipline/effectgroep

Effect

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

inrichting
Stadsrandbos

Milderende maatregelen

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol
landschap

-1/-3

0/-1

0/-2

0/-1

0/-2

+1

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

0/-1

0

0

0

0

0

Archeologie

Aantasting archeologisch
patrimonium

0/-1

-1/-2

0/-2

0/-1

0/-1

0

-2
+2

0
+1/+2

0/-1
+2

0/-1
+1/+2

-1/-2
+2

-1/-2
0

-1/-2

0/+1

0/-2

0/-1

-1/-2

+1

KMO-zone: beekvalleien vermijden;
eerst/enkel uitbreiding in ZW richting tot ca
65m-lijn; landschappelijke inpassing
“Scharnierproject”: behoud bomenrij en
corridor/zichtlijn t.o.v. woonlint Waarbeek;
markante overgang woonlint-open kouter
Woonproj: kleine landschapselementen
Witteramsdal en Pastinakenstraat maximaal
vrijwaren
Woonuitbr: kleine landschapselementen ten
N van Mollemseweg en vallei Krameibeek
vermijden
Asphaltco: uitbreiding beperken tot max
200m voorbij huidige RUP-grens
Stadsrandbos: inrichting maximaal afstemmen op historische context; topzone open
kouter niet bebossen

Archeologisch (voor)onderzoek

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere functies

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring
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Topzone open kouter niet bebossen
KMO-zone: beekvalleien vermijden;
eerst/enkel uitbreiding in ZW richting tot ca
65m-lijn; visuele buffering
“Scharnierproject”: behoud bomenrij
(visuele buffer) en corridor/zichtlijn t.o.v.
woonlint Waarbeek; vermijden van inkijk en
schaduwwerking op woonlint; markante
overgang woonlint-open kouter

Discipline/effectgroep

Effect

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

inrichting
Stadsrandbos

Milderende maatregelen

Woonproj: zichtlijnen Witteramsdal en
Pastinakenstraat maximaal vrijwaren
Woonuitbr: “bocage” ten N van
Mollemseweg en vallei Krameibeek
vermijden
Leefbaarheid en
woonkwaliteit
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0

0

0

7.3

Beschrijving van de milieueffecten – verkeersgerelateerde disciplines

7.3.1 Mens – mobiliteit
7.3.1.1 Bestaande toestand
de

Het KSG Asse wordt in de eerste plaats ontsloten door de N9, de 18 eeuwse steenweg van Brussel naar
Oostende over Aalst, Gent en Brugge. Deze steenweg doorsnijdt de stedelijke kern van NW naar ZO. T.h.v.
kruispunt “Wijndruif” takt de steenweg N47 Asse-Dendermonde-Lokeren af van de N9. In het eigenlijk stadscentrum takken twee belangrijke dwarsverbindingen aan op de N9: de N285 (steenweg Asse-Edingen) en de
as Huinegem-Assesteenweg (Asse-Wolvertem/Meise). Deze wegen verbinden het KSG met het autowegennet,
resp. de E40 en de A12. Huinegem-Assesteenweg vormt tevens de ontsluiting van KMO-zone Mollem.
Asse wordt qua openbaar vervoer ontsloten door spoorlijn 60 Brussel-Lokeren en een tiental regionale buslijnen van De Lijn, waarvan het merendeel de centrale as doorheen het centrum volgt. Er zijn geen hoofdroutes voor fietsers in de directe omgeving van het KSG. Alle belangrijke invalswegen van Asse-centrum zijn
wel aangeduid als bovenlokale functionele fietsroute.
Asse wordt geconfronteerd met structurele fileproblemen tijdens de spitsuren. Deze worden in hoofdzaak
veroorzaakt door de (over)verzadiging van kruispunt N9-N285 en de frequente sluiting van de spooroverweg
t.h.v. het kruispunt N9-rondweg fase 1. Beide knelpunten leiden tot filevorming die terugslaat tot op/voorbij
de voorgaande kruispunten (die op zich niet problematisch zijn) en tot sluipverkeer via het onderliggend
wegennet. De (verkeers)leefbaarheid in het centrum van Asse wordt door de hoge verkeersintensiteiten
ernstig geschaad.
Op basis van een herkomst-bestemmingsonderzoek (cordontellingen, 24/10/2013) werd de omvang van de
verschillende verkeersstromen in en door het KSG Asse ingeschat. Het aandeel bestemmingsverkeer werd
daarbij geschat op 40 à 45% van het totaal in- of uitgaand verkeer. Tijdens de ochtendspits ligt het inkomend
bestemmingsverkeer duidelijk hoger dan het uitgaand bestemmingsverkeer; tijdens de avondspits geldt het
omgekeerde (Asse-centrum heeft dus een positieve pendelbalans). Deze telresultaten werden gebruikt om
per rondwegscenario de potentiële belasting van de resp. rondwegsegmenten en ontlasting van de bestaande
wegen in te schatten.

7.3.1.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
Alle rondwegscenario’s zorgen voor een aanzienlijke verschuiving van (doorgaand) verkeer van de verkeersassen door het centrum (N9, N285, Huinegem) naar de rondweg, met positieve tot zeer positieve effecten qua
doorstroming en verkeersleefbaarheid tot gevolg.
De effecten van de rondweg – zonder “knippen” – op de verkeersomvang in het centrum van Asse door de
verschuiving van verkeer naar de rondweg werden per scenario als volgt ingeschat (aantal voertuigen):
Scenario

Doorgaand
verkeer >>
rondweg (1619u)

% van totaal
doorgaand
verkeer (16-19u)

Doorgaand
verkeer door
Asse noord >>
rondweg

% van totaal
doorgaand
verkeer door
Asse noord

Bestemmingsverkeer >>
rondweg (1619u)

% van totaal
bestemmingsverkeer (1619u)

Referentie

526

11,3 % (1)

0

0%

0

0%

Scen21

3456

74,4 %

0

0%

561

7,5 %

Scen22

2775

59,7 %

1723

64,7 %

0

0%

Scen31

4127 – 4411

88,8 – 94,9 % (2)

0

0%

773

10,4 %

Scen32

3438 – 4061

74,0 – 87,4 % (3)

2386

89,6 %

0

0%

Scen33

3446

74,1 %

1723

64,7 %

212

2,8 %

(4) Verkeer dat reeds de bestaande oosttangent gebruikt; (2) afhankelijk van het feit of het verkeer tussen N285 en
N9-oost de rondweg gebruikt of niet; (3) idem voor het verkeer tussen N285 en Assesteenweg
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De in het mobiliteitsplan Asse voorziene en aan de rondweg gekoppelde ingrijpende circulatiemaatregelen in
Asse-centrum zorgen voor een verdere ontlasting van de eigenlijke stadskern, omdat ze ook een belangrijk
deel van het bestemmingsverkeer geheel of gedeeltelijk naar de rondweg verschuiven. Mogelijks zijn
bijkomende ingrepen (b.v. in Witteramsdal) nodig om het ontstaan van nieuwe sluiproutes tegen te gaan.
De scenario’s met het gewestplantracé hebben volgende voordelen t.o.v. de tracés via kruispunt Wijndruif:
•

Ze ontlasten het eigenlijk stadscentrum in beduidend sterkere mate, omdat door het kortere traject
meer verkeersstromen (waaronder een deel van het bestemmingsverkeer richting Asse noord) de
rondweg kunnen gebruiken met een redelijke omrijfactor;

•

Ze zullen normaliter een beperkter verkeersaanzuigend effect hebben omdat de tijdswinst voor het
54
doorgaand verkeer kleiner is ;

•

Ze zijn veel compatibeler met de geplande circulatiemaatregelen (“knippen”) in het centrum van Asse
omdat:
o

de daaruit voortvloeiende omrijfactoren voor het lokaal verkeer kleiner zijn;

o

potentiële interne sluiproutes gemakkelijker af te sluiten zijn;

o

geen bijkomende belasting van het kritisch kruispunt Wijndruif t.g.v. omrijbewegingen (cfr.
verkeersaantrekkende polen, o.a. Colruyt, in de Nerviërsstraat) gegenereerd wordt.

Daar staat tegenover dat de scenario’s met aansluiting van de noordtangent op kruispunt Wijndruif ook de
Nerviërsstraat aanzienlijk ontlasten.
De scenario’s met drie tangenten, dus inclusief de westtangent, ontlasten het centrum sterker dan die met
enkel de noordtangent, waardoor de realisatie van de westtangent wenselijk geacht wordt. De westtangent is
sowieso noodzakelijk om fase 3 van het circulatieplan, met verkeersluw kruispunt Kalkoven-Nieuwstraat,
mogelijk te maken.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de maximale verzadigingsgraden (bij benadering) per kruispunt
tijdens het drukste avondspitsuur voor de theoretische referentiesituatie en de vijf rondwegscenario’s met
maximale omleiding van het doorgaand verkeer maar zonder “knippen” in het centrum.
Kruispunt

Ref

Scen21

Scen22

Scen31

Wijndruif

V: 90%

V: 90% (0/-1)

R: 90% (0/-1)

V: 90% (0/-1)

V: 80% (+1)

Scen32

Scen33

R: >=100% (-3)

R: 90% (0/-1)

V: >=100% (-3)

V: 80% (+1)

Huinegem

R: 55%

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

Station

V: 60%

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

Nvt

R: 100% (-2/-3)

Nvt

R: 90% (-1/-2)

Nvt

R: 65% (0)

Kalkovenrondweg

V: 90% (-1/-2)

R+T: 80% (0/-1)

V: 55% (0)

V: 100% (-2/-3)
V+T: 95% (-2)
Nieuwstraatrondweg
N9-N285

Nvt
V: >100%

Nvt
V: 80% (+1/+2)

Nvt
V: 80% (+1/+2)

R: 55% (0)

R: 55% (0)

R: 55% (0)

V: 45% (0)

V: 45% (0)

V: 45% (0)

V: 50% (+3)

V: 50% (+3)

V: 60% (+2/+3)

54

Het aanzuigeffect werd in de analyse buiten beschouwing gelaten, omdat de omvang ervan met de gebruikte methodiek niet betrouwbaar kan ingeschat worden.
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Daarbij wordt telkens de resp. kruispuntinrichting aangegeven (R = rotonde, V = VRI-kruispunt, R+T = rotonde
+ tunnel voor doorgaand verkeer op rondweg). Toepassing van het significantiekader levert de scores tussen
55
haakjes op .
De hoge/verhoogde verkeersintensiteit op de rondweg is noodzakelijk om het centrum in de beoogde mate te
kunnen ontlasten. Een hoge(re) verzadigingsgraad op de kruispunten op de rondweg is derhalve onvermijdelijk en wordt niet als problematisch beoordeeld, voor zover er geen oververzadigde situaties ontstaan.
Door de “knippen” in het centrum verschuift verkeer van de stadinwaartse kruispuntarmen naar de rondweg,
maar verhoogt de totale kruispuntbelasting niet, behalve indien er op het kruispunt in kwestie veel “omrijbewegingen” zouden bijkomen. Dit probleem stelt zich vooral op kruispunt Wijndruif in de Wijndruifscenario’s
(zie hiervoor).
De totale belasting van de kruispunt N9-Stationsstraat wijzigt op zich niet, maar toch kan een duidelijke verbetering van de doorstroming verwacht worden, omdat veel verkeer wordt verschoven van de Stationsstraat
naar de rondweg, en niet meer wordt gehinderd door het frequent sluiten van de spoorwegovergang.
Inzake doorstroming worden de twee grote actuele knelpunten, het kruispunt N9-N285 en de spoorwegovergang, in belangrijke mate opgelost, maar het knelpunt t.h.v. kruispunt Wijndruif blijft in alle scenario’s
bestaan. Bij scenario 32 (vijfarmig kruispunt t.g.v. aansluiting van zowel de noord- als westtangent op de Wijn56
druif) wordt het knelpunt verergerd, met een oververzadigde situatie tot gevolg , waardoor scenario 32 de
57
facto geen redelijk scenario meer is . Bij scenario 21 (enkel noordtangent volgens gewestplantracé) zal
normaliter een nieuw knelpunt ontstaan aan de aansluiting van de rondweg op de N9. Ook bij scenario 31
(noord- + westtangent volgens gewestplan) zou dit knelpunt optreden ingeval van een kruispuntinrichting op
maaiveld. Dit knelpunt kan (grotendeels) weggewerkt worden door – zoals gepland – een tunnel te voorzien
voor door-gaand verkeer op de rondweg onder Kalkoven.
Op basis van de verwachte verkeersstromen kan verondersteld worden dat de westtangent steeds beperktere
verkeersintensiteiten zal kennen dan de noord- en oosttangent. Maar de westtangent is sowieso noodzakelijk
om fase 3 van het mobiliteitsplan te kunnen implementeren.
Overige planonderdelen
Aangezien bij de huidige verkeersstromen ook na realisatie van de rondweg, ongeacht het gekozen scenario’s,
kritische verzadigingsgraden zullen (blijven) optreden op één of twee belangrijke kruispunten (zie hiervoor),
kan elke bijkomende verkeersstroom, gegenereerd door de andere planonderdelen van het KSG Asse of door
autonome groei, problematisch zijn voor de doorstroming. Dit geldt dus voor de geplande woonprojecten, de
uitbreiding van bedrijventerrein Mollem en het “scharnierproject” (vooral t.h.v. rotonde Huinegem) en de
verdichting van de zone voor grootschalige stedelijk functies Nerviërsstraat (vooral op kruispunt Wijndruif en
bij scenario’s 21 en 31 ook op het kruispunt Kalkoven-rondweg en t.h.v. de erftoegangen zelf). De blijvende
sterke belasting van de Nerviërsstraat en haar kruispunten kan, met name bij realisatie van een kleine
rondweg, een hypotheek leggen op de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de zone voor grootschalige
stedelijke functies.
Bij gebrek aan concrete gegevens kunnen de mobiliteitseffecten van het “scharnierproject”, van de verdichting van zone Nerviërsstraat, van een eventuele uitbreiding van de Asphalto-site en van een eventuele woonuitbreiding binnen de noordtangent nog niet concreet ingeschat worden. Maar gelet op hun potentiële impact
op reeds sterk belaste wegen en kruispunten, mogen in het “scharnierproject” geen sterk verkeersgenererende functies toegelaten worden, en mogen in zone Nerviërsstraat enkel bijkomende handelsactiviteiten met
een relatief beperkte verkeersgeneratie toegelaten worden (ruimte-extensieve handelszaken, die niet kunnen
55

Het doel van deze oefening is enkel om reeds in het planstadium potentiële knelpunten te detecteren, niet om al concrete uitspraken
te doen over de gewenste kruispuntconfiguratie. Deze dient bepaald te worden op projectniveau.
56
Bij de rotondevariant ingeval van een rotonde van minimale afmetingen (cfr. inrichtingsschets). De doorstroming kan aanvaardbaar
gemaakt worden door de rotonde aanzienlijk te vergroten, maar hiervoor zou een onredelijk aantal gebouwen moeten verwijderd
worden.
57
Dit betekent niet dat tracé W5 op zich onredelijk is, maar enkel bij aansluiting op de Wijndruif met een vierarmig lichtengeregeld
kruispunt. W5 zou daarbij geen deel uitmaken van de rondweg, maar (enkel) een bypass vormen voor de Nerviërsstraat.
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ingepast worden in het eigenlijk stadscentrum, zoals tuincentra, keukenzaken, autohandel,…). De mobiliteitseffecten van nieuwe grootschalige ontwikkelingen moeten sowieso onderzocht worden in een MOBER en
indien nodig gemilderd worden.
De uitbreidingszone mag enkel ontsloten worden via de rondweg fase 1 (toegang Asphaltco-site cfr. RUP).
Eventuele bijkomende woonwijken mogen niet (rechtstreeks) ontsloten worden via de rondweg, enkel via het
onderliggend wegen-net (Prieelstraat, Mollemseweg,…).

7.3.2 Geluid
7.3.2.1 Bestaande toestand
Het bestaand geluidsklimaat in en rond het KSG Asse werd onderzocht o.b.v. de geluidsbelastingskaarten van
AWV/LEN, eigen kortstondige ambulante tellingen in 28 meetpunten, en een geluidsmodellering van de
referentiesituatie o.b.v. verkeersintensiteiten en –samenstelling voor de belangrijkste wegsegmenten, aangeleverd door de deskundige mens-mobiliteit. Dit model vormt het referentiekader voor de modellering van
de geplande situatie in de vijf rondwegscenario’s (toe- of afname van Lden en Lnight).
De gewestweg N9 en diverse zijwegen daarvan (N47, N285, Huinegem-Assesteenweg) kennen in de huidige
situatie druk verkeer. In de meetpunten op kortere afstand tot deze verkeerswegen zijn de LAeq,T – niveaus
hoog en liggen deze overal boven de 66 dB(A), wat overeenstemt met een perceptie van ‘zeer lawaaiig’, en
worden overschrijdingen van de Lden- en Lnight-normen vastgesteld.

7.3.2.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
De grote verkeersintensiteit op de hoofdassen doorheen de kern van Asse zorgt in de referentiesituatie voor
hoge geluidsniveaus. Op veel plaatsen werden er niveaus van meer dan 66 dB(A) gemeten en berekend, wat
men kan percipiëren als zeer lawaaiig. Na realisatie van de rondweg, maar zonder “knippen” in het centrum,
nemen de verkeersintensiteiten op de meeste van deze wegen af. De eerstelijnsbebouwing langs de N9 geniet
op de meeste plaatsen van een matig tot significant positief effect op het omgevingsgeluid, wat overeenstemt
met een afname tussen 1 en 4 dB. Ondanks de daling van het omgevingsgeluid blijven de gedifferentieerde
referentiewaarden langs de N9 over-schreden. Wat betreft de zijwegen van de N9 stellen we over het
algemeen een verwaarloosbare afname van de verkeersintensiteiten en hiermee gepaard gaande
immissieniveaus vast. Uitzonderingen zijn Huinegem, waar het verkeersgeluid aanzienlijk vermindert (matig
positief tot significant positief effect). Op de N9k (oost-tangent rondweg) neemt het verkeersgeluid
logischerwijs toe (significant negatief effect).
De gemiddelde geluidsafname per woning langs de bestaande wegen t.o.v. de referentiesituatie ligt voor alle
rondwegscenario’s tussen 1 en 3 dB(A), en kan dus als een beperkt positief effect (score +1) beoordeeld
worden. De Wijndruifscenario’s scoren iets beter dan de gewestplanscenario’s – dankzij de ontlasting van de
Nerviërsstraat – en de scenario’s met westtangent iets beter dan de scenario’s zonder westtangent – dankzij
de bijkomende ontlasting van de Nieuwstraat.
T.g.v. de “knippen” in het centrum:
•

verbetert het geluidsniveau verder in het centrum, uiteraard vooral in het verkeersluw gemaakt
gebied, maar ook enigszins op de assen er naartoe (t.g.v. verdwijnen doorgaand verkeer);

•

ontstaan in de Wijndruifscenario’s belangrijke omrijbewegingen op kruispunt Wijndruif en Nerviërsstraat, waardoor de (beperkte) effectverschillen met de gewestplantracés verkleind worden.

Aldus kan gesteld worden dat het aspect geluidshinder niet onderscheidend is voor de keuze tussen de rondwegtracés.
Anderzijds verslechtert de geluidskwaliteit in de omgeving van de rondwegtangenten zelf. Afhankelijk van het
gekozen tracé worden er bepaalde woningen / woonlinten blootgesteld aan verhoogde geluidsimmissieniveaus. Aangezien voor de meeste woningen in de buurt van de toekomstige rondweg een zeer significant
negatief effect op de geluidsimmissie werd berekend en het tevens niet mogelijk blijkt de gedifferentieerde
referentiewaarden te respecteren werd voor de weerhouden tracés bekeken wat de mogelijkheden zijn m.b.t.
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het nemen van milderende maatregelen. Acties die men kan ondernemen teneinde het specifieke geluidsniveaus afkomstig van de wegen terug te dringen bestaan enerzijds uit het plaatsen van geluidsschermen of –
bermen en anderzijds uit het voorzien van een geluidsarm wegdek.
Specifieke milderende maatregelen zijn nodig t.h.v. de resp. rondwegtracés (in alle betreffende scenario’s):
o
o
o
o

N1: t.h.v. woningen zijstraat Huinegem en Tienbergen/Marlier
N3: t.h.v. woningen zijstraat Huinegem en Grotenbroek
W1: t.h.v. woningen Rampelberg
W5: t.h.v. woningen Rampelberg en Putberg (kruising)

Tracé N1 scoort inzake geluidshinder met ondergrondse kruising van de spoorweg en aansluitende insleuving
beter dan met viaduct over de spoorweg.
Overige planonderdelen
De nieuwe bedrijfsactiviteiten in de uitbreidingszone(s) van de KMO-zone Mollem (en eventueel op de “scharnierlocatie”) kunnen negatieve geluidseffecten hebben op de nabije bewoning. Indien de individuele inrichtingen specifiek geluid produceren over-eenstemmend met de toegelaten grenswaarde voor de dagperiode, is
t.h.v. bepaalde woningen een geluidstoename met 1 dB(A) of meer te verwachten. In dat geval moeten door
de betreffende bedrijven de nodige milderende maatregelen getroffen worden (o.b.v. een geluidsstudie).
De verdichting van de zone voor stedelijke functies Nerviërsstraat zal gepaard gaan met het gradueel afbouwen van de woonfunctie aan de ZW zijde van deze weg. Daardoor zal het aantal inwoners dat blootgesteld
wordt aan verkeersgeluid op termijn afnemen, waardoor het verschil in hinderniveau tussen de gewestplanen de Wijndruifscenario’s (nog) kleiner wordt.
De geluidseffecten van de andere planonderdelen van het KSG Asse en van de circulatiemaatregelen in Assecentrum cfr. het mobiliteitsplan zijn grosso modo recht evenredig met de procentuele verkeerstoename of –
afname die ze veroorzaken. De omvang van de effecten kan niet exact ingeschat worden (zeker niet per
wegsegment), maar kan plaatselijk aanzienlijk zijn. Gezien de sterk negatieve effecten t.h.v. de rondweg
worden nieuwe woonwijken in de directe nabijheid van het tracé (binnen de 55/45 dB(A) Lden/Lnightcontour) niet wenselijk geacht.

7.3.3 Lucht
7.3.3.1 Bestaande toestand
Op basis van de interpollatiekaarten in het VMM-jaarverslag kan gesteld worden dat in Asse (ruimschoots)
voldaan wordt aan de jaargemiddelde Vlaremnormen voor NO2, PM10 en PM2,5. Maar deze gemiddelden
verbergen grote lokale verschillen tussen zones die blootgesteld worden aan belangrijke verkeersemissies
(vooral langs de N9) en de omliggende verkeersluwe wijken en het buitengebied.
De lokale effecten op lucht van het verkeer in de bestaande toestand werd ingeschat m.b.v. het luchtmodel
CAR-Vlaanderen 2.0, op basis van de verkeersintensiteit en –samenstelling per wegsegment, aangeleverd
door de deskundige mens-mobiliteit. Uit deze berekeningen blijkt dat NO2 de meest kritische parameter is. In
het grootste deel van de N9 wordt de Vlaremnorm voor het jaargemiddelde overschreden t.h.v. de eerstelijnsbebouwing, en langs de N285 wordt deze norm sterk benaderd, terwijl er voor PM10 en PM2,5 geen
overschrijdingen voorkomen (ook niet van de toekomstige PM2,5-norm).

7.3.3.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
De effecten van de vijf rondwegscenario’s zonder “knippen” in het centrum t.o.v. de referentiesituatie werden
ingeschat m.b.v. CAR Vlaanderen (referentiejaar 2015). De meest kritische en onderscheidende parameter is
de jaargemiddelde concentratie van NO2. Per scenario werden twee indicatoren berekend:
•

Langs de bestaande wegen in Asse-centrum: sommatie afname NO2-concentratie x aantal woningen
per relevant wegsegment (N9, N285 en Huinegem binnen de ruimste parameter van de rondweg) >>
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gemiddelde immissieafname per woning is in alle scenario’s groter dan 10% van de norm (4 μg/m³)
>> score +3
•

Rond de rondwegtangenten zelf: vermenigvuldiging aantal woningen binnen afstandscontour met
significante bijdrage x gemiddelde toename NO2-concentratie per significantieklasse (enkel beperkte
en relevante bijdrage) >> gemiddelde immissietoename per woning binnen de kritische zone ligt in
alle scenario’s tussen 1 en 3% van de norm >> score -1; de effectverschillen tussen de basis- en de
geoptimaliseerde tracévarianten zijn verwaarloosbaar

Omwille van de veel dichtere bebouwing op korte afstand van de weg (“street canyons”) vallen de positieve
luchteffecten t.g.v. de verkeersafname langs de centrumstraten dus veel groter uit dan de negatieve impact
van het verkeer op de rondweg, die grotendeels door weinig bebouwde open ruimte loopt.
Zonder “knippen” in het centrum scoren de rondwegscenario’s met het Wijndruiftracé als noordtangent iets
beter, omdat deze ook de Nerviërsstraat (met ruim 400 woningen) aanzienlijk ontlasten, wat niet het geval is
bij de scenario’s met een noordtangent volgens het gewestplantracé. Maar de “knippen” zorgen bij de Wijndruiftracés voor belangrijke omrijbewegingen op kruispunt Wijndruif en in de Nerviërsstraat (o.a. van/naar de
Colruyt), wat niet het geval is bij de gewestplantracés. Daardoor worden de verschillen inzake luchtkwaliteit in
Asse-centrum als geheel tussen de gewestplan- en de Wijndruifscenario’s aanzienlijk kleiner. Gelet op het feit
dat de scores volgens het significantiekader ook zonder “knippen” al gelijk waren voor alle scenario’s (+3 langs
de bestaande wegen, -1 langs de rondweg), kan gesteld worden dat de discipline lucht niet onderscheidend is
voor de keuze van het rondwegtracé.
Tevens kan gesteld worden dat de scenario’s met drie tangenten, dus inclusief westtangent, kansrijker zijn,
omdat hiermee ook Kalkoven en de N285 (samen ca. 300 woningen) sterk worden ontlast.
De luchteffecten (verschil in bijdrage t.o.v. de referentiesituatie) van de andere planonderdelen van het KSG
Asse en van de circulatiemaatregelen in Asse-centrum cfr. het mobiliteitsplan zijn grosso modo recht evenredig met de procentuele verkeerstoename of –afname die ze veroorzaken. De omvang van de effecten kan
niet exact ingeschat worden (zeker niet per wegsegment), maar kan plaatselijk aanzienlijk zijn.
Omdat de relevant negatieve luchteffecten (score -2) langs de rondwegtangenten, absoluut niet gepaard gaan
met overschrijdingen van de Vlaremnorm voor NO2 (de luchtkwaliteit zal t.h.v. deze woningen nog altijd veel
beter zijn dan in de “street canyons” in het centrum), worden milderende maatregelen inzake lucht niet
noodzakelijk geacht.
Omdat de relevant negatieve luchteffecten (score -2) langs de rondwegtangenten (t.h.v. 26 à 77 woningen,
afhankelijk van het scenario), absoluut niet gepaard gaan met overschrijdingen van de Vlaremnorm voor NO2
(de luchtkwaliteit zal t.h.v. deze woningen nog altijd veel beter zijn dan in de “street canyons” in het centrum),
worden milderende maatregelen inzake lucht niet noodzakelijk geacht.
Overige planonderdelen
De luchteffecten (verschil in bijdrage t.o.v. de referentiesituatie) van de andere planonderdelen van het KSG
Asse zijn grosso modo recht evenredig met de procentuele verkeerstoename of –afname die ze veroorzaken.
De omvang van de effecten kunnen niet exact ingeschat worden (zeker niet per wegsegment), maar kan plaatselijk aanzienlijk zijn. Alhoewel geen overschrijdingen van de Vlaremnormen te verwachten zijn, worden
vanuit het voorzorgsprincipe nieuwe woonontwikkelingen in de directe nabijheid van de rondweg niet
wenselijk geacht.
De verdichting van de zone voor stedelijke functies Nerviërsstraat zal gepaard gaan met het gradueel afbouwen van de woonfunctie aan de ZW zijde van deze weg. Daardoor zal het aantal inwoners dat blootgesteld
wordt aan verkeersemissies op termijn afnemen, waardoor het verschil in blootstellingsniveau tussen de
gewestplan- en de Wijndruifscenario’s (nog) kleiner wordt.
De luchteffecten van nieuwe bedrijven in de uitbreidingszone(s) van KMO-zone Mollem (of eventueel het
“scharnierproject”) kunnen op heden niet ingeschat worden. Sowieso moeten de individuele bedrijven
voldaan aan de Vlarem-wetgeving. Om geur- en stofhinder naar de omgeving te beperken, kunnen de indicatieve afstandsnormen toegepast worden van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten.
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7.3.4

Synthese verkeersgerelateerde disciplines

7.3.4.1 Rondweg
Discipline/effectgroep

Effect

Scen 21

Scen 22

Scen 31

Scen 32

Scen 33

Milderende maatregelen

Discipline mens – mobiliteit
Ontsluiting en
bereikbaarheid

Auto en openbaar vervoer
Fiets (barrièrevorming

+1/+2
0

+2/+3
0

+2/+3
0/-1

+3
0/-1

+2/+3
0/-1

Verkeersleefbaarheid

Ontlasting centrum s.s.
Ontlasting Nerviërsstraat en
omgeving

+2/+3
0

+2
+2

+3
0

+2/+3
+2/+3

+2/+3
+2

Belasting wegennet/
kruispunten (bij
optimale kruispuntinrichting)

Wijndruif (N9-N47)
Rondweg-Huinegem
Rondweg-N9 (station)
Rondweg-Kalkoven
Rondweg-N285
N9-N285

0/-1
-1
0
-1/-2
Nvt
+1/+2

0/-1
-1
0
Nvt
Nvt
+1/+2

0/-1
-1
0
0/-1
0
+3

-3
-1
0
Nvt
0
+3

0/-1
-1
0
0
0
+2/+3

Scen 32: geen redelijke aansluiting mogelijk

Scen 31: tunnel onder N9

Discipline geluid
Verkeersgeluid

Toetsing geluidskwaliteitsnormen t.h.v. nabije bewoning
langs rondweg

-3

-3

-3

-3

-3

Geluidshinder t.h.v. rondweg
(aantal won >55 dB(A) Lden)

-1

-1

-1/-2

-1/-2

-1/-2

Geluidshinder t.h.v. bestaande
wegen (daling Lden)

+1

+1/+2

+1/+2

+2

+1/+2

Luchtkwaliteit t.h.v.
rondweg

-1

-1

-1/-2

-1/-2

-1

Luchtkwaliteit t.h.v.
bestaande wegen

+2/+3

+3

+2/+3

+3

+3

Discipline lucht
Verkeersemissies en immissies (kritische
parameter NO2)
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Afscherming woningen zijstraat Huinegem (N1, N3),
Tienbergen/Marlier (N1), Grotenbroek (N3), Rampelberg
(W1, W5) en Putberg (W5)
Scen 31: overkapping sleuf t.h.v. N9
Scen Wijndruif: overkapping sleuf t.h.v. Prieelstraat
Scen 21/31: ondergrondse kruising spoorweg met insleuving
tracé (N1ter) + eventueel overkraging

7.3.4.2 Overige planonderdelen
Discipline/effectgroep

Effect

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

Inrichting
Stadsrandbos

Milderende maatregelen

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

0

0

0

0

0/-1

0

Eventuele woonuitbreiding ontsluiten via
lokale wegen, niet (direct) via rondweg

-1/-2

-1

-1

0/-1

-1

0

Geen sterk verkeersgenererende functies
in “scharnierproject”
Geen bijkomende kleinhandel met sterke
verkeersgeneratie in zone Nerviërsstraat

Discipline mens – mobiliteit
Ontsluiting en
bereikbaarheid

Alle modi

Belasting wegennet/
kruispunten

Alle wegen/kruispunten

Verkeersleefbaarheid

Ontlasting centrum

0

-1

-1

0

-1

0

Geluidshinder t.h.v.
rondweg

0

0

0

0

-1/-3

0

Geluidshinder t.h.v.
bestaande wegen

0/-1

0/-1

0/-1

0

0/-1

0

Geluid van machines,
installaties,…

-1/-3

0/-1

0

0/-1

0

0

Toepassen Vlaremnormen voor individuele
inrichtingen

Luchtkwaliteit t.h.v.
rondweg

0

0

0

0

-1/-2

0

Geen nieuwe woonontwikkelingen in
directe omgeving van rondweg (<50-80m)

Luchtkwaliteit t.h.v.
bestaande wegen

0/-1

0/-1

0/-1

0

0/-1

0

Luchtverontreiniging, geuren stofhinder

-1/-3

0

0

0

0

0

Discipline geluid
Verkeersgeluid

Geluid nieuwe
activiteiten

Geen nieuwe woonontwikkelingen in
directe omgeving van rondweg (<75-100m)

Discipline lucht
Verkeersemissies

Niet-verkeersemissies
nieuwe activiteiten
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Toepassen Vlaremnormen voor individuele
bedrijven; afstandsnormen VNG

7.4

Eindconclusies

7.4.1 Rondweg
Op basis van de beoordelingen voor de ruimtelijke disciplines kon volgende selectie gemaakt worden van de
redelijke rondwegtracés die weerhouden werden voor verder verkeersgerelateerd onderzoek:
•

Voor de westtangent zijn dit het gewestplantracé W1 en het “Wijndruiftracé” W5.

•

Voor de noordtangent wordt gekozen voor het gewestplantracé N1 en het “Wijndruiftracé” N3.

•

Voor de oosttangent wordt gekozen voor het nulalternatief O1, de bestaande rondweg fase 1, omdat
deze uiteraard geen bijkomende milieueffecten genereert, en omdat de langere tracés weinig
verkeerskundige meerwaarde bieden (geen capaciteitsproblemen op N9 ten oosten van Asse, relatief
weinig verkeer voor wie de lange rondweg een valabel alternatief vormt, leegzuigen bestaande
rondweg fase 1)

Bij tracés W1, W5 en N1 is wel een optimalisatie wenselijk van het tracéverloop en/of het lengteprofiel om
negatieve effecten op waterhuishouding, bewoning, erfgoed en/of landschap/beeldwaarde te milderen.
Met de vijf geselecteerde tracés kunnen vijf realistische rondwegscenario’s samengesteld worden:
•

Fase 2: enkel noordelijke tangent:
o
o

•

Scenario 21: O1 + N1 (gewestplantracé)
Scenario 22: O1 + N3 (Wijndruiftracé)

Fase 3: noordelijke + westelijke tangent:
o
o
o

Scenario 31: O1 + N1 + W1 (gewestplantracé)
Scenario 32: O1 + N3 + W5 (Wijndruiftracé)
Scenario 33: O1 + N3 + W1 (hybride van gewestplan- en Wijndruiftracé)

Bij scenario 33 liggen de noordelijke en de westelijke rondwegtangent dus niet in elkaars verlengde.
Alle rondwegscenario’s zorgen voor een aanzienlijke verschuiving van (doorgaand) verkeer van de verkeersassen door het centrum (N9, N285, Huinegem) naar de rondweg, met positieve tot zeer positieve effecten qua
doorstroming, verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit tot gevolg.
De scenario’s met het gewestplantracé hebben volgende voordelen t.o.v. de tracés via kruispunt Wijndruif:
•

Ze ontlasten het eigenlijk stadscentrum in beduidend sterkere mate, omdat door het kortere traject
meer verkeersstromen de rondweg kunnen gebruiken met een redelijke omrijfactor;

•

Ze zullen normaliter een beperkter verkeersaanzuigend effect hebben omdat de tijdswinst voor het
doorgaand verkeer kleiner is;

•

Ze zijn veel compatibeler met de geplande circulatiemaatregelen (“knippen”) in het centrum van Asse
omdat:
o

de daaruit voortvloeiende omrijfactoren voor het lokaal verkeer kleiner zijn;

o

potentiële interne sluiproutes gemakkelijker af te sluiten zijn;

o

geen bijkomende belasting van het kritisch kruispunt Wijndruif t.g.v. omrijbewegingen (cfr.
verkeersaantrekkende polen, o.a. Colruyt, in de Nerviërsstraat) gegenereerd wordt.

De geoptimaliseerde tracés van de kleine rondweg hebben ook iets kleinere visueel-landschappelijke effecten
dan de overeenkomstige Wijndruiftracés, met name indien bij de noordtangent gekozen worden voor tunnelen sleufvariant N1ter. Bij deze laatste is de waterhuishouding een bijzonder aandachtspunt, verder te onderzoeken op projectniveau.
Daar staat tegenover dat de scenario’s met aansluiting van de noordtangent op kruispunt Wijndruif ook de
Nerviërsstraat, een belangrijke kleinhandels- en bewoningsas, aanzienlijk ontlasten, althans zonder “knippen”
in het centrum. Dit voordeel voor de Wijndruifscenario’s vervalt in belangrijke mate na implementatie van de
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“knippen”, vanwege de talrijke omrijbewegingen op kruispunt Wijndruif en in de Nerviërsstraat. Daardoor
wordt ook de initieel positievere beoordeling inzake leefbaarheid (geluid en lucht) van de Wijndruifscenario’s
aanzienlijk afgezwakt. Door de graduele afbouw van de woonfunctie aan de ZW zijde van de Nerviërsstraat
(zie overige planonderdelen) wordt het verschil in beoordeling nog kleiner. Derhalve kan overall gesteld
worden dat de disciplines geluid en lucht niet onderscheidend zijn bij de keuze van het voorkeurstracé.
De scenario’s met drie tangenten, dus inclusief de westtangent, ontlasten het centrum sterker dan die met
enkel de noordtangent, waardoor zowel vanuit mobiliteit als vanuit leefbaarheid de realisatie van de westtangent wenselijk geacht wordt.
Inzake doorstroming worden de twee grote actuele knelpunten, het kruispunt N9-N285 en de spoorwegovergang, in belangrijke mate opgelost, maar het knelpunt t.h.v. kruispunt Wijndruif blijft in alle scenario’s
bestaan. Bij scenario 32 (vijfarmig kruispunt t.g.v. aansluiting van zowel de noord- als westtangent op de
58
Wijndruif) wordt het knelpunt verergerd, met een oververzadigde situatie tot gevolg , waardoor scenario 32
59
de facto geen redelijk scenario meer is . Bij scenario 21 (enkel noordtangent volgens gewestplantracé) zal
normaliter een nieuw knelpunt ontstaan aan de aansluiting van de rondweg op de N9. Ook bij scenario 31
(noord- + westtangent volgens gewestplan) zou dit knelpunt optreden ingeval van een kruispuntinrichting op
maaiveld. Dit knelpunt kan (grotendeels) weggewerkt worden door – zoals gepland – een tunnel te voorzien
voor doorgaand verkeer op de rondweg onder Kalkoven.
Indien de mobiliteits-, ruimtelijke en leefbaarheidsaspecten tegen elkaar worden afgewogen, kan inzake
tracékeuze voor de rondweg de voorkeur worden uitgesproken voor scenario 31 – combinatie van noord- en
westtangent volgens het gewestplantracé – en daarbij voor de ruimtelijk geoptimaliseerde tracés W1bis en
N1ter. Op basis van de inschating van de verkeersstromen lijkt een ongelijkgrondse kruising van de N9
(tunnel) wenselijk, maar nader onderzoek op projectniveau is noodzakelijk om uitsluitsel te bieden over de
optimale kruispuntconfiguratie. Dit geldt overigens ook voor andere kruispunten (b.v. rotonde Huinegem).

7.4.2 Overige planonderdelen
M.b.t. de milieueffecten van de andere planonderdelen van het KSG Asse kunnen volgende conclusies
getrokken worden:
o

Uitbreiding KMO-zone Mollem: Geen uitbreiding in NW en ZO richting ten koste van Gerstebeek- en
Bollebeekvlietvallei (omwille van overstromingsgevoeligheid en ecologisch-landschappelijke waarde).
Bij voorkeur uitbreiding in ZW richting, maar gelimiteerd tot ongeveer de 65m-contourlijn (omwille
van beperking van de visuele impact). Indien noodzakelijk (behoefte >15 ha) komt ook uitbreiding in
NO richting in aanmerking – mits goede landschappelijke inpassing – maar minder wenselijk wegens
gelegen in relictzone en HAG met hoge landbouwwaardering. Randvoorwaarde is tevens behoud van
een vlotte verkeersafwikkeling op rotonde Huinegem.

o

“Scharnierproject”: Aanvaardbaar mits vermijden van sterk verkeersgenererende functies en mits
voldoen aan ruimtelijke randvoorwaarden: buffer- en infiltratievoorzieningen in exces van Hemelwaterbesluit (vanwege overstromingsgevoeligheid); behoud van bomenrij i.f.v. ecologische connectiviteit en visuele buffering; behoud van corridor/zichtlijn t.o.v. woonlint Waarbeek; een markant
ontwerp dat een overgang creëert tussen dit woonlint en de open kouter, waarbij inkijk en schaduwwerking op het woonlint vermeden wordt.

o

Woonprojecten: Geen significante effecten, behalve in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en
Ascanusstraat (overstromingsgevoelige beekvalleien met ecologische en landschappelijke waarde) >>

58
Bij de rotondevariant ingeval van een rotonde van minimale afmetingen (cfr. inrichtingsschets). De doorstroming kan aanvaardbaar
gemaakt worden door de rotonde aanzienlijk te vergroten, maar hiervoor zou een onredelijk aantal gebouwen moeten verwijderd
worden.
59
Dit betekent niet dat tracé W5 op zich onredelijk is, maar enkel bij aansluiting op de Wijndruif met een vierarmig lichtengeregeld
kruispunt. W5 zou daarbij geen deel uitmaken van de rondweg, maar (enkel) een bypass vormen voor de Nerviërsstraat.
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volledige inname niet wenselijk, waardevolle natuur/landschapselementen maximaal te behouden.
Bepaalde projecten hebben ook negatieve effecten op archeologie (vnl. binnen Romeinse vicus).
o

Verdichting zone Nerviërsstraat: Geen bijkomende sterk verkeersgenererende kleinhandel toelaten
vanwege sterke actuele belasting van de N9 (enkel ruimte-extensieve handelszaken die niet passen
binnen het eigenlijk stadscentrum, zoals tuincentra, autohandel,…). Geen significant negatieve ruimtelijke effecten, behalve inzake archeologie (volledig gelegen binnen de Romeinse vicus) >> archeologisch onderzoek noodzakelijk. De graduele afbouw van de woonfunctie in deze zone zorgt er op
termijn voor dat minder inwoners blootgesteld worden aan geluidshinder en luchtverontreiniging
t.g.v. verkeer.

o

Eventuele uitbreiding Asphaltco-site: Geen significante effecten mits uitbreiding beperkt blijft tot ca.
200m voorbij de huidige RUP-grens en de beekvallei wordt vermeden.

o

Eventuele woonuitbreiding tussen bestaand woongebied en noordtangent (N1 of N3): Woonontwikkeling niet wenselijk in de Krameibeekvallei (overstromingsgevoelig, beeldwaarde) en het “bocage”gebied tussen Mollemseweg en Merchtemsebaan (overstromingsgevoelig, ecologisch en landschappelijk waardevol). De zone tussen Mollemseweg en Krameibeekvallei is meer geschikt, maar heeft
een hoge landbouwwaardering. Omwille van de geluids- en luchteffecten is bebouwing binnen 75 à
100m van de rondweg niet wenselijk. De combinatie van deze randvoorwaarden maakt dat relevante
woonuitbreiding enkel mogelijk is in de zone tussen de Mollemseweg en de Krameibeekvallei in de
scenario’s met tracé N3 (Wijndruifscenario’s).

o

Inrichting van alle drie de zoekzones (Wolfrot, Putberg en Hoogpoort) als stadsrandbos heeft
positieve effecten inzake bodem-, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, fauna en flora en mens
(recreatieve functie, belevingswaarde). Ook inzake landschap zijn de effecten positief, op voorwaarde
dat de hoge bestaande landschappelijke kwaliteit niet wordt aangetast door een te massieve bosontwikkeling. In het bijzonder moet in zoekzone Wolfrot bebossing van de topzone van de open
kouter vermeden worden. In dat geval zullen ook de negatieve effecten op landbouw relatief beperkt
zijn, omdat veel percelen in de (resterende) zoekzones niet in professioneel landbouwgebruik zijn.
Omdat het de hoogste landschappelijke waarde en de laagste landbouwwaarde heeft, wordt zone
Putberg van de drie zoekzones het meest geschikt geacht als stadsrandbos.
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7.4.3

Overzicht milderende maatregelen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de voorgestelde milderende maatregelen voor de geselecteerde
tracéalternatieven (met hun geoptimaliseerde varianten) en voor de andere planonderdelen. De maatregelen
worden opgesplitst in drie categorieën:
•

Maatregelen die vertaald kunnen worden in het PRUP

•

Maatregelen op te nemen in de ontwerp- en vergunningsfase

•

Flankerende maatregelen uit te voeren door andere actoren

Maatregelen die louter het respecteren van de bestaande milieuwetgeving inhouden (VLAREBO, Hemelwaterbesluit,…) en niet tracé- of projectspecifiek zijn, worden niet vermeld.

Tabel 7-1 Overzicht milderende maatregelen rondwegtracés
Tracé

Maatregelen die vertaald
kunnen worden in het PRUP

Generiek

Maatregelen op te nemen in de
ontwerp- en vergunningsfase

Flankerende maatregelen uit te
voeren door andere actoren

Voldoende uitstroomcapaciteit
onder taluds

Herinrichting kpt N9Stationsstraat om “knippen” in
centrum mogelijk te maken

Langsgrachten of –riolen
Doorlatende randstrook of olieof slibvanger langs tracé
Archeologisch vooronderzoek
Geluidsreducerende
maatregelen t.h.v. woningen
langs tracé (scherm, grondlichaam, overkraging en/of overkapping)
W1/W1bis

Vermijden inname Hof ter
Rampelberg >> W1bis

Tunnel/sleuf onder N9: drain
achter sleufwanden

Kpt met Kalkoven in Scen31:
tunnel onder N9

Kruising Koensborre op
maaiveld >> W1bis
Sleuf t.h.v. N9: overkapping
W5/W5bis

Vermijden inname Hof ter
Rampelberg >> W5bis

Tracé niet in uitgraving t.h.v.
Romeinse vicus >> W5bis

Geen vijfarmig kruispunt op
Wijndruif

N1/N1bis/ N1ter

Maximaal opschuiven tracé tot
buiten overstromingsgevoelig
gebied >> N1bis

Tunnel/sleuf onder N9 en
spoorweg: drain achter
sleufwanden

Kpt met Kalkoven in Scen31:
tunnel onder N9

Maximaal opschuiven en/of
ingraven tracé om visuele
impact te beperken >> N1bis of
(vooral) N1ter

N1ter: dijk tussen sleuf en beekvallei, gracht over tunneldak om
hemelwater van steilrand om te
leiden naar beekvallei

Maximaal opschuiven richting
Marlier om landbouwimpact te
beperken >> N1ter

Sleuf t.h.v. N9: overkapping

---

Sleuf t.h.v. Prieelstraat:
overkapping

N3
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Sleuf N1ter t.h.v. Marlier:
mogelijks overkraging
Geen vijfarmig kruispunt op
Wijndruif
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Tabel 7-2 Overzicht milderende maatregelen andere planonderdelen
Tracé

Maatregelen die vertaald
kunnen worden in het PRUP

Generiek

Maatregelen op te nemen in de
ontwerp- en vergunningsfase

Flankerende maatregelen uit te
voeren door andere actoren

Archeologisch vooronderzoek

Uitbreiding KMOzone Mollem

Buiten beekvalleien blijven

“Scharnierproject”

Behoud bomenrij

Landschappelijke inpassing

Eerst/enkel uitbreiding in ZW
richting tot 65m-contourlijn
Behoud corridor/zichtlijn t.o.v.
woonlint Waarbeek

Buffer- en infiltratievoorzieningen in exces van Hemelwaterbesluit

Geen sterk verkeersgenererende functies

Markant ontwerp als overgang
tussen woonlint en open kouter
Inkijk en schaduwwerking op
woonlint vermijden

Verdichting zone
Nerviërsstraat

Geen bijkomende sterk
verkeersgenererende handelszaken

Woonprojecten

Zones Witteramsdal en Pastinakenstraat slechts deels
bebouwen ifv water, natuur en
landschap

Eventuele uitbreiding
Asphaltco

Uitbreiding beperken tot max
200m voorbij huidige RUP-grens

Eventuele woonuitbreiding

Valleien Krameibeek en
Kloosterbeek vermijden

Geen (directe) ontsluiting via
rondweg

Natuur en landschap ten N van
Mollemseweg vrijwaren
Geen woonontwikkeling <50 à
100m van rondweg
Zoekzones
stadsrandbos

Topzone open kouter niet
bebossen
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Zoekzone Wolfrot: beek langs
Langeweide terug openleggen
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8

Elementen voor het uitvoeren van de Watertoets
Voor de invulling van de Watertoets wordt verwezen naar de beschrijving van de verschillende deeleffecten
onder de disciplines ‘Bodem en grondwater’, ‘Oppervlaktewater’ en ‘Fauna en flora’. Deze worden in dit
samenvattend hoofdstuk nog eens opgesomd in overeenstemming met de beoordelingsschema’s van het
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de Watertoets (20
juli 2006).
1.

Project behelst het verkavelen van een stuk grond, het oprichten van een constructie, al dan niet
gedeeltelijk of volledig ondergronds, of het aanleggen van een verharding.

Gewijzigd overstromingsregime, gewijzigde afstromingshoeveelheid en gewijzigde infiltratie naar het
grondwater
Alle rondwegtracés kruisen één of meerdere waterlopen die van de waterscheidingskam, gevormd door de
cuesta van Asse, naar het NO en ZW stromen, en lopen over meerdere honderden meters tot kilometers doorheen overstromingsgevoelig gebied.
Bij de noordelijke en westelijke tracés gebeurt dit vrijwel overal in ophoging, aangezien de smalle beekvalleien
te steile hellingen hebben t.a.v. het lengteprofiel van de rondweg. Deze doorsnijding wordt niet als een
negatief effect beoordeeld, omdat het wegtalud een barrière vormt die het van de cuesta afstromend water
buffert en aldus de overstromingsproblemen stroomafwaarts beperkt. De doorstroomcapaciteit van de beken
die onder de rondweg doorlopen moet wel dusdanig gekallibreerd worden dat geen bijkomende stroomopwaartse overstromingsproblemen ontstaan (vnl. t.h.v. bestaande en geplande bebouwing).
Terwijl de meeste tracés de overstromingsgevoelige beekvalleien dwarsen, loopt tracé N1 grotendeels in de
lengterichting door de vallei van de Krameibeek. Om de impact op de waterhuishouding maximaal te
beperken, wordt voorgesteld om dit tracé enigszins naar het noorden op te schuiven (tracé N1bis). Bij een
tweede variant (N1ter) wordt de spoorweg ondergronds gekruist, waardoor een belangrijk deel van het tracé
in sleuf door het overstromingsgevoelig loopt. Ter mildering van de negatieve effecten op de waterhuishouding moet dit tracé zoveel mogelijk naar het zuiden opgeschoven worden (tot in de steilrand van de beekvallei), moet de wegzate met een dijk afgescheiden worden van de rest van de beekvallei, zodat deze haar
bergingsfunctie kan behouden zonder het functioneren van de weg te hypothekeren, en moet het afstromend
hemelwater van de zuidzijde van de weg via een gracht boven het tunneldak t.h.v. de spoorweg omgeleid
worden naar de Krameibeek. De varianten voor de oosttangent O2, O3 en O4 lopen door vlakker gebied en
doorsnijden de overstromings-gevoelige gebieden grotendeels op maaiveld. Vanwege de potentieel negatieve
effecten die hiermee gepaard gaan, gaat de voorkeur vanuit de discipline oppervlaktewater duidelijk uit naar
het nulalternatief, tracé O1.
Via voldoende ruim gedimensioneerde langsgrachten en/of riolen, die tevens als buffer voor het van de
cuesta afstromend water fungeren, moeten de effecten van de bijkomende wegverharding opgevangen
worden.
De andere planonderdelen (woonprojecten, uitbreiding bedrijventerrein Mollem en verdichting zone voor
grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat, eventuele uitbreiding Asphaltco-site) zullen in principe geen
significant negatieve effecten hebben op oppervlaktewater, mits voldaan wordt aan de voorschriften van het
Hemelwaterbesluit. Het “scharnierproject” zal vanwege zijn ligging in overstromingsgevoelig gebied moeten
voldoen aan strengere buffer- en infiltratienormen dan opgelegd door het Hemelwaterbesluit.
Woonontwikkeling in overstromingsgevoelig gebied (dalhoofden), in casu naast het atheneum, in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en P. Ascanusstraat, wordt weinig wenselijk geacht en sowieso aan strengere
buffer- en infiltratievoorwaarden onderworpen. Dit geldt ook voor de zones tussen noordtangent N1 en het
bestaand woongebied en tussen de Merchtemsebaan en de Mollemseweg als potentiële woonuitbreiding. De
zone tussen de Mollemseweg en de vallei van de Krameibeek komt hiervoor wel in aanmerking.
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Gewijzigd grondwaterstromingspatroon
Bij de gedeelten van de rondwegtracés doorheen de beekvalleien met ondiepe grondwatertafel is verstoring
van de grondwaterstromen mogelijk t.g.v. compactering. Verstoring van de grondwaterstromingen is nog
beduidend waarschijnlijker bij diepe uitgravingen. De diepere uitgravingen reiken tot onder het gemiddeld en
zeker het maximaal grondwaterpeil, en creëren aldus een kunstmatig “bronniveau” op de hellingen van de
sleuf waarin de weg aangelegd wordt. Daardoor wordt het grondwater in de omgeving van de sleuf
permanent gedraineerd, waardoor een grondwaterverlaging tot ca. 5m (7m uitgraving – 2m-mv als gemiddelde grondwaterdiepte) en aldus een verstoring van het grondwaterstromingspatroon kan optreden.
Echter, alle belangrijke uitgegraven tracégedeelten lopen logischerwijs dwars op de waterscheidingskammen
die ze doorsnijden, en dus grosso modo parallel aan de grondwaterstromingen die van de topzones naar de
beekvalleien lopen. Daardoor zullen de sleuven normaliter geen barrière vormen voor de grondwaterstromingen. Bovendien bevindt de belangrijkste aquifer in het studiegebied zich op grote diepte, m.b. in het
zand van de Formatie van Lede, dat afgedekt wordt door de klei van het Lid van Ursel/Asse. De quartaire
deklaag is slechts een dunne aquifer van ondergeschikt belang.
2.

Project behelst de opslag van, het storten van bodemvreemd materiaal of de wijziging van vegetatie.

Opslag en storten van bodemvreemd materiaal
Om te voldoen aan de ontwerpnormen inzake lengteprofiel zal de aanleg van de omleidingsweg bij de meeste
tracéalternatieven gepaard gaan met omvangrijke terreinophogingen en dus aanvoer van vreemde grond. De
omvang van dit grondverzet kan op heden echter nog niet ingeschat worden. Een deel van de grondbehoefte
kan opgevangen worden met grond die elders langs het tracé of in andere deelgebieden uitgegraven wordt.
De aanleg van de omleidingsweg gaat bij de meeste tracéalternatieven gepaard met de onteigening en
afbraak van een aantal gebouwen. Het afbraakmateriaal van deze gebouwen kan herbruikt worden bij de
aanleg van taluds.
Voor de opslag en storten van grond en (bouw)afval is resp. de VLAREBO- en VLAREMA-wetgeving van
toepassing. Indien deze strikt wordt opgevolgd, wordt geen significant ffect verwacht.
Wijziging van vegetatie
De aanleg van de rondweg en de andere planonderdelen gaan gepaard met de inname van terreinen met
diverse vegetatietypes. Het grootste deel hiervan bestaat uit akkerbouwgewassen en grasland. Bepaalde
rondwegtracés nemen significante oppervlaktes biologisch (deels) waardevolle percelen in, maar de milieubeoordeling leidde tot de selectie van vier rondwegtracés (W1, W5, N1 en N3) waar dit slechts in beperkte
mate het geval is. Ook bij de uitbreiding van KMO-zone Mollem en bepaalde woonprojecten (Witteramsdal,
Pastinakenstraat, eventuele woonuitbreiding binnen de rondweg) is het aangewezen om biologisch waardevolle elementen zoveel mogelijk te vermijden/behouden.
3.

Project behelst een reliëfwijziging.

De aanleg van de omleidingsweg gaat in de meeste tracéalternatieven gepaard met reliëfswijzigingen die aanzienlijk zijn qua lengte en diepte/hoogte. Door optimalisatie van de geselecteerde tracéalternatieven (W1,
W5, N1) kunnen deze reliëfswijzigingen aanzienlijk beperkt worden. Gezien de helling van het terrein zal ook
de uitbreiding van KMO-zone Mollem normaliter gepaard gaan met reliëfswijzigingen (egalisatie van het
terrein).
4.

Project behelst het aanleggen van een buffer- of infiltratievoorziening voor de opvang van oppervlakte- of
hemelwater.

Zowel langs de rondweg als binnen de andere deelgebieden van het RUP zullen de nodige buffer- en infiltratievoorziening moeten voorzien worden om te voldoen aan het Hemelwaterbesluit. Bij de rondweg zal dit vnl.
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onder de vorm van langsgrachten zijn. De precieze omvang en locatie van (bijkomende) buffer- en infiltratiebekkens dient op projectniveau nader te worden bepaald.
5.

Project behelst een lozing op het rioleringsstelsel, het oppervlaktewater of het grondwater.

Lozing van bemalingswater op oppervlaktewater
De aanleg van diep uitgegraven tracégedeelten van de rondweg (bij tracés W1 en N1 t.h.v. Kalkoven en bij N3
t.h.v. de Prieelstraat) en eventuele diepe uitgravingen in andere deelgebieden (kelders, parkeergarages) gaan
mogelijks gepaard met tijdelijke bemalingen. Gezien de beperkte doorlatendheid van de lemige ondergrond
hebben deze uitgravingen in principe een beperkte invloedsstraal. Dit bemalingswater dient afgevoerd te
worden naar de riolering en mag niet rechtstreeks op het oppervlaktewaternet (meest nabije beek) geloosd
worden. In de exploitatiefase van de rondweg of de andere planonderdelen zal geen permanente bemaling
plaatsvinden.
Lozing van sanitair afvalwater op riolering
Meerdere planonderdelen – de woonprojecten, de uitbreiding van KMO-zone Mollem en de Asphaltco-site, de
verdichting van de kleinhandelszone Nerviërsstraat – zullen aanleiding geven tot lozing van sanitair afvalwater
op de riolering. Afhankelijk van de ligging van het project zal dit afvalwater afgevoerd worden naar de RWZI
van Liedekerke of die van Asse-Bollebeek.
6.

Project behelst een grondwaterwinning.

Nvt
7.

Project behelst een wijziging van de bedding en de structuurkwaliteit van de waterloop.

Elk van de rondwegtracés kruist meerdere waterlopen. Omwille van het opgelegde lengteprofiel ligt de weg
t.h.v. deze kruisingen vrijwel steeds meerdere meters in ophoging. Er wordt opgelegd dat de onderdoorgang
van de waterlopen onder de rondweg voldoende ruim voorzien moet worden (b.v. door een brug te voorzien
i.p.v. een massief grondlichaam met ingebuisde waterloop) zodat de waterafvoer minimaal verstoord wordt
en de structuurkwaliteit van de waterlopen niet wordt aangetast. Het verleggen van (semi)natuurlijke waterlopen is in principe nergens nodig.
Bij de eventuele inrichting van een stadsrandbos in zoekzone Wolfrot is het wenselijk om de Bollebeekvliet
langs Langeweide terug open te leggen.
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Verklarende woordenlijst en afkortingen
Alternatief

Een andere keuzemogelijkheid, beantwoordend aan de doelstelling van het plan,
omvattende: beleids-, lokatie- en uitvoeringsalternatief

Bemaling

Afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen zodat werken in
droge grond kunnen uitgevoerd worden

Bodemprofiel

Verticale bodemdoorsnede waarin de opbouw en de ontwikkeling van de bodem
waarneembaar is

Bodemverdichting

Samenpersen en dichter maken van de bodem

BHG

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BPA

Bijzonder Plan van Aanleg

BS

Belgisch Staatsblad

CO/CO2

Koolstofmonoxide/koolstofdioxide

Discipline

Milieu-aspect dat in het kader van milieu-effectrapportage onderzocht wordt, door de
regelgeving vastgelegd als de disciplines 'mens', 'fauna en flora', 'bodem', 'water',
'lucht', 'licht, warmte en straling', 'geluid en trillingen', 'klimaat', monumenten en
landschappen en materiële goederen'

Emissie

Uitstoot van stoffen in de omgevingslucht

Geplande situatie

Toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het plan

Grondwaterkwetsbaarheid

De grondwaterkwetsbaarheid van een gebied is een code die het risico op
verontreiniging van het grondwater in de bovenste watervoerende laag aangeeft (bron:
dov)

Immissie

De wijziging van de aanwezigheid van verontreinigingsfactoren in atmosfeer, bodem of
water rond één of meer bronnen van verontreiniging ten gevolge van emissie uit deze
bron(nen)

Ingreep-effectenschema

Schema of netwerk dat de relatie tussen de milieu

Integraal waterbeleid

Het beleid gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en
herstellen van watersystemen met het oog op het bereiken van de randvoorwaarden
die nodig zijn voor het behoud van dit watersysteem als zodanig, en met het oog op het
multifunctionele gebruik, waarbij de behoeften van de huidige en komende generaties
in rekening wordt gebracht

KB

Koninklijk besluit

MB

Ministerieel besluit

MER

Milieueffectrapport (het rapport): milieueffectrapport over een plan of programma :
een openbaar document waarin, van een voorgenomen plan of programma en van de
redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven, de te verwachten gevolgen
voor mens en milieu in hun onderlinge samenhang op een systematische en
wetenschappelijk verantwoorde wijze worden geanalyseerd en geëvalueerd, en
aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten vermeden, beperkt,
verholpen of gecompenseerd kunnen worden (bron: mer-decreet van 18/12/2002)

m.e.r.

Milieueffectrapportage (het proces): de procedure die al dan niet leidt tot het opstellen
en goedkeuren van een milieueffectrapport over een voorgenomen actie en in
voorkomend geval tot het gebruik ervan als hulpmiddel bij de besluitvorming omtrent
deze actie (bron: mer-decreet van 18/12/2002)

MER-deskundige

Natuurlijke of rechtspersonen door de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu als
deskundige voor het opstellen van een milieu-effectrapport in een of meerdere
disciplines 'mens', 'fauna en flora', 'bodem', 'water', 'lucht', 'licht, warmte en straling',
'geluid en trillingen', 'klimaat' en 'monumenten en landschappen en materiële
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goederen in het algemeen'
m-mv

Meter onder het maaiveld

MOBER

Mobiliteitseffectenrapport

Ontwikkelingsscenario

Beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend met de
autonome evolutie van het gebied en met de evolutie onder invloed van plannen en
beleidsopties

NOx

Stikstofoxiden

PAE/U

PersonenAutoEquivalenten per uur = eenheid voor verkeersintensiteiten waarbij PW +
2,5 x VW = aantal PAE/u, met PW = aantal personenwagens per uur en VW = aantal
vrachtwagens per uur.

PM2,5

Uiterst fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 2,5 µm

PM10

Fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 10 µm

Referentiesituatie

De toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in functie van de
effectvoorspelling, omvattende : de huidige, gewijzigde en de wenselijke situatie

Relict

Een relict is een overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand die
toenmaals was. Met betrekking tot landschappen kunnen relicten zeer divers in aard
zijn en getuigen in vele gevallen van een wordingsgeschiedenis. In wezen zijn dit punt-,
lijn- en vlakvormige relicten

Remediërende maatregel

Maatregelen die voorgesteld worden om nadelige milieueffecten van het plan te
vermijden, te beperken en zoveel mogelijk te verhelpen

Rooien

Het verwijderen van bomen en houtachtige gewassen met inbegrip van hun
wortelstelsel

RSV

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

RUP

Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Sondering

Een sondering is een proef waarbij een reeks sondeerbuizen, onderaan voorzien van
een sondeerpunt, langzaam en gelijkmatig in de grond wordt gedrukt en waarbij met
bepaalde diepte- of tijdsintervallen, de conusweerstand, de plaatselijke
wrijvingsweerstand en/of de totale indringingsweerstand worden gemeten. Met de
elektrische conus kan ook de waterspanning in de grond rond de conus worden
vastgesteld. De statische discontinue sondering wordt uitgevoerd met de mechanische
conus (CPT-M) en de statische continue sondering wordt uitgevoerd met de elektrische
conus (CPT-E of piëzoconus (CPT-U) (bron: dov)

Studiegebied

Het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de milieu-effecten
en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten

TAW

Tweede Algemene Waterpassing (referentieniveau voor de hoogtebepaling)

VRI

VerkeersRegelInstallatie = lichtengeregeld kruispunt

Watertoets

Met de “watertoets” gaat de overheid na of een ingreep schade kan veroorzaken aan
het watersysteem. Het watersysteem is het geheel van alle oppervlaktewater (gaande
van water dat een helling afstroomt tot de rivieren), het grondwater en de natuur die
daarbij hoort
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