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1

Voorwoord

1.1

Milieueffectrapportage

1.1.1

Algemeen

Milieueffectrapportage (kortweg m.e.r.) is een juridisch-administratieve
procedure waarbij, voordat het project/plan plaatsvindt, de milieugevolgen
worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd. Via het milieuonderzoek
wordt getracht om de voor het milieu mogelijk negatieve effecten in een
vroeg stadium van de besluitvorming te kennen zodat ze kunnen worden
voorkomen of gemilderd. Op die wijze kan het voorliggend project/plan
worden bijgestuurd.
Het projectMER wordt opgemaakt in functie van het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een ongelijkgrondse
kruising langsheen de N21 ter hoogte van Haacht-Station. Het projectMER
maakt deel uit van de vergunningsaanvraag en is bijgevolg een belangrijk
hulpmiddel voor de overheid om te beslissen of een bepaald project zal
toegelaten of vergund worden en onder welke voorwaarden.
De ongelijkgrondse kruising van de bestaande spoorlijn maakt deel uit van
het project ‘stationsomgeving Haacht’. Voor de herinrichting van de totale
stationsomgeving maakt de provincie een Provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan op. Door de inwerkingtreding van het plan-m.e.r.-decreet

1

van 27 april 2007
dient in het planproces van een ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) formeel rekening gehouden te worden met het
onderzoek van milieueffecten die de realisatie van de bestemmingen in dit
RUP kunnen teweegbrengen. De milieueffecten die gepaard gaan met de
herinrichting van deze stationsomgeving zullen ook in dit MER mee
onderzocht worden op planniveau. De resultaten van dit milieuonderzoek
kunnen aangewend worden om de ruimtelijke keuzes die in het RUP
gemaakt worden inhoudelijk te versterken en te onderbouwen.
Voor
een
plan
dat
moet
worden
onderworpen
aan
milieueffectenrapportage kan na een gemotiveerd verzoek van de
initiatiefnemer, een ontheffing van de verplichtingen inzake
milieueffectrapportage bekomen worden, indien het voorgenomen plan of
programma een uitwerking, wijziging, herziening of voortzetting inhoudt
van een plan of programma, waarvoor reeds eerder een plan-MER werd
goedgekeurd, en een nieuw plan-MER redelijkerwijze geen nieuwe of extra
gegevens betreffende aanzienlijke milieueffecten kan bevatten; of indien in
het kader van andere rapportages of beoordelingen reeds een
systematische en wetenschappelijk verantwoorde analyse en evaluatie
van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu gemaakt werd, die
voldoet aan de essentiële kenmerken van een plan-MER.
Door in dit project-MER de milieueffecten die gepaard gaan met de
herinrichting van de stationsomgeving Haacht mee te onderzoeken op
planniveau, kan in het verder verloop van dit project een ontheffing van de
planMER-plicht bekomen worden doordat in het projectMER de te
verwachten gevolgen voor mens en milieu systematisch en
wetenschappelijk verantwoord geanalyseerd en geëvalueerd worden
waarbij voldaan wordt aan de essentiële kenmerken van een planMER.

1

Decreet van 27 april 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 (BS 20/06/2007)

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 10 van 327

Als in het dossier aangetoond wordt dat het plan geen aanzienlijke
milieueffecten
kan
veroorzaken,
dan
neemt
de
dienst
milieueffectrapportage de beslissing dat er geen plan-milieueffectrapport
opgemaakt hoeft te worden. Indien niet aangetoond kan worden dat er
geen aanzienlijk negatieve effecten op het milieu kunnen optreden, dan
moet alsnog een plan-MER opgemaakt worden.
Er zijn geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of in de nabijheid van
het plangebied gelegen. Daar er geen impact verwacht wordt op SBZ is de
opmaak van een passende beoordeling niet relevant

1.1.2

In de kennisgeving zijn o.m. de voorgenomen activiteit, de aard, de ligging,
doelstellingen en verantwoording van het plan of project beschreven en
zijn de coördinaten van de initiatiefnemer en namen van de uitvoerders
van het milieueffectrapport vermeld. Ook geeft de initiatiefnemer hierin een
overzicht van de juridische en beleidsmatige context en beschrijft hij de
onderzochte alternatieven, bestaande en beoogde vergunningen en
relevante gegevens uit vorige rapportages en goedgekeurde rapporten.
Daarnaast beschrijft de initiatiefnemer de specifieke milieuaspecten die
onderzocht en beschreven zullen worden in het MER, inclusief de verdere
aanpak voor de bepaling en de beoordeling van deze aspecten. Ook
worden de reeds gekende moeilijkheden en leemten in de kennis
aangegeven.

Kort overzicht van de MER-procedure

Het decreet betreffende milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18
december 2002 (het zogenaamde MER/VR-decreet, hierna “het decreet”
genoemd) beschrijft de MER-procedure (BS 13 februari 2003). Dit decreet
is op het vlak van milieueffectrapportage voor plannen en programma’s
gewijzigd (BS 20/06/2007). Deze wijziging trad in voege vanaf 1 december
2007. De MER-procedure is opgebouwd uit vier stappen:
Kennisgevingfase
De initiatiefnemer controleert of het plan of project moet worden
onderworpen aan een milieueffectrapportage. De lijsten van m.e.r.plichtige activiteiten zijn te vinden als bijlagen bij het uitvoeringsbesluit van
10 december 2004 (B.S. 17/02/2005). Als de voorgenomen activiteit MERplichtig is, stelt de initiatiefnemer een team van deskundigen samen en
wordt de kennisgeving opgemaakt. Na het opstellen van het
kennisgevingdossier, dient de initiatiefnemer het dossier in bij de
bevoegde overheid, namelijk de Dienst Mer, afdeling Milieu, Natuur- en
Energiebeleid, van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).
Na het ontvangen van de kennisgeving onderzoekt de Dienst Mer of de
kennisgeving volledig is en betekent deze beslissing binnen een termijn
van 20 dagen na ontvangst van de kennisgeving.

Richtlijnenfase
Nadat de kennisgeving volledig verklaard wordt door de Dienst Mer, wordt
deze ter inzage gelegd voor de inwoners van de betrokken gemeenten en
de betrokken administraties. Het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente, waar het plan of project gepland is, legt deze
kennisgeving binnen de 10 dagen na ontvangst ter inzage. Door de
terinzagelegging worden de inwoners van de betrokken gemeenten
(Haacht, Kampenhout en Boortmeerbeek) op de hoogte gesteld van de
voorgenomen activiteit en de mogelijke gevolgen op de omgeving. Op
deze kennisgeving kunnen de burgers reageren. Dit kunnen opmerkingen
zijn over de vorm en presentatie van het MER maar ook inhoudelijke
opmerkingen zoals opmerkingen over de alternatieven, over de
beschrijving van de bestaande toestand, milieueffecten en milderende
maatregelen, over de opvolging en evaluatie van de effecten, over de
leemten in de kennis,…. De terinzagelegging is geen openbaar onderzoek
waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend worden. Bezwaarschriften
kunnen enkel ingediend worden tijdens het openbaar onderzoek dat
georganiseerd zal worden naar aanleiding van de vergunningsaanvraag.
Dit is dus tijdens de latere besluitvormingsprocedure en niet gedurende de
m.e.r.-procedure. Binnen de 30 dagen na aanvang van de
terinzagelegging bezorgt het college de bij hen binnengekomen reacties
van inwoners en eigen opmerkingen aan de Dienst Mer.
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De terinzagelegging van de kennisgeving vond plaats bij de gemeenten
Haacht, Boortmeerbeek en Kampenhout respectievelijk van 9, 7 en 10
oktober 2013 tot en met 7, 5 en 8 november 2013. Omdat er ook een
milieubeoordeling van een plan wordt uitgevoerd, is de kennisgeving ook
overeenkomstig de bepalingen voor terinzagelegging van een
kennisgeving van een plan-MER bekend gemaakt en ter inzage gelegd.
Hiertoe werd de terinzageleggging verlengd en op de door de regelgeving
bepaalde wijze aangekondigd. De nota lag ook ter inzage van 6 november
tot en met 6 december op de gemeentehuizen van bovenvermelde
gemeenten en bij de dienst Mer. De kennisgeving was ook raadpleegbaar
op de website van de dienst Mer en van de provincie Vlaams-Brabant. De
kennisgeving werd aangekondigd in de krant De Standaard van 2
november 2013. Parallel werden adviezen aan de administraties en
openbare besturen aangevraagd.
Op basis van inspraakreacties van de inwoners en reacties van de
aangeschreven administraties en openbare besturen en na een informele
vergadering met de initiatiefnemer, de erkende deskundigen en
administraties (overleg op 17 december 2013) stellen de medewerkers van
de Dienst Mer richtlijnen op die de initiatiefnemer moet volgen bij het
opstellen van het milieueffectrapport. De Dienst Mer betekent deze
richtlijnen binnen de 70 dagen na volledigverklaring van de kennisgeving
aan de initiatiefnemer, de betrokken overheden, administraties en het
college van burgemeester en schepenen van de betrokken
gemeentebesturen. Deze richtlijnen zijn een openbaar document en elke
burger kan ze bij de milieuambtenaar van zijn gemeente opvragen. Deze
richtlijnen zijn beschikbaar op de webstek www.mervlaanderen.be.

Na indiening van het MER bij de Dienst Mer controleert deze of het MER
beantwoordt aan de inhoudelijke vereisten van de richtlijnen, opgemaakt
werd volgens de in de kennisgevingnota voorgestelde methodiek en of de
opmerkingen die geformuleerd werden tijdens de ontwerptekstbespreking
werden verwerkt. Daarna keurt de Dienst Mer het MER goed of af en stelt
ze een goedkeurings- of afkeuringverslag op. Deze goed- of afkeuring
wordt binnen een termijn van 40 dagen na het indienen betekend aan de
initiatiefnemer, de betrokken overheden, administraties, de MERcoördinator en het college van burgemeester en schepenen van de
betrokken gemeentebesturen. Een goedgekeurd plan-MER is - in het
kader van een RUP-procedure - vereist ten behoeve van de voorlopige
vaststelling. Een goedgekeurd project-MER maakt deel uit van de
vergunningsaanvraag.
Figuur 1-1 geeft een overzicht van de projectMER-procedure.

Uitvoeringsfase
Tijdens de uitvoeringsfase stelt het team van erkende deskundigen het
MER op onder leiding van een MER-coördinator. Het ontwerprapport wordt
vervolgens ingediend bij de Dienst Mer en wordt besproken op de
ontwerptekstbespreking.
Beoordelingsfase

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 12 van 327

1.2

Leeswijzer

Voor u ligt het project-MER voor de herinrichting van de stationsomgeving
van Haacht. In dit project-MER worden ook de milieueffecten die gepaard
gaan met de herinrichting van de stationsomgeving Haacht onderzocht op
planniveau,
Om de doorstroming op de N21 ter hoogte van Haacht station te
verbeteren en om de veiligheid te verhogen, zal een ongelijkgrondse
kruising aangelegd worden. Om het project planologisch realiseerbaar te
maken, is een ruimtelijk uitvoeringsplan vereist. Het PRUP legt het tracé
voor deze weg vast en past deze in in haar omgeving.
Het dossier bevat volgende onderdelen:
De eerste hoofdstukken bevatten onder meer een aantal algemene
gegevens en een uitvoerige beschrijving van het plan en het project. Na
een inleiding waarin de procedures van project-m.e.r. worden toegelicht,
worden onder hoofdstuk 2 algemene inlichtingen weergegeven. Hoofdstuk
3 bevat de verantwoording en de doelstellingen en de administratieve
voorgeschiedenis van het plan en project. In hoofdstuk 4 worden het plan
en project ruimtelijk en juridisch en beleidsmatig gesitueerd. In
hoofdstukken 5 en 6 worden voor respectievelijk het plan en het project
een uitvoerige beschrijving weergegeven. In hoofdstuk 7 wordt een
overzicht gegeven van de alternatieven die door de initiatiefnemer werden
onderzocht, maar niet weerhouden werden. Hoofdstuk 8 omvat het
geïntegreerd ontwikkelingsscenario. In hoofdstuk 9 zijn de resultaten van
uitgevoerde voorstudies opgenomen. Hoofdstuk 10 geeft een overzicht
van de algemene methodologie van de effectbespreking, waarbij een
scoping op diverse niveaus wordt uitgevoerd.
Figuur 1-1: Overzicht van de projectMER-procedure

Uit deze scoping blijken volgende disciplines binnen dit MER relevant te
zijn:
Mobiliteit
Geluid en trilliingen
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Lucht
Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Fauna en Flora
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Mens – ruimtelijke aspecten

eveneens een overzicht gegeven van de milderende maatregelen en
aanbevelingen en hun doorwerking in het verdere procesverloop.
Vervolgens omvat de integratie en eindsynthese een overzicht van de
milieueffecten op planniveau en een conclusie aangaande de
milieueffecten op planniveau.

In de hoofdstukken 11 en 12 omvatten per discipline de afbakening van
het studiegebied en de beschrijving van de referentietoestand (huidige
situatie en ontwikkelingsscenario).

Ook de vastgestelde cumulatieve effecten worden gesitueerd en het
belang ervan voor het MER wordt geduid. Vervolgens worden de
conclusies van de verscherpte natuurtoets beschreven.

In hoofdstukken 13 worden de milieueffecten beschreven en onderzocht
per discipline op planniveau.

Ten slotte omvat hoofdstuk 17 de relevante bijlagen, waaronder
relevant juridisch en beleidsmatig kader, (meet)gegevens
kaartenbundel.

het
en

In hoofdstuk 14 worden per milieudiscipline de mogelijke milieueffecten in
kaart gebracht op projectniveau. Per discipline wordt dezelfde indeling
gevolgd, namelijk: toegepaste methodologie, beschrijving en beoordeling
mogelijke milieueffecten tijdens aanlegfase en exploitatiefase en
beschrijving van milderende maatregelen en aanbevelingen. De
deskundigen formuleren milderende maatregelen als dwingend om
aanzienlijke effecten te mitigeren. Verder wordt per milieudiscipline een
synthese van de milieueffecten weergegeven in tabelvorm en worden
leemten in de kennis en voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie
geformuleerd. Binnen de discipline fauna en flora worden de elementen
voor een verscherpte natuurtoets geïntegreerd. Ook worden de elementen
voor de watertoets aangehaald.
Grensoverschrijdende effecten zijn niet van toepassing (hoofdstuk 15).
Na de bespreking per discipline omvat hoofdstuk 16 de integratie en
eindsynthese. Vooreerst wordt hierbij wordt een overzicht gegeven van de
belangrijkste milieueffecten op projectniveau en wordt een conclusie
aangaande de milieueffecten in het algemeen en de afweging tussen de
verschillende uitvoeringsalternatieven en het alternatief met inpassing van
een tram in het bijzonder geformuleerd. In deze eindsynthese wordt
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2

2.1

Situering van het proces van
de planMER screening en de
project-MER

Beschrijving en noodzaak van het planproces en het
project

Ter hoogte van Haacht-Station vormt de overweg een knelpunt voor de
doorstroming op de N21 (zie kaart 1 t.em. 2). Deze overweg houdt tevens
een veiligheidsrisico in. Om de doorstroming op de N21, een secundaire
weg type II, te verbeteren en om de veiligheid te verhogen zal een
ongelijkgrondse kruising aangelegd worden. Zodoende wordt de
verzamelfunctie van de N21 gegarandeerd. Deze ingreep ondersteunt
eveneens de ontwikkelingsperspectieven op Vlaams niveau om deze
spoorlijn verder uit te bouwen als hoofdspoorwegennet voor het
goederenvervoer
Om het project planologisch realiseerbaar te maken, is een ruimtelijk
uitvoeringsplan vereist. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)
wil dan ook een oplossing bieden aan de huidige gelijkgrondse kruising
van de N21 met de spoorlijn Mechelen-Leuven. Het PRUP legt het tracé
voor deze weg vast en past deze in in haar omgeving (kaart 3 en 4).
Doordat het PRUP rechtstreeks voortvloeit uit het plan voor de
ongelijkgrondse kruising en er dermate mee is verbonden, worden de

milieueffectbeoordelingen van het betreffende deelplan van het PRUP en
van het project van de ongelijkgrondse kruising op elkaar afgestemd. In
het projectMER worden de mogelijke varianten voor deze ongelijkgrondse
kruising, nl. een tunnel of een brug, onderzocht.
Daarnaast wordt het PRUP opgemaakt ter optimalisatie van het station
Haacht, een regionaal openbaarvervoersknooppunt volgens de
richtinggevende bepalingen van het ruimtelijk structuurplan VlaamsBrabant en addendum. De huidige zonering van het gewestplan en de
afbakening
van
het
VEN-gebied
beperken
de
ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden voor de uitbouw van deze omgeving als een
regionaal herkomststation.
Als laatste wenst de provincie met dit PRUP het zicht op het
landschappelijk baken Brouwerij van Haacht te vrijwaren en de
oriëntatiefunctie binnen het landschap te behouden en te versterken,
conform de ontwikkelingsperspectieven van het ruimtelijk structuurplan
Vlaams-Brabant.

2.2

Gegevens initiatiefnemer
Gegevens initiatiefnemer plan

Provinciebestuur Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven
Gegevens initiatiefnemer project
Agentschap Wegen en Verkeer
Wegen en Verkeer, Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 81
3000 Leuven
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Gegevens initiatiefnemer uitvoering project
Agentschap Wegen en Verkeer
Wegen en Verkeer, Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 81
3000 Leuven

2.3

Infrabel nv
Marcel Broodthaersplein 2
1070 Brussel

Toetsing aan de MER-plicht en aan de MER-filosofie

PlanMER
2
Door de inwerkingtreding van het plan-m.e.r.-decreet van 27 april 2007
dient in het planproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) formeel
rekening gehouden te worden met het onderzoek van milieueffecten die de
realisatie van de bestemmingen in dit RUP kunnen teweegbrengen.

onderworpen, maar waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek
tot ontheffing kan indienen.
Voorliggend project is niet van rechtswege projectMER-plichtig, gezien dit
project niet is opgenomen in Bijlage I of Bijlage II van bovenvermeld
besluit. Om een afdoende beslissing te kunnen nemen inzake de afweging
brug of tunnel en om het milieuaspect volwaardig deel te laten uitmaken
binnen het beslissingstraject, werd door AWV Vlaams-Brabant het initiatief
genomen tot de opmaak van een projectMER. Mede op basis van de
resultaten van dit projectMER zal de beslissing inzake brug of tunnel
genomen worden.

2.4

Voorstel team MER-deskundigen
Interne deskundigen
Bart Tops, AWV Vlaams Brabant, Dienstkring Leuven
Karen Dirickx, Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Ruimtelijke ordening,
Planoloog

In de praktijk betekent dit dat ook voor het geplande PRUP
Stationsomgeving Haacht de milieueffecten van de opgenomen
planelementen op planniveau onderzocht dienen te worden. Rekening
houdend met een geïntegreerde aanpak, worden ook deze milieueffecten
op planniveau onderzocht in de verdere uitwerking van het projectMER.

-

ProjectMER
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage bepaalt in bijlage I de categorieën van projecten die
overeenkomstig artikel 4.3.2, § 1 van het decreet aan de project-m.e.r.
worden onderworpen en waarvoor een project-MER moet worden
opgesteld. In Bijlage II van bovenvermeld besluit worden de categorieën
van projecten bepaald die aan een project-m.e.r. moeten worden

Discipline

Naam

Coördinator

Rik
Houthaeve

Lucht

Jan
Verstraeten
Guy Putzeys
Sofie
Heirman
Sofie
Heirman
Sofie
Heirman

Externe deskundigen

Geluid en trillingen
Bodem
Grondwater

2

Decreet van 27 april 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 (BS 20/06/2007)

Oppervlaktewater

Erkenningsnummer

Erkenning
tot

MB/MER/EDA-EDA048/V6

Onbepaalde duur

MER/EDA/393-V4
MB/MER/EDA/656-V1

Onbepaalde duur
9/10/2015
9/10/2015
9/10/2015

MB/MER/EDA/639
MB/MER/EDA/639
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Discipline

Naam

Erkenningsnummer

Erkenning
tot

Fauna en flora

Rebecca
Devlaeminck
Rik
Houthaeve

MB/MER/EDA/579-V1

Onbepaalde duur

MB/MER/EDA/520-V3

Onbepaalde duur

MB/MER/EDA/579-V2

Onbepaalde duur

Landschap,
bouwkundig
erfgoed en
archeologie,
deeldomeinen
landschap en
bouwkundig
erfgoed
Landschap,
bouwkundig
erfgoed en
archeologie,
deeldomeinen
landschap en
archeologie
Mens - deeldomein
ruimtelijke aspecten
Mens - deeldomein
mobiliteit

Paul Durinck

2.5

Verdere procedures en besluitvorming

2.5.1

Verscherpte natuurtoets

Het plan- en projectgebied is deels gelegen in de Grote eenheid natuur
(GEN) ‘De vallei van de Leibeek tussen Boortmeerbeek en Wespelaar’
zodat een VEN-toets of verscherpte natuurtoets dient opgesteld te worden.
Deze verscherpte natuurtoets wordt op de beide niveaus geïntegreerd,
zowel in het onderzoek naar milieueffecten op plan-niveau in functie van
het op te maken PRUP als in het projectMER bij de discipline Fauna en
flora in functie van de vergunningsaanvraag.

2.5.2

Rik
Houthaeve
Rik
Houthaeve

MB/MER/EDA/520-V3

Onbepaalde duur

MB/MER/EDA/520-V3

Onbepaalde duur

Daarnaast werken ook Arne Maes (disciplines bodem, grond- en
oppervlaktewater), Rebecca Devlaeminck (coördinatie, discipline fauna en
flora), Charlotte Verlinden (coördinatie, disciplines landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie en mens-ruimtelijke aspecten), Marloes Cattersel
(discipline mobiliteit) en Sven Loridan (discipline geluid en trillingen) mee
aan het MER.
De aspecten licht en hinder worden binnen het MER opgenomen in de
disciplines fauna en flora en mens-ruimtelijke aspecten. De coördinator
waakt erover dat de aspecten toxicologie en psychosomatische aspecten
binnen het MER opgenomen worden. Deze laatste worden opgenomen in
de discipline mens-ruimtelijke aspecten.

Watertoets

De nodige elementen voor het opstellen van een watertoets conform de
bepalingen van het decreet Integraal Waterbeleid worden aangeleverd.

2.5.3

Ontheffing van de planMER-plicht

Rekening houdend met het plan-m.e.r.-decreet van 27 april 20073 dienen
worden de milieueffecten van de in het PRUP op te nemen planelementen
onderzocht te worden. Rekening houdend met een geïntegreerde aanpak,
worden deze milieueffecten op planniveau onderzocht in de verdere
uitwerking van het projectMER.
Door deze werkwijze, kan in het verder verloop van dit plan een ontheffing
van de planMER-plicht bekomen worden doordat in dit document de te
verwachten gevolgen voor mens en milieu systematisch en
wetenschappelijk verantwoord geanalyseerd en geëvalueerd worden
waarbij voldaan wordt aan de essentiële kenmerken van een planMER.
3

Decreet van 27 april 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 (BS 20/06/2007).
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2.5.4

Opmaak provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)
stationsomgeving Haacht

Op basis van de resultaten van de resultaten van het milieuonderzoek,
wordt het voorontwerp van PRUP aangepast en opnieuw voorgelegd in
een plenaire vergadering. Na voorlopige aanvaarding in de provincieraad
wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Na verwerking van de
adviezen en bezwaren wordt het PRUP voor definitieve aanvaarding
voorgelegd aan de provincieraad. Het PRUP treedt in werking na
goedkeuring door de Vlaamse Regering en 14 dagen na de bekendmaking
van het goedkeuringsbesluit van de Vlaamse Regering in het Belgisch
Staatsblad.

2.5.5

Stedenbouwkundige vergunning

Het goedgekeurde MER zal deel uitmaken van de vergunningsaanvraag
Het project-MER wordt samen met de aanvraag van stedenbouwkundige
vergunningen ingediend. In het kader van de vergunningsprocedure is een
openbaar onderzoek voorzien waarin de vergunningsaanvraag samen met
het project-MER gedurende 30 dagen ter inzage gelegd wordt. Tijdens
deze periode kan iedereen zijn bezwaren of opmerkingen formuleren. De
vergunningverlenende overheden moeten zich daarna uitspreken over elk
van de ingediende bezwaren en opmerkingen. Deze uitspraken moeten
voldoende gemotiveerd zijn. Uiteindelijk wordt een beslissing genomen
met betrekking tot de vergunningsaanvraag. Bij deze beslissing dient een
watertoets uitgevoerd te worden.
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3

Verantwoording

De veiligheid ter hoogte van de overweg vormt een bijkomend probleem.
Het is dan ook de betrachting van Infrabel om zoveel mogelijk overwegen
af te schaffen.
Daarnaast is er nood aan optimalisatie van het station van Haacht. Het
station van Haacht is geselecteerd als een regionaal openbaar
vervoersknooppunt volgens de richtinggevende bepalingen van het
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant en addendum (richtinggevend
deel, p. 275, tabel 39 openbaar vervoersknoopunten). In het
richtinggevend deel, p. 274, wordt het station benoemd als regionaal
herkomststation.

3.1

Probleemstelling, verantwoording en doelstellingen

3.1.1

Probleemstelling

Ter hoogte van Haacht-Station (zie kaart 1 en 2) wordt de doorstroming op
de N21 momenteel verhinderd door het frequent sluiten van de overweg.
Volgens de bindende bepalingen van het provinciaal ruimtelijk
structuurplan Vlaams-Brabant is de N21 vanaf de N211 (Steenokkerzeel)
tot aan het centrum van Haacht geselecteerd als een secundaire weg type
II. Secundaire wegen type II spelen een belangrijke rol in het
verzamelen/ontsluiten van mobiliteitsgenererende elementen op
provinciaal niveau naar het hoofd- en primaire wegennet. Snelheid is
hierbij ondergeschikt aan de doorstroming. Spoorlijn 53 Mechelen –
Leuven is op het gebied van goederen- en personenverkeer een
belangrijke verbinding.
Door de hoge frequentie is de overrweg dagelijks ruim 6u gesloten met
stilstaand en aanschuivend verkeer tot gevolg. Daarenboven zorgt deze
congestie ervoor dat de ingang van de stelbussen ter hoogte van het
Haacht-Station geblokkeerd wordt, waardoor bussen de stelplaats niet
kunnen verlaten en bijgevolg hun diensten te laat aanvangen. Algemeen
kan dus gesteld worden dat het regelmatig gesloten zijn van de overweg
de doorstroming van het autoverkeer, het openbaar vervoer en het
fietsverkeer hindert.

Het betreft concreet:
de inplanting van het station en pendelparking: Omwille van de functie
als herkomststation dienen voldoende parkeerplaatsen (auto + fiets)
voorzien te worden (ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant,
richtinggevend deel, p. 274).
de voorzieningen op en rond de knooppunten: de woningen aan de
Stationsstraat, zuidelijk van de spoorweg verzorgen niet alleen de
relatie met de kern Haacht-centrum maar bieden eveneens
mogelijkheden om een aantal voorzieningen in deze omgeving te
brengen. Omwille van hun ligging in industriegebied volgens het
gewestplan wordt de kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van het
gebied beperkt.
De huidige zonering van het gewestplan (kaart 5) en de afbakening van
het
VEN-gebied
(kaart
13)
beperken
de
ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden voor de uitbouw van deze omgeving als een
regionaal herkomststation. Het huidig stationsgebouw en de pendelparking
zijn in groengebied gelegen volgens het gewestplan en binnen de
perimeter van het VEN.
Naast bovenstaande elementen stellen zich verder nog volgende actuele
knelpunten:

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 19 van 327

weigering van aanvraag tot volledige vernieuwing van de stelplaats
van De Lijn;
weigering vergunning voor uitbreiding en heraanleg pendelparking;
onveilige toegang tot de brouwerij van Haacht en beperkte
uitbreidingsmogelijkheden door de ligging van een deel van de
bedrijvenzone in woongebied volgens het gewestplan;
weinig kwaliteitsvolle aanleg van de stationsomgeving.
Als laatste dient aangehaald dat de Brouwerij van Haacht binnen het
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant geselecteerd werd als
landschappelijk baken. Landschappelijke bakens zijn de visuele
blikvangers die mee het landschapsbeeld bepalen en dikwijls als
oriënteringspunt fungeren.
Rekening houdend met de gewenste ontwikkelingsperspectieven op
Vlaams niveau om de bestaande spoorlijn verder uit te bouwen als
hoofdspoorwegennet voor goederenvervoer, wil men aan de bestaande
congestie- en veiligheidsproblemen een oplossing bieden door de huidige
gelijkgrondse kruising te vervangen door een ongelijkgrondse kruising,
zodat enerzijds de verzamelfunctie van de N21 gegarandeerd kan worden
door het realiseren van een vlotte doorstroming en anderzijds de
stationsomgeving opgewaardeerd kan worden.

projectgebied. In functie van zijn erkenning als regionaal station en de
betekenis hiervan voor Haacht en zijn ruimere omgeving, wordt het station
van Haacht opgewaardeerd. Deze opwaardering heeft tot doel:

1.
2.
3.
4.

versterken van de relatie van het station met zijn ruimere omgeving
het optimaliseren van het openbaar vervoersknooppunt
uitbouw van een kwalitatieve stationsomgeving
verdichting van de stationsomgeving

Belangrijk hierbij is dat bij deze opwaardering rekening gehouden wordt
met het schaalniveau van het station en de draagkracht van de ruimte. Om
de functie van de spoorlijn als hoofdspoorlijn voor het goederenvervoer en
de N21 als secundaire weg type II te optimaliseren worden beide
losgekoppeld van elkaar. De inrichting van een ongelijkgrondse kruising is
hiervoor noodzakelijk.
Volgende ruimtelijke concepten vormen de uitgangspunten van het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Met de gepaste flexibiliteit kunnen
deze concepten inspelen op veranderende situaties, (technische) kennis
en inzichten. Deze ruimtelijke concepten zullen juridisch vertaald worden in
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Stationsomgeving Haacht’.
Poort tot Haacht(-station)

3.1.2

Doelstellingen en detailleringsgraad PRUP Stationsomgeving
Haacht

In eerste instantie werd het PRUP bedoeld om de ongelijkgrondse kruising
van de N21 en de spoorlijn mogelijk te maken.
In de visievorming van het PRUP werd deze problematiek verruimd tot een
visievorming rond de stationsomgeving waarbinnen een kader en
draagvlak voor de concrete projecten opgemaakt wordt. De visievorming is
opgebouwd uit een aantal structurerende ruimtelijke concepten die
betrekking hebben op de ruimtelijke en verkeersstructuur van het

De stationsomgeving van Haacht dient
uit te groeien tot een ontvangstruimte
voor de bewoner en bezoeker van
Haacht en de ruimere omgeving. Dit
vereist niet alleen een opwaardering
van de stationsomgeving op zich maar
tevens
het
verduidelijken
en
vormgeven van de relaties met haar
omgeving.
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Stationsomgeving als schakel tussen de tweeledige structuur
De van oudsher aanwezige tweeledige structuur, met name de belangrijke
groenstructuur van de Leibeekvallei in het noorden en de bebouwde
structuur van de kern Haacht-Station in het zuiden, wordt als een kwaliteit
ervaren en dient verder versterkt te worden. De stationsomgeving dient
hierbinnen uitgebouwd tot een schakel die beiden met elkaar verbindt. Om
deze schakelfunctie te vervullen dient het projectgebied een duidelijke
eigen identiteit te krijgen met een herkenbaar ‘gezicht’ naar de omgeving.
De achterkantsituaties die er nu bestaan naar de twee aangrenzende
gebieden dienen omgevormd tot ‘voorkanten’.
Stationsomgeving als transferium
Naast de relaties met haar omgeving
verdienen ook de relaties die intern
ontstaan binnen de stationsomgeving
de nodige aandacht. De interne
uitwisselingen, eigen aan deze plek,
dienen geoptimaliseerd. Het betreft
enerzijds het verbeteren van de
overstap tussen de verschillende
vervoersmodi
en
anderzijds
het
opwaarderen van de ruimte als
verblijfsruimte op zich.
Verdichte stationsbuurt
Aansluitend bij de goede bereikbaarheid en zijn functie als poort tot Haacht
dient deze omgeving verder verdicht te worden. Het betreft enerzijds een
ruimtelijke verdichting, met name deze van de bebouwing en anderzijds
een verdichting van de functies. Deze verdichting draagt tevens bij aan de
versterking van de eigen identiteit van de stationsomgeving. De verdichting
gebeurt op schaal van de woonkern Haacht-Station.

N21: vlotte doorstroming
Het knooppunt tussen de spoorlijn en de
N21 dient geoptimaliseerd zodat beide
zich naar hun gewenste functie verder
kunnen ontwikkelen. Er dient hierbij in
het bijzonder gezocht naar het
optimaliseren van de doorstroming van
het openbaar vervoer en de fietsers op
de N21.
De N21 dient herkenbaar te zijn als
hoofdrichting. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de weg zelf en de
kruispunten met andere wegen.
Ongeacht de maatregelen die genomen worden om de doorstroming te
garanderen, dienen de aanpalende functies steeds bereikbaar te blijven.
Strategische positie brouwerij Haacht
De brouwerij van Haacht dient zich binnen deze omgeving duidelijker te
positioneren. Het betreft enerzijds de versterking van de toegang van de
brouwerij op de N21 wat tevens de verkeersveiligheid op deze plek
verbetert. Anderzijds dient de brouwerij een adres te krijgen binnen de
stationsomgeving die als poort functioneert voor Haacht en haar ruimere
omgeving. Zij kan bijdragen aan de ontwikkeling van de identiteit van deze
strategische plek.
Voor de stationsomgeving werd een inrichtingsstudie opgesteld. Deze
wordt beschouwd als richtinggevend voor een mogelijke invulling maar zal
niet concreet vertaald worden in het PRUP (wel achterliggende concepten)
omdat het PRUP voldoende flexibel moet zijn om ook andere redelijke
invullingen die aan de vooropgestelde concepten voldoen toe te laten.
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3.1.3

Inrichtingsstudie

De inrichtingsstudie dd. 2008 steunt op volgende inrichtingsconcepten.
Station en brug: twee blikvangers voor een nieuwe ruimte
De nieuw te bouwen brug wordt in de toekomst
erg
beeldbepalend
voor
de
hele
stationsomgeving. Uit het gekozen tracé vloeit
vanzelf een gebogen vorm voort, het dynamische
verkeerskarakter kan nog versterkt worden door
bijzondere aandacht te besteden aan de
vormgeving, materiaalkeuze en detaillering van
deze constructie.
Om de centrale rol van het station te onderlijnen,
in wisselwerking met de brug, is de opwaardering van dit gebouw op
termijn sterk aan te bevelen. Een expliciete vorm die verwijst naar de brug
en er qua schaal mee in verhouding staat, maakt dat de beide constructies
samen de blikvangers vormen van deze nieuwe omgeving.
Steenweg en spoorlijn: twee hoofdrichtingen als ontwerplijnen
De rechtlijnigheid van de steenweg en het verre
perspectief langs de spoorlijn vormen de twee
hoofdrichtingen van de infrastructuur in deze
omgeving. Het ontwerp ent zich op deze beide
richtingen om, in combinatie met de vloeiende
lijnen van de vernieuwde stationsluifel en de brug,
toch een zekere rust te bewaren in het geheel.
Voor de steenweg betekent dit een zeer
zorgvuldige uitlijning van het nieuwe profiel, in
combinatie met een zekere verticale lineariteit in bebouwing, groen en
verlichting. Op het stationsplein wordt zowel de inrichting van de publieke
ruimte als de inpassing van nieuwe bebouwing voorzien, vertrekkend
vanuit de evenwijdigheid met de spoorlijn.

Geen plein met wanden, maar open perspectieven
Voor de verdere ontwikkeling van het
‘stationsplein’ van Haacht, wordt niet vertrokken
van een klassiek stedelijk patroon met een plein
als publieke ruimte, afgebakend door vier
wanden. Dergelijk plein heeft over het algemeen
slechts enkele visuele linken met de omgeving via
de straten die er op uitkomen. Hier past eerder
een open concept.
Hier wordt de ruimte aan de ene zijde afgebakend
door de lineaire bebouwing aan de overzijde van de steenweg, aan de
andere kant door de brug. Aan beide zijden zijn de doorkijken naar het
achterliggende landschap en de perspectieven naar de wijdere omgeving
essentieel, tussen de gebouwen door, onder de brug en langs het spoor.
Perrons als basispatroon voor de hele stationsomgeving
Het ‘perron-concept’ beoogt de creatie van een
leesbare stationsomgeving: evenwijdige stroken,
parallel aan het spoor, structurerend zowel voor
de bebouwing als in de publieke ruimte, voor de
trein, de bus en later de tram. De opeenvolging
ervan houdt een zekere gradatie in, met de
treinperrons als ‘snelste’ en de ‘tragere’
evenwijdig hiermee.
Dit perronconcept wordt doorvertaald naar de
extra infrastructuur en de hele inrichting van de plek. Liften en trappen
voor een toegankelijk station, luifels, de fietstunnel, fietsstallingen, kissand-ride-stroken en parkings, alles wordt uitgelijnd vanuit dit concept. Het
zou nog aan kracht winnen als ook de nieuwe stelplaats van de Lijn hier
ruimtelijk zou bij aansluiten.
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Koppen aan de steenweg, gradatie in de bebouwde perrons
Voor
elk
van
de
nieuw voorziene
bebouwingsstrips parallel aan de spoorlijn,
wordt een bijkomend accent voorgesteld,
telkens gesitueerd aan de kop van de nieuwe
strip. Bestaande markante bebouwing wordt zo
geïntegreerd, tegelijk ontstaat een bepaald
ritme langs de steenweg, dat mee het
rechtlijnige perspectief ervan mee markeert.
Bij de verdere invulling van deze bebouwing
geldt een zelfde gradatie, met de grootste dynamiek aan het station zelf en
ter hoogte van het gebouw van De Lijn. Commerciële ruimtes sluiten hier
zo direct mogelijk bij aan, terwijl eventuele vergaderruimte, kantoren, een
motel of wonen, plaats kunnen krijgen in parallelle perrons iets verder.
Gradatie levendige zuidzijde naar groene noordzijde
De combinatie van deze verschillende
basisconcepten blijft uitgaan van het belang
dat gehecht wordt aan het ‘open karakter’ van
deze toch vrij landelijke omgeving. De gradatie
die in de verschillende deelconcepten wordt
ingebouwd (sneller-trager, meer of minder
dynamiek, meer of minder bebouwing), tekent
en versterkt ook het geheel.
De geleidelijke overgang komt het sterkst tot
uiting in de verdere materialisatie van het groenconcept. De bestaande
tweedeling tussen een meer dynamische zuidzijde en een rustigere groene
noordzijde met de overgang naar het natuurgebied wordt genuanceerd.
Belangrijk is dat de link met het groengebied voelbaar blijft tot in de
stationsomgeving.

3.1.4

Doelstellingen project aanleg van een ongelijkgrondse
kruising op de N21 thv Station Haacht

Zoals hoger gesteld betreft het project de uitwerking en concretisering van
de binnen het PRUP opgestelde doelstelling ten aanzien van de functie
van de spoorlijn als hoofdspoorlijn voor het goederenvervoer en de N21
als secundaire weg type II. De inrichting van een ongelijkgrondse kruising
is hiervoor noodzakelijk.

3.2

Administratieve voorgeschiedenis

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werd op 7 oktober 2004
definitief goedgekeurd.
De site is gelegen binnen de deelruimte Verdicht Netwerk, meer bepaald
het
subgebied
Mechelen-Leuven-Brussel.
Als
gebiedsgerichte
ontwikkelingsperspectieven worden hiervoor onder andere gesteld dat de
multimodale ontsluiting van het gebied dient verbeterd te worden. De
provincie wenst voor dit gebied maximaal de kaart van het openbaar
vervoer te trekken. De bestaande spoorlijnen moeten geoptimaliseerd
worden en snelle busverbindingen op quasi alle assen naar Brussel en
omliggende belangrijke ontwikkelingspolen dienen uitgebouwd te worden.
Het RSVB selecteert Haacht-station als woonkern. De ontsluiting van de
woonkernen wordt maximaal gestuurd naar het openbaar vervoer.
Het
projectgebied
maakt
natuurverbindingsgebied 12 b.

daarnaast

deel

uit

van

het

Het station van Haacht wordt geselecteerd als een regionaal knooppunt.
Het station te Haacht betreft een herkomstlocatie. Prioritaire aandacht
dient besteed aan de uitbouw van een performant voor- en natransport
met de fiets of openbaar vervoer. Een goede aansluiting met de lokale en
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regionale openbaar vervoerlijnen is essentieel. Autoparkeervoorzieningen
blijven echter onvermijdelijk. Voldoende overstapmogelijkheden en
parkeerfaciliteiten (auto+fiets) dienen dan ook voorzien te worden.
Specifieke aandacht dient besteed te worden aan de toegankelijkheid voor
reizigers met een handicap.
Naast zijn functie als herkomststation vormt het station te Haacht een
knooppunt binnen het fijnmazig toeristisch-recreatief knopennetwerk van
de open schicht. Spoorlijnen bieden de mogelijkheid om de recreanten van
de verschillende omliggende stedelijke gebieden een toegang tot de open
schicht te geven. Het station van Haacht vormt hierbinnen de poort tot de
Dijlevallei, jachthaven Kampenhout-Sas en de Vijverbossen.
De N21 werd geselecteerd als een secundaire weg type II. De snelheid is
ondergeschikt aan de activiteiten en de doorstroming. Om de
verkeersleefbaarheid op sommige delen te garanderen zijn maatregelen
nodig, die overeenkomen met het uitbouwen van een filter. Een dergelijke
filter is onder ander de inrichting van de kern Haacht-station ter hoogte van
de N21 volgens het doortochtprincipe.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant selecteert de brouwerij te
Haacht als een landschappelijk baken. De provincie wenst het zicht op
deze bakens te vrijwaren en de oriëntatiefunctie binnen het landschap te
behouden en te versterken.
2002: Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Haacht
In het GRS Haacht werd de opmaak van een ontwikkelingsvisie van de
stationsomgeving Haacht opgenomen. Het ruimtelijk structuurplan van de
gemeente Haacht werd op 20 september 2012 door de Deputatie van
Vlaams-Brabant goedgekeurd.
Het strategisch actieplan van dit structuurplan voorzien als prioriteit de
verdere uitwerking van het provinciale planningsproces voor de
stationsomgeving van Haacht. Dit wordt benoemd als een strategisch
projectgebied in het beleid voor kernversterking.

Delen van de Leibeekvallei worden aangeduid als natuurkerngebied, de
rest wordt aangeduid als verwevingsgebied. Het is een open ruimte gebied
van bovenlokaal belang. De Leibeekvallei wordt uitgebouwd tot een
groene ecologische as met prioriteit voor natuurbehoud en – ontwikkeling.
Er zijn ook mogelijkheden voor recreatie en toerisme. De aandacht zal dan
ook gaan naar het bestendigen, de ontwikkeling (het verhogen van de
graad van natuurlijkheid), het creëren van een grotere diversiteit in deze
bossen.
Daarnaast selecteert het structuurplan de Leibeekvallei als openruimtecorridor. Het versterken en behoud van de valleien als openruimtecorridors en het accentueren van de dwarsverbindingen van de
beekvallei, waar ze doorsneden wordt door infrastructuren, staat hierbij
voorop. De open ruimtecorridors worden gevrijwaard van verdere
bebouwing.
De stationsomgeving maakt deel uit van de bipool structuur gevormd door
de kernen Haacht-station en Wespelaar. Hiervoor wordt een verdere
verdichting en inbreiding vooropgesteld. In de bipool Haacht-Station en
Wespelaar liggen de drie voornaamste poorten tot de gemeente: de
dubbele poort aan het station waar ook de N21 de gemeente binnenkomt
en het station van Wespelaar. De inrichting van de stationsomgeving moet
de poortfunctie onderstrepen. Station Haacht dient uitgebouwd tot
hoofdstation, als een van de knooppunten waar verschillende
verkeerstromen samenkomen. Hierbij moet het uitgangspunt een
makkelijke en veilige overstap van het ene op het andere transportmiddel
zijn. Dit impliceert de vergroting van de parking, de inrichting van een
comfortabele bushalte en de verhoging van de bereikbaarheid voor fietsers
en voetgangers zowel van op de N21 als via de achterzijde.
Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden een aantal bakens
geselecteerd. De Brouwerij van Haacht behoort hiertoe.
Een andere positief ervaren beeldbepalend element in het landschap,
geselecteerd als ankerplaats, is het gebouw buurtspoorweg' aan Haacht-
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Station. De stelplaats van de buurtspoorweg wordt echter als een negatief
ervaringbeeldbepalend element opgenomen.
2004: Streefbeeldstudie N26-N267-N21
De streefbeeldstudie werd in opdracht van het Vlaams Gewest uitgewerkt
vanuit ondermeer de problematiek van een aantal gevaarlijke punten op de
N26, N267 en de N21. Het ontwerpstreefbeeld werd eind 2004
goedgekeurd door de PAC. Deze nota behandelt ook de problematiek van
doorstroming op de N21 t.h.v. de spoorwegovergang te Haacht. In het
ontwerpstreefbeeld werden er diverse mogelijkheden van een
ongelijkgelijkvloerse kruising opgesomd. Hiervoor werden diverse
varianten onderzocht van tunnels gelegen aan beide zijden van de N21 en
binnen het tracé van de bestaande N21. In dit onderzoek werden de
varianten gelegen aan de noordwestelijke zijde van de N21 (zijde van de
Brouwerij van Haacht) en deze gelegen in de N21 verlaten omwille van de
aanzienlijke consequenties op vlak van ruimteinname en toegankelijkheid
(Brouwerij, stelplaats van De Lijn en geplande voorpost van de
brandweer). Wel werd een tunnel aan de andere (zuidoostelijke) zijde van
de N21 verder in overweging genomen.
In het verdere onderzoek en verdere afweging (stuurgroep van de
streefbeeldstudie op 11 juni 2004) werd deze optie, omwille van de grote
aansnijding van het kwetsbare vallei, aangepast tot een meer gebundelde
ligging met de bestaande en geplande infrastructuur en bebouwing (o.a.
de geplande nieuwe voorpost van de brandweer, de het in te richten
stelplaats van de N21). Maar uiteindelijk werd het voornemen voor een
dergelijke tunnel toen toch verlaten omwille van de gevreesde impact en
de kostprijs.
Voor een overzicht van de onderzocht maar niet weerhouden alternatieven
wordt verwezen naar Hoofdstuk 7.
2007: Ontwikkelingsvisie stationsomgeving Haacht
Op initiatief van het Agentschap Wegen en Verkeer - AWV VlaamsBrabant, de gemeente Haacht en de provincie Vlaams-Brabant werd een
geïntegreerde visie uitgewerkt om de ontwikkelingsmogelijkheden van de
stationsomgeving in kaart te brengen en oplossingen te bieden aan de

verschillende problemen. Een samenhangende benadering drong zich op
na bijvoorbeeld een weigering van de aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning voor de volledige vernieuwing van de stelplaats van De Lijn en
een weigering voor uitbreiding en heraanleg van de pendelparking. Ook
de onveilige toegang tot de brouwerij van Haacht en de beperkte
uitbreidingsmogelijkheden (omwille van de door de ligging van een deel
van de bedrijvenzone in een zone bestemd als woongebied) waren
redenen om een geïntegreerde visie uit te werken. Hieraan werd
toegevoegd dat de volledige stationsomgeving een ruimtelijke
opwaardering behoeft.
Bij het uitwerken van de visie werd uitgegaan van volgende
uitgangspunten:
- verbeteren van de doorstroming op de N21;
- ruimtelijke ondersteuning van de verdere uitbouw van de
stationsomgeving Haacht als regionaal openbaarvervoersknooppunt
met aandacht voor de uitbouw van performant voor- en natransport
met de auto, fiets en het openbaar vervoer;
- optimale afstemming tussen de verschillende vormen van vervoer voor
de optimalisatie van het dagelijkse pendelverkeer;
- ontwikkeling van de stationsomgeving als ruimtelijk samenhangend
geheel en kwalitatieve verblijfsruimte;
- verbeteren verkeersveiligheid brouwerij;
- samenbrengen en coördineren van de verschillende betrokken actoren
uit de publieke en de private sector.
Het is in het kader van deze studie dat een nieuw alternatief voor de
ongelijkgrondse kruising van de N21 met de spoorlijn naar voor gekomen
is. Hierbij wordt gekozen voor een brug, gelegen ten zuidoosten van de
N21.
In de studie werden diverse tracéalternatieven voor de brug uitgewerkt.
Telkens werd het voorstel van tracé samen bekeken met een voorstel van
ontwikkelingsmogelijkheden in de omgeving. Na afweging (zie ‘niet
weerhouden alternatieven’ hoofdstuk 7) werd één scenario verder
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uitgewerkt. Hierbij werd rekening gehouden met de vlotte en veilige
verkeerstroming op de N21, de kansen voor de ruimtelijke ontwikkeling
van de stationsomgeving en het maximaal vermijden van het aansnijden
van het VEN-gebied.
2008. Voorontwerp PRUP Stationsomgeving Haacht
Het PRUP voorziet de juridische vertaling van de ontwikkelingsvisie voor
de stationsomgeving en neemt het nieuw tracé (ongelijkgrondse kruising
onder de vorm van een brug) van de N21 op. Het voorontwerp van PRUP
werd besproken in de plenaire vergadering van 30 mei 2008.
Het tracé werd tijdens de voorbereiding van het PRUP nog aangepast
t.g.v. de aanwezigheid van de hoogspanningsmast van Elia. De
aantakkingen op het bestaande tracé werden behouden zoals in het PRUP
maar de as van de brug werd verschoven.

Figuur 3-1: Asverschuiving tracé N21

Naast de uitgangspunten, zoals deze vermeld in de ontwikkelingsvisie voor
de stationsomgeving (zie hierboven), geeft het PRUP ook invulling aan
volgende aspecten:
het wijzigen van de ontsluiting van de elektriciteitscentrale;
het verdichten van de stationsomgeving in de zones in de directe
omgeving van het stationsplein;
het realiseren van een overgang tussen de bedrijvenzone van de
Brouwerij en de woonzone langs de N21 om de woonkwaliteit te
garanderen;
het vrijwaren van het open zicht op het waardevol industrieel
patrimonium van de brouwerij.
Bij de uitwerking van het PRUP wordt rekening gehouden met een
planologische ruil van woon- en industriegebied op de eigendommen van
de brouwerij. Op deze wijze kan de interne werking van de brouwerij
geoptimaliseerd worden en werden de ontwikkelingskansen van de
stationsomgeving mogelijk gemaakt. De ruimtelijke vereisten van het
programma van het PRUP houden een aanpassing in van de grenslijn van
het VEN-gebied en herbestemming van het groengebied (volgens het
gewestplan). Dit is vereist voor de inpassing van het nieuwe tracé van de
N21, het voorzien van een zone voor landschappelijke inpassing ter
hoogte van de spoorweg en voor de realisatie van een busbaan en
vrijliggend fietspad langs de N21 (ten noorden van de stationsomgeving).
2010. Opmaak inrichtingsstudie stationsomgeving Haacht
In december 2009 wordt het studiebureau Stramien door de gemeente
Haacht aangeduid als ontwerper voor de stationsomgeving Haacht. De
opdracht omvat de verdere opmaak van een toekomstvisie van de
stationsomgeving en de opmaak van uitvoeringsplannen voor de
herinrichting van de stationsomgeving. De uitbouw van het station als
multimodaal knooppunt of transferium en belangrijke poort tot de
gemeente. Daarnaast worden eveneens kleinere ingrepen in het openbaar
domein begrepen, zoals de aanleg van een parking, fiets- en
voetgangerstoegang, fietsstallingen, schuilhokken, belichting,…
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Binnen de inrichtingsstudie wordt verder uitgegaan van het nieuwe tracé
van de N21 zoals het voorzien is in het voorontwerp van PRUP. Op dit
tracé is ruimte voorzien voor een busbaan om in aanvulling op het
Gewestelijk Expres Net (GEN) een vlottere doorstroming van het
busverkeer op de N21 te bevorderen. Dit resulteert in een wegprofiel met
drie rijstroken. Binnen dit profiel kan er eveneens een tram worden
aangelegd. De aanleg van een trambaan komt voor uit de Mobiliteitsvisie
2020 van De Lijn (zie ontwikkelingsscenario).
De inrichtingsstudie leidde reeds tot een aantal aanpassingen in de
ontwikkelingsvisie:
- de inrichting van een pendelparking langs de sporen. Het tracé van de
N21 vormt hier niet langer een grens met het VEN gebied;
- de creatie van een overgang naar VEN-gebied los van het tracé van
de N21. Er wordt een natuurlijke overgang voorgesteld vanaf de
huidige tuinen en de pendelparking;
- aanleg van fietsonderdoorgang ten westen van het stationsplein
waardoor de contouren van het PRUP uitgebreid worden.
Bovendien gaf de inrichtingsstudie ook een aantal nieuwe inzichten met
betrekking tot de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de
stationsomgeving. Het zijn de ruimtelijke concepten uit die inrichtingsstudie
die ook verder in de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan van het
gebied. De inrichtingsstudie zelf is uiteraard een mogelijke invulling van
het gebied.

2013. PRUP Stationsomgeving Haacht

Figuur 3-2: Perimeter PRUP 2008 (rood) versus perimeter PRUP 2013 (blauwe contour)

De perimeter van het voorstel van voorontwerp PRUP is gewijzigd ten
aanzien van de perimeter van het voorontwerp PRUP van de plenaire
vergadering van mei 2008. De wijzigingen van de perimeter komen voort
uit:
de inrichtingsstudie die opgesteld wordt binnen het project
‘Stationsomgeving Haacht’
de asverschuiving van de brug/tunnel ten gevolge van de
aanwezigheid van de piloon van Elia en het ontwerp voor de fiets- en
voetgangerstunnel (zie hoger)
de koppeling van de compensatie van de inname van het VEN-gebied
en de verlegging van de Leibeek aan het ruimtelijk uitvoeringsplan
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het typeplan van Elia voor de nodige kromtestralen voor de
toegangswegen voor transformatoren (type 70/MS en 150/MS
transformatoren).
De oostelijk grens wordt daarom niet meer gevormd door het nieuwe tracé
van de N21 en de elektriciteitscentrale van Elia, maar door het nieuwe
tracé van de N21 en de oude trambedding. Bovendien omsluit de grens
van het ruimtelijk uitvoeringsplan in het noorden enkele percelen die als
VEN-gebied zullen worden ingekleurd alsook een zone voor de verlegging
van de Leibeek. De voetweg in het zuiden – oorspronkelijk bedoeld als
nieuwe toegangsweg voor de elektriciteitscentrale van Elia – hoort niet
meer tot het plan gezien deze voetweg als toegangsweg ontoereikend
(boogstralen en breedte) is.

2014. Bijkomend te onderzoeken alternatieven ikv kennisgevingsfase
Binnen de streefbeeldstudie voor de N26-N267-N21 (2004) werd de
haalbaarheid onderzocht voor de aanleg van een tunnel onder de
spoorlijn. Om diverse technische redenen werden, in de fase van de
streefbeeldstudie, de tunnelalternatieven verlaten. In het kader van het
project-MER wordt wel een tunnelvariant onderzocht die binnen de strook
van het brugtracé gelegen is, met andere woorden aan de zuidoostzijde
van de N21. Dit tunneltracé dient, binnen deze ruimtelijke contour, steile
hellingen van 8% en krappe bochten in een tunnel te nemen. Deze zijn
niet optimaal voor het weg- en vrachtwagen(bus)verkeer op een dergelijke
drukke gewestweg. Ook de ligging in een waterrijk gebied bemoeilijkt de
uitvoering. Niettemin werd gevraagd om in het project-MER de vergelijking
met brugalternatief te maken.
Daarnaast wordt rekening gehouden met een beslissing van de Vlaamse
Regering waarbij de aanleg van een trambaan tot Haacht niet als prioritair
beschouwd wordt bij de aanleg van nieuwe tramlijnen in Vlaams-Brabant.
Daarom wordt ook een scenario zonder tram meegenomen in de projectMER.
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4

Situering van het plan en
project

4.1

Ruimtelijke situering

Het plan- en projectgebied situeert zich binnen de provincie VlaamsBrabant en is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Haacht en
Boortmeerbeek (kaart 1 en 2).
De bebouwde omgeving van de kernen Haacht en Haacht-Station worden
van elkaar gescheiden door enerzijds de Leibeek en anderzijds de
spoorlijn Mechelen-Leuven. De spoorlijn vormt de grens voor de
ontwikkeling van de omgeving Haacht-Station.
Dit wordt weergegeven op figuur 4-1.
De brede moerassige zone rondom de Leibeek maakt deel uit van een
grotere groenstructuur rondom de Leibeek. De Leibeekvallei vormt het
grootste gevrijwaarde aaneengesloten openruimtegebied in de regio.
Binnen deze groenstructuur tekent zich nog duidelijk het tracé van de oude
tramlijn af.

Figuur 4-1: Bestaande ruimtelijke structuur

4

Het stationsgebouw bevindt zich aan deze groene zijde (ten noorden van
de spoorlijn). Aansluitend bij het stationsgebouw werd binnen het hoger
gelegen tracé van de voormalige tramlijn een parking ingericht. Omwille
van de aanwezigheid van het station kwamen ook aan deze zijde van de
spoorlijn ontwikkelingen tot stand. Door de ligging van de Leibeek bleef
deze ontwikkeling echter beperkt tot een bebouwingslint van een 100-tal
meter aan beide zijden van de steenweg.
Aan de zuidzijde van de spoorlijn bevindt zich de stelplaats van De Lijn.
Achter deze stelplaats bevindt zich een elektriciteitscentrale. Op het terrein
van De Lijn werd recent een voorpost van de brandweer gebouwd. Tussen
de eigendom van De Lijn en de spoorweg bevindt zich een kleine parking
van de NMBS-holding.
Ten zuiden van de spoorlijn bevindt zich de Brouwerij Haacht.

4

Bron: Provincie Vlaams-Brabant. 2008. PRUP stationsomgeving Haacht.
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Situering van het plan en project

Volgende functies komen vandaag voor
1 Wonen met op enkele plaatsen kleine ambachtelijke bedrijfjes
2 Brandweerkazerne
3 Stelplaats De Lijn
4 Station
5 Café Den Ast
6 Elektriciteitscentrale Elia
7 VEN-gebied en Leibeek
8 Zuiveringsstation Aquafin
9 Brouwerij Haacht
10 Pendelparking
11 Haachtse Hondenclub

11
8
1

1
5
4

1
2
9

7

3

10
6

Figuur 4-2: Situering functies stationsomgeving
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Situering van het plan en project

1. Wonen met op enkele plaatsen kleine ambachtelijke bedrijfjes

2. Brandweerkazerne

3. Stelplaats De Lijn

5. Café Den Ast

4. Station

Figuur 4-3: Fotoreportage functies stationsomgeving
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6. Zicht op fietspad en aan overzijde spoor de
elektriciteitscentrale Elia

7. VEN-gebied en waterloop Leibeek

8. Zuiveringsstation Aquafin

9. Brouwerij Haacht

10. Pendelparking

11. Haachtse hondenclub

Figuur : Fotoreportage functies stationsomgeving (vervolg)

8
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Situering van het plan en project

4.2

Juridische en beleidsmatige situering

In Bijlage 4-1 worden de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
opgelijst met de bespreking van de relevantie. Hierbij wordt aangegeven of
het element onderzoekssturend (o), dan wel procedurebepalend (p) is. De
bespreking van deze randvoorwaarden komt bij de uitwerking van het
MER verder aan bod bij de disciplines waar deze op van toepassing zijn.
Opmerking
- Verwijzing naar een decreet of besluit houdt impliciet een verwijzing in
naar eventuele latere wijzigingen hieraan.
- Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en voor zover niet reeds
vermeld een verwijzing in naar de onderliggende uitvoeringsbesluiten.
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Herinrichting stationsomgeving Haacht

5

5.1

Herinrichting stationsomgeving
Haacht

Vertaling concepten in provinciaal ruimtelijk structuurplan

Deze deelzones zijn niet de juridisch zones van het ruimtelijk
uitvoeringsplan, maar groeperen de ingrepen binnen de stationsomgeving
die in samenhang moeten beschouwd worden.
Deelzone 1 maakt deel uit van het PRUP en omvat tevens ingrepen op
projectniveau. Dit betekent dat voor deze deelzone reeds voldoende
informatie beschikbaar is voor een meer diepgaande beschrijving en
beoordeling van de ingrepen. Daarom wordt in dit dossier geopteerd om
voor deelzone 1 de milieueffecten op plan- en op projectniveau niet
kunstmatig van elkaar los te trekken maar geïntegreerd te verwerken.
Hoewel deelzone 1 het voorwerp uitmaakt van de projectMER, is bijgevolg
deze beschrijving en beoordeling zowel relevant op planniveau als op
projectniveau. De ingrepen binnen deze deelzone 1 worden in detail
besproken in hoofdstuk 6, weergegeven op kaart 4 en beoordeeld in
hoofdstuk 13.

Figuur 5-1 en kaart 3a geven het voorontwerp PRUP weer.
Dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de stationsomgeving Haacht
kan opgedeeld worden in 5 deelzones:
Deelzone 1: afschaffing overweg/realisatie ongelijkvloerse kruising
(geel);
Deelzone 2: noordzijde sporen – groene poort (groen);
Deelzone 3: zuidzijde sporen – dynamische poort (rood);
Deelzone 4: brouwerij;
Deelzone 5: zone voor compensatie VEN.

De overige deelzones 2, 3, 4 en 5 zullen, naar aanleiding van het op te
maken PRUP, afgetoetst worden op milieueffecten. Het onderzoek van
deze milieueffecten zal voor deze deelzones op planniveau doorgevoerd
worden in hoofdstuk 12.

Deze deelzones worden weergegeven op Figuur 5-2 en kaart 3b.

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 34 van 327

Herinrichting stationsomgeving Haacht

Figuur 5-2: Deelzones voorontwerp PRUP
Figuur 5-1: Voorontwerp PRUP
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Herinrichting stationsomgeving Haacht

5.2

Beschrijving planelementen 2 tot en met 5

5.2.1

Deelzone 2 Noordzijde sporen – Groene poort
Huidige gewestplanbestemming:
(kaart 5)
- woongebied
- bosgebied

INGREPEN
1| PENDELPARKING

OMSCHRIJVING
De pendelparking (+-/ 300 plaatsen) zal ten noorden van de sporen ingericht worden. De pendelparking
zal worden ingericht als parkeerpark met de nodige aandacht voor het VEN-gebied. De inrichting als
parkeerpark heeft tot doel om binnen de parking (met parkeren als hoofdfunctie) het groengebied van de
Leibeekvallei tot in de stationsomgeving te laten doordringen.
Ten oosten van het nieuwe tracé van de N21 wordt ten noorden van de sporen geen bebouwing
toegelaten.

Figuur 5-3: Schetsontwerp duidelijke begrenzing parking tov VEN-gebied door hoogteverschil min. 1m

2| KISS&RIDE

Deze wordt zowel ten noorden als ten zuiden (zie deelzone 3) van de sporen voorzien (+/- 5 plaatsen aan elke zijde)
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Huidige gewestplanbestemming:
(kaart 5)
- woongebied
- bosgebied

3| WOONPERRON

Binnen de zone ‘stationsomgeving Haacht’ is wonen op schaal van de woonkern Haacht-Station toegelaten, rekening houdend met de
overgang naar het VEN-gebied. In de inrichtingsstudie die wordt opgemaakt binnen het project ‘Stationsomgeving Haacht’, wordt deze zone
gestructureerd volgens het concept van ‘perrons’ (parallel met de sporen).
Er bestaan verschillende opties om het woonperron in te vullen:
PRIVATE MARKT
SOCIALE WONINGMARKT
5 woningen met tuin (A = 100m²)
Sociale woningen (A = 120m²)
Kopgebouw: crèche, appartementen,
Ofwel 6 appartementen (A = 80m²) ofwel 4 appartementen (A = 80m²) en op gelijkvloers
…
dienstverlening (A = 160m²)

5|
COMMERCIEEL
PERRON

Binnen de zone ‘stationsomgeving Haacht’ zijn ook aan wonen verwante voorzieningen zoals kleinschalige winkels (dagbladhandelaar,
broodjeszaak, …), horeca, toeristische logies, kleine bedrijven, sociaal-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen toegelaten voor
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving en rekening houdend met de overgang naar het VEN-gebied.
Mogelijke invullingen kunnen zijn:
Uitbreiding café Den Ast
Fietspunt (150m²)
Krantenkiosk
Snackbar
…
Als tijdelijke invulling worden fietsenstallingen voorgesteld.
Behoud en renovatie van het bestaande stationsgebouw met het oog op duurzaamheid en architecturale verbetering.
De hoogte van de perrons wordt uitgebreid tot 75 cm boven de sporen, met het oog op de toegankelijkheid. Door het verhogen van de perrons
zal er een overgang gemaakt worden met de toegang van het stationsgebouw. De perronbreedte bedraagt minimum 5m en het zal een
minimumlengte van 300m hebben.

6| VERNIEUWEN
STATIONSGEBOUW

7| FIETSENSTALLINGEN

Treinreizigers die met de fiets komen, stallen hun fiets zo dicht mogelijk bij de perrons/station. Het gaat om +/- 600 plaatsen.
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Huidige gewestplanbestemming:
(kaart 5)
- woongebied
- bosgebied

8| PUBLIEKE RUIMTE
9| RECREATIEF
FIETSPAD

In het ontwerp van de publieke ruimte is het heel belangrijk om deze verschillende verkeerstromen juist te plaatsen: fietsers,
voetgangers/reizigers, pendelauto’s, kiss&ride-verkeer, ...
Momenteel doorsnijdt het recreatief fietspad het VEN-gebied. Om de impact op het VEN-gebied te verminderen wordt deze verlegd tot tegen de
sporen.

Figuur 5-4: Schetsontwerp verleggen huidig fietspad richting spoor
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5.2.2

Deelzone 3 Zuidzijde sporen – Dynamische poort
Huidige bestemming gewestplan
(kaart 5)
- woongebied
- industriegebied
- bosgebied

INGREPEN
1| INRICHTING
TRANSFERIUM

2| SITE DE LIJN

3| BRANDWEERPOST
4| PLANOLOGSICHE
RUIL

OMSCHRIJVING
De interne uitwisselingen – eigen aan deze plek – dienen geoptimaliseerd. Het betreft enerzijds het verbeteren van de overstap tussen de
verschillende vervoersmodi en anderzijds het opwaarderen van de ruimte als verblijfsruimte op zich.
Volgende elementen dragen hiertoe bij:
Verbeteren van de uitwisseling tussen de sporen door een tunnel voor zachte weggebruikers
Zorg dragen voor toegankelijkheid voor mindervaliden
Comfortabele wachtruimten
Afstand tussen perron en bushalte beperken (maximaal 150m)
Afstand tussen perron en fietsenstalling beperken
Een kiss & ride (+/- 5 plaatsen) wordt hier voorzien.
Voor de stelplaats van De Lijn worden 2 opties opengelaten:
Behoud stelplaats (met huidige bezetting),
Herlocalisatie stelplaats. De site zal ontwikkeld worden volgens de bestemming ‘stationsomgeving Haacht’. Het gebied is bestemd voor
spoorinfrastructuur, spoorgerelateerde activiteiten, openbare nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, personeelsintensieve en
bezoekersintensieve activiteiten, wonen en openbare groene en verharde ruimten. Ook aan het wonen verwante voorzieningen zoals
kleinschalige detailhandel, horeca, kleine bedrijven, private nutsvoorzieningen en diensten, sociaal-culturele inrichtingen en recreatieve
voorzieningen zijn mogelijk voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. Deze ontwikkelingen situeren zich op schaal van
de woonkern ‘Haacht-Station.
De brandweerpost blijft bestaan. De bereikbaarheid wordt gegarandeerd door een nieuwe weg die aansluiting vindt bij het nieuwe tracé van de
N21.
De woningen aan de Stationsstraat, zuidelijk van de spoorweg verzorgen niet alleen de relatie met de kern Haacht-centrum maar bieden
eveneens mogelijkheden om een aantal voorzieningen in deze omgeving te brengen. Omwille van hun ligging in industriegebied volgens het
gewestplan wordt de kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van het gebied beperkt. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet in een
planologische ruil (met het woongebied in eigendom van de brouwerij, zie verder) om deze ontwikkelingen in de stationsomgeving vrij te stellen
en maakt een verdere verdichting van de stationsomgeving, op schaal van Haacht, mogelijk.
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5.2.3

Deelzone 4 Brouwerij
Huidige gewestplanbestemming

(kaart 5)
- industriegebied
- woongebied

1| BROUWERIJ ALS BAKEN
2| PLANOLOGISCHE RUIL

De brouwerij wordt versterkt als landschappelijk baken in de omgeving
Een deel van de brouwerij wordt op het gewestplan ingekleurd als woongebied, maar wordt momenteel gebruikt voor de activiteiten van de
brouwerij. Volgens het principe van planologische ruil wordt deze zone bedrijventerrein.
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5.2.4

Deelzone 5 Compensatie en realisatie VEN
Huidige gewestplanbestemming:

(kaart 5)
- bosgebied

1| COMPENSATIE

Het voorontwerp van RUP voorziet compensatie voor de inname van VEN-gebied ten noorden van de sporen door het tracé, de
pendelparking, het bufferbekken, het commercieel perron (gedeeltelijk) en het woonperron (gedeeltelijk). Bovendien moeten maatregelen
getroffen worden zodat de feitelijke scheiding tussen VEN en stationsomgeving duidelijk is. De inname betreft 1,5 ha. Voorgesteld wordt
deze enerzijds te compenseren door VEN als bestemming bij te maken en te realiseren (0,4 ha) en anderzijds door bestaand VEN
(ingekleurd, maar niet aanwezig) te realiseren (0,6 ha). Dit wordt weergegeven op onderstaande figuur. De hondenclub wordt niet binnen het
VEN weerhouden. Op vraag van ANB is de zone ten oosten van de steenweg in de vallei van de Leibeek nadien aangevuld. Deze zone zal
ook nodig zijn bij de verlegging van de waterloop.

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 41 van 327

De scheiding tussen de stationsomgeving en het VEN-gebied wordt gerealiseerd door:
afgraven van de oude trambedding (1m);
nieuwe tracé van N21.
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Beschrijving project

6

Beschrijving project

6.1

Onderwerp project in relatie tot herinrichting
stationsomgeving

inrichting bufferbekken;
verlegging Leiebeek.

Zoals hoger beschreven, omvatten de plannen om de stationsomgeving
Haacht her in te richten eveneens het realiseren van een ongelijkgrondse
kruising van de N21 met de bestaande spoorlijn teneinde een verbeterde
doorstroming op de N21 te bekomen. De deelzone 1 van het PRUP legt
het tracé voor deze weg vast. Het tracé van de ongelijkgrondse kruising
wordt weergegeven op de volgende figuur. De aanleg en exploitatiefase
van de ongelijkgrondse kruising maken onderwerp uit van het op te maken
projectMER.
De bestaande overweg wordt afgesloten. Daarom dient de ongelijkgrondse
kruising voor gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en voetgangers
gerealiseerd te worden.
Concreet worden volgende aspecten op projectniveau onderzocht:
afschaffing overweg;
realisatie ongelijkgrondse kruising;
realisatie fietstunnel;
realisatie voetgangerstunnel;
inrichting hoofdhalte De Lijn;
verlegging toegang site Elia;
N21 krijgt plaatselijk functie erftoegang;

Figuur 6-1: Nieuw aan te leggen tracé van de N21 (tunnel of brug)
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6.1.1

Afschaffing overweg

Rekening houdend met de gewenste ontwikkelingsperspectieven op
Vlaams niveau om de bestaande spoorlijn verder uit te bouwen als
hoofdspoorwegennet voor goederenvervoer en om de doorstroming op de
N21, een secundaire weg type II te verbeteren en om de veiligheid te
verhogen zal een ongelijkgrondse kruising (brug of tunnel) aangelegd
worden.

6.1.2

Realisatie ongelijkgrondse kruising

6.1.2.1

Profiel van de weg

N21 ter hoogte van de brug/tunnel
In
het
voorgestelde
project
wordt
uitgegaan
van
een
overbrugging/ondertunneling van de spoorweg met een wegprofiel van 3
rijstroken.
Dit wegprofiel omvat een 2 x 1 weg met een vrije
busbaan/trambaan richting Kampenhout-Sas en houdt dus rekening met
de mogelijkheid om een tram aan te leggen op het traject Brussel – Haacht
– Heist-op-den-Berg.
In onderstaande figuur wordt hiervoor een mogelijk concept verduidelijkt.

De 3 rijstroken worden elk begroot op 3,25m breed met aansluitend goot
en boordsteen (samen 0,50m).
Aan beide zijden van de weg wordt een voetpad voorzien. Dit voetpad is
1,50 m breed. Het voetpad zal enkel gebruikt worden als dienstpad en zal
niet toegankelijk zijn voor de gebruikers van het station.
Fietsers dienen gebruik te maken van de bestaande N21 op
maaiveldniveau met fietstunnel onder de sporen (zie verder).
Bestaande N21 voor en na de aansluiting met tunnel/brug
Het profiel van de N21 ten zuiden van de aansluiting met de tunnel/brug is
als volgt opgebouwd:
Voetpad van 1,50m breed
Aanliggend verhoogd enkelrichtingsfietspad van 1,75m breed
Goot + boordsteen, samen 0,50m breed
Rijbaan met twee rijstroken. De breedte van elke rijstrook bedraagt
3,25m.
Het profiel ten noorden van de aansluiting met de tunnel/brug is als volgt
opgebouwd:
Voetpad van 1,50m breed
Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 2,50m breed
Bufferstrook van 1,00m
Goot + boordsteen, samen 0,50m breed
Rijbaan met drie rijstroken, waarvan de meest westelijke rijbaan
functioneert als busbaan richting Kampenhout. De breedte van elke
rijstrook bedraagt 3,25m.

Figuur 6-2: Profiel van de weg met inpassing trambaan met bovenleiding

Indien geen trambaan in dit profiel gerealiseerd zou worden, blijft het derde
wegvak van belang als vrije busbaan.
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6.1.2.2

Ongelijkgrondse kruising door middel van een brug

De N21 dwarst de spoorlijn 53 ongelijkgronds door een brug. Hierbij wordt
de N21 in overbrugging aangelegd.
De brug betreft een overspanning met een 4-tal pijlers en totale
overspanning van ongeveer 100m. De maximale afstand tussen de pijlers
situeert zich ter hoogte van de busstelplaats. De onderverdeling van de
lengte waarover de brug op pijlers zal lopen en deze waarover de brug op
talud loopt is op heden nog niet bepaald. De hoogte van de brug bedraagt
ca. 7m boven maaiveldniveau.
De breedte van de brug bedraagt 16m.
Zowel het tracé (boogstralen, hellingsgraden) als het profiel werden
getoetst op een mogelijke aanleg van een trambaan.

minimaal 1,50 geëist wordt. In voorliggend project is bij realisatie van een
tunnel bijgevolg nood aan een zwaardere constructie en het voorzien van
trekpalen.
Om de tunnel binnen het vooropgestelde tracé in te passen, en de
toegankelijkheid van de overige functies in de stationsomgeving te
garanderen wordt hier gewerkt met hellingspercentages van 8%, wat vrij
steil is, op de aanloopstroken van ongeveer 200 m, in sleuf. Deze
aanloopstroken hebben een breedte van ongeveer 11m en de interne
breedte voor de rijweg in de tunnel is 10m. Het tunnellichaam zelf heeft
een lengte van ongeveer 40 m

6.1.3
6.1.2.3

Ongelijkgrondse kruising door middel van een tunnel

De N21 dwarst de spoorlijn 53 ongelijkgronds door een tunnel. Hierbij
wordt de N21 in onderbrugging aangelegd.
De lengte van de tunnel bedraagt 40m, vermeerderd met 2 x een
aanloopstrook in open sleuf over een lengte van 200m. De breedte van de
tunnel is identiek als de breedte van de brug, namelijk 16m.
De bestaande treinsporen zijn gelegen op een niveau 10,10 mTAW. Voor
de tunnel wordt volgende opbouw vooropgesteld: 1m onder de sporen een
constructiehoogte van 0,50m. Daaronder heeft de tunnel een vrije hoogte
van 5,5 m, afgestemd op uitzonderlijk transport. De tunnelconstructie ligt
tussen de 8,50 m en 1,50 m-mv met vrije ruimte tussen de niveaus 7,5 en
2,5 m.
Het tracé van de tunnel is gelegen in gebied met hoge grondwaterpeilen.
Bijgevolg vereist de realisatie van de tunnel een volledig waterdichte
constructie in beton. Uitgaande van een situatie met tunnelwanden van
0,50m dik en een vloer- en dakplaat van beide 1,00m, bedraagt de
veiligheid tegen opdrijven 0,80 à 0,90 waar voor definitieve constructies

Realisatie fietstunnel

Het tracé voor fietsers zou in principe het nieuwe tracé van de N21 kunnen
volgen. Omwille van de lengte van het tracé en de hellingsgraden wordt de
voorkeur gegeven om de fietsstructuur op het huidige tracé van de N21 te
behouden. Door het voorzien van een ongelijkvloerse voetgangers- en
fietsverbinding ter hoogte van het stationsplein kan ook de
spoorwegovergang afgeschaft worden. Bovendien kan de fietshelling
zodanig worden aangepast dat ze ook door personen met beperkte
mobiliteit kan gebruikt worden (hellingsgraad 5% en om 10m een
horizontaal vlak van 1,5m met vloeiende overgang voor de fietsers). Vanuit
een goede toegankelijkheid wordt een tunnelverdeling aangeraden: 2,5m
voor fietsers en 2,5m voor voetgangers (totale breedte van de tunnel
bijgevolg 5 m). De fietstunnel wordt aangelegd in een open sleuf over een
lengte van 125m (per zijde). De tunnel heeft een vrije hoogte van 3m. De
bodem van de fietstunnel zal 4,40m onder de spoorweg gelegen zijn.
Ten noorden van de sporen loopt de fietstunnel verder als een vrijliggend
dubbelrichtingsfietspad dat aansluit bij de bebouwde zijde.
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Route voor fietsers

Route voor mindervaliden

Route doorgaande voetgangers

Route reizigers

Figuur 6-3: Detail gebruik van de fietstunnel

Figuur 6-4: Detail gebruik van de fietstunnel

Ten zuiden van de sporen wordt een verhoogd enkelrichtingsfietspad
voorzien (volgens streefbeeldstudie N26-N267-N21).

6.1.5

6.1.4

Realisatie voetgangerstunnel

Ter hoogte van de perrons wordt een voetgangerstunnel voorzien voor de
reizigers die zich van de ene naar de andere spoorzijde moeten
verplaatsen. De tunnel bevindt zich 1 m onder de sporen en heeft een vrije
hoogte van 3m en een constructiehoogte van 0,5 m. Deze
voetgangerstunnel wordt uitgerust met trappen en er worden twee
liftkokers voorzien. Doorgaande voetgangers kunnen gebruik maken van
de voetpaden langsheen de bestaande N21, en via de liftkokers of
voetgangerstunnel onder het spoor de overzijde bereiken. Personen met
een beperkte mobiliteit kunnen gebruik maken van de liften.

Inrichting hoofdhalte De Lijn

Rekening houdend met reistijd/omrijfactor bussen, afstand tot treinperron,
financieel, …) wordt de hoofdhalte van De Lijn aan de voet van brug/tunnel
voorzien.

6.1.6

Verlegging toegang site Elia

Ten zuiden van de spoorlijn ligt ter hoogte van het gebouw van De Lijn een
elektriciteitscentrale. Door de realisatie van brug/tunnel wordt de huidige
toegang tot de elektriciteitscentrale ingenomen.

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 46 van 327

6.1.7

N21 krijgt plaatselijk functie erftoegang

Ten gevolge van de omlegging van de N21 en de aanleg van de
brug/tunnel zal het doorgaand verkeer over delen van de N21 verdwijnen.
Daarom krijgen de delen van de N21 die hun functie verliezen een rol als
erftoegang. In het zuiden zal het toegang verschaffen aan de bestaande
woningen, de brandweerkazerne en de stelplaats en zal het bovendien de
fietsers, voetgangers en reizigers naar hun gewenste bestemming moeten
leiden (pendelparking ten noorden van de sporen, het perron, overzijde
van de sporen, kiss&ride, …). In het noorden zal het toegang verschaffen
aan de bestaande woningen, pendelparking, woonperron, commercieel
perron, het station, …
De bereikbaarheid van de woningen langsheen de N21 blijft
gegarandeerd. De spoorwegovergang wordt afgesloten. Bewoners dienen
gebruik te maken van het nieuwe tracé (tunnel of brug). De gewestweg
N21 tussen de twee aansluitingen met de ongelijkgrondse kruising wordt
na de werken overgedragen aan de gemeenten Boortmeerbeek en
Haacht.
Het profiel van de weg tussen de spoorlijn en de aansluitingen met de
tunnel/brug wordt aangepast naar een erfsituatie. Aan beide zijden van de
spoorweg
komt
er
op
maaiveldniveau
een
vrijliggend
dubbelrichtingsfietspad. Het dubbelrichtingsfietspad sluit rechtstreeks aan
op de fietstunnel. Daarnaast wordt aan beide zijden van de weg een
voetpad voorzien.
Voetpad van 1,50m breed
Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 2,50m breed
Bufferstrook van 1,00m
Goot + boordsteen, samen 0,50m breed
Rijbaan met twee rijstroken (3,25m)

6.1.8

Inrichting bufferbekken

Ten noorden van sporen, in de oksel van het nieuwe en het bestaande
tracé van de N21 zal een infiltratiebekken (+/- 1400 m²) worden aangelegd
(op natuurlijke wijze) ter compensatie van de bijkomende verharding.

6.1.9

Verlegging Leiebeek

De huidige loop van de Leibeek wordt twee keer door het nieuwe tracé
gekruist. Om de ecologische continuïteit van de Leibeek te vrijwaren, wordt
de Leibeek over een beperkte lengte in de noordelijke richting
opgeschoven.

Figuur 6-5. Schetsontwerp omleiding Leibeek

Het nieuwe tracé van de Leibeek heeft een hoogte van 1,60m. De nieuwe
Leibeek gaat via een koker onder de N21.
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6.1.10

Bereikbaarheid bestaande functies

Brouwerij Haacht
Als actief bedrijf wenst de brouwerij
van Haacht dat de bereikbaarheid
ten alle tijden gewaarborgd blijft,
alsook de verkeersveiligheid. De
bereikbaarheid wordt door de
realisatie van voorliggend project
gegarandeerd. In de ontwerpfase
was de toegang tot de brouwerij
een voorwaarde voor de exacte
ligging van de brug / de tunnel.

Brouwerij
Haacht

Brandweerkazerne

Brandweerk
azerne

De
bereikbaarheid
van
de
brandweerkazerne wordt gegarandeerd
door
een
nieuwe
verbindingsweg tussen de stationsomgeving en de brug of tunnel.
Deze weg zal o.a. instaan voor de
ontsluiting van de busstelplaats, de
park en ride, de brandweer en de
bussen die het station bedienen.

Stelplaats De Lijn
De milieuvergunning voor de huidige stelplaats van De Lijn werd verleend
tot voorjaar 2018 (niet verlengbaar). De provincie Vlaams-Brabant en De
Lijn onderzoeken in dit kader een mogelijke herlokalisatie van de
stelplaats. Stedenbouwkundige vergunning ontvangen tot 17 september
2019 voor herinrichting stelplaats De Lijn.

6.2

Aanlegfase

6.2.1

Afbakening werfzone en bouwrijp maken van het terrein

Op heden is er geen exacte werfzone beschikbaar. Vanuit het MER vormt
het afbakenen van de werkzone dan ook een onderzoeksvraag.
Langsheen de N21 zijn er drie woningen die dienen afgebroken te worden.
Er zal gesloopt worden met aandacht voor het gescheiden houden van de
verschillende soorten afbraakproducten (bouwpuin, hout, staal, enz.).
Waar grond wordt afgegraven, zal teelaarde gescheiden worden gehouden
van de onderliggende grondlagen.

6.2.2

Verkeersafwikkeling tijdens de werken

De werken worden grotendeels uitgevoerd buiten de bestaande wegenis,
zowel bij een tunnel als bij een brug. Alle verkeer – auto- en vrachtverkeer,
bussen van De Lijn, fietsers en voetgangers – zal tijdens de werken
gebruik kunnen maken van de bestaande N21 en de huidige
spoorwegovergang. Pas na realisatie van de brug of tunnel wordt de zone
van de N21 tussen beide aansluitingen heringericht in functie van zijn
erffunctie.
De werken hebben ook een implicatie op het spoorverkeer en de
spoorinfrastructuur:
Tijdelijke onderbreking van het spoor kan verholpen worden door
gefaseerd te werken, waarbij telkens 1 spoor wordt onderbroken en 1
spoor in gebruik blijft.
De aanleg van een tijdelijk 3e spoor is echter noodzakelijk om een
vlotte doorstroming van het spoorwegverkeer te garanderen. Dit
tijdelijke 3e spoor zal gelegen zijn ten noorden van de huidige spoorlijn.
Dit betekent extra ruimte-inname en noodzakelijke onteigeningen. De
noordelijk gelegen pendelparking zal worden ingenomen. Het tijdelijke
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3e spoor zal bovendien gelegen zijn in VEN-gebied. De werken voor
een 3e tijdelijke spoor zullen plaats vinden over een lengte van
ongeveer 1 km langs weerszijden (oost en west) van de spoorweg.
De brugelementen boven de spoorlijn kunnen geplaatst worden tijdens
buitendienststellingen van de sporen, niet met treinverkeer in dienst. De
brugelementen kunnen één voor één over de sporen naar elkaar toe
worden geschoven. De werken kunnen plaats vinden zonder hinder voor
het spoor- of wegverkeer op de N21.

6.2.3

Voor de realisatie van het project worden drie woningen aan de zuidzijde
van de spoorlijn onteigend. Aan de zuidzijde van de N21 wordt een 4m
brede strook tussen het omleidingstracé en de rotonde aan de
Jennekkesstraat ingenomen.

6.2.6

De start uitvoering van de werken is gepland medio 2015. De oplevering
wordt voorzien 2016-2017.

Grondbalans
6.2.7

Voor de aanleg van de brug wordt de aanvoer van ca. 27.000 m³ grond
verwacht. Voor de aanleg van de tunnel wordt de afvoer van ca. 32.500 m³
grond verwacht. Voor de fiets- en voetgangerstunnel wordt de afvoer
begroot op ca. 1.000 m³ grond. Echter bij het brugalternatief kan deze
grond daar mogelijks herbruikt worden.

Bemaling

Realisatie van de tunnel in een open bouwput is gezien de hoge
grondwaterstanden niet aangewezen. Vanuit het RUP wordt de voorkeur
gegeven om te werken met een slibwand. Bemaling zal sowieso
noodzakelijk zijn.
Voor de aanleg van de brug kan beperkte bemaling noodzakelijk zijn.

6.2.5

Onteigeningen

Voor de realisatie van het project (zowel bij tunnel- als bij brugvariant) zal
een zone van 10m ten noorden en een zone van 10m ten zuiden van de
N21 onteigend worden.

In te zetten machines

Heden is er geen informatie gekend over de in te zetten machines. Dit
behoort tot de vrijheid van de aannemer.

6.2.8
6.2.4

Fasering en timing van de werken

Werfverkeer

I.v.m. het grondverzet bedraagt de maximaal toegelaten massa (MTM) van
een vrachtwagen 33.000 kg, ongeveer het equivalent van 20 m³
grondvolume. Het rendement van de stapeling of vulling voor grondwerk
bedraagt 75%, wat neerkomt op een nuttig volume van 15 m³.
Voor de aanleg van de brug wordt de aanvoer van ca. 27.000 m³ grond
verwacht. Dit betekent inzet van 1800 vrachtwagens. Voor de aanleg van
de tunnel wordt de afvoer van ca. 32.500 m³ grond verwacht. Dit betekent
2167 vrachtwagens. Indien de grond vanuit de fietstunnel afgevoerd wordt,
betekent dit bijkomend 67 vrachtwagens; indien deze grond herbruikt
wordt; dient dit bij bovenstaande in mindering gebracht te worden.
Voor de brug betekent de inzet van 1.800 transporten, gespreid over 2 jaar
(225 werkdagen/jaar) een gemiddeld in- en uitgaand verkeer van 4
vrachtwagens per dag. Voor de tunnel wordt het in- en uitgaand verkeer
begroot op ongeveer 5 vrachtwagens per dag.
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7

Onderzochte en niet
weerhouden alternatieven

Niettemin wordt het nulalternatief toch bekeken en op zijn milieueffecten
geëvalueerd bij de bespreking van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario.

7.2

7.1

Nulalternatief

Het nulalternatief – dit wil zeggen de huidige toestand evolueert autonoom
volgens de bestemming op het gewestplan en volgens de reeds geplande
activiteiten – is hier geen wenselijk alternatief. Dit nulalternatief impliceert
dat er geen ongelijkgrondse kruising wordt gerealiseerd en waarbij dus de
bestaande gelijkgrondse kruising behouden blijft.
Aangezien er behoefte is aan een volwaardige oplossing voor het huidige
doorstromings- en veiligheidsprobleem op de N21, waardoor dus de N21
de functie als secundaire weg type II op heden niet optimaal kan vervullen,
is een planologisch initiatief nodig. Tevens blijft het nulalternatief een
hypotheek leggen op de gewenste ontwikkelingen van het station Haacht
als regionaal openbaarvervoersknooppunt.
Het nulalternatief voor het plan wordt dan ook niet weerhouden.
Ook op projectniveau betekent het nulalternatief geen volwaardige
oplossing voor het huidige doorstromings- en veiligheidsprobleem op de
N21.

Tunnelvarianten uit het ontwerpstreefbeeld N26-N267-N21
(2004)

Binnen de streefbeeldstudie voor de N26-N267-N21 werd de haalbaarheid
onderzocht voor de aanleg van een tunnel onder de spoorlijn.
Aanvankelijk werd aan een tunneloplossing werd gedacht, waarbij de
tunnel in een lusvorm (zie oranje lijn op onderstaande figuur), ten
zuidoosten van de N21, onder het spoor werd geleid. Deze optie werd
verlaten, omwille van:
de aansnijding van het bijzonder gevoelige gebied ten oosten van de
spoorlijn en ten zuiden van de N21;
de, reeds in aanbouw zijnde, brandweervoorpost;
de herinrichting van de stelplaats van De Lijn met volledige inname
van het beschikbare terrein.
Bijgevolg werd gezocht naar een andere tunneloplossing.
Dit heeft geresulteerd in een aantal varianten ten noorden van de N21,
waarbij het hellingpercentage varieert tussen de 6-8% met navenante
consequenties voor de innamen/onteigeningen van gronden/woningen.
Het betreft volgende varianten:
boog ten noordwesten van de N21 (rode en groene lijn);
tunnel quasi in verlengde van huidige N21 (paarse lijn);
tunnellus ten zuidoosten van de N21 (oranje lijn).
Een tunnel in de N21 blijkt quasi uitgesloten omwille van ontsluiting van de
brouwerij, de stelplaats van De Lijn als de brandweervoorpost.
De overige varianten hebben belangrijke negatieve consequenties op vlak
van ruimte-inname en eveneens op vlak van toegankelijkheid.
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In het verdere onderzoek en verdere afweging werd een zuidoostelijke
variant uitgewerkt met een meer gebundelde ligging met de bestaande en
geplande infrastructuur en bebouwing (o.a. de geplande nieuwe voorpost
van de brandweer, de het in te richten stelplaats van de N21).

Op basis van de hoger weergegeven afwegingen besliste de stuurgroep
dd. 11/06/2004, unaniem dat enkel een tunnel, volgens een boog ten
zuidoosten van de N21 verder in aanmerking kon genomen worden. Aan
deze variant werd een
reële mogelijkheid toegedicht omdat de
onteigeningen hoofdzakelijk betrekking hadden op zonevreemde
woningen, gelegen op het industriegebied, de ontwikkelingen van De Lijn
en de brandweer werden niet gehypothekeerd en er trad geen
doorsnijding van kwetsbare gebieden op. Niettemin dienden in deze optie
dus 8 tot 10 woningen te worden onteigend en bleef het in- en uitrijden van
de tunnel via minder gunstige hellingspercentages te gebeuren en met
krappe boogstralen.
Uit verder onderzoek van deze oplossing bleek dat deze een hoge
kostprijs heeft en - technisch niet realiseerbaar is omwille van het hoge
grondwaterpeil. Ook komt de bereikbaarheid van de woningen ten
noorden van de spoorlijn in het gedrang. Bijgevolg wordt ook dit alternatief
verlaten.

7.3

Brug aan de zuidoostzijde van de N21

In het verdere onderzoek werden scenario’s opgenomen met
ongelijkgrondse dwarsing van de spoorlijn en de N21 in brug. Het gaat om
volgende scenarioalternatieven:

Figuur 7-1: Onderzochte varianten in kader van ontwerpstreefbeeld N26-N267-N21
(2004)
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met de spoorlijn wordt een bijkomende bocht opgenomen richting het
station om juist voorbij de taverne ‘Den Ast’ het huidig scenario te
vervoegen. In dit scenario is de lengte van de brug even lang als in
scenario 1 doch de helling vangt iets verder op het scenario aan
Bruin scenario
In dit scenario wordt tot en met de brug over de spoorlijn hetzelfde
scenario gevolgd als in scenario 2. Na dit punt gaat het scenario
achter de tuinen van de woningen door om ter hoogte van de huidige
brug met de Leibeek aan te sluiten op het huidige scenario.
De drie scenarioalternatieven werden vervolgens afgewogen ten opzichte
van elkaar op basis van de juridische context en op basis van
stedenbouwkundige afwegingen. De afweging van de juridische context
werd doorgevoerd op basis van het gewestplan, de afbakening van het
aanwezige VEN-gebied, de risicozones voor overstromingen en de BWK.
Tevens werd de eigendomssituatie meegenomen als indicator voor
haalbaarheid. De stedenbouwkundige afweging gebeurde uitgaand van
een aantal vooropgestelde concepten en de ruimtelijk uitwerking die hierbij
voorgesteld werd.
Figuur 7-2: Varianten met brug aan de zuidoostzijde van de N21

Geel scenario
De N21 wijkt in de richting van het noorden na de Neerstraat naar
rechts uit. Tussen de voorpost van de brandweer en het nieuwe
gebouw van de Lijn wordt de weg in helling aangelegd om ter hoogte
van de spoorlijn de gewenste hoogte te bereiken. De weg overbrugt
het stationsgebouw en daalt achter de tuinen van de woningen (talud
wordt aangelegd op ongeveer 30 meter achter de achtergevel van de
woningen) om ter hoogte van de huidige brug met de Leibeek aan te
sluiten op het huidige scenario.
Paars scenario
Het nieuwe scenario van de N21 volgt het oude scenario van de
tramlijn doch wijkt, omwille van de aanwezigheid van de
hoogspanningsmasten, vroeger af richting de spoorlijn. Na de kruising

Scenario 1 werd op basis van dit onderzoek niet weerhouden. De motivatie
wordt hieronder samengevat:
geen duidelijke ruimtelijke begrenzing van ontwikkeling tov het VENgebied;
grote ruimtelijke impact van brug op omgeving vooral voor het
stationsgebouw en de woningen aan de Stationsstraat noordelijk van
de spoorlijn;
te grote afstand tot de halte-infrastructuur van trein en bus;
het stationsplein ligt niet aan de N21 waardoor het poorteffect en de
herkenbaarheid van deze omgeving verkleind wordt;
beperkte ontwikkelingsmogelijkheden Brouwerij door behoud van de
zonevreemde woningen;
beperkte verdichtingsmogelijkheden.
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Ook scenario 2 werd niet weerhouden:
de krappe bochtstralen (nl. 35m en 60m) en de opeenvolging ervan
aan de noordzijde, zijn niet haalbaar voor een secundaire weg type II.
Dit leidt immers tot minder vlotte doorstroming onveilige situaties door
de verminderde zichtbaarheid;
onduidelijke relatie van de zuidelijke pendelparking met de
stationsomgeving.
Scenario 3 diende te worden aangepast op basis van volgende
opmerkingen:

alternatief loopt de aanloophelling naar de brug ten zuiden van de
spoorweg.
Dit alternatief is zeer moeilijk haalbaar omwille van het gevraagde profiel
met drie rijstroken (incl. busbaan). De in het alternatief voorgestelde
bochten zijn te krap voor de inpassing van drie rijstroken. Verder is in het
voorgestelde alternatief geen rekening gehouden met de pilonen van de
hoogspanningsleidingen van Elia. Dit scenario is ook niet haalbaar omdat
de nodige ruimte om knooppuntfuncties van het station van Haacht
optimaal te laten functioneren, wordt ingeperkt.
Onder meer de
bereikbaarheid van de perrons is niet gegarandeerd.

Ook voor dit scenario zijn de krappe bochtstralen een knelpunt. Door
de beperkte bochtstraal is er immers onvoldoende ruimte voor een
voetpad ter hoogte van de drie woningen aan de binnenbocht van de
N21. Dit draagt niet bij aan de verkeersveiligheid van de
stationsomgeving en de leefbaarheid van de woningen.
Voor
scenario 3 is een verruiming van de bochtstraal aan de zuidzijde dan
ook wenselijk. Door deze woningen te onteigenen kan een nieuw
bouwproject ontwikkeld worden dat de relatie met het centrum van
Haacht-station versterkt.
De insnijding van de weg in het VEN-gebied dient beperkt te worden.
Scenario 3 wordt verder uitgewerkt rekening te houden met de diverse
standpunten. Dit scenario vormt de basis van het in het project-MER te
onderzoeken alternatief.

7.4

Bijkomende brugvariante

Uit de inspraakreacties naar aanleiding van de kennisgevingsnota werd
een bijkomende alternatief geformuleerd. Het gaat om een alternatieve
overbrugging (over het spoor) aan de zuidoostzijde van de N21. De
aantakkingen op de brug is voorzien in twee ronde punten die volgens de
inspreker voldoende ruim gedimensioneerd zijn. In het voorgestelde

Figuur 7-3: Variante uit de inspraakreactie bij de kennisgevingsnota
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7.5

Uitvoeringsalternatieven

Gelijkgrondse kruising bus/trambaan met spoorlijn
Een gelijkgrondse kruising van de bus/trambaan met de spoorlijn wordt
door Infrabel negatief geadviseerd. Het is immers de bedoeling de
spoorwegovergang te sluiten voor alle verkeer, om de veiligheid te
verhogen.
Ongelijkgrondse kruising bus/trambaan met spoorlijn bij variant brug
De optie waarbij de bus/trambaan wordt ondertunneld ter hoogte van de
spoorlijn, wordt in de brug variant niet weerhouden omwille van volgende
nadelen:
kosten brug én tunnel;
kan niet ingezet worden als fiets- en voetgangerstunnel
(rolstoelgebruikers) omwille van steile helling, waardoor 3 tunnels
noodzakelijk zouden zijn;
naast het spoor ontstaat een extra barrière binnen de stationsomgeving
(tov functioneel fietspad en fietstunnel, woningen, …).
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8

Geïntegreerd
ontwikkelingsscenario

PRUP stationsomgeving Haacht
Het PRUP voor de stationsomgeving Haacht omvat 5 deelzones, waarvan
deelzone 1 de ingrepen op projectniveau omvat waarvan de milieueffecten
in dit project-MER onderzocht worden. Ten aanzien van dit project kunnen
de overige deelzones van het PRUP dan ook als ontwikkelingsscenario’s
beschouwd worden.

vasthouden van de commerciële snelheid; het verbeteren van de stiptheid
van de bussen en het garanderen van de regelmaat.
Het voorzien van BOB’s langs de N21 houdt in dat de bussen zonder
oponthoud kruispunten met verkeerslichten kunnen passeren. Immers een
inmelding van een bus op grote afstand is mogelijk (500m). De
hoofdrichting wordt “afgekapt”, de zijrichting krijgt groen en tegen de tijd
dat de bus de stopstreep nadert, staat het licht voor hoofdrichting en dus
ook voor de bus weer op groen.
In het kader van deze ingrepen past ter hoogte van het station van Haacht
ook de aanleg van een aparte busbaan. De heraanleg van de
ongelijkgrondse kruising is een opportuniteit om hierin te voorzien.

Gewestelijk Expresnet (GEN)
Het Gewestelijk Expresnet (GEN) betreft het uitbreiden en verbeteren van
het openbaar vervoer in een straal van 30 kilometer rond Brussel. Het
project staat voor een uitbreiding van de spoorcapaciteit in en rond
Brussel, de integratie van het openbaar vervoeraanbod (tram, trein, metro
en bus) en het moderniseren en evolueren van stopplaatsen op de
toekomstige GEN-lijnen tot multimodale knooppunten waar verschillende
vervoersmodi samenvloeien.
In aanvulling op het GEN zal de bereikbaarheid van Brussel vanuit
Vlaams-Brabant ook via de tram en de (snel)bus verbeterd worden. In dit
netwerk neemt de N21 een belangrijke rol op. Om de doorstroming van
het busverkeer op de N21 te bevorderen zijn verschillende ingrepen
nodig. Ter hoogte van Kampenhout zijn reeds BOB’s ingericht voor het
busverkeer (Bijzonder Overrijdbare Beddingen). Doel van de aanleg van
BOB’s langs de N21 is drieledig: het verhogen en in de toekomst
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bedrijvenzone in Kampenhout-Sas en de uitbreiding ervan aansluitend bij
de bestaande bedrijvenzones ten behoeve van regionale bedrijvigheid. De
bovenlokale ontsluiting van het gebied wordt gericht op de secundaire
wegen N21 en N26.
Voor deze planologische uitbreiding van de bedrijvenzone in het bijzonder
economisch knooppunt Kampenhout-Sas dient er een PRUP te worden
opgemaakt om de bestemmingswijziging of wijziging in voorschriften
mogelijk te maken.
Voor dit PRUP is een plan-MER goedgekeurd.
Consolidatie van
Kampenhout-Sas

locaties

voor

grootschalige

kleinhandel

te

Aangezien het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant stelt dat de
concentratie in een ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden geconsolideerd,
werd een PRUP opgesteld. Het plan-MER voor het PRUP Consolidatie
van locaties voor grootschalige kleinhandel te Tielt-Winge, KampenhoutSas en Ternat werd goedgekeurd op 16 december 2011.
Vrije busbaan op de N21 tussen Jennekensstraat en spoorlijn
Tussen de rotonde aan de Jennekensstraat in Haacht en het nieuwe tracé
van de N21 ter hoogte van Haacht station, wordt een vrije busbaan
aangelegd richting Kampenhout. Tijdens de aanleg van het de vrije
busbaan tussen de rotonde aan de Jennekenslaan en de
Wespelaarsebaan worden alle nutsvoorzieningen, zowel bovengronds als
ondergronds opnieuw aangelegd.
Figuur 8-1: Gewestelijk Expresnet (GEN)

Uitbreiding van het bedrijventerrein in het bijzonder economisch
knooppunt Kampenhout-Sas
Het betreft een onderzoek voor uitbreiding van de bedrijvenzone in het
bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas. De doelstelling van
het voorgenomen plan betreft de differentiatie (onder meer naar
watergebonden bedrijvigheid lang het kanaal) van de bestaande
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Kruispunt Wespelaarsebaan – Grote Baan
In het kader van het zwarte puntenprogramma werd het kruispunt reeds
heringericht in de zomer van 2009. Momenteel ligt een ontwerpvoorstel
voor welke voorziet in een lichtenregeling.

hoofdstad. Deze drie tramlijnen wil De Lijn samen met de MIVB realiseren
tegen 2020.
De tramverbinding tussen Ninove en Brussel, tussen Haacht en Brussel en
de vertakking van Willebroek naar Boom/Bornem worden verder
onderzocht in de studie, maar voor de realisatie ervan mikken de
vervoermaatschappijen ten vroegste op 2025.
Stelplaats Haacht
De Lijn stelt een herinrichting van de stelplaats Haacht voorop. Hierbij
worden stelplaats voor bussen, parking voor personeelsleden en een
nieuw dienstgebouw voorzien.

Figuur 8-2: Voorgestelde inrichting kruispunt Wespelaarsebaan –Grote Baan

Tram/lightrail Brussel – Haacht – Heist-op-den-berg
In de Mobiliteitsvisie 2020 worden voor Vlaams-Brabant 13 lightrails naar
voor geschoven die moeten bijdragen tot een uitgebreid en hoogwaardig
vervoernet in Vlaanderen.
Deze visie wordt verder uitgewerkt in het zogenaamde ‘Brabantnet’, een
plan voor vier tramlijnen en nog meer aansluitende busverbindingen. Drie
tramlijnen sporen naar Brussel, vanuit Heist-op-den-berg over Haacht en
Zaventem, vanuit Boom en vanuit Ninove. Daarnaast stelt De Lijn een
'ringtram' voor, die verschillende knooppunten rond Brussel met elkaar wil
verbinden tussen Jette, Vilvoorde, Zaventem en Tervuren.
Na beslissing van de Vlaamse Regering zal er voorrang gegeven worden
aan de realisatie van drie deeltracés. Het gaat hier om de verbinding
Willebroek – Brussel langs de A12, het noordelijk deel van de ringtram
tussen Jette en Zaventem en de lijn tussen Brussels Airport en onze

Schoolomgeving Haacht-Station en aanleg fietspaden N21 tussen
Haacht station en Oudestraat
Vanuit de gemeente Haacht werd een module 10 opgestart voor de
herinrichting van de N21 ter hoogte van de schoolomgeving –‘HaachtStation’. Daarnaast werd een module 13 ondertekend voor de aanleg van
veilige en comfortabele fietspaden (1,75m)in deze omgeving, al dan niet
gescheiden van de rijweg door een smalle haag (0,50m) of parkeerstrook
(2,00m). Op basis van beide projecten zal de N21 vanaf de Oude straat tot
aan het kruispunt met de Wespelaarsebaan - Grote baan heringericht
worden. Initieel werd de uitvoeringstermijn in 2012-2013 voorzien, maar
werd het project omwille van onteigeningen en de mogelijke komst van de
tram (die een herziening van het huidige voorontwerp vereist) nog niet
gerealiseerd.
Volgend dwarsprofiel voor de N21 wordt voorgesteld:
- 2x1 rijstroken, zonder middenberm;
- aanliggend verhoogde fietspaden van 1.75 m aan weerszijden;
- aanliggende verhoogde voetpaden van 1.50 m aan weerszijden.
Er wordt tevens voorgesteld om aan de oostzijde van de N21
langsparkeren te voorzien gekoppeld aan een groenstructuur.
Onteigeningen zijn echter noodzakelijk voor de inpassing van het profiel.
Daar waar door de onteigeningen onvoldoende ruimte over blijft om te
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parkeren op eigen domein (oprit), wordt een strook voor langsparkeren
voorzien.
Het ontwerp van de stationsomgeving wordt afgestemd op deze
inrichtingsvoorstellen zodat er een eenheid bestaat van aanleg van de N21
van aan Kampenhout-Sas tot aan de rotonde te Haacht.
-

Actieplan deelbekkenbeheerplan ‘Leibeek-Weesbeek-Molenbeek’:
Modellering van kunstwerken in de Leibeekvallei voor de aanpak van
slechte afvoercapaciteit en de aanslibbing stroomafwaarts.
Overlastproblemen Leibeek (oa. ter hoogte van Schouwbroek,
Schoonbroek en Schorisgat) – aanpak door verwijderen van
kunstmatig ‘slibdijken’ waar mogelijk en sanering huishoudelijke
lozing(spunten).

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de
Vlaamse overheid in 2008 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos
op voor de regio Zenne, Dijle en Pajottenland. Op 24 april 2009 nam de
Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige
herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 44.900 ha
agrarisch gebied en een operationeel uitvoeringsprogramma goed. In het
operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid zal opmaken voor de
afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden.
Binnen de gewenste ruimtelijke structuur voor de Regio Zenne, Dijle en
Pajottenland (september 2008), deelruimte Zenne – Dijlevallei wordt het
behoud en versterken van uitgesproken natuurwaarden in valleien met
ruimte voor natuurlijke waterberging beschreven voor de vallei van de
Leibeek tussen Boortmeerbeek en Wespelaar (Ronsdonk –
Boortmeerbeek Broek, Hooiberg, Schoonbroek, Spitbos-HooigrachtSchorisgat) (7.4).
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Relevante informatie uit
bestaande onderzoeken

Streefbeeldstudie N26
Het rapport “streefbeeldstudie N26 – N267 – N21” werd op 11 juni 2004 in
plenaire stuurgroep behandeld, en op 19 augustus 2004 goedgekeurd op
de Provinciale Audit Commissie (PAC).
De verkeerskundige conceptelementen in het streefbeeld zijn prioritering
openbaar vervoer, verhoging van de verkeersveiligheid en –leefbaarheid
en mede hierdoor het stimuleren van de langzame vervoerwijzen en
verbeteren van de doorstroming door minimalisering van het aantal
aansluitingen. Buiten de aansluitingen met het hogere wegennet, wordt de
verkeersafwikkeling in de N26-N21-N267 bevorderd door het (in de mate
van het mogelijke) wegwerken van bestaande knelpunten inzake
verkeersafwikkeling, het groeperen van aansluitingen waar mogelijk en het
scheiden van verkeerssoorten.
De N26 tussen de kruisingen met de N267 Molenheidebaan en de N21
(Kampenhout-Sas) wordt in het streefbeeld gezien als een rijwegprofiel
2x1 met vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg. Het aantal
aansluitingen wordt beperkt tot het noodzakelijk aantal. De
verkeerslichtenregeling aan de kruisingen worden herzien in functie van
een (semi)conflictvrije regeling voor het langzame verkeer en
busbeïnvloeding op de hoofdrichting.

De N26 tussen N21 (Kampenhout-Sas) en Timmerik (Herent) wordt
eveneens ingericht als een 2x1, met parkeerstroken en vrijliggende
fietspaden aan beide zijden van de weg. Het tracé tussen KampenhoutSas en Herent kenmerkt zich door nogal wat doodlopende straten. Deze
kunnen niet worden afgekoppeld van de N26. De (bestaande)
verkeerslichten worden aangepast in functie van een (semi)conflictvrije
regeling voor het langzame verkeer en doorstroming van het openbaar
busvervoer.
De infrastructurele inrichtingen zoals voorgesteld in het streefbeeld zijn op
de N26 nog niet gerealiseerd.
De N21 tussen N26 (Kampenhout-Sas) en de rotonde Zoellaan (Haacht)
wordt ingericht als een 2x1 gescheiden door een middenberm (tot aan de
Industrieweg). De rijbaan in de richting van Kampenhout-Sas bevat een
vrije busbaan. Aan beide zijden van de weg zijn vrijliggende fietspaden
voorzien op een verhoogde berm. De aanpassingen conform het
streefbeeld zijn in uitvoering.
In het kader van het opstellen van het streefbeeld N26-N267-N21 werd
een herkomst- en bestemmingsonderzoek verricht voor de N26 en de
N267. Voor de N21 werd geen H/B-onderzoek uitgevoerd.

Inrichtingsstudie stationsomgeving Haacht
Zie hoger (3.1.3).

Studieopdracht
betreffende
het
opmaken
van
de
aanbestedingsdocumenten voor de aanleg van BOB’s op de N21 te
Kampenhout
Deze studie, opgesteld in 2006, betreft de N21 Haachtsesteenweg tussen
de N227 Tervuursesteenweg en de N26 Mechelsesteenweg, uitgezonderd
het kruispunt met de Dorpelstraat-Zeypestraat, dat een TV 3V-project
betreft. Deze studie omvat onder meer verkeerstellingen, beschrijving van
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de problematiek van verkeersveiligheid, een ruimtelijke analyse en
relevante randvoorwaarden en uitgangspunten.

Studie herinrichting stelplaats
Zie hoger.

Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering
Beschrijving van het stroomgebied

van

de

Weesbeek

–

Het voorliggend rapport is een gedetailleerd verslag van de inventarisatie
van het stroomgebied van de Weesbeek. Dit deelrapport kadert in de
studie ‘Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering 2001 – Perceel 4:
Stroomgebied van de Weesbeek’, van de Afdeling Water van AMINAL.
Deze studie werd in september 2002 toegekend aan Studiebureau
Talboom.

gegevens, een hydrologische meetcampagne, een hydrologische en
hydraulische studie van de bestaande toestand en het formuleren van
oplossingsscenario’s voor de specifieke problemen in het gebied. Dit
rekening houdende met de beleidsmaatregelen van het integraal
waterbeheer.
Het eerste boekdeel heeft als doel alle beschikbare gegevens van het
stroomgebied te verzamelen en te bundelen, welke een interactie hebben
met het totale watersysteem. Deze gegevens worden besproken in functie
van hun invloed op dit watersysteem en zullen een basis vormen voor de
hydrologische en hydraulische studie.

Geotechnisch onderzoek
In het kader van voorliggend project werden op twee locaties boorstaten
opgesteld en grondwaterpeilmetingen uitgevoerd.

De opdracht van deze studie bestaat uit het opstellen van een
oppervlaktewaterkwantiteitsmodel voor het stroomgebied van de
Weesbeek. De opdracht omvat een inventarisatie van de nodige

1
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Algemene methodologie

verwachten gevolgen voor mens en milieu systematisch en
wetenschappelijk verantwoord geanalyseerd en geëvalueerd worden
waarbij voldaan wordt aan de essentiële kenmerken van een planMER.

10.1

Het betreft de beschrijving en de beoordeling van de milieueffecten die
gepaard gaan met de herinrichting van de stationsomgeving Haacht en de
ongelijkgrondse kruising van de N21 zoals weergegeven in het PRUP en
in het project ‘ongelijkgrondse kruising N21’.
Dit onderzoek vertrekt vanuit de beschrijving van de referentiesituatie.
Gezien het plan en het project zich ter hoogte van dezelfde locatie situeren
kan er aangenomen worden dat op hoofdlijnen de impactzone of het
studiegebied van het plan en het project zeer gelijkaardig en sterk
overlappend is.
Vervolgens worden het onderzoek en de beoordeling van de milieueffecten
opgesteld. Dergelijk onderzoek op plan-niveau beoogt het nagaan of een
voorliggend plan aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken en of de
opmaak van een planMER nodig is. Gezien het duidelijk verschillende
onderzoeksniveau en mate van detail van het milieuonderzoek op planniveau en op project-niveau wordt dit onderzoek in twee afzonderlijke
hoofdstukken beschreven.
Echter zoals hoger beschreven, wordt het deelplan 1 van het PRUP niet
behandeld binnen het onderzoek op plan-niveau maar wordt dit
geïntegreerd in het projectMER.
Door deze werkwijze, kan in het verder verloop een ontheffing van de
planMER-plicht bekomen worden doordat in het projectMER de te

Afbakening studiegebied

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het plangebied, het
projectgebied en het studiegebied.
- Het plangebied is het gebied dat het voorwerp uitmaakt van het PRUP,
meer bepaald de deelplannen 2 tot en met 5. Voor wat betreft deelplan
1 valt het plangebied samen met het projectgebied.
- Het projectgebied is het gebied waarbinnen de eigenlijke herinrichting
van de weg en de constructie van de kunstwerken worden voorzien.
- Het studiegebied is ruimer en omvat het volledige gebied tot waar de
milieueffecten van de vooropgestelde ingrepen zich (kunnen)
voordoen. Het studiegebied is afhankelijk van de beschouwde
discipline en wordt voor elke discipline afzonderlijk bepaald.

10.2

Algemene methodologie planniveau

Het betreft de beoordeling van de milieueffecten die gepaard gaan met de
totale herinrichting van de stationsomgeving zoals weergegeven in het
PRUP, zijnde deelprojecten 2, 3, 4 en 5.

10.2.1

Fase 1: Scoping onderzoeksniveau

Op basis van de aard van het onderzoeksniveau wordt er een onderscheid
gemaakt tussen plannen en projecten.
De milieueffecten op planniveau als gevolg van de herinrichting van de
stationsomgeving, situeren zich voornamelijk op drie vlakken, nl.:
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Relevantie planniveau

Direct ruimtebeslag

Direct ruimtebeslag

Relevant

Verstoring

Verstoring geluidsklimaat

Relevant

Verstoring luchtklimaat

Relevant

Trillingshinder

Niet relevant

Lichthinder

Relevant

Visuele verstoring
Verstoring

Relevant

van

het Relevant

hydrologisch en hydraulisch
systeem
Wijziging ruimtelijke samenhang

Wijziging van verbindingen

Relevant

De relevante effectgroepen kunnen gekoppeld worden aan specifieke
disciplines. Dit wordt duidelijk in volgende tabel.
Tabel 10-2: Resultaat fase 1: Relevante disciplines op planniveau per effectgroep

water

fauna en flora

X

X

X

X

Geluidsverstoring

X

Verstoring luchtklimaat
hydrologisch

en

X

X

X

X

X
X

X
X

Visuele verstoring
Verstoring

X

X

mens

bodem

Direct ruimtebeslag

(incl mobiliteit)

Receptordisciplines

5

Abiotische disciplines

landschap

Effectgroep

lucht

Effecten gerelateerd aan de werkzaamheden hebben vaak een tijdelijk
karakter en zijn sterk afhankelijk van de uitvoeringstechniek. Deze effecten
zijn dan ook typerend voor het onderzoek op projectniveau. Gezien op dit
planniveau geen gegevens gekend zijn met betrekking tot de concrete
uitvoeringswijze en voor zover het tijdelijke effecten betreft, worden deze
niet meegenomen op planniveau. Uitzondering hierop zijn effecten
gerelateerd aan (eventuele) bemaling tijdens de werken. Deze kunnen
immers
irreversibel
zijn
(irreversibele
aantasting
van
grondwaterafhankelijke vegetatie) en zijn bijgevolg relevant op plan-MERniveau.

Effectgroep

en

-

Tabel 10-1: Relevante effectgroepen op planniveau
Cluster

trillingen

-

Direct ruimtebeslag: de geplande inrichting zal gepaard gaan met
ruimtebeslag. Dit ruimtebeslag brengt een aantal milieueffecten met
zich mee zoals het direct verlies van ruimtegebruiksfuncties. Deze
milieueffecten zijn doorgaans definitief en onafhankelijk van de
exploitatie.
Wijziging in de ruimtelijke samenhang: de geplande inrichting van het
plangebied (en ook het gebruik ervan) heeft een invloed op de
ruimtelijke samenhang van een gebied. Deze invloed situeert zich op
verschillende vlakken (ecologisch, landschappelijk, verkeerskundig,..).
Hierbij kan enerzijds een barrière ontstaan ten aanzien van de
aanwezige structuren, anderzijds kan de realisatie van het plan een
versterking betekenen van bestaande infrastructuren of een nieuwe
verbinding realiseren. Deze effecten worden ook wel netwerkeffecten
genoemd.
Verstoring: door het gebruik van de nieuwe infrastructuur kan
verstoring ten aanzien van de omgeving optreden. Deze verstoring is
in belangrijke mate afhankelijk van de intensiteit waarmee deze
infrastructuur wordt gebruikt.

geluid

-

X
X

X

X

X

hydraulisch systeem

De aspecten direct ruimtebeslag, wijziging ruimtelijke samenhang en
verstoring kunnen vertaald worden in verschillende effectgroepen.
Effectgroepen die te sterk gebonden zijn aan uitvoeringstechnische
aspecten worden zoals reeds gesteld niet verder meegenomen in dit
onderzoek. Dit wordt verduidelijkt in onderstaande tabel.

Wijziging verbindingen

5

Verkorte benaming voor Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
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Rekening houdend met bovenstaande analyse zullen volgende disciplines
op plan-niveau besproken worden:
Geluid en trillingen
Lucht
Bodem
Water (grond- en oppervlaktewater)
Fauna en flora
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Mens (incl. mobiliteit)

Discipline

Effectgroep
Wijziging grondwaterkwaliteit

Oppervlaktewater

Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit
Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit
Wijziging structuurkenmerken

Fauna en flora

Ecotoopwijziging
- ecotoopinname/ecotoopcreatie
- t.g.v. vernatting/verdroging
- t.g.v. verstoring
- t.g.v. verontreiniging
Versnippering en barrièrewerking

10.2.2

Fase 2: Scoping relevante effectgroepen

In deze tweede fase wordt de voorgaande scoping verder uitgewerkt op
niveau van de relevant bevonden disciplines. Er wordt nagegaan of de
gekende effectgroepen binnen elke discipline relevant zijn in functie van
het type planingreep.
De scoping van de relevante effectgroepen werd reeds duidelijk in
bovenstaande tabel. Hierin werd duidelijk aangegeven welke
effectgroepen relevante geacht worden om op planniveau te bespreken.
Tabel 10-3: Resultaat fase 2: Overzicht relevante effectgroepen per discipline op
planniveau
Discipline

Effectgroep

Mobiliteit

Wijziging verkeersintensiteit en –doorstroming
Wijziging verkeersveiligheid en –leefbaarheid
Wijziging bereikbaarheid

Geluid

Wijziging geluidsimmissies

Lucht

Wijziging luchtkwaliteit

Bodem

Structuur- en profielwijziging

Grondwater

Wijziging grondwaterkwetsbaarheid

Landschap, bouwkundig erfgoed en

Structuur- en relatiewijziging

archeologie

Wijziging erfgoedwaarde
Wijziging perceptieve kenmerken

Mens

Wijziging ruimtegebruiksfuncties
Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang
Hinderaspecten
Wijziging ruimtelijke kwaliteit
Wijziging veiligheid

10.2.3

Concrete uitwerking op planniveau

De methodologie van het milieuonderzoek van de planelementen is qua
opbouw en aanpak gelijkaardig aan deze voor de uitwerking van het
projectMER, maar de analyse is minder gedetailleerd.
De effectbespreking wordt voor per verschillende disciplines als volgt
opgebouwd:
Beschrijving van de referentiesituatie: hiervoor wordt verwezen naar
de referentiesituatie die geïntegreerd uitgewerkt wordt op plan- en
projectniveau.

Wijziging grondwaterkwantiteit: vernatting en
verdroging
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Effectbespreking en –beoordeling: Het betreft hier voornamelijk een
kwalitatieve effectbespreking van de milieueffecten op basis van
bestaand informatiemateriaal. In de effectbespreking worden de
milieueffecten op planniveau in kaart gebracht enerzijds ten opzichte
van de feitelijke situatie en anderzijds ten opzichte van de geldende
bestemmingsplannen. In elke discipline zullen de cumulatieve effecten
die kunnen optreden bij realisatie van het volledige plan aandacht
krijgen. Waar de effectbeoordeling per deelzone afwijkt, wordt dit
afzonderlijk besproken.
Milderende maatregelen: Per deelzone en per discipline zullen, waar
nodig, milderende maatregelen voorgesteld worden om te verwachten
negatieve effecten te milderen of om positieve effecten te versterken.

10.3

Algemene methodologie projectniveau

Disciplines
Volgende disciplines worden door een erkend
behandeld:
- mobiliteit;
- geluid en trillingen;
- lucht;
- bodem en grondwater;
- oppervlaktewater;
- fauna en flora;
- landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie;
- mens - ruimtelijke aspecten.

MER-deskundige

De coördinator zal er tevens over waken dat ook de aspecten menstoxicologie, licht en grondstoffenvoorraad in voldoende mate aan bod
komen. Deze aspecten zullen behandeld worden in de respectievelijke
disciplines mens – ruimtelijke aspecten en bodem. Ook in de discipline
fauna en flora wordt rekening gehouden met de aspecten licht.

Indeling per discipline
De bespreking per milieudiscipline verloopt volgens een vaste indeling per
discipline, met name:
- Afbakening studiegebied
- Referentiesituatie
Huidige situatie
6
Geïntegreerd ontwikkelingsscenario
- Beschrijving en beoordeling milieueffecten
Tov huidige situatie
Tov geïntegreerd ontwikkelingsscenario
- Milderende maatregelen
- Synthese
- Leemten in de kennis
- Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie
-

-

Beschrijving referentiesituatie
Huidige situatie: Voor rapportage over de referentiesituatie worden de
elementen samengebracht uit het voorbereidend onderzoek aangevuld
met informatie uit andere studies en informatie verzameld tijdens een
terreinbezoek. De beschrijving spitst zich toe op de elementen die
relevant zijn voor de effectbeoordeling op projectniveau.
Geïntegreerd
ontwikkelingsscenario:
Het
geïntegreerd
ontwikkelingsscenario komt in het MER inherent aan bod als de
toekomstige situatie die zich ongeacht (de impact van) het project zal
voordoen. (zie Hoofdstuk 8)

Effectvoorspelling en –beoordeling
De methodologie wordt verderop voor elke milieudiscipline onder de
respectievelijke hoofdstukken verder toegelicht. Belangrijk is dat de
onderbouwing van de resultaten transparant is. Dit betekent dat de
6

Geïntegreerd ontwikkelingsscenario: de ontwikkelingen die zich in het project- en

studiegebied zouden voordoen onafhankelijk van de realisatie van het project. Deze worden
besproken onder hoofdstuk 8.
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toetsingscriteria duidelijk gedefinieerd zijn en dat de evaluatie van de
effecten gebaseerd is op een duidelijk omschreven waardering.
Bij de effectvoorspelling en –beoordeling wordt gesteund op de studies die
reeds zijn opgemaakt in het kader van het voorliggend project/plan. Hierop
wordt verder gebouwd bij de inschatting van de effecten in het MER.
Hierbij worden de effecten zowel ten opzichte van de huidige situatie als
ten opzichte van het ontwikkelingsscenario bepaald.
De beoordeling van de milieueffecten gebeurt systematisch (aan elk effect
wordt een significantie-oordeel toegekend), onderbouwd (aan de hand van
meer specifieke criteria per discipline/effectgroep) en op een uniforme
wijze. Volgende terminologie en codering wordt gebruikt in de
significantiebepaling:
-

Zeer significant negatief (---);
Significant negatief (--);
Matig negatief (-);
Verwaarloosbaar of geen effect (0);
Matig positief (+);
Significant positief (++);
Zeer significant positief (+++).

Dit betekent dat ook de motivering voor de verwerping van alternatieven
die in overweging zijn genomen maar uiteindelijk om uiteenlopende
redenen zijn verworpen uitgebreid moet worden weergegeven. Dit gebeurt
onder hoofdstuk 7. Deze niet weerhouden alternatieven worden niet meer
aan de milieueffectbeoordeling onderworpen.
Voor de ongelijkgrondse kruising van de N21 en de spoorlijn zijn een
tunnel- en brugalternatief mogelijk. Binnen het profiel van het nieuwe tracé
van de N21 zijn alternatieven mogelijk met betrekking tot het al dan niet
inpassen van een tram in de vrije bus/trambaan.
Deze alternatieven zijn niet voor alle effectengroepen in de verschillende
disciplines onderscheidend. Om de effectbespreking overzichtelijk te
houden wordt binnen de effectbespreking het onderscheid tussen de
alternatieven enkel beschreven, waar deze tot onderscheidende effecten
leiden. In onderstaande tabel wordt geduid wanneer de alternatieven
onderscheidend zijn.

Per discipline worden de beoordelingscriteria aangegeven en wordt
telkens zo goed mogelijk de significantie gemotiveerd. Deze motivering is
waar mogelijk kwantitatief onderbouwd.
Alternatieven
Een
belangrijk
onderdeel
van
milieueffectrapportage
is
de
alternatievenafweging. Het MER-decreet stelt dat het MER ondermeer
volgende onderdelen moet bevatten:
- een schets van de beschikbare alternatieven voor het voorgenomen
plan of onderdelen ervan; onder meer inzake doelstellingen, locaties
en wijze van uitvoering of inzake de bescherming van het milieu;
- een vergelijking tussen het voorgenomen plan en de beschikbare
alternatieven die redelijkerwijze kunnen onderzocht worden, alsmede
de motivatie voor de selectie van de te onderzoeken alternatieven.
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Tabel 10-4: Scoping van de tunnel- en brugalternatieven
Discipline

Effectengroep

Brug- en tunnelalternatieven

Tramalternatief

onderscheidend?

onderscheidend?

Toelichting

Mens-Mobiliteit

Nee

Ja

Geluid

Ja

Nee

Verschillende impact op omgevingsgeluid. Integratie van de tram is niet bepalend.

Lucht

Ja

Nee

Brug- en tunnelvariant worden onderzocht. Vanuit de tram worden geen luchtemissies

Beperkt

Nee

Nee

Nee

Ongeveer zelfde verharde oppervlakte en zelfde verstoring komberging

Ecotoopinname en creatie

Beperkt

Nee

Ecotoopverlies door werken over zelfde tracé en oppervlakte, enkel meer inname ter

Verstoring

Ja

Nee

Zie discipline geluid. Ook impact door verlichting is relevant.

Versnippering

Nee

Nee

De ecologische corridor de Leibeek dient bij alle varianten verlegd te worden.

De effecten voor wat betreft mobiliteit zijn gelijkaardig voor wat betreft het scenario met
de brug of de tunnel

verwacht.
Bodem

en

grondwater

Beide varianten hebben effecten in zelfde grootteorde. De integratie van de tram is niet
bepalend.

Oppervlaktewater

De integratie van de tram is niet bepalend.
Fauna en flora

hoogte van tunnelmond; ecotoopcreatie beperkt.

Landschap

Verontreiniging

Nee

Nee

Zie discipline bodem, grondwater en lucht

Wijziging

Nee (of zeer beperkt)

Nee

Lokale versnippering van valleigebied.

Wijzging erfgoedwaarden

Ja (beperkt)

Nee

Grotere visuele verstoring relictzone voor brugalternatief. De integratie van de tram is

Wijziging

Ja (beperkt)

Nee

Landschappelijke

structuur en relaties
niet bepalend.
perceptieve

kenmerken

en

lokalere verstoring voor tunnel dan voor brugalternatief. De integratie van de tram is
niet bepalend.

belevingswaarde
Mens
aspecten

ruimtelijke

Wijziging ruimtegebruik

Nee

Nee

Zelfde ruimte-inname voor de alternatieven

Wijziging ruimtelijke structuur

Nee

Nee

Mogelijke tijdelijke impact op spoor tijdens werkzaamheden

Hinder

Ja

Nee

Zie discipline geluid, mobiliteit en lucht

Wijziging ruimtelijke kwaliteit

Ja

Ja

Zie discipline mobiliteit. Bovendien grotere visuele impact door brug dan tunnel.

Wijziging veiligheid

Beperkt

Nee

Zie discipline mobiliteit. Verkeersveiligheid.

en samenhang
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Het MER kan uiteindelijk een meest milieuvriendelijk alternatief aangeven,
op basis van de milieueffecten die zich zullen/kunnen voordoen (zowel
positieve als negatieve effecten) en de mogelijkheid tot een mildering van
de (zeer) significant negatieve effecten of een versterking van de positieve
effecten.
Milderende maatregelen
Het luik ‘milderende maatregelen’ omvat een opgave van alle relevante
maatregelen ter voorkoming of ter vermindering van negatieve effecten en
ter bevordering van positieve effecten. Dit luik zal van groot belang zijn bij
voorliggend project, aangezien vanuit het MER moet blijken binnen welke
randvoorwaarden het geplande project/plan vanuit milieuoogpunt
aanvaardbaar is.
Synthese
In de eindsynthese per discipline worden als besluit van de
milieueffectbeoordeling de effecten per effectgroep en per alternatief in

tabelvorm samengevat evenals de significantie van de effecten en de
mogelijke impact van milderende maatregelen.
Leemten in de kennis
Per discipline wordt aangegeven welke de leemten in de kennis zijn
waarmee de deskundigen worden geconfronteerd. Deze leemten worden
ingedeeld volgens:
- Leemten met betrekking tot het project/plan (bijvoorbeeld onduidelijke
of onvoldoende gegevens inzake de project- en/of plankenmerken).
- Leemten met betrekking tot de inventaris (bijvoorbeeld ontbrekende
informatie inzake omgevingskenmerken).
- Leemten met betrekking tot de methode en het inzicht (bijvoorbeeld
onvoldoende kennis in dosis-effectrelaties).
Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie
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10.4

Gedetailleerde methodologie projectniveau

Zoals reeds aangegeven maakt deelproject 1 onderwerp uit van het op te maken projectMER. In de volgende hoofdstukken worden enerzijds het ingreepeffectenschema en anderzijds de methodologie voor de uitwerking van de milieueffecten op projectniveau meegegeven;
Hoofdingrepen

Directe effecten

Indirecte effecten

AANLEGFASE
Voorbereiding:

Geluid: verhoogde emissies

afbakenen werkstrook

Lucht: toename atmosferische emissies, stof

Rustverstoring mens en fauna

verwijderen opgaande vegetatie

Fauna en flora: verstoring, direct ecotoopverlies

Habitatverlies fauna

verwijderen van constructies

Landschap: beïnvloeding structuur, perceptie en erfgoed

Belevingswaarde, aantasting erfgoedwaarden

vrijmaken tracé

Mens: inname ruimte, hinder (bvb. geluid, werfverkeer), wijziging

Invloed verkeersveiligheid, bereikbaarheid, …

…

belevingswaarde

Vergraving

Lucht: toename stofemissies
Geluid: verhoogde emissies
Bodem: structuurwijziging, beïnvloeding bodemprofiel

Beïnvloeding water/luchthuishouding

Grondwater: wijziging grondwaterhuishouding

Verdroging

Fauna en flora: direct ecotoopverlies door ruimtebeslag, barrièrewerking

Indirect ecotoop/habitatverlies

fauna en versnippering ecotopen, auditieve en visuele verstoring fauna
Landschap: beïnvloeding erfgoed en archeologie

Ruimtelijke effecten (bereikbaarheidsproblemen, …)

Mens: hinder (bvb. geluid, stof, werfverkeer)
Calamiteiten:

aanvoer

(afvoer)

van

verontreinigd

materiaal

beïnvloeding bodem- en grond- of oppervlaktewaterkwaliteit
Tijdelijk ruimtebeslag:

Geluid: verhoogde emissies

Rustverstoring mens en fauna, aantasting belevingswaarde

werforganisatie

Bodem: optreden bodemcompactie

Beïnvloeding water/luchthuishouding

tijdelijke opslag gronden, afbraakmaterialen

Oppervlaktewater: wijziging structuurkwaliteit

Wijziging

overbrugging waterlopen (duikers)

Fauna en flora: direct ecotoopverlies, verstoring, versnippering en

habitatverlies

…

barrièrewerking fauna

standplaatskenmerken

en

ecotoop-

en

Landschap: beïnvloeding landschapsstructuur
Mens: hinder werfverkeer, invloed op verkeersveiligheid, toename

Ruimtelijke

verkeersintensiteit

bereikbaarheidsproblemen, …)

Calamiteiten:

beïnvloeding

bodem-

en

grond-

of

effecten

(inname

grond,

oppervlakte-

waterkwaliteit
Definitief ruimtebeslag

Fauna en flora: direct ecotoop- en habitatverlies, versnippering en

Impact op leefbaarheid populaties

barrièrewerking
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Hoofdingrepen

Directe effecten
Landschap:

Indirecte effecten
beïnvloeding

landschapsstructuur,

erfgoed-

en

Verandering belevingswaarde

belevingswaarde
Mens: inname ruimte, wijziging belevingswaarde
Beweging van voertuigen, inzetten machines

Geluid: toename geluids- en trillingsniveau

Rustverstoring mens en fauna,

Lucht: toename atmosferische emissies

Aantasting belevingswaarde en landschapsperceptie

Bodem: bodemcompactie

Wijziging standplaatskenmerken

Mens: verkeershinder en –veiligheid
Constructie nieuwe infrastructuur

Geluid: toename geluids- en trillingsniveau

Rustverstoring mens en fauna

inbreng vreemde materialen in bodem

Lucht: toename uitwasemingen emissies van teer en bitumen

Beïnvloeding beleving landschap

uitvoeren verhardingswerken

Bodem: profielwijziging, bodemzetting,…

realiseren kunstwerken: tunnel/Brug, wegdek,…

Grondwater: wijziging infiltratie (grondwaterhuishouding en -stroming)
door toename verharding

Verdroging

Oppervlaktewater: wijziging afstromingsregime (kwantiteit), wijziging
kwaliteit

Effecten op structuurkenmerken ontvangend waterlichaam

Fauna en flora: barrièrewerking, verstoring, ecotoopverlies
Landschap:

beïnvloeding

landschapsstructuur,

erfgoed-

en

Habitatverlies

belevingswaarde
(Geo)hydrografische ingrepen

Grondwater: daling grondwatertafel door tijdelijke bemaling, wijziging

Beïnvloeding levensgemeenschappen, ecotoopwijziging

grondwaterstroming,…

Lokale verdroging, standplaatswijziging, ecotopwijziging

Oppervlaktewater: beïnvloeding drainage, afvoer run-off, …
Afwerking (signalisatie, bermen, …)

Geluid: afname hinder

Beïnvloeding

Bodem: bodemstructuur door vergraving

natuurverbindingselementen,

Fauna en flora: ecotoopcreatie en -ontwikkeling

bufferzones, …)

Landschap: beïnvloeding structuur, beleving en perceptie
Mens:

inname

ruimte,

beïnvloeding

ontwikkeling

ecotopen

inrichting

(bvb.

langsgrachten

en

Verstoring fauna door verlichting (lichtpollutie)

samenhang

(inrichting

Landschap: beïnvloeding beleving

restgronden), verlichting (lichtpollutie), …

Beïnvloeding belevingswaarde, verkeersveiligheid

Aanwezigheid en gebruik

Geluid: lokaal verhoogd geluidsimmissieniveau

Verstoring mens en fauna

gebruik infrastructuur

Lucht: lokale toename atmosferische emissies, elders afname

beweging voertuigen

Grondwater: verminderde infiltratie regenwater

GEBRUIKSFASE

globale gewijzigde verkeersafwikkeling

Oppervlaktewater: verhoogde afvoer regenwater

beïnvloeding

kwaliteit oppervlaktewater én beïnvloeding waterbeheersing

Beïnvloeding levensgemeenschappen

Fauna en flora: barrièrewerking en verstoring fauna

Impact op leefbaarheid populaties en habitatverlies
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Hoofdingrepen

Directe effecten

Indirecte effecten

Landschap: permanente impact op landschap (structuur, perceptie,
erfgoed)

Aantasting belevingswaarde en erfgoedlandschappen

Mens: impact op bovenlokale en lokale verdeling verkeersstromen,
verkeersveiligheid mens en fauna (aanrijdingen), hinder (geluid, lucht,
licht, wateroverlast, …)
Accidentele situaties

Bodem-, grondwater- en oppervlaktewaterverontreiniging

Standplaatswijziging

Mens: veiligheid

vegetatie en fauna

Onderhoud (strooizouten, bermbeheer,

Bodem: kwaliteit

groenonderhoud, …)

Oppervlaktewater: impact kwaliteit

door

verontreiniging,

effecten

op

Fauna en flora: ecotoopwijziging, (rust)verstoring fauna
Landschap: beïnvloeding structuur en perceptie

Landschap: beïnvloeding belevingswaarde
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11

Afbakening studiegebied

11.1

Mobiliteit

In het kader van de discipline mobiliteit wordt voor de afbakening van het
studiegebied een onderscheid gemaakt tussen de beschrijving van de
huidige situatie en evaluatie van de effecten op macro-, meso- en
microniveau.
Figuur 11-1: Afbakening studiegebied discipline Mobiliteit met situering projectgebied

Het studiegebied omvat op macroniveau het tracé van de N21 op het
grondgebied van Haacht en eventuele parallelwegen die een
verbindingverzorgen tussen de omgeving van Haacht en de N26
Kampenhout-Sas. De N21 gewestweg zorgt op dit niveau voor een
verbinding tussen de kleine ring van Brussel en verloopt via Kampenhout
en Haacht richting Aarschot.
Op mesoniveau omvat het studiegebied het tracé van de N21 en dit vanaf
de aansluiting op de ‘ring’ rond Haacht (rotonde Zoellaan x
Jennekensstraat) tot aan de N26 Leuvensesteenweg (dubbel
rotondecomplex) alsook het lokale wegennet in de omgeving van het
studiegebied.

op stratenplan

11.2

Geluid en trillingen

Het studiegebied situeert zich rondom het station te Haacht tot waar er
relevante effecten voor verkeer optreden. Vooral het effect op het
omgevingsgeluid ter hoogte van de woningen in de Neerstraat en langs de
Provinciebaan, die op korte afstand tot de kruising (tunnel of brug) met de
spoorweg zijn gelegen zal onderzocht en besproken worden.

Op microniveau wordt het project beschouwd, meer bepaald het station
van Haacht en de stationsomgeving. Deze afbakening valt tevens samen
met de afbakening van het PRUP stationsomgeving Haacht.

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 71 van 327

Afbakening studiegebied

11.3

Lucht

De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de geografische
verspreiding van de mogelijke effecten die zich kunnen voordoen. Het
studiegebied wordt afgebakend tot het gebied waar de wijzigingen in
verkeersemissies veroorzaakt door het project nog een impact hebben op
de concentraties van de omgevingslucht.
Als gevolg van de aanpassing van de N21 (ongelijkgrondse kruiding) zal
de ligging van de bedding en de verkeersintensiteit van de N21 in de
stationsomgeving wijzigen en mogelijk een invloed hebben op de lokale
luchtkwaliteit. De discipline lucht onderzoekt de impact van de gewijzigde
verkeersemissies op de luchtkwaliteit in de omgeving.
Het studiegebied wordt afgebakend als een gebied van ca. 1,5 x 1,2 km
rond de stationsomgeving. Het studiegebied is weergegeven in
onderstaande figuur.

11.4

Het studiegebied voor de discipline bodem en grondwater omvat minimaal
het projectgebied. In functie van de effectgroepen wordt het studiegebied
eventueel ruimer afgebakend. Structuurwijziging, profielwijziging, wijziging
van de bodemkwaliteit, wijziging grondwaterkwetsbaarheid en eventueel
bodemerosie treden plaatselijk op ter hoogte van de werfzone. Voor deze
effectengroepen zal het studiegebied zich bijgevolg binnen de grenzen van
het projectgebied bevinden. Betreffende de grondwaterkwantiteit
(vernatting/verdroging) en de receptor-effectgroep ‘wijziging bodem- en
grondwaterkwaliteit is het studiegebied ruimer dan het projectgebied. Het
betreft namelijk de zone waarbinnen de grondwaterstand wijzigt ten
gevolge van de realisatie van voorgenomen project. De omvang hangt
ondermeer af van de uitvoeringswijze. Indien bemaling noodzakelijk is zal
het studiegebied zich uitstrekken tot die bemalingcontour. Het
studiegebied voor grondwaterkwaliteit is het projectgebied en de ruime
omgeving daar omheen. Calamiteiten tijdens en na uitvoering van de
werken kunnen immers niet alleen een impact hebben op de
grondwaterkwaliteit ter hoogte van het projectgebied, maar ook op de
omgeving daar omheen (verspreiding via grondwaterstroming).

11.5

Figuur 11.2

Afbakening studiegebied Lucht

Bodem en grondwater

Oppervlaktewater

De afbakening van het studiegebied voor de discipline oppervlaktewater is
afhankelijk van de te beschouwen effectgroep. Het projectgebied is
gelegen in het Dijlebekken, meer bepaald in het deelbekken van de
Leibeek-Weesbeek-Molenbeek. Voor de waterlopen gelegen in de
onmiddellijke omgeving van het projectgebied, nl. de Leibeek en een
aantal niet-geklasseerde waterlopen (Kaart 10 – Kaart 11), wordt het
studiegebied uitgebreid tot het stroomgebied van deze waterlopen. De
waterkwantiteit- en kwaliteit wordt besproken voor het ruimere
studiegebied, terwijl er wat betreft de structuurkwaliteit wordt toegespitst
op het projectgebied.
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11.6

Fauna en flora

Om de ruimere context van de natuurlijke structuur te beschrijven, omvat
het studiegebied op macroniveau de ruimtelijk-ecologische structuur van
de Haachtse Leibeekvallei. Op dit niveau worden de beschermingzones
van het VEN beschreven, de hoofdstructuren en de ecologische en
ruimtelijke verbanden tussen deze gebieden en deelgebieden beschreven.
Het mesoniveau vormt de invloedssfeer rondom de projectingrepen. Het
wordt afgebakend als het volledige gebied waarbinnen zich mogelijke
effecten voordoen ten gevolge van de werkzaamheden en/of de
aanwezigheid van de nieuwe infrastructuren. Het omvat bijgevolg, naast
het projectgebied, ook de gehele zone die onderhevig is aan een gewijzigd
geluidsklimaat, de zone tot waar zich mogelijks wijzigingen in de
grondwaterstand voordoen, de zone tot waar mogelijks effecten door
verontreiniging optreden, de zone waar permanent of tijdelijk (werfzones)
ecotoopverlies optreedt en de zone die eventueel beïnvloed wordt door
barrière-effecten.
Dit niveau wordt omgrensd door een buffer van 1000 m rond het project af
te bakenen en omvat de Leibeekvallei tussen Schoonbroek en Schorisgat.
Deze afstand wordt als ruim voldoende ingeschat, om relevante
milieueffecten op fauna en flora te omvatten, aangezien de berekende
invloedssfeer van bemaling in worst-case 300 m bedraagt en de
berekende afstand tot de contour van 40 dB(A), een verstoringcontour
relevant voor avifauna, 320 m. Op dit niveau wordt er dieper ingegaan op
de natuurwaarden van de verschillende deelgebieden waarbinnen zich
mogelijke effecten voordoen ten gevolge van de werkzaamheden en/of de
aanwezigheid van de nieuwe infrastructuur.
Het microniveau betreft het eigenlijke projectgebied.

11.7

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Het studiegebied is uitgebreider dan het projectgebied, zijnde de
herinrichting van de N21 ter hoogte van Haacht-Station, en betreft dat
gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de effecten van die ingrepen
zich manifesteren op het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
In het kader van de behandeling van de discipline landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie wordt het studiegebied vooral bepaald door de
reikwijdte van de visuele invloedsfeer van de ontwikkeling van het
projectgebied. Indien een landschap deel uit maakt van een grotere entiteit
of de contextwaarde van het landschap wijzigt als gevolg van de realisatie
van het projectgebied, dan maken de gehele landschappelijke entiteiten
en/of de gehele context deel uit van het studiegebied. Zo maakt het
landschap ten noorden van de spoorlijn deel uit van het valleigebied van
de Leibeek (relictzone “Asbroek”). Ter hoogte van het projectgebied wordt
dit valleigebied doorsneden door de N21 en wordt het aangeplant met bos.
Dit betekent dat het studiegebied zich voornamelijk beperkt tot het gebied
ten oosten van de N21, daar waar de nieuwe ontwikkelingen gepland
worden. Door de aanplant van bos wordt ook de reikwijdte van de visuele
invloedsfeer beperkt is.
De invloedsfeer van eventuele bemaling kan een impact hebben op het
archeologisch erfgoed, en bepaalt bijgevolg mee de afbakening van het
studiegebied (cfr. discipline bodem).

11.8

Mens-ruimtelijke aspecten

Het studiegebied is uitgebreider dan het projectgebied en wordt
gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de
effecten van die ingrepen op het vlak van de ruimtelijke functies merkbaar
zijn. Dit gebied is voornamelijk de onmiddellijk nabij gelegen
woonstructuur, zijnde de kern van Haacht-Station, en meer specifiek de
direct omringende woonstraten, zoals de Provinciebaan (N21) en de
Neerstraat.
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Er worden verschillende schaalniveaus onderscheiden waarop het plan
invloed zal hebben:
Op macroniveau wordt nagegaan in welke mate het project effect heeft
op de ruimtelijke ontwikkeling van Boortmeerbeek, Kampenhout en
Haacht.
Op meso- en microniveau worden binnen het studiegebied de
structurele min- en meerwaarden voor de aanwezige functionele
groepen (functies gerelateerd aan het station, wonen, kwetsbare
locaties, bedrijvigheid en recreatie en toerisme) aangegeven in en in de
omgeving van het projectgebied.
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12

Beschrijving referentiesituatie

Voor wat betreft de beschrijving van de verkeersveiligheid, kan een
onderscheid gemaakt worden tussen de objectieve verkeersveiligheid
(aantal ongevallen) en subjectieve verkeersveiligheid (verkeersdichtheid,
kwaliteit fietspaden, aandeel zwaar verkeer,…)
De verkeersleefbaarheid gaat dieper in op de mate waarin het verkeer de
leefomgeving
hindert
of
verstoort.
De
verstoring
van
de
verkeersleefbaarheid kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld
geluidsoverlast, sluipverkeer, parkeerdruk,….

12.1
12.1.1

Mobiliteit
Methodologie

De referentiesituatie van de discipline mobiliteit wordt op macro-, meso- en
microniveau besproken. Er wordt aldus voor de drie schaalniveau’s
aandacht besteed aan:
Categorisering van de wegen
Kenmerken van de verkeers- en vervoersinfrastructuur (capaciteit van
de weg)
Intensiteiten (o.b.v. de beschikbare tellingen)
De verkeersintensiteiten worden beschreven en beoordeeld op basis van
de beschikbare verkeerstellingen.
Voor wat betreft de interne weginfrastructuur, wordt aandacht besteed aan
de verschillende vervoersmodi. Zo komt bij de beschrijving van de
referentiesituatie niet alleen het gemotoriseerd verkeer aan bod (auto- en
vrachtverkeer), maar ook het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers)
en het openbaar vervoer. Op basis van terreinobservaties wordt de
beschrijving ook gestaafd aan de hand van foto’s, alsmede kaarten.

Relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden in het kader van
het voorliggend project zijn opgenomen in o.a. volgende documenten:
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (PRS)
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Haacht
Gemeentelijk Mobiliteitsplan Haacht
Provinciaal fietsroutenetwerk/BFF
Streefbeeldstudie N24-N267-N21
PRUP Stationsomgeving Haacht
…
Een groot aantal van deze beleidsdocumenten zijn reeds bespoken bij de
verantwoording van het project en bij de algemene bespreking van het
juridisch en beleidsmatig kader. Relevante elementen op het vlak van
mobiliteit zijn verwerkt in de hierna volgende bespreking van de discipline.

Voor de analyse van het parkeergebeuren (aantal parkeerplaatsen, type
parkeerplaatsen, parkeerbeleid, parkeerroutes) wordt zowel het parkeren
op de site als in de nabije omgeving beschreven.
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12.1.2

Beschrijving huidige situatie

12.1.2.1

Categorisering wegen

Kaart 6 geeft een situering op het stratenplan weer. Daarbij worden ook de
functionele fietsroutes en het recreatief fietroutenetwerk weergegeven.
Vlaams en Provinciaal Niveau
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden er voor het grondgebied
van Haacht geen hoofd- of primaire wegen geselecteerd. In het Provinciaal
Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (PRS) worden de secundaire
wegen geselecteerd (zie onderstaande figuur).
Daarbij wordt de N26 Leuvensesteenweg geselecteerd als een secundaire
weg type I. De N26 vervult daarmee een belangrijke verbindende functie
op bovenlokaal niveau op basis van mobiliteitsgenererende functies op
provinciaal niveau.
De N21 wordt binnen het provinciaal structuurplan vanaf de aansluiting
met de N221 (Luchthavenlaan) tot aan het centrum van Haacht
geselecteerd als een secundaire weg type II. Daarmee vervult de N21
aldus
een
belangrijke
verzamel/ontsluitende
functie
van
mobiliteitsgenererende functies op provinciaal niveau van en naar het
hoofd- en primaire wegennet. Vanaf het centrum van Haacht tot aan
Rotselaar (Provinciebaan) wordt de N21 gecategoriseerd als een
secundaire weg type III.
Figuur 12-1: Categorisering secundaire wegen (PRSVB)
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Binnen het herziene mobiliteitsplan (2011) deed de gemeente een
suggestie naar de hogere overheid om de categorisering van de N21
binnen de gemeente Haacht als volgt aan te passen:
Secundaire weg type II:
N21 – N221 (Luchthavenlaan) tot aan Zoellaan
Jennekensstraat (Haacht)
Secundaire weg type III:
N21 – Kloosterstraat – Lombaardenlaan
(Haacht) tot aan Rotselaar (Provinciebaan)
De gevraagde aanpassing vanuit het beleidsplan van de gemeente Haacht
werd in het addendum van het PRS-VB opgenomen, maar in functie van
de netwerkopbouw van de secundaire wegen en de definitie van een
secundaire weg type III herbekeken. Het PRS-VB selecteerde daarbij de
N21 binnen de ring van Haacht echter volledig als een secundaire weg
type III. Immers verschuift de autofunctie daarbij niet naar de ring van
Haacht, maar is met deze selectie de doorstroming van het openbaar
vervoer, evenals de veiligheid van de fietser van belang.
Lokaal niveau
Op lokaal niveau worden binnen het gemeentelijk mobiliteitsplan Haacht
drie types wegen onderscheiden:

-

Lokale weg type I: Verbindingsweg
Lokale weg type II: Gebiedsontsluitingsweg
Lokale weg type III: Erftoegangsweg.

Op een lokale weg type I primeert het verbinden op lokaal niveau.
Ontsluiten en toegang geven zijn aanvullende functies. Deze wegen
verbinden kernen onderling, met een centrum, met een kleinstedelijk
gebied of met een hoger wegennet. De kwaliteit van de doorstroming is op
deze wegen tevens ondergeschikt aan de verkeersleefbaarheid. Binnen
het studiegebied worden daarbij de volgende wegen als lokale weg type I
geselecteerd:

Ring rond Haacht (Zoellaan – Jennekensstraat – Kloosterstraat –
Lombaardenlaan)
Rijmenamsesteenweg
Keerbergsesteenweg
Op een lokale weg type II primeert het verzamelen op lokaal niveau en
ontsluiten naar een weg van een hogere categorie. Daarbij neemt dus ook
het toegang verlenen een belangrijke functie in. In het mobiliteitsplan van
de gemeente Haacht worden daarbij de volgende wegen relevant voor het
studiegebied geselecteerd:
Grote Baan
N21 Stationsstraat binnen de ring van Haacht
Een lokale weg type III vervult tenslotte een verblijfsfunctie en verleent
toegang tot de aanpalende percelen (erffunctie). De weg kent daarbij enkel
bestemmingsverkeer, waardoor het sluipverkeer geweerd wordt. Alle
overige wegen in het studiegebied worden geselecteerd als lokale wegen
type III.

12.1.2.2

Verkeers- en vervoersinfrastructuur

Weginfrastructuur
De N21 zorgt voor een verbinding tussen Aarschot en Brussel en
doorkruist daarbij het centrum van Haacht. Buiten de bebouwde kom kent
de N21 op het grondgebied van Haacht een gelijkaardig profiel. De N21
heeft er een 1x2-profiel met gemarkeerde, aanliggende fietspaden. De
huidige fietspaden zijn echter te smal, niet overal in goede staat en aldus
niet conform het vademecum fietsvoorzieningen. De maximale toegelaten
snelheid bedraagt 70 km/u. Parkeren is mogelijk op de gelijkgrondse
bermen en verloopt in praktijk willekeurig naargelang de beschikbare berm
(haaks, langsparkeren, schuinparkeren).
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Bussen halteren buiten bebouwde kom in principe in haltehavens aan een
verhoogd perron, zoals gevraagd door De Lijn. Echter is er gegeven het
beschikbare gabariet en de dichte bebouwing niet overal voldoende ruimte
voor de inpassing van een bushaltehaven, met name voor wat betreft de
halte ‘Haacht-Station’ richting Aarschot, en halteert de bus hier
uitzonderlijk op de rijweg.
Binnen de bebouwde kom zijn langs de N21 verhoogd aanliggende
fietspaden aanwezig en geldt een zone 50 (zone 30 ter hoogte van
scholen). Ter hoogte van de markt gaan de aanliggende fietspaden over in
volledig gemengd verkeer. Parkeren is binnen de bebouwde kom mogelijk
in de voorziene (alternerende) parkeerstroken.
De N26 Leuvensesteenweg verloopt vanaf de ringweg R23 in Leuven via
Herent naar Kampenhout-Sas en sluit aan op de ringweg R12 in
Mechelen. De N26 dwarst daarbij de N21 ten zuiden van Haacht, op het
grondgebied van Kampenhout ter hoogte van Kampenhout-Sas.
De N26 wordt gekenmerkt door een 1x2-profiel met gemarkeerde,
aanliggende fietspaden. De snelheid wordt er beperkt tot 70 km/u.
Parkeren is mogelijk in de bermen.
De Zoellaan/Jennekensstraat vormen een belangrijke schakel in de weg
om Haacht centrum en wordt daarom vaak ook als ‘Ring’ aangeduid. De
Zoellaan kent ter hoogte van de aansluiting op de N21 een 1x2-profiel met
verhoogd aanliggende fietspaden. De snelheid wordt er beperkt tot 50
km/u. Er is tevens een verbod voor zwaar verkeer van toepassing (+3,5
ton).
De Jennekensstraat werd recentelijk nog heringericht en kent tevens een
1x2-profiel met verhoogd aanliggende fietspaden (rode betonstraatstenen).
Het fietspad wordt van de rijweg gescheiden door middel van een smalle
hagenrij. Er geldt eveneens een zone 50.
In de Neerstraat is gemengd verkeer van toepassing. Er geldt een
zoneverbod voor zwaar verkeer (+3,5 ton) met uitzondering voor het laden
en lossen. Er is tevens een zone 50 van kracht. Parkeren is toegestaan op
de rijweg. De aansluiting op de N21 wordt vormgegeven door middel van

een voorrangsgeregeld kruispunt, waarbij het verkeer in de N21 zich in de
voorrang bevindt.
De Grote Baan zorgt voor de ontsluiting tussen het station WespelaarTildonk en de N21. De weg kent een 1x2 profiel met verhoogde,
aanliggende fietspaden. De maximaal toegelaten snelheid bedraagt 50
km/u.
Weginfrastructuur: Kruispunten
N21 x Zoellaan x Jennekensstraat
Het kruispunt N21 x Zoellaan x Jennekensstraat is vormgegeven door
middel van een enkelstrooksrotonde. Voor fietsers zijn op de rotonde
verhoogd aanliggende fietspaden voorzien en wordt het fietspad ter hoogte
van de takken gemarkeerd doorgetrokken in rode coating. Fietsers zijn
aldus op de rotonde in de voorrang. Daarnaast is de rotonde voorzien op
passage van zwaar verkeer door een overrijdbare zone in het midden van
de rotonde.
N21 Provinciesteenweg x Grote Baan x Wespelaarsebaan
Het kruispunt van de N21 Provinciesteenweg met de Grote Baan is een
lichtengeregeld kruispunt, zonder conflictvrije regeling voor afslaand
verkeer. Er zijn geen voorsorteerstroken aanwezig. Voor fietsers wordt een
rode opgeblazen fietsopstelstrook voorzien (OFOS) in de Grote Baan en
de Wespelaarsebaan. De gemarkeerde fietspaden langs de N21
Provinciesteenweg worden ter hoogte van het kruispunt vrijliggend
gebracht en voorzien van een rode coating. De snelheid wordt ter hoogte
van het kruispunt beperkt tot 50 km/u.
N21 Haachtsesteenweg x N26 Leuvensesteenweg
Ter hoogte van de gemeentegrens met Kampenhout wordt nabij
Kampenhout-Sas de aansluiting van de N21 Haachtsesteenweg op de
N26 Leuvensesteenweg vorm gegeven door middel van een dubbel
rotondecomplex, waarbij het kanaal van Leuven - Dijle overbrugd wordt.
Initieel werd het kruispunt geconfigureerd als een lichtengeregeld
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kruispunt, maar werd het verkeersknooppunt aangepakt omwille van
doorstromingsproblemen (filevorming, vertragingen openbaar vervoer)
alsook verkeersveiligheidsproblemen. Daarenboven was de bestaande
brug over het kanaal Leuven-Dijle (1942) verouderd en aldus aan
vervanging toe.
De totaalherinrichting van het verkeersknooppunt Kampenhout-Sas
bestond uit de omvorming van het lichtengeregelde kruispunt naar twee
dubbelstrooksrotondes
ter hoogte van de aansluiting N21
Haachtsesteenweg x N26 Leuvensesteenweg, met aandacht voor de
doorstroming van het gemotoriseerd verkeer, bediening van het openbaar
vervoer alsook een verbetering van de fiets- en voetgangersveiligheid.
De oude brug over het kanaal werd vervangen door een nieuwe brug,
ingericht als een 2x2 profiel met een verhoogde, niet-overrijdbare
middenberm.
Voor het gemotoriseerd verkeer werd met de herinrichting ingezet op een
verbeterde doorstroming door de aanleg van de 2 dubbelstrooksrotondes,
met busbanen en een centraal halteperron in de verhoogde
middengeleider nabij de zuidelijke rotonde. Immers worden de N26 en de
N21 beschouwd als belangrijke openbaar vervoersassen en is het
kruispunt aldus een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer.
Tevens zijn aan de rotondes bypassen voorzien voor de grote, afslaande
verkeerstromen: Aan de noordelijke rotonde werd zo een bypass ingericht
vanaf de N26 Leuvensesteenweg naar de N21 Haachtsesteenweg richting
Haacht. Aan de zuidelijke rotonde zijn bypassen voorzien voor het verkeer
komende vanuit de noordelijke rotonde naar de N21 richting Brussel
(verbod voor zwaar verkeer +3,5 ton) alsook voor het verkeer vanuit N21
Brussel richting N26 Leuven.
Ook werd met de herinrichting aan de noordelijke rotonde reeds een
aanzet gegeven voor een toekomstige volledige vierde arm voor het
verkeer van en naar het kanaal (tot op heden nog niet gerealiseerd).

Figuur 12-2:dubbel rotonde complex N26 Leuvensesteenweg x N21 Haachtsesteenweg

Daarnaast werden ook de toeleidende takken naar de rotondes
heringericht door middel van een 1x2-profiel gescheiden door een nietoverrijdbare, groene middenberm en werd in functie van keermogelijkheid
en de inrichting van een vrije busbanen ter hoogte van de Vekestraat een
enkelstrooksrotonde (N26) voorzien. Ook in de N21 werd nabij de
Industriestraat een rotonde ingericht om de aanleg van de busstrook te
faciliteren alsook de toegang naar het industriepark Kampenhout.
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Op de overige toeleidende takken werd het profiel eveneens gewijzigd in
functie van de aanleg van vrije busbanen door de inrichting van een nietoverrijdbare middengeleider, op respectievelijk 200m in de N26 komende
vanuit Leuven en op 500m op de N21 Haachtsesteenweg komende vanuit
Brussel.
In functie van de fietsveiligheid werd ervoor gekozen fietsers volledig
conflictvrij te houden van het knooppunt en werden vrijliggende
fietsvoorzieningen aangelegd. Door middel van bochten, hellingen en
ondertunnelingen konden fietsers daarbij een continue en veilige fietsroute
aanhouden zonder in conflict te komen met het gemotoriseerd verkeer en
werd ook aansluiting voorzien op de fietsroute langsheen het kanaal
Leuven-Dijle.
In functie van de voetgangersveiligheid werd de toegankelijkheid van het
centraal halteperron op de brug gefaciliteerd door middel van een
ondergrondse toegang en trappen, waardoor voetgangers geen oversteek
dienden te maken.
Fietsinfrastructuur
Het Vlaams gewest en de provincie Vlaams-Brabant engageerden zich
samen tot de opmaak van het Bovenlokaal fietsroutenetwerk (BFF). Dit
fietsroutenetwerk kwam tot stand om mensen te stimuleren hun functionele
verplaatsingen met de fiets uit te voeren. Binnen dit fietsroutenetwerk kan
een onderscheid gemaakt worden tussen functionele routes (tussen
kernen en attractiepolen), hoofdroutes (snelle verbinding tussen twee
kernen, meestal langsheen jaagpaden of oude spoorwegbeddingen) en
alternatieve routes. De provincie fungeert als beheerder van het BFF en
waakt over de afstemming met andere fietsroutenetwerken: Internationale,
recreatieve en lokale fietsroutes. Naast het bovenlokale fietsroutenetwerk
(BFF) zijn er ook nog andere fietsroutenetwerken die voor het voorliggend
studiegebied relevant kunnen zijn: fietspaden over Lange Afstand (LAF).

Figuur 12-3: Bovenlokaal fietsroutenetwerk Haacht (mobiliteitsplan Haacht, 2011)

In de nabijheid van de stationsomgeving van Haacht, worden de N21 en
de N26 beide als een bovenlokale fietsroute opgenomen in het
fietsroutenetwerk van de provincie Vlaams-Brabant. Daarenboven verloopt
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er een hoofdfietsroute alsook een recreatieve fietsroute langsheen het
kanaal Leuven-Dijle die de bovenlokale fietsroute N21-N26 ter hoogte van
de overbrugging van het kanaal dwarst.
Ook de as Grote Baan – Vinkstraat – Dijlestraat wordt als een bovenlokale
fietsroute geselecteerd. De Wespelaarse Baan wordt opgenomen als een
alternatieve functionele fietsroute.
Ten noorden van de stationsomgeving bevindt zich in het centrum van
Haacht een knooppunt van het Bovenlokale fietsroutenetwerk en komen
de bovenlokale fietsroutes langsheen de N21 x Haachtsesteenweg x
Rijmenamsesteenweg op de markt samen.

hoogte van de stationsomgeving, is 70 km/u van toepassing en zijn
overwegend aanliggende, gemarkeerde fietspaden voorzien. Deze
fietsvoorzieningen zijn echter vaak te smal, oncomfortabel en niet conform
het vademecum fietsvoorzieningen.
De kruisende lokale wegen aan de N21 zijn tussen de ring om Haacht en
de N26 overwegend ingericht als gemengd verkeer. Enkel langs de Grote
Baan zijn verhoogd aanliggende fietspaden voorzien, een logische keuze
gegeven de woonfunctie en de zone 50.

Daarnaast worden er in het mobiliteitsplan nog enkele lokale en
recreatieve fietsroutes vastgelegd in de nabije omgeving van het station
van Haacht:
Lokale fietsroutes:
- Zoellaan – Jennekensstraat-Lombaardenlaan
- Oudestraat – Vingerstraat – Heiststraat - Donkstraat
Recreatieve fietsroutes
- Schorisgat-Wespelaar: Bovenlokale recreatieve fietsroute en
aldus een recreatieve route van provinciaal belang. In realiteit
wordt deze route ook door functionele fietsers gebruikt als
alternatieve route voor de Wespelaarsesteenweg tussen Haacht
en Wespelaar/Tildonk
- Jan Primusroute (72 km): Verloopt via de Elfde Linielaan – N21
Stationsstraat – Spoorwegstraat - Keerbergsesteenweg. De Jan
Primusroute verloopt aan de hand van het knooppuntennetwerk
- Dijlevalleiroute (58 km): verloopt via het kanaal Leuven-Dijle
De type fietsvoorzieningen langsheen de N21 zijn op het grondgebied van
Haacht variabel en afhankelijk van de ruimtelijk-functionele kenmerken per
gebied. Binnen de bebouwde kom van Haacht zijn verhoogd aanliggende
fietspaden aanwezig, met uitzondering van het echte centrumgebied waar
gemengd verkeer van toepassing is. In het buitengebied en aldus ook ter

Figuur 12-4: Bovenlokale recreatieve fietsroute Schorisgat: Leiebeekbrug (2011)

De recreatieve fietsroute langsheen Schorisgat is een populaire fietsroute
die in realiteit ook door schoolgaande kinderen wordt gebruikt. In de
huidige situatie is deze trage weg slechts gedeeltelijk geasfalteerd en door
bovengroeiende wortels van bomen niet overal meer in goede staat.
Haacht plant echter op korte termijn een heraanleg van de Trage Weg om
de fietsveiligheid alsook het fietscomfort te vergroten. Daarbij zal eveneens
het brugje over de Leibeek worden vernieuwd en zal aandacht uitgaan
naar een natuurvriendelijke herinrichting (geen asfalt).
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Openbaar vervoer
NMBS
Het station van Haacht bevindt zich op spoorlijn 53a Leuven – Mechelen.
Deze spoorlijn wordt binnen het RSV opgenomen in het
hoofdspoorwegennet boor het goederenvervoer en personenverkeer. Voor
het goederenvervoer vormt de spoorlijn een belangrijke schakel in de
verbinding Antwerpen-Leuven-Ottignies-Luxemburg. Eveneens zorgt de
spoorlijn ook voor een internationale verbinding tussen de haven van
Zeebrugge en Duitsland.
Voor het personenverkeer is de spoorlijn opgenomen binnen het regionale
spoorwegennet en worden de volgende verbindingen voorzien vanuit het
station van Haacht:
Tabel 12-1: Treinverbindingen van en naar station Haacht (NMBS, 2014)

Verbinding
Leuven - Sint-Niklaas
Sint-Niklaas Leuven
Leuven – Kortrijk
Kortrijk – Leuven
Leuven – Mechelen
Mechelen – Leuven
Leuven – Gent-Sint-Pieters
Leuven – Dendermonde
Dendermonden – Leuven
Leuven – Brussel-Zuid
Brussel-Zuid - Leuven
Leuven - Halle

Weekdagen
Daluren
Spitsuren
X

X

X

X

X

X

Weekend
X

X (ASP)
X
X
X (ASP)

Bediening door de NMBS wordt aan het station van Haacht voorzien vanaf
5u26 (Leuven-Sint-Niklaas) tot 23u34 (Mechelen – Leuven). Tijdens de
daluren wordt het station bediend aan een halfuur-frequentie waarbij op 4
minuten telkens één trein per richting het station bedient. Ook tijdens de
spitsuren bedraagt de intervaltijd tussen twee opeenvolgende treinen

(ongeacht de rijrichting) vaak slechts enkele minuten (2-10 minuten).
Daarenboven kent het station van Haacht ook veel doorgaande
personentreinen (zonder bediening van het station van Haacht) en
goederentreinen. Door deze korte intervaltijd tussen opeenvolgende
treinverbindingen alsook de frequente passage van doorgaande treinen
blijft de slagboom aldus geregeld enkele minuten gesloten en is passage
van verkeer langs de N21 niet mogelijk.
Verder wordt het station Haacht binnen het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaams-Brabant (RSVB) als een regionaal knooppunt geselecteerd met
voornamelijk een herkomstlocatie en gericht op regionale verbindingen.
In november 2006 werd door de NMBS ook al een herkomstbestemmingsonderzoek aan het station van Haacht uitgevoerd. Uit de
telling van de treinkaarthouders werden toen 670 treinkaarthouders met
oorsprong Haacht en 49 met bestemming Haacht geteld, of respectievelijk
93% opstappers, 7% afstappers. De voornaamste bestemmingskeuzen
waar daarbij Brussel (58%) en Leuven (22%).
Het onderzoek toonde aldus ook het belang aan van het voor- en
natransport met de fiets en openbaar vervoer, evenals de parkeerbehoefte
in de onmiddellijke omgeving van het station van Haacht.
De Lijn
Naast de spoorlijn vormt de N21 een belangrijke openbaar vervoersas
voor De Lijn. Deze as biedt niet alleen een snelle verbinding naar Brussel,
maar vormt tevens een schakel tussen verschillende lokale busroutes. De
N21 kent tussen de ‘ring’ om Haacht (Zoellaan x Jennekensstraat) tot aan
het kruispunt met de N26 Leuvensesteenweg 5 haltes voor het openbaar
vervoer. De voornaamste halten langsheen het tracé betreft de bushalten
‘Haacht Station’ en ‘Kampenhout-Sas’.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van het bestaande busaanbod
en de frequenties tijdens de week en het weekend:
Tabel 12-2: Aanbod Openbaar vervoer
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Lijn

Traject

Halte

Frequentie
Week

Zaterdag

270

Keerbergen – Brussel

Kampenhout-Sas

2x/u/ri

503*

Steenokkerzeel – Keerbergen

2x/u/ri

Kampenhout-Oudestraat

1x/dag/ri

514*

Steenokkerzeel - Tildonk

n.v.t.

Haacht-Station

2x/dag/ri

515*

n.v.t.

Perk-Tildonk

Haacht-Spoorwegstraat

1x/dag/ri

n.v.t.

660

Bonheiden – Zaventem

Haacht-Jennekensstraat

2-4/u/ri

1x/u/ri

284

Leuven – Mechelen

Haacht-Station

1-2x/u/ri

1x/u/ri

510*

Eppegem - Tildonk

Haacht-Spoorwegstraat

2x/dag/ri

n.v.t.

1-2x/u/ri

1x/2u/ri

1x/u/ri

n.v.t.

2x/spitsu/ri

n.v.t.

1x/spitsu/ri

n.v.t.

Haacht-Jennekensstraat
285

Leuven-Mechelen-Kampenhout

686

Zaventem – Mechelen

470**

Brussel-Haacht

Kampenhout-Sas
Kampenhout-Sas
Haacht-Station

505*

Haacht-Zaventem

Kampenhout-Sas
Kampenhout-Oudestraat
Haacht-Station

700
703

Belbus Haacht-Kampenhout-

Kampenhout-Sas

Wakkerzeel-Haacht

Haacht-Station

Vraagafha

Vraagaf

Belbus Grootlo – Baal -

Haacht-Station

nkelijk

hankelijk

Keerbergen
*Schoolbus **Snelbus

Op basis van de beschikbare verbindingen evenals de ligging van
belangrijke haltes voor het openbaar vervoer, kan aangenomen worden
dat De Lijn een belangrijke rol speelt in het voor- en natransport, met name
voor wat betreft de stationsomgeving. Het tracé is zowel gericht op
functionele verbindingen (pendelaars/schoolverkeer) als reguliere
openbaar vervoersverbindingen. Ter hoogte van het station bevindt zich
aan de site van de voormalige tramstatie eveneens een stelplaats van De
Lijn, bereikbaar vanuit de N21 Stationsstraat.
Ondanks het veelzijdige aanbod aan openbaar vervoer, ondervindt De Lijn
in de huidige situatie voornamelijk hinder voor wat betreft de doorstroming.

Doordat de spoorweg vaak lang gesloten (dagelijks ca. 6u) blijft door
opeenvolgende treinverbindingen en passage van zowel goederentreinen
als personentreinen, is stiptheid van de buslijnen voor beide rijrichtingen
moeilijk te garanderen. Het langdurig sluiten van de spoorwegovergang
veroorzaakt vaak stilstaand en aanschuivend verkeer en belemmert
daarenboven ook de toegankelijkheid van de stelplaats. Hierdoor leidt de
huidige situatie aldus tot vertraging bij doorgaand busverkeer, maar ook
voor het busverkeer die de stelplaats dient te verlaten en een
dienstregeling aanvangt.
Ook voor wat betreft de halteinfrastructuur zijn nog enkele knelpunten
waarneembaar. Doordat de spoorwegovergang aan het station van Haacht
frequent gesloten is, werden aan beide zijden van de spoorlijn bushalten
(halte ‘Haacht-Spoorwegstraat’ & halte ‘Haacht station’) voorzien. Echter
draagt de veelheid aan haltes niet bij tot de leesbaarheid van het
knooppunt. Daarnaast zijn haltes vaak kleinschalig uitgerust en is de
ruimte te beperkt om een haltehaven en halteperron te kunnen voorzien.
Op- en afstappers komen daardoor dikwijls rechtstreeks op het fietspad
terecht. Daarnaast is ook de halte aan het knooppunt Kampenhout-Sas
niet toegankelijk voor alle openbaarvervoergebruikers. Doordat de halte
enkel via een steile trap te bereiken is, is deze halte dus niet toegankelijk
voor mindervaliden en kinderwagens.
12.1.2.3
Verkeersintensiteiten
Voor de opmaak van het MER werd beroep gedaan op bestaande
verkeerstellingen. In het verleden werden meermaals verkeerstellingen
uitgevoerd in de nabijheid van het plangebied. Onderstaande figuur geeft
de locatie weer van de wegvakken en kruispunten waar – relevant voor
voorliggend MER – in het verleden verkeerstellingen werden uitgevoerd.
Het betreft volgende tellocaties:
1. Slangtelling N21 t.h.v. Spoorwegovergang (21-25/05/2012)
2. Kruispunttelling Neerstraat x N21 (22-24/05/2012)

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 83 van 327

Beschrijving referentiesituatie

3. Kruispunttelling Grote Baan x Wespelaarsbaan x N21 (2224/05/2012)
4. Slangtelling N21 t.h.v. Rotonde Industriestraat (21-25/05/2012)
5. Kruispunttelling dubbel rotondecomplex Kampenhout-Sas (2009)

spoorwegovergang en de rotonde aan de Industriestraat, om inzicht te
verkrijgen in de huidige verkeersstromen.
Op basis van de kruispunttellingen werd het drukste verkeerspatroon
bevonden op donderdag 24 mei 2012.
In de onderstaande alinea’s worden gedetailleerd de beschikbare
kruispunttellingen en slangtellingen besproken.
Slangtellingen N21 t.h.v. spoorwegovergang (2012)

1.
2.
3.

4.
5.

Figuur 12-5: Locatie verkeerstellingen 2009 – 2012

In 2012 werden door de provincie Vlaams-Brabant enkele
kruispunttellingen en slangtellingen uitgevoerd langsheen de N21 op het
grondgebied van Haacht en Kampenhout. Voor de kruispunttellingen aan
de Neerstraat x N21 en Grote Baan x N21 werden er gedurende 3 dagen
verkeersbewegingen gefilmd vanaf dinsdag 22 mei 2012 tot donderdag 24
mei 2012. Daarbij werden telkens het aantal verkeerseenheden (auto,
vrachtverkeer, bussen, voetgangers, fietsers) alsook de rijrichtingen
geteld.
In dezelfde periode werden vanaf maandag 21 mei (6u) tot vrijdag 25 mei
(22u) 2012 slangtellingen uitgevoerd op de N21 ter hoogte van de

De slangtelling ter hoogte van de spoorwegovergang had tot doel de
werking van de spoorwegbareel te evalueren, fly-over effecten te
voorspellen alsook piekmomenten aan de spoorweg te bepalen.
Aan de hand van de slangtelling van de N21 t.h.v. de spoorwegovergang
kon aangenomen worden dat donderdag 24 mei 2012 de drukste dag was
en aldus als maatgevend kon worden beschouwd voor de
verkeersafwikkeling ter hoogte van de spoorweg.
Op basis van de slangtelling bleek tijdens het drukste uur in de
ochtendspits (8u-9u) een grotere verkeerstroom waarneembaar richting
Kampenhout met respectievelijk 592pae t.o.v. 362 pae richting Haacht.
Tijdens het drukste uur in de avondspits (16u-17u) was dan weer een
drukker verkeersbeeld waarneembaar richting Haacht met respectievelijk
630 pae t.o.v. 443 pae richting Kampenhout. Het aandeel zwaar verkeer
was eerder hoog. Tijdens de avondspits kon daarbij 14-15% zwaar verkeer
worden waargenomen, tijdens de ochtendspits bedroeg het aandeel zwaar
verkeer 21% richting Haacht, 13% richting Kampenhout.

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 84 van 327

Beschrijving referentiesituatie

- Ca. 40 vrachtwagens die tot 2 maal per dag in en uit rijden of
gemiddeld 120 vrachtbewegingen

- Ca. 15 loodgieterswagens in en uit of gemiddeld 30 bewegingen
- Ca. 75 vrachtwagens aan vreemd vervoer (bierbulkwagens,
leveranciers) of gemiddeld 150 bewegingen

- 50 personenwagens in en uit die tot 2 maal per dag in en uit
rijden of gemiddeld 150 bewegingen.
In totaal kon op basis van de ontwikkelingsvisie in 2008 het verkeer van en
naar de brouwerij ingeschat worden op 450 voertuigbewegingen per dag.
Daarnaast worden dagelijks ook een grote hoeveelheid fietsers en
voetgangers (personeel, klanten en bezoekers) geregistreerd, die zich van
de parking aan de overzijde naar de brouwerij begeven.
Figuur 12-6: Slangtelling Spoorwegstraat x N21, evolutie verkeersstromen
do 24/05/2012 (pae/u)

Bij de tellingen van 2012 werden op de drukste dag (24/05/2012) ongeveer
67 inrijdende vrachtwagens waargenomen aan de brouwerij en konden er
65 vertrekkende vrachtwagens worden geteld.

Kruispunttelling Neerstraat x N21 (2012)
Ter hoogte van de Neerstraat en de inrit van de brouwerij is een
dominante verkeersstroom waarneembaar langsheen de N21, waarbij de
avondspits globaal een drukker verkeersbeeld vertoont dan tijdens de
ochtendspits. Tijdens de avondspits rijdt er meer verkeer richting Haacht,
tijdens de ochtendspits is het drukker in de richting van Kampenhout. Het
aandeel verkeer vanuit de Neerstraat is eerder beperkt met ca. 70pae in
het drukste uur van de avond- en ochtendspits. Het aandeel zwaar verkeer
is ondanks de aanwezigheid van de brouwerij eerder beperkt en betreft 5%
tijdens de avondspits, 6% tijdens de ochtendspits.
Er kan echter aangenomen worden dat het (zwaar) verkeer, gegenereerd
door de brouwerij van Haacht, verspreid loopt doorheen de dag.
Aanvullende informatie over het aandeel zwaar verkeer met herkomst en
bestemming van de brouwerij van Haacht werd verzameld bij de opmaak
van de ontwikkelingsvisie (2008). Daarbij werden de volgende stromen
verkeer dagelijks waargenomen:
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Kruispunttelling Grote Baan x N21 (2012)
Ter hoogte van het kruispunt Grote Baan x N21 werd een gelijkaardig
verkeerspatroon bevonden tijdens het drukste uur in de ochtendspits
(8u-9u) en het drukste uur in de avondspits (16u30-17u30). Tijdens de
ochtendspits kon een drukkere verkeersstroom waargenomen worden
richting Kampenhout, tijdens de avondspits was het dan weer drukker
richting Haacht. Zo konden er in de ochtendspits richting Kampenhout
661 pae worden waargenomen, richting Haacht 413 pae. Tijdens de
avondspits kreeg de N21 richting Haacht ter hoogte van het kruispunt
676 pae te verwerken, t.o.v. 510 pae richting Kampenhout. Het aandeel
vrachtverkeer was eerder beperkt (5%).

Figuur 12-7: Kruispunttelling Neerstraat x N21, 24/05/2012
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Slangtelling N21 t.h.v. Rotonde Industriestraat (2012)
De slangtelling op de N21 ter hoogte van de rotonde aan de Industriestraat
had eveneens tot doel de fly-over effecten richting Kampenhout-Sas te
voorspellen, rekening houden met bijkomend verkeer vanuit de
Oudestraat, Donkstraat alsook piekmomenten in de tellingen te kunnen
bepalen.
Ook uit deze slangtelling kon aangenomen worden dat donderdag 24 mei
2012 de drukste dag was en aldus als maatgevend kan worden
beschouwd voor de verkeersafwikkeling ter hoogte van de Industriestraat.

Figuur 12-9: Slangtelling Rotonde Industriestraat N21, evolutie verkeersstromen do
24/05/2012, (pae/u)

Figuur 12-8: Kruispunttelling Grote Baan x N21, 24/05/2012

De slangtelling toont aan dat er ter hoogte van de rotonde aan de
Industriestraat geen echte piekmomenten terug te vinden zijn in de
verkeersstromen doorheen de dag. Wel is het beduidend drukker tijdens
de ochtendspits richting N26 dan richting Haacht, maar is het
drukteverschil tijdens de avondspits veel beperkter. Richting de N26
pieken de intensiteiten tot 824pae in de ochtendspits (6u-7u), maar blijft
verder het verkeerspatroon doorheen de dag (7u-18u) redelijk stabiel (600700 pae). Richting Haacht nemen de intensiteiten doorheen de dag
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geleidelijk aan toe en piekt de verkeersstroom tijdens de avondspits (17u18u) tot 807 pae.
Eveneens blijkt uit het mobiliteitsplan dat de huidige kruispuntconfiguratie
filevorming veroorzaakt (doordat het verkeer vanuit de Industriestraat
voorrang heeft op het verkeer komende van de N21 Haacht) en aanzet tot
sluiproutes in de nabije omgeving. Deze verkeerspatronen zijn echter niet
waarneembaar in de voorhande zijnde tellingen
Dubbel rotondecomplex Kampenhout-Sas (2009)
Ter hoogte van het kruispunt “Kampenhout SAS” waren er reeds
telgegevens
beschikbaar,
na
de
omvorming
van
het
verkeerslichtengeregelde kruispunt naar het dubbel rotondecomplex. Zo
werden er kruispunttellingen uitgevoerd aan de rotondes tussen
08/04/2009 en 04/05/2009. De representatieve teldata in deze tellingen
waren hier dinsdag 21/04/2009 en 23/04/2009. De andere data konden
mogelijk een vertekend verkeersbeeld geven te wijten aan schoolvakanties
of feestdagen (1 mei).
De onderstaande figuren geven verder voor beide rijrichtingen de
verkeersstromen doorheen de dag weer tussen beide rotondes:

Figuur 12-10: Verkeersstromen tussen de rotonde aan Kampenhout-Sas richting
Leuven en richting Mechelen (2009)
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Op basis van deze grafieken kan aangenomen worden dat het tijdens de
ochtendspits drukker is in de richting van Leuven, maar tijdens de
avondspits een drukker verkeersbeeld zich voordoet in de richting van
Mechelen. Globaal is het aan het kruispunt wel iets drukker tijdens de
avondspits, dan tijdens de ochtendspits. Uitschieter daarbij blijkt de
avondspits (17u-18u) op dinsdag 28/04/2009 te zijn, die tevens als
maatgevend kan worden beschouwd voor de verkeersafwikkeling aan de
rotondes.
Op basis van een nadere analyse van de in- en uitgaande stromen op de
rotondes op dinsdag 08/04/2009 tussen 17u en 18u kan de beschikbare
restcapaciteit bepaald worden volgens de capaciteitsformule van Bovy. De
onderstaande figuur geeft een overzicht weer van de waargenomen
verkeersstromen tijdens de avondspits op dinsdag 08/04/2009:

12.1.2.4
Verkeersdoorstroming
De doorstroming is vooral van belang op de primaire wegen en (zij het in
iets mindere mate) op de secundaire wegen. Op lokale wegen primeert
voornamelijk de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid boven de
doorstroming. Voor dit studiegebied zal daarom het effect op de
doorstroming voornamelijk bekeken worden voor de N21 StationsstraatProvinciesteenweg. De N21 wordt binnen het plangebied geselecteerd als
een secundaire weg type II. De theoretische capaciteit van de N21
bedraagt hier 1800 pae/u/richting.
Om de theoretische restcapaciteit van de weg of een kruispunt te
evalueren, wordt de Intensiteit/ Capaciteitsratio (I/C) berekend. Deze
waarde geeft de verhouding weer tussen de reële intensiteiten op de weg
en zijn theoretische capaciteit, in dit geval 1.800 pae/u/richting. Naarmate
de reële intensiteiten de theoretische capaciteit van de weg benaderen, zal
ook de kans op vertraagd verkeer met eventuele filevorming toenemen.

N21 Haacht
P&R
1058

915
N26
Mechelen

In het kader van dit plan kunnen drie I/C-klassen gehanteerd worden:

1058
750
1481
N26 Leuven

1050

I/C-ratio kleiner dan 0,80: vlotte doorstroming is mogelijk.
I/C-ratio tussen 0,80 en 0,95: doorstroming wordt gehinderd
I/C-ratio groter dan 0,95: structurele verkeersproblemen
filevorming

met

962

1184

543

997

N21 Brussel

Op basis van de verkeerstellingen blijkt op wegvakniveau nog voldoende
restcapaciteit ter beschikking te zijn voor een vlotte verkeersafwikkeling te
garanderen. Het grootste aandeel verkeer op de N21 wordt waargenomen
ter hoogte van de noordelijke rotonde aan het knooppunt KampenhoutSas. Met een intensiteit van 1058 pae per rijrichting voor het drukste uur in
de avondspits bedraagt de I/C-ratio hier 0,58. Op wegvakniveau blijken er
aldus geen doorstromingsproblemen waarneembaar.

Figuur 12-11: Kruispunttelling dubbel rotondecomplex Kampenhout-Sas, ASP (17u18u), 2009

Het grootste knelpunt betreft op wegvakniveau de gelijkgrondse
spoorwegovergang. Zo kan aangenomen worden dat door de veelvuldige
passage van treinverkeer (goederen- en passagierstreinen) en een korte
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intervaltijd tussen 2 opeenvolgende treinen aan het station van Haacht (al
dan niet met een halte aan het station), de spoorweg vaak voor een
langere tijd gesloten blijft.
Telgegevens geven echter geen informatie over de impact op de
fileopbouw en wachttijden langs de N21 door het langdurig sluiten van de
spoorwegovergang. Op basis van terreinobservaties blijkt die fileopbouw
bij een gesloten overweg het grootste te zijn tijdens spitsuren in beide
richtingen op de N21 en kan zelfs congestie waargenomen worden tot aan
het dubbel rotondecomplex met de N26 (> 1km). Verder blijkt ook
congestie waarneembaar ter hoogte van het knooppunt Kampenhout-Sas.
Door de aanwezigheid van de bedrijventerreinen aan de N21 te
Kampenhout-Sas, alsook door de aanwezigheid van de brouwerij van
Haacht, is er tevens een groter aandeel zwaar verkeer waarneembaar
langsheen de N21. Op basis van de tellingen, uitgevoerd in 2002 kon een
groter aandeel zwaar verkeer verondersteld worden voor de N21 (10,6%)
dan voor de N26 (10,1%).
Op wegvakniveau kan aldus aangenomen worden dat er nog voldoende
restruimte aanwezig is om het verkeer af te wikkelen. Evenwel zijn het de
gelijkvloerse kruispunten die bepalend zijn voor de doorstroming, in dit
geval is dit het dubbel rotondecomplex aan de N26 omdat hier de

restcapaciteit het meest kritisch is. Voor een andere, meer eenvoudige
rotonde, deze aan de Zoellaan x Jennekenslaan zijn er geen telgegevens
voor handen. Gelet op het bepalend belang van de rotonde aan de N26
(Kampenhout-Sas) is deze leemte in kennis niet relevant.
Voor het dubbel rotondecomplex Kampenhout-Sas zijn er telgegevens
beschikbaar en kan op kruispuntniveau aan de hand van de drie I/Cklassen
worden nagegaan of
de huidige intensiteiten de
verkeersafwikkeling op de rotondes reeds bemoeilijken. Op
kruispuntniveau wordt daarvoor de methode van Bovy gebruikt om na te
gaan of de verkeersafwikkeling in de huidige situatie voor het
maatgevende spitsuur reeds knelpunten vertoont en of er nog bijkomend
verkeer mogelijk is.
Aan de hand van de methode van Bovy blijkt de zuidelijke rotonde het
drukst te zijn. Echter vertonen alle takken van het dubbel rotondecomplex,
ondanks de waargenomen filevorming, tijdens de avondspits nog
voldoende marge om een vlotte verkeersafwikkeling te kunnen
garanderen. Voor de noordelijke rotonde geldt nog een restcapaciteit van
28%, voor de zuidelijke rotonde slechts 7%. Hieruit kunnen we afleiden dat
voor de N21 de intensiteiten nog maximaal met 7% kan toenemen (de
zijde met de kleinste restcapaciteit is bepalend) om een vlotte
verkeersafwikkeling te behouden.
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CAPACITEITSFORMULE van Bovy

Gegevens rotonde per tak
aantal stroken
aantal toeritten
binnenstraal
buitenstraal
breedte midden geleider
bypass

A
2
2
17
25
3
nee

B
2
2
17
25
3
ja

Intensiteiten per richting per tak voor het jaar

C
2
2
17
25
3
ja

D
2
2
17
25
3
nee

2009

0

Haacht / Kampenhout

Berekening voor het jaar:

Prjct.nr. :

293955

Verwachte groei:

Tak
Tak
Tak
Tak

0
N26 zijde Mechelen
N21 zijde Kampenhout
N26 zijde Leuven

Berekening voor:

A:
B:
C:
D:

Inte nsite it op toeri t (pae /u)
Inte nsite it op rotonde (pae/u)
Inte nsite it op afrit (pae/u)
- Alpha-waarde
- Be ta-waarde

TA K A

1/4 rond

Gemeente :

1/2 rond

3/4 rond

4/4 rond

0

0

0

- Gamma-waarde
C apacitei t toe rit (pae/u)

A
4/4 rond
3/4 rond

0
0

1/2 rond
1/4rond

757
427

B

TA K B

0
4/4 rond

604
3/4 rond

Verzadiging op toerit
D

0
549

1/4 rond
1/2 rond

201
0

3/4 rond
4/4 rond

CC

TAK D

0
1/2 rond

393
1/4 rond

2009
0,0%
avondspits

A

B

C

D

0
1354
0

757
201
1153

604
757
201

750
604
757

0,10
0,70
0,65

0,10
0,70
0,65

0,10
0,70
0,65

0,10
0,70
0,65

1012
0%

1958
39%

1556
39%

1626
46%

C apacitei t ring (pae/u)

N.V.T.

1578

1028

1209

Verzadiging op ring

N.V.T.

48%

59%

62%

Verkeersafwikkeling

N.V.T.

goed

goed

goed

TA K C

Figuur 12-12: I/C-ratio dubbel rotonde Complex: capaciteitstoets noordelijke rotonde tijdens de ASP
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CAPACITEITSFORMULE van Bovy

Gegevens rotonde per tak
aantal stroken
aantal toeritten
binnenstraal
buitenstraal
breedte midden geleider
bypass

A
2
2
17
25
3
ja

B
2
2
17
25
3
nee

Intensiteiten per richting per tak voor het jaar

C
2
2
17
25
3
nee

D
2
2
17
25
3
ja

2009

TA K A

1/4 rond

1/2 rond

3/4 rond

4/4 rond

461

0

597

0

Gemeente :

Haacht / Kampenhout

Berekening voor het jaar:

Prjct.nr. :

293955

Verwachte groei:

Tak
Tak
Tak
Tak

N21 zijde Haacht
N26 zijde Mechelen
0
N26 zijde Leuven

Berekening voor:

A:
B:
C:
D:

In ten site it op toe rit (pae/u)
In ten site it op rotonde (pae /u)
In ten site it op afri t (pae /u)

0
495

1/2 rond
1/4rond

555
0

B

TAK B

0
4/4 rond

0
3/4 rond

D

794
687

1/4 rond
1/2 rond

0
0

3/4 rond
4/4 rond

CC

TAK D

0
1/2 rond

0
1/4 rond

B

C

D

1050
597
687

0
1647
0

687
495
1152

- Alpha-waarde

0,10

0,10

0,10

0,10

0,70
0,65

0,70
0,65

0,70
0,65

0,70
0,65

Verzadiging op toerit

1582
38%

1642
64%

731
0%

1676
41%

Capacitei t toeri t (pae /u)

4/4 rond
3/4 rond

A
597
687
495

- Beta-waarde
- Gamma-waarde

A

2009
0,0%
avondspits

Capacitei t ring (pae /u)

1042

1413

N.V.T

1203

Verzadiging op ring

57%

74%

N.V.T.

57%

Verkeersafwikkeling

goed

goed

N.V.T.

goed

TAK C

Figuur 12-13: I/C-ratio dubbel rotonde Complex: capaciteitstoets zuidelijke rotonde tijdens de ASP
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12.1.3

Verkeersveiligheid

Afhankelijk van het aantal ongevallen met materiële schade,
lichtgewonden, zwaargewonden of doden kan een prioriteitswaarde aan de
kruispunten worden toegekend, die bepaalt of een kruispunt al dan niet als
gevaarlijk punt kan worden beschouwd en of een beveiliging en
herinrichting wenselijk is. De prioriteitswaarde voor de punten wordt
berekend aan de hand van een formule: (aantal doden x 5) + (aantal
zwaargewonden x 3) + aantal lichtgewonden. Hoe ernstiger de ongevallen,
hoe hoger de prioriteitswaarde en hoe meer een herinrichting of heraanleg
wenselijk is. In de Ongevallen-GIS gegevens worden alle geregistreerde
ongevallen opgenomen om een duidelijk overzicht te krijgen in gevaarlijke
kruispunten en locaties voor het gemotoriseerde verkeer en fietsers.

Om een analyse te kunnen uitvoeren omtrent de objectieve
verkeersveiligheid, kunnen de recentste provinciale Ongevallen-Gis
gegevens geraadpleegd worden. Op basis van de Ongevallen-Gis Vlaams
Brabant 2005-2007 kunnen in de onmiddellijke omgeving van het
projectgebied geen gevaarlijke punten (prioriteitswaarde
15) worden
waargenomen. Wel vertonen de gegevens sporadische ongevallenlocaties
langsheen de N21, ook met betrokkenheid van fietsers. De
ongevallenconcentratie is het grootst ten zuiden van de stationsomgeving
tussen de kern van Wespelaar en de N26. In deze zone zijn een zestal
ongevallenlocaties het merendeel ter hoogte van kruispunten:
Neerstraat x N21
Grote Baan x N21
Groenstraat x N21
Oudestraat x N21
In de Neerstraat, de Grote Baan en andere nabije lokale wegen betreft het
voornamelijk singuliere ongevallenlocaties.
De herinrichting van het knooppunt Kampenhout-sas met vrijliggende
fietspaden tot aan de Industriestraat is duidelijk zichtbaar in de
ongevallenGIS. Toch vertoont het OngevallenGIS ter hoogte van de
zuidelijke
rotonde
nog
een
groot
aantal
ongevallen
met
fietsersbetrokkenheid. De oorzaak hiervan is niet gekend.

# ongevallen Zonder fietsers

# ongevallen Met fietsers

Figuur 12-14: Ongevallengis 2009 -2011 (Giswest, 2014)

Zwarte punten

Ook op het gebied van de subjectieve verkeersveiligheid kan de
omgeving van het plangebied worden beoordeeld. De aanwezige fiets- en
voetgangersvoorziening zijn vaak oncomfortabel (slechte staat) en onveilig
(te smal) om het fietsen en wandelen te stimuleren.
Zo zijn de huidige gemarkeerde enkelrichtingsfietspaden langsheen de
N21 tussen de ‘ring’ om Haacht en de rotonde aan de Industriestraat niet
conform het vademecum fietsvoorzieningen en tevens niet passend bij het
wegbeeld en de huidige intensiteiten langsheen de N21.
Daarnaast zijn ter hoogte van de woningen vaak smalle voetpaden
voorzien. Echter zijn deze voetpaden niet comfortabel te wijten aan de
beperkte maatvoering (< 1,0m), het materiaalgebruik (kasseien), obstakels
en de plaatselijk slechte staat van de voetgangerszones.
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gemarkeerd als blauwe zone,
langparkeerders) gebruikt wordt.
12.1.4

door

pendelaars

(en

aldus

Verkeersleefbaarheid

De verkeersleefbaarheid primeert op de lokale wegen en is van
ondergeschikt belang langs primaire en secundaire wegen en heeft voor
dit plangebied aldus betrekking op de lokale wegen in de nabijheid van de
stationsomgeving.
In de huidige situatie wordt een groot aandeel doorgaand verkeer
waargenomen in de Neerstraat en de Donkstraat. Er kan aangenomen
worden dat de oorzaak voor het sluipverkeer hier terug te vinden is in de
doorstromingsproblematiek langsheen de N21, zowel voor wat betreft de
spoorwegovergang als voor wat betreft de rotonde aan de Industriestraat.
In de Donkstraat werden daartoe reeds snelheidsremmende maatregelen
ingebouwd, zonder het gewenste resultaat.
De verkeersleefbaarheid wordt in de huidige situatie voor de omliggende
straten aldus onder druk gezet door het sluipverkeer.

12.1.5

ook

12.1.6

Beschrijving van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario

Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario houdt rekening met de geplande
ontwikkelingen in de nabije omgeving van het project, die mogelijk een
impact kunnen hebben op het globaal functioneren van de
verkeersafwikkeling.
De potentiële uitbreiding van de bedrijvenzone in het BEK KampenhoutSas kan mogelijk een effect met zich meebrengen voor wat betreft de
mobiliteit in de nabijheid van het knooppunt N26 x N21.
Echter focust de uitbreiding van de bedrijvenzone zich voornamelijk op de
differentiatie van de bestaande bedrijvenzone, onder meer naar
watergebonden bedrijvigheid.
Hierdoor kan aangenomen worden dat het effect voor de
verkeersafwikkeling eerder verwaarloosbaar zal zijn.

Parkeren

In de huidige situatie kan er langsheen de N21 Provinciesteenweg –
Stationsstraat geparkeerd worden op de bermen of op eigen domein. Door
de variabele breedte in de bermen wordt er langsheen het tracé
momenteel willekeurig geparkeerd (langs, haaks, schuin).

Het ontwikkelingsscenario heeft dan ook geen invloed op de beschrijving
en beoordeling van het voorliggende project.

Ter hoogte van het station van Haacht is een pendelparking voorzien met
een capaciteit van 214 parkeerplaatsen. Door de grote belangrijkheid van
het station als herkomstlocatie, is er een grote parkeerdruk waarneembaar
op de pendelparking, alsook in de ruimere omgeving van het station.
Een parkeeronderzoek toonde op 22 januari 2007 een 100% bezetting aan
van de beschikbare parkeercapaciteit op de pendelparking (214 auto’s)
alsook 140 fietsen.
Daarnaast blijkt uit terreinobservatie dat door de parkeerbehoefte en de
100% bezetting van de pendelparking, de ruimte voor het station,
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12.2

Geluid en trillingen

12.2.1

Methodologie

De referentiesituatie
immissiemetingen.

wordt

beschreven

aan

de

hand

van

Er zijn continue metingen uitgevoerd op 2 vaste meetpunten enerzijds ter
hoogte van de N21 en de Neerstraat. In het kader van voorliggend MER
De metingen werden uitgevoerd overeenkomstig VLAREM II, Bijlage 4.5.1.
‘Meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid’. De
meetapparatuur (voor het vast immissiepunt) werd opgesteld op een
hoogte van 4 m boven het plaatselijk maaiveld en op minstens 4 m van de
gevel.
De coördinaten van de vaste meetpunten zijn:
Tabel 12-3 : Continue meetpunten

Meet
punt

Adres

MPT
1

Provinciesteenweg
11, 3150 Haacht

MPT
2

Neerstraat 178,
3150 Haacht

Lambert
Coördinaten
X
Y
167157 184154

167175

183884

Bestemming volgens
RUP

Daarnaast werden er nog op 5 ambulante meetpunten, in functie van het
wegverkeer, gemeten als aanvulling van de meting op de vaste
meetpunten. Ook op basis van deze ambulante metingen kan een goede
beschrijving van het huidig akoestisch klimaat worden gegeven. 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 metingen werden uitgevoerd conform de bepalingen in
VLAREM II en dit voornamelijk ter bepaling van het LAeq,T, in bijzonder
langs de verschillende wegen waar de verkeersintensiteiten mogelijk
zullen beïnvloed worden door het project. Deze parameters geven een
goede indicatie van het akoestisch klimaat. Ook deze metingen werden
uitgevoerd overeenkomstig VLAREM II, Bijlage 4.5.1. ‘Meetmethode en
meetomstandigheden
voor
het
omgevingsgeluid’
bij
gunstige
meteocondities (geen regen noch met een windsterkte die de metingen
zou beïnvloeden). Deze metingen werden uitgevoerd op donderdag 30
januari 2014. Tijdens de metingen werden er simultaan geen
verkeerstellingen uitgevoerd.
De coördinaten van de ambulante meetpunten zijn:
Tabel 12-4: Donderdag 30 januari 2014: Ambulante meetpunten wegverkeer

2° Woongebied op minder
dan 500m van
industriegebied
2° Woongebied op minder
dan 500m van
industriegebied

Meet
punt
A

Adres

Bestemming volgens RUP

D

Provinciesteenweg thv
brandweerkazerne, Haacht
Provinciesteenweg 21,
Haacht
Provinciesteenweg 18,
Haacht
Thv het station, Haacht

E

Stationsstraat 220, Haacht

2° Woongebied op minder dan 500m van
industriegebied
2° Woongebied op minder dan 500m van
industriegebied
2° Woongebied op minder dan 500m van
industriegebied
2° Woongebied op minder dan 500m van
industriegebied
2° Bosgebied op minder dan 500m van
industriegebied

B
C

Deze continue meting leverde de waarden op van de grootheden LAeq,1h,
LA01,1h, LA05,1h, LA10,1h, LA50,1h en LA95,1h uitgedrukt in dB(A) waarvan het
verloop (op basis van uurlijkse waarden) grafisch wordt uitgezet met
vermelding van de heersende windrichting en windsnelheid.
Op beide meetpunten werd gemeten van dinsdag 21 januari 2014 tot en
met donderdag 30 januari 2014 bij gunstige meteocondities (geen regen
noch
veel
wind).
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Alle metingen werden uitgevoerd met ‘real time frequentie analysatoren’,
van Larson Davis type 824. Deze meetinstrumenten voldoen aan de
wettelijke bepalingen in VLAREM II. De meettoestellen werden vooraf
gekalibreerd met behulp van een ijkbron CAL200 van Larson Davis. De
meetfout op de gemeten geluidsniveaus bedraagt +/- 1 dB(A). Tijdens de
metingen werden het LAeq en de statistische parameters bepaald. De
meteocondities tijdens de meetcampagne zijn hieronder weergegeven (en
samen met de meetresultaten in bijlage). De meetresultaten bij wind > 5
m/s of bij regen werden niet weerhouden voor verdere analyse.

De ligging van de vaste meetpunten (mpt 1 & 2) en van de ambulante
meetpunten (A t.e.m. E) is weergegeven op onderstaande figuren.

Tabel 12-5 : meteocondities tijdens de meetcampagne

Meetdata
Dag
Di 21/01/2014
Woe
22/02/2014
Do 23/01/2014

Vrij 24/01/2014
Za 25/01/2014

Zo 26/01/2014

Ma 27/01/2014
Di 28/01/2014
Woe
29/01/2014
Do 30/01/2014

van
18u
00u

tot
24u
24u

Parameters
Windsnelheid
2-4 m/s
2-6 m/s

Windrichting
Z tot ZW
ZO tot Z

Neerslag
Geen
Geen

00u
5u
19u
00u
14u
00u
12u
20u
00u
8u
22u
00u
3u
00u
00u

5u
19u
24u
14u
24u
12u
20u
24u
8u
22u
24u
3u
24u
24u
24u

2-3 m/s
2-5 m/s
4-5 m/s
1-4 m/s
1-3 m/s
2-3 m/s
3-7 m/s
8-9 m/s
4-9 m/s
4-7 m/s
4-6 m/s
5-6 m/s
4-7 m/s
4-8 m/s
4-7 m/s

ZO
Z tot ZW
W tot NW
ZW tot W
ZO tot Z
ZO tot Z
Z tot ZW
W
W tot NW
Z tot ZW
W
W
Z tot ZW
ZO tot Z
O tot ZO

Regen om 17u

Geen
Geen

00u

12u

2-4 m/s

O tot ZO

Geen

Figuur 12-15 : gewestplan met aanduiding meetpunten geluid
Geen
Regen om 2021u
Regen van
17u tot 20u
Geen

Figuur 12-16 : kleurenortho met aanduiding meetpunten geluid
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Tabel 12-6 . Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht dB(A) (Vlarem II, bijlage

Daarnaast wordt het wegverkeersgeluid berekend volgens de Nederlandse
Standaard Rekenmethode II (SRM II) met als input de verkeersgegevens.

2.2.1)

De meetresultaten worden getoetst aan de richtwaarden uit VLAREM II in
functie van de bestemming van het meetpunt volgens het gewestplan.
Daarom worden hieronder de verschillende juridische en beleidsmatige
opties die relevant zijn in het kader van het voorliggend project kort
toegelicht. Het betreft o.a. volgende documenten:
VLAREM II
Besluit van 22/7/2005 van de Vlaamse regering betreffende de
evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai
Gedifferentieerde richtwaarden voor verkeersgeluid

VLAREM II
In VLAREM II, Bijlage 2.2.1. zijn milieukwaliteitsnormen voor geluid in
open lucht opgenomen. Het geluidsniveau wordt hierbij uitgedrukt in LA95,1
h. 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.

Opmerking : Als een gebied onder twee of meer punten van de tabel valt, dan is in dat gebied
de hoogste richtwaarde van toepassing.
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Besluit van 22/7/2005
In het besluit van 22/7/2005 van de Vlaamse regering inzake de evaluatie
en de beheersing van omgevingslawaai en tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 1/6/2005 houdende de algemene sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (Omzetting van de Europese Richtlijn
2002/49/EG) wordt de geluidsbelastingindicator Lden naar voor geschoven.
Tevens wordt in dit besluit ter beheersing van het omgevingsgeluid de
volgende maatregelen toegepast:
vaststelling van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel
van geluidsbelastingskaarten volgens bepalingsmethoden die voor
de lidstaten gemeenschappelijk zijn;
voorlichting van het publiek over omgevingslawaai en de effecten
ervan;
aanneming van actieplannen door de lidstaten op basis van de
resultaten
van
de
geluidsbelastingskaarten,
teneinde
omgevingslawaai zo nodig te voorkomen en te beperken, in het
bijzonder daar waar hoge blootstellingsniveaus schadelijke
effecten kunnen hebben voor de gezondheid van de mens, en de
milieukwaliteit uit het oogpunt van omgevingslawaai te handhaven
waar zij goed is.
De geluidsbelastingsindicatoren die gehanteerd dienen te worden voor de
opmaak van strategische geluidsbelastingskaarten zijn Lden en Lnight. Lden
heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van de lawaaibelasting op
een welbepaalde plaats. De indicator steunt op een gemiddeld A-gewogen
dag-, avond- en nachtniveau in dB. In de avondperiode wordt de belasting
5 dB zwaarder aangerekend. Gedurende de nacht is dit 10 dB.

Lden = 10*1g

1
24

(12

Lday

10

10

Levening 5

+ 4 10

10

Lnight 10

+ 8 10

10

)

waarin
Lday het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn
is, als gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle
dagperioden van een jaar;

Levening het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange
termijn is, als gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over
alle avondperioden van een jaar;
Lnight het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn
is, als gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle
nachtperioden van een jaar;
Waarbij de dag twaalf uren (7u tot 19u) telt, de avond vier uren (19u tot
23u) en de nacht 8 uren (23u tot 7u).
De indicator Lnight heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van de
nachtelijke geluidsbelasting op een welbepaalde plaats. De indicator
steunt op een gemiddeld A-gewogen niveau in de nachtperiode. Deze
indicator richt zich op de beoordeling van de lawaaibelasting in gebieden
met uitgesproken aanwezigheid van lawaaiverstoring in de nachtperiode.
De geluidsbelastingskaarten voor fase 2 (referentiejaar 2011) zijn reeds
beschikbaar en deze kaarten werden op 13/9/2013 door de Vlaamse
Regering goedgekeurd en aansluitend aan de Europese Commissie
gerapporteerd.
Voor de provinciebaan zijn deze strategische belastingskaarten ook
beschikbaar maar vermits er zelf in het kader van het wegverkeer
berekeningen worden uitgevoerd behandelen we deze kaarten niet.
Tevens is de Neerstraat niet in deze geluidsbelastingkaart opgenomen.
Voorstel tot toetsingskader Lden en Lnight
Momenteel zijn er nog geen normen voor Lden en Lnight vastgelegd in het
kader van dit besluit van de Vlaamse Gemeenschap. In afwachting van
een officieel toetsingskader werden door de Vlaamse Overheid in overleg
met AWV, Infrabel en MOW met diverse instellingen echter
“gedifferentieerde referentiewaarden” naar voor geschoven voor
wegverkeer en spoorverkeer voor afwegingen van nieuwe woningen en/of
nieuwe wegen. Dit kader is eerder een afweging of woonwijken mogelijk
zijn en of er eventuele randvoorwaarden aan verbonden zijn. Hoewel het
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geen officiële normen zijn hanteert AWV voor nieuwe en bestaande wegen
voor het dimensioneren van milderende maatregelen de volgende
waarden.
Tabel 12-7. Voorstel van toetsingskader voor wegverkeer

Type infrastructuur
en classificatie
Voor wegverkeer

Situatie
Nieuwe wegen langs bestaande
bewoning
Bestaande wegen langs
bestaande bewoning

Lden

Lnight

60 dB(A)

50 dB(A)

70 dB(A)

60 dB(A)

De bestaande provinciesteenweg is een bestaande weg waarvoor een
Lden van 70 dB(A) als referentiewaarde wordt gebruikt. De nieuwe weg
hetzij een brug hetzij een tunnel wordt als een nieuwe weg beschouwd. De
referentiewaarde voor Lden van 60 dB(A) wordt gehanteerd.

12.2.2.1

Vast meetpunt – meetresultaten

Meetpunt 1 : Provinciesteenweg 11, Haacht
De vaste meetpost voor de continue geluidsmetingen werd opgesteld in
voortuin van een woning/advocatenkantoor op adres Provinciesteenweg
11 te Haacht. Deze woning bevindt zich ten noorden van de spoorlijn en
de spoorovergang. Het gewestplan geeft aan dat het continue meetpunt
gevestigd is in een woongebied, weliswaar op een afstand van minder dan
500 meter tot een industriegebied (paarse zone). Hierdoor valt het gebied
onder 2° van bijlage 2.2.1. bij VLAREM II, wat betekent dat de
milieukwaliteitsnorm voor geluid in openlucht tijdens de dagperiode 50
dB(A) bedraagt en tijdens de avond- en nachtperiode 45 dB(A).
Geluidsbronnen die bepalend zijn voor het omgevingsgeluid zijn vooral en
hoofdzakelijk het verkeer op de N21, de activiteiten ter hoogte van de
‘Brouwerij Haacht’ en de spoorlijn.
Onderstaande tabel geeft voor het vast meetpunt een overzicht van de
gemiddelde LAeq,1h- en LA95,1h-waarden voor de verschillende perioden7.

12.2.2

Beschrijving huidige situatie

Het huidig omgevingsgeluid wordt weergegeven op kaart 7.
Het wegverkeer van de N21 (Provinciesteenweg/Stationsstraat) en de
spoorlijn zijn bepalend voor het omgevingsgeluid. Eventuele activiteiten
rondom de brouwerij kunnen tijdelijk het omgevingsgeluid verhogen. In het
kader van dit MER zijn overdag ambulante metingen uitgevoerd. Bij
metingen overdag werd een overschrijding van de milieukwaliteitsnorm
voor de avondperiode vastgesteld.
Hierna worden de meetresultaten besproken.

7

Voor de nachtperiode is dit telkenmale het gemiddelde van de 4 laagste L A95,1h-waarden.
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Tabel 12-8 : meetresultaten immissiemeting meetpunt 1

datum
Dinsdag 21
januari
2014
Woensdag
22 januari
2014
Donderdag
23 januari
2014

Vrijdag 24
januari
2014

Zaterdag
25 januari
2014
Zondag 26
januari
2014

periode windrichting

Parameters

Windsnelheid
m/s

LAeq

LA95

Dag

ZW

4 m/s

66

49

Avond

Z tot ZW

2-4 m/s

64

42

Nacht

Z tot ZW

3 m/s

62

37

Dag

ZO tot Z

3-6 m/s

66

50

Avond

ZO

3 m/s

64

44

Nacht

Z

2-4 m/s

60

30

Dag

Z tot ZW

3-5 m/s

68

51

Avond

W tot NW

4-5 m/s

66

45

Nacht

ZO tot Z, W

2-5 m/s

59

31

Dag

ZO tot Z, ZW
tot W

1-2 m/s

66

51

Avond

ZO tot Z

3 m/s

65

48

Nacht

ZO tot Z, ZW
tot W

2-4 m/s

60

33

Dag

ZO tot Z, ZW

2-7 m/s

66

49

Avond

Z, W

7-8 m/s

67

46

Nacht

ZO tot Z, W

2-9 m/s

60

33

Dag

Z, ZW, W

4-7 m/s

66

47

Avond

Z tot ZW

5-6 m/s

67

46

Nacht

W tot NW

4-9 m/s

57

34

datum
Maandag
27 januari
2014
Dinsdag 28
januari
2014
Woensdag
29 januari
2014
Donderdag
30 januari
2014

periode windrichting

Parameters

Windsnelheid
m/s

LAeq

LA95

Dag

Z tot ZW

5-7 m/s

66

51

Avond

ZW

5 m/s

64

45

Nacht

ZW tot W

4-6 m/s

59

34

Dag

ZO tot Z

5-8 m/s

66

52

Avond

ZO tot Z

4-5 m/s

64

43

Nacht

ZO tot Z

4-6 m/s

59

34

Dag

O

5-7 m/s

66

51

Avond

O

5 m/s

65

45

Nacht

O tot ZO

4-5 m/s

58

31

Dag

O tot ZO

2-3 m/s

65

50

Avond

--

--

--

--

Nacht

O tot ZO

3-4 m/s

59

30

Tijdens de weekdagen registreren we gedurende de dagperiode een
gemiddelde LAeq,1h van 65 tot 68 dB(A). Deze niveaus zijn hoofdzakelijk
afkomstig van het verkeer op de N21 en de spoorlijn/spoorovergang, welke
op +/- 90m afstand tot de woning gelegen is. De perceptie is ‘lawaaiig’ tot
‘zeer lawaaiig’. Tijdens de avondperiode is de perceptie ook ‘zeer
lawaaiig’, met 64 tot 66 dB(A). Tijdens de nachtperiode varieert het LAeq
niveau van 58 tot 62 dB(A). De perceptie is ‘zeer lawaaiig’. Tijdens het
weekend ligt het LAeq lager tijdens de nacht van zondag op maandag.
Voor de beschouwing van het continue geluidsklimaat hanteren we de LA95
parameter. Tijdens de meting kwam de wind voornamelijk uit zuidelijke tot
zuidwestelijke richting. De MKN wordt tijdens de dagperiode overschreden
met +/- 2 dB(A). Ook tijdens de avondperiode vindt er een lichte
overschrijding plaats. Tijdens de nachtperiode voldoen de niveaus aan de
milieukwaliteitsnormen
opgelegd
door
Vlarem
II.
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Meetpunt 2: Neerstraat 178, Haacht
De tweede continue meetpost werd opgesteld in de achtertuin van de
woning gelegen op adres Neerstraat 178 te Haacht. Deze woning bevindt
zich ten zuiden van de spoorlijn en de spoorovergang. Ten noorden van de
achtertuin grenst ook de stelplaats van De Lijn. Het gewestplan geeft aan
dat het continue meetpunt gevestigd is in een woongebied, weliswaar op
een afstand van minder dan 500 meter tot een industriegebied (paarse
zone). Hierdoor valt het gebied onder 2° van bijlage 2.2.1. bij VLAREM II,
wat betekent dat de milieukwaliteitsnorm voor geluid in openlucht tijdens
de dagperiode 50 dB(A) bedraagt en tijdens de avond- en nachtperiode 45
dB(A). Vooral het verkeer op de N21, de activiteiten ter hoogte van ‘De
Lijn’ en de spoorlijn/spoorovergang is hier bepalend voor het
omgevingsgeluid.
Onderstaande tabel geeft voor het vast meetpunt een overzicht van de
gemiddelde LAeq,1h- en LA95,1h-waarden voor de verschillende perioden8.

Tabel 12-9 : meetresultaten immissiemeting meetpunt 2

datum
Dinsdag 21
januari
2014
Woensdag
22 januari
2014
Donderdag
23 januari
2014

Vrijdag 24
januari
2014

Zaterdag
25 januari
2014
Zondag 26
januari
2014

8

Parameters

periode

windrichting

Windsnelheid
m/s

LAeq

LA95

Dag

ZW

4 m/s

48

39

Avond

Z tot ZW

2-4 m/s

47

37

Nacht

Z tot ZW

3 m/s

48

33

Dag

ZO tot Z

3-6 m/s

51

42

Avond

ZO

3 m/s

48

39

Nacht

Z

2-4 m/s

47

27

Dag

Z tot ZW

3-5 m/s

51

44

Avond

W tot NW

4-5 m/s

50

42

Nacht

ZO tot Z, W

2-5 m/s

45

29

Dag

ZO tot Z, ZW
tot W

1-2 m/s

50

43

Avond

ZO tot Z

3 m/s

50

41

Nacht

ZO tot Z, ZW
tot W

2-4 m/s

46

33

Dag

ZO tot Z, ZW

2-7 m/s

48

42

Avond

Z, W

7-8 m/s

53

44

Nacht

ZO tot Z, W

2-9 m/s

47

32

Dag

Z, ZW, W

4-7 m/s

48

42

Avond

Z tot ZW

5-6 m/s

49

43

Nacht

W tot NW

4-9 m/s

42

35

Voor de nachtperiode is dit telkenmale het gemiddelde van de 4 laagste L A95,1h-waarden.
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datum
Maandag
27 januari
2014
Dinsdag 28
januari
2014
Woensdag
29 januari
2014
Donderdag
30 januari
2014

Parameters

richting komt. Ook tijdens de avondperiode voldoen de niveaus aan de
milieukwaliteitsnormen opgelegd door Vlarem II.

periode

windrichting

Windsnelheid
m/s

LAeq

LA95

Dag

Z tot ZW

5-7 m/s

50

45

Avond

ZW

5 m/s

48

42

12.2.2.2

Nacht

ZW tot W

4-6 m/s

46

33

Dag

ZO tot Z

5-8 m/s

50

44

Avond

ZO tot Z

4-5 m/s

48

38

De meetresultaten voor donderdag 30 januari 2014 zijn weergegeven in
onderstaande tabel. De wind waaide toen uit oostelijke tot zuidoostelijke
richting.

Nacht

ZO tot Z

4-6 m/s

47

33

Dag

O

5-7 m/s

51

44

Avond

O

5 m/s

50

39

Nacht

O tot ZO

4-5 m/s

47

29

B

Dag

O tot ZO

2-3 m/s

50

42

C

Avond

--

--

--

--

D

Nacht

O tot ZO

3-4 m/s

48

28

E

Tijdens de weekdagen meten we gedurende de dagperiode een
gemiddelde LAeq van 48 tot 51 dB(A). Deze niveaus zijn hoofdzakelijk
afkomstig van het verkeer op de N21, het plaatselijk verkeer in de
Neerstraat, woonactiviteiten, de spoorlijn/spoorovergang, en de stelplaats
van ‘De Lijn’. De perceptie is ‘rustig’ tot ‘hoorbaar’. Tijdens de
avondperiode is de perceptie ook ‘hoorbaar’, van 47 tot 50 dB(A). Tijdens
de nachtperiode varieert het LAeq niveau van 46 tot 48 dB(A). De perceptie
is ook dan ‘rumoerig’. Tijdens het weekend ligt het LAeq lichtjes lager.

Ambulante meetpunten – meetresultaten

Tabel 12-10 : meetresultaten ambulante meetpunten

Mpt

Starttijd

A

9u39
9u21
9u
11u32
11u05

LAeq,T
(dB(A))

70,5
70,6
71,5
70,9
72,5

LA01,T
(dB(A))

LA05,T
(dB(A))

LA10,T
(dB(A))

LA50,T
(dB(A))

LA95,T
(dB(A))

78,3
80,3
80,0
79,5
79,9

75,5
77,0
77,0
76,1
77,7

74,2
74,8
75,6
74,7
76,6

68,3
65,7
68,0
67,9
69,4

55,5
51,3
50,6
56,3
46,4

Op onderstaande figuur hebben de aangeduide meetpunten op het
grondplan een kleur toegekend gekregen al naargelang het opgemeten
geluidsniveau uitgedrukt in LAeq en LA95.

Voor de beschouwing van het continue geluidsklimaat hanteren we de LA95
parameter. Tijdens de meting kwam de wind voornamelijk uit zuidelijke tot
zuidwestelijke richting. De MKN wordt tijdens de dagperiode en
nachtperiode gerespecteerd. Tijdens de avondperiode kan een
overschrijding van +/- 1 dB(A) optreden indien de wind uit westelijke
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van 51,3 dB(A) geregistreerd. De MKN die titel II van het Vlarem oplegt (
gebieden onder 2° van bijlage 2.2.1 bij Vlarem II) wordt overschreden. Ook
hier bedraagt de perceptie ‘zeer lawaaiig’. Het omgevingsgeluid wordt hier
net zoals bij meetpunt A bepaald door het verkeer op de N21 en de
spoorlijn/spoorovergang.
Op meetpunt C, gelegen ter hoogte van de Provinciesteenweg 18 te
Haacht, meten we een LA95 niveau van 50,6 dB(A). Het meetpunt is
gelegen in een woongebied op minder dan 500m van industriegebied, op 5
meter afstand van de N21 (Provinciesteenweg). De MKN die titel II van het
Vlarem oplegt wordt dus zeer lichtjes overschreden. De perceptie van het
omgevingsgeluid is ‘zeer lawaaiig’.
Meetpunt D is gelegen ter hoogte van de parking van het station, op een
afstand van 5 meter van de weg. Het meetpunt ligt in een gebied op
minder dan 500 m van een industriegebied. De MKN tijdens de
dagperiode bedraagt 56,3 dB(A). De perceptie is dan ook ‘zeer lawaaiig’.
Het omgevingsgeluid wordt vooral bepaald door de activiteiten aan het
station, de spoorovergang en de N21.
Figuur 12-17 : grondplan met aanduiding meetpunten en kleurcodering

Meetpunt A bevindt zich ter hoogte van de brandweerkazerne van
Haacht, op 5m van de N21. De spoorlijn en spoorovergang ligt op +/- 80m
ten noordoosten van het meetpunt. Het situeert zich in een woongebied op
een afstand minder dan 500m van een industriegebied. Het gemeten LA95
niveau bedraagt hier 55,5 dB(A). M.a.w. de MKN die titel II van het Vlarem
oplegt (gebieden onder 2° van bijlage 2.2.1. bij VLAREM II) wordt
overschreden. De perceptie is ‘zeer lawaaiig’. Het omgevingsgeluid wordt
er bepaald door de spoorlijn/spoorovergang en het verkeer op de N21.

Meetpunt E bevindt zich ten noordoosten van de spoorovergang, ter
hoogte van de Stationsstraat 220, op 5m afstand van de N21
(Stationsstraat). Het meetpunt ligt in een bosgebied, op minder dan 500m
van een industriegebied. Het LA95 bedraagt hier tot 46,4 dB(A) tijdens de
dagperiode, m.a.w., de MKN die titel II van het Vlarem oplegt (gebieden
onder 2° van bijlage 2.2.1. bij VLAREM II) wordt tijdens de dagperiode
gerespecteerd. Ook hier is de perceptie ‘zeer lawaaiig’. Het
omgevingsgeluid wordt voornamelijk bepaald door het wegverkeer op de
N21.

Meetpunt B is ten noordoosten van de spoorovergang gelegen, dit ter
hoogte van Provinciesteenweg (N21) 21 te Haacht. Dit meetpunt is
gelegen op een afstand van 5 meter van de Provinciesteenweg (N21), in
een woongebied op minder dan 500m van industriegebied. Hier is een LA95
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12.2.2.3

Beschrijving huidige situatie met
overdrachtsberekening volgens SRM II

behulp

van

een

Wegverkeer
Het wegverkeer wordt berekend volgens de SRM II en dit op basis van de
mobiliteitsgegevens aangereikt in discipline mobiliteit. Er wordt gerekend
volgens de voorschriften in het richtlijnen boek voor geluid en trillingen. Als
snelheid wordt de toegelaten snelheid gehanteerd en voor de verdeling
van personenwagens/vrachtwagens hanteren we ook de gegevens uit
mobiliteit. Als wegdek wordt een referentiewegdek gehanteerd. De actuele
wegbedekking komt bijgevolg overeen met type 201 zoals beschreven in
het richtlijnenboek voor geluid en trillingen. Aan de hand van de
verkeersgegevens van 2012 wordt de Lden berekend op basis van de
LAeq,dag, LAeq,avond en LAeq,nacht. We vermelden hierbij de verkeersgegevens
waarmee werd gerekend :
Tabel 12-11 : Verkeersgegevens voor huidige situatie

De geluidscontouren voor de huidige situatie voor LAeq,dag en Lden is hierna
terug te vinden :
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Figuur 12-18 : Lden contouren voor huidige situatie
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Figuur 12-19 : LAeq,dag contouren voor huidige situatie
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Indien we de berekende geluidsniveaus vergelijken met de opgemeten
geluidsniveaus bekomen we volgende resultaten :
Tabel 12-12 : meetresultaten meetpunten / versus berekende geluidsniveaus
voor LAeq,dag en Lden
LAeq,T
LAeq,T
Lden (dB(A))
Mpt
Adres
(dB(A))
(dB(A)) Dag
Dag
Gemeten
Berekend
Berekend
Provinciesteenweg 11,
1
3150 Haacht
66 à 68
65
66
Neerstraat 178, 3150
2
Haacht
48 à 51
48
50
Provinciesteenweg thv
A
brandweerkazerne, Haacht
70,5
70
71
Provinciesteenweg 21,
B
Haacht
70,6
68
70
Provinciesteenweg 18,
C
Haacht
71,5
70
71,5
Thv
het
station,
Haacht
D
70,9
69,1
71
Stationsstraat 220, Haacht
E
72,5
69
71

Spoorwegverkeer
Vermits er geen wijziging in de infrastructuur van het spoorwegverkeer zal
optreden worden ter informatie de geluidsbelastingskaart voor
spoorweggeluid voor deze spoorlijn in het studiegebied weergegeven.

We stellen vast dat het wegverkeer langs de zeer drukke N21 nu al zorgt
voor een overschrijding van de richtwaarde voor Lden. Voor bestaande
wegen wordt immers 70 dB(A) Lden gehanteerd. Door de diverse
aansluitingen met opritten e.d. is het echter niet mogelijk om hier
geluidschermen te voorzien. De berekende LAeq niveaus komen goed
overeen met de gemeten LAeq –niveaus. Een verschil van 3 dB(A) is
mogelijk maar er kan zeker een verschil zijn tussen de snelheid van de
voertuigen, type en aantal voertuigen tov de gemodelleerde situatie.

Figuur 12-20 : Lden spoorgeluid – geluidsbelastingskaart
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Kortom, ook het spoorweggeluid zorgt voor een bijdrage tot het
omgevingsgeluid. In de Neerstraat is de berekend bijdrage 60 dB(A). Naar
de woningen langs de Provinciesteenweg is de bijdrage van het
spoorweggeluid ook duidelijk meebepalend.

12.2.3

Beschrijving van geïntegreerd ontwikkelingsscenario

Er zijn diverse ontwikkelingsscenario’s die voor deze project-mer belangrijk
zijn. Zo is er het GEN, de vrije busbaan op de N21, de herinrichting van de
stelplaats en de herinrichting van de N21. Het is echter niet geweten welke
impact dit zal hebben op het verkeer. Dit kan een toename maar ook
eventueel een afname zijn. Een verschil in intensiteit van maximum 20 %
zal echter maximaal tot een verhoging of daling van 1 dB(A) zorgen. Door
de busbaan kan het doorrijdend verkeer op een iets grotere afstand tot de
bewoning zijn gelegen wat dan weer een reductie van maximaal 3 dB(A)
kan zorgen (afstandsverdubbeling bij wegverkeer bedraagt 3 dB(A)).
Daarnaast is er een planvoornemen voor een PRUP. Dit PRUP voorziet in
een woonprogramma op korte afstand tot de omleidingsweg.
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12.3

Lucht

12.3.1

Methodologie
Te beschouwen luchtverontreinigende stoffen

Verkeersvoertuigen oxideren fossiele brandstoffen en emitteren als gevolg
hiervan
luchtverontreinigende
stoffen.
De
belangrijkste
luchtverontreinigende stoffen die bij een verbrandingsproces vrijkomen zijn
stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en zeer fijn stof (PM2,5). Daarnaast
worden in kleinere hoeveelheden zwaveldioxide (SO2), koolmonoxide (CO)
en vluchtige organische stoffen (VOS) geëmitteerd. Ook kooldioxide (CO2)
wordt bij de verbranding van fossiele brandstoffen uitgestoten. Benzeen
wordt door het verkeer (vooral benzinewagens) in mindere mate
uitgestoten.
Binnen deze MER worden de differentiërende luchtverontreinigende
stoffen NO2, PM10 en PM2,5 bestudeerd. Het voorgenomen project zal
vooral voor deze verontreinigende stoffen mogelijk een belangrijke
bijdrage leveren aan de lokale luchtkwaliteit. Nu reeds worden de normen
voor fijn stof op vele plaatsen in Vlaanderen overschreden en voor de
toekomst wordt verwacht dat ook de normen voor NO2 in Vlaanderen
plaatselijk zullen overschreden worden. De literatuur bevestigt ruimschoots
dat momenteel NO2 en (zeer) fijn stof de aandachtscomponenten zijn voor
de luchtkwaliteit in Vlaanderen.
Dit neemt echter niet weg dat ook andere verontreinigende stoffen (SO2,
CO, CO2) wel degelijk een bijdrage leveren aan de plaatselijke
luchtverontreiniging. Deze verontreinigende stoffen zijn in het kader van
deze MER echter minder relevant. De concentraties van SO2 zijn in
Vlaanderen de laatste jaren sterk gedaald en vormen op de meeste
locaties geen probleem meer. De uitstoot van SO 2 door het verkeer is
bovendien zeer beperkt. De grenswaarde voor CO is vrij hoog en wordt in
Vlaanderen vrijwel nergens overschreden. De geëmitteerde CO wordt in
de omgevingslucht geleidelijk omgezet tot CO2. De problematiek van CO2

speelt zich af op een grotere schaal. Hoewel de emissies van CO2 als
gevolg van het project mogelijk lokaal licht zullen wijzigen, zal dit slechts
een fractie zijn van de totale CO2-uitstoot in de omgeving.
Voor VOS (waaronder benzeen) waarvoor luchtkwaliteitsdoelstellingen van
kracht zijn, worden in het studiegebied geen sterk verhoogde waarden
verwacht. In de omgeving zijn geen belangrijke bronnen aanwezig (buiten
verkeer) en de VMM rapporten over luchtkwaliteit geven aan dat in het
gebied
geen
verhoogde
waarden
voorkomen
en
de
luchtkwaliteitsdoelstellingen gerespecteerd worden.
Met betrekking tot ozon (O3) zullen er bij bepaalde meteorologische
omstandigheden (warm en zonnig weer) verhoogde concentraties
voorkomen langs de wegen. Mogelijke overschrijdingen zijn het gevolg van
hoge NOx en VOS (Vluchtige Organische Stoffen) emissies. Vooral langs
autosnelwegen en in dicht bevolkte gebieden kan ozon een probleem
vormen.
Normen en richtwaarden
Om de luchtkwaliteit te evalueren, worden de immissieconcentraties
(concentraties in de omgevingslucht) getoetst aan de bestaande normen
en richtwaarden. Deze normen en richtwaarden hebben tot doel:
de gezondheid en het welzijn van de omwonenden te vrijwaren;
de hinder tot een minimum te beperken;
de verontreiniging van de verschillende compartimenten binnen
aanvaardbare grenzen te houden.
De normen en richtwaarden zijn opgenomen in onderstaande tabel en
hebben betrekking op de verontreinigende stoffen: koolmonoxide (CO),
stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2), fijn stof (PM10) en zeer fijn stof
(PM2,5).
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Tabel 12.13. Luchtkwaliteitsnormen

Koolmonoxide, CO (Vlarem II, bijlage 2.5.6.2)
Aard
waarde
3
10 mg/m ,
als hoogste 8Grenswaarde
uursgemiddelde van een
dag
Stikstofdioxide, NO2 (Vlarem II: bijlage 2.5.5.2)
Middelingstijd
grenswaarde
3
200 µg/m ,
mag niet meer dan 18
1 uur
keer per kalenderjaar
worden overschreden
Kalenderjaar

Kalenderjaar

40 µg/m3

30 µg/m3

Zwaveldioxide, SO2 (Vlarem II, bijlage 2.5.5.1)
Middelingstijd
grenswaarde
3
350 µg/m
mag niet meer dan 24
1 uur
keer per kalenderjaar
worden overschreden
3
125 µg/m
mag niet meer dan 3 keer
24 uur
per kalenderjaar worden
overschreden
kalenderjaar en winter (1
oktober t.e.m. 31 maart)

20 µg/m3

omschrijving
grenswaarde voor de
bescherming van de mens

omschrijving
uurgrenswaarde voor de
bescherming van de
gezondheid van de mens
jaargrenswaarde voor de
bescherming van de
gezondheid van de mens
jaargrenswaarde voor de
bescherming van de
vegetatie
omschrijving
uurgrenswaarde voor de
bescherming van de
gezondheid van de mens
daggrenswaarde voor de
bescherming van de
gezondheid van de mens
jaargrenswaarde voor de
bescherming van de
vegetatie

Zwevende deeltjes , PM10 (Vlarem II, bijlage 2.5.5.3)
Middelingstijd
grenswaarde
Kalenderjaar

40 µg/m3

omschrijving
daggrenswaarde voor de
bescherming van de
gezondheid van de mens

3

50 µg/m ,
maximum 35 keer per
24 uur
kalenderjaar te
overschrijden
Zeer fijn stof, PM2,5 (Europese Richtlijn 2008/50/EG)
Middelingstijd
waarde
3
Kalenderjaar
streefwaarde: 25 µg/m

Kalenderjaar

Grenswaarde: 25 µg/m3

daggrenswaarde voor de
bescherming van de
gezondheid van de mens
omschrijving
Vanaf 1/1/2010
Vanaf 1/1/2015
20% op 01/01/2009 en
daarna geleidelijk te
verminderen tot 0% op 1
januari 2015

Met betrekking tot fijn stof kan vermeld worden dat het voldoen aan de
grenswaarden niet betekent dat er geen gezondheidseffecten kunnen zijn.
Voor fijn stof is immers aangetoond dat er geen onderste concentratie
bestaat waarbij geen gezondheidseffecten meer optreden. Vooral de
kleinere fracties van het PM10 en de samenstelling ervan bepalen in
belangrijke mate de gezondheidsimpact van stof. Voor fijn stof moet
bijgevolg gestreefd worden naar de laagst mogelijke concentratie, zelfs als
aan de kwaliteitsdoelstellingen voldaan is.
Voor fijn stof (PM10) wordt de Europese grenswaarde van 40 µg/m 3 als
daggemiddelde gehanteerd. In de toekomst (mogelijk 2015) kan deze
norm verstrengd worden tot 20 µg/m 3. De WHO stelt voor PM10 eveneens
een doelstelling van 20 µg/m3 voorop.
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Beschrijving luchtkwaliteit
De algemene luchtkwaliteit in de ruimere omgeving van het projectgebied
wordt bepaald aan de hand van interpolatiekaarten van het geoloket VMM.
In dit geoloket wordt de luchtkwaliteit in Vlaanderen gebieddekkend
benaderd op basis van meetresultaten in de meetstations en een
interpolatiemethode. Er wordt enkel gefocust op de concentraties van NO2
en PM10 omdat het naleven van de Europese grenswaarden voor deze
verontreinigende stoffen het meest kritiek is in Vlaanderen. Het geoloket
maakt gebruik van de RIO-Corine interpolatietechniek die gebruik maakt
van satelliet-landgegevens (CORINE data set). De techniek laat toe de
luchtverontreiniging te schatten op plaatsen waar geen metingen
gebeuren. Via deze methode berekende de VMM voor elke roostercel (4x4
km)
in
Vlaanderen
een
jaargemiddelde
concentratie.
De
berekeningsmethode kan echter een over- of onderschatting geven op
bepaalde plaatsen met intensieve bronnen. De interpolatiekaarten
bevatten gemiddelde waarden over de laatste drie jaar.
Voor de berekening van de luchtkwaliteit in de omgeving van drukke
wegen zijn in principe twee modellen beschikbaar, namelijk CARVlaanderen en IFDM-Traffic.
Het model CAR-Vlaanderen is vooral geschikt voor berekeningen langs
straten met dichte bewoning, waar mogelijk een canyon-effect optreedt.
Het model is minder geschikt voor wegen gelegen in open ruimten.
Het model IFDM-Traffic daarentegen is meer geschikt voor
immissieberekeningen in open gebieden. Het model laat toe om de
immissieconcentraties te berekenen op grotere afstanden van de weg. In
tegenstelling tot CAR-Vlaanderen wordt in IFDM-Traffic rekening
gehouden met de oriëntatie van de weg en de hoogte van de weg. Het
model laat echter niet toe de effecten van verkeersdoorstroming (files) te
evalueren. Een meer uitgebreide beschrijving van IFDM-Traffic wordt
gegeven in Bijlage 12-1.
In deze studie wordt geopteerd voor de toepassing van IFDM-Traffic en
wel om volgende redenen:

de receptoren bevinden zich op grotere afstand van de wegen;
het wegencomplex bevindt zich gedeeltelijk in een open gebied,
waar windrichting en windsnelheid een invloed op de verspreiding
uitoefenen.
Receptoren
In het studiegebied werden een aantal receptoren geselecteerd waar de
luchtkwaliteit wordt beschreven, en bij de effectbeoordeling (zie verder) de
huidige en toekomstige situatie met elkaar worden vergeleken en
beoordeeld. Aangezien de verhoogde immissieconcentraties vooral kort bij
N21 worden verwacht, worden ook de meeste receptorpunten langs deze
weg gekozen.
Tabel 12.14

nr.

1

Overzicht van de geselecteerde receptoren

omschrijving

Bosgebied ten noorden
spoorweg

Lambertcoördinate
n

afstand
tot weg
(m)

x (km)

y(km)

167609

184095

321

aard
receptor

bosgebied

2

Hoek spoorweg - N21

167231

184093

56

bosgebied

3

Neerstraat (oost)

167279

183811

8

woongebied

4

Neerstraat (west)

166953

183901

110

woongebied

5

Grote Baan 280

167073

183661

282

woongebied

6

Grote Baan 306

166812

183789

25

woongebied

7

Groenstraat x N21

166582

183686

39

woongebied

8

Wespelaarsebaan x N21

166733

183819

47

woongebied

9

Wespelaarsebaan x N21
Provinciesteenweg Oudestraat
west
Provinciesteenweg Oudestraat
oost

166677

183868

128

woongebied

166382

183498

17

woongebied

166446

183510

13

woongebied

10
11
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nr.

omschrijving

Lambertcoördinate
n
x (km)

y(km)

afstand
tot weg
(m)

aard
receptor

12

Groenstraat (160 m)

166435

183753

183

woongebied

13

Provinciesteenweg x spoorweg

167147

184075

10

andere

De ligging van deze receptorpunten is weergegeven op onderstaande
figuur. De nummering op de figuur komt overeen met de nummering in
bovenstaande opsomming.

Figuur 12.21. Ligging van de receptoren.
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12.3.2

Beschrijving huidige situatie

12.3.2.1

Algemene luchtkwaliteit in het studiegebied

Fijn stof
(PM10)

De luchtkwaliteit in de periode 2009 – 2011 wordt weergegeven in Tabel
12.15. Hoewel de emissies van het verkeer geïntegreerd zijn in het
achtergrondniveau van het 4x4 km-hok, kunnen op korte afstand (tot ca.
300 m) van drukke wegen verhoogde concentraties voorkomen.
Tabel 12.15 Achtergrondconcentraties in het projectgebied
Lambertcoördinaten
x

2010

2011

2012

gemiddelde

20-23

23

y

De gemiddelde achtergrondwaarden van fijn stof (PM10)
3
variëren in het studiegebied van 22 tot 24 µg/m . Deze
waarden zijn kleiner dan de jaargrenswaarde van 40
3
µg/m , zodat de daggrenswaarde voor PM10 in het
projectgebied gerespecteerd wordt. De doelstelling van
3
de WHO (20 µg/m ) wordt in de huidige situatie in het
volledige studiegebied overschreden. Dit is echter het
geval op de meeste plaatsen in Vlaanderen met druk
verkeer of industriële activiteiten.
Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor
PM10 varieert van 13 tot 26. De daggrenswaarde van 50
µg/m3 die maximum 35 keer mag worden overschreden,
wordt gerespecteerd.

NO2
166500

183500

Zeer
fijn stof Volgens IFDM-Traffic variëren de achtergrondwaarden
(PM2,5)
voor PM2,5 van 14,9 tot 15,4 µg/m 3. De
luchtkwaliteitsdoelstelling van 25 µg/m 3 wordt in de
referentiesituatie gerespecteerd.

PM10
166500

183500

24

24

22

23

13

26

21

20

Overschrijdingen PM10(*)
113500

186500

We kunnen dan ook besluiten dat in de huidige situatie de
luchtkwaliteitsdoelstellingen van NO2, PM10 en PM2,5 in het studiegebied
gerespecteerd worden.

3

(*) aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor PM10 (50 µg/m )

Als
de
achtergrondconcentraties
getoetst
worden
aan
luchtkwaliteitsdoelstellingen komt men tot volgende vaststellingen:
Stikstofdioxide
(NO2)

de

De jaargemiddelde achtergrondwaarde van NO2
bedraagt in het studiegebied ca. 23 µg/m 3. De
jaargrenswaarde van 40 µg/m3 voor de bescherming van
de mens wordt in het studiegebied gerespecteerd. De
jaargrenswaarde voor de bescherming van de vegetatie
bedraagt 30 µg/m3. Ook deze grenswaarde wordt in het
studiegebied gerespecteerd.

12.3.2.2

Verkeersemissies in de referentiesituatie

De verkeersemissies van de N21 in het studiegebied werden voor de
referentiesituatie berekend met IFD-Traffic. Een overzicht van deze
emissies is gegeven in onderstaande tabel.
Tabel 12.16 Referentiesituatie. Overzicht van de wegemissies van de N21 in
het studiegebied.
wegvak

NO2

PM10

PM2,5

CO

N21 ten noorden van de omleiding (F)

269

69

45

520

N21: Omleiding- Wespelaarsebaan (D) 269

70

46

528
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wegvak

NO2

Wespelaarsebaan - rotonde E

906

PM10

PM2,5

CO

231

148

1.729

42

27

318

Aftakking nieuw tracé - spoorweg (B)
164
Spoorweg - aftakking nieuw tracé
(zuid) C
81

21

14

157

TOTAAL

433

280

3.252

12.3.2.3

1.688

Luchtkwaliteit langs de N21 in de referentiesituatie

De verkeersintensiteiten van de geselecteerde wegen werden aangeleverd
door de discipline mobiliteit en zijn opgenomen in Bijlage 12-2. De
invoergegevens voor IFDM-Traffic zijn in detail weergegeven in Bijlage 123. De berekende immissieconcentraties met IFDM-Traffic zijn ter hoogte
van de geselecteerde receptoren opgenomen in Tabel 12.17, Tabel 12.18 en
Tabel 12.19. De luchtkwaliteit werd berekend voor het jaar 2015.
De jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide (NO2) is in alle
geselecteerde receptorpunten kleiner dan de immissiegrenswaarde van 40
µg/m3 voor de bescherming van de mens en de immissiegrenswaarde van
30 µg/m3 voor de bescherming van de vegetatie. De jaargrenswaarden
worden bijgevolg gerespecteerd. Het aantal overschrijdingen van de
uurgrenswaarde – 200 µg/m3 die slechts 18 keer mag overschreden
worden – bedraagt in alle beschouwde receptoren 0. Bijgevolg wordt ook
de uurgrenswaarde voor stikstofdioxide (NO2) gerespecteerd.
De maximale jaarconcentratie van NO2 bedraagt in het studiegebied 24,8
µg/m3 en komt voor ter hoogte van de N21 op ca. 150 m ten noorden van
de spoorweg (Lambertcoördinaten 166568/183617). Deze maximale
waarde is ook nog beduidend kleiner dan de kwaliteitsdoelstelling van 40
µg/m3.
De jaargrenswaarde voor fijn stof (PM10) bedraagt 40 µg/m3. De
berekende jaargemiddelde concentraties in de receptoren variëren van
20,8 tot 22.2 µg/m3 en zijn allen kleiner dan de jaargrenswaarde. De

jaargrenswaarde wordt bijgevolg in alle geselecteerde receptorpunten
3
gerespecteerd. De doelstelling van 20 µg/m van de WHO wordt in de
huidige situatie niet gerespecteerd zoals vrijwel in gans Vlaanderen.
De maximum concentratie van PM10 wordt zoals bij NO2 vastgesteld ten
3
noorden van het station en bedraagt 23,1 µg/m . De jaargrenswaarde voor
PM10 wordt in het studiegebied bijgevolg nergens overschreden.
De jaargemiddelde concentratie van zeer fijn stof (PM2,5) is ter hoogte van
de geselecteerde receptoren vrij stabiel en varieert van 15,2 tot 15,7
3
3
µg/m . De daggrenswaarde van 25 µg/m wordt in alle receptoren
gerespecteerd; Voor PM2,5 bestaan er momenteel geen korte
termijndoelstellingen.
Tabel 12.17. Referentiesituatie. Immissieconcentraties van NO2 ter hoogte
van de receptoren

volgnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Receptor
omschrijving
Bosgebied ten noorden spoorweg
Hoek spoorweg - N21
Neerstraat (oost)
Neerstraat (west)
Grote Baan 280
Grote Baan 306
Groenstraat x N21
Wespelaarsebaan x N21
Wespelaarsebaan x N21
Provinciesteenweg Oudestraat west
Provinciesteenweg Oudestraat oost
Groenstraat (160 m)
Provinciesteenweg x spoorweg

jaargemiddelde
concentratie

aantal
overschrijdingen

(µg/m3)
20,6
22,2
19,6
22,1
19,5
21,5
22,0
21,0
20,4
21,4
22,8
20,1
22,7

daggrenswaarde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Tabel 12.18. Referentiesituatie. Immissieconcentraties van PM10 ter hoogte
van de receptoren.
Receptor
volgnr omschrijving

jaargegemiddelde aantal
concentratie
overschrijdingen
3
(µg/m )
daggrenswaarde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

21,5
22,0
20,9
21,9
20,8
21,6
21,7
21,4
21,2
21,4
22,0
21,0
22,2

Bosgebied ten noorden spoorweg
Hoek spoorweg - N21
Neerstraat (oost)
Neerstraat (west)
Grote Baan 280
Grote Baan 306
Groenstraat x N21
Wespelaarsebaan x N21
Wespelaarsebaan x N21
Provinciesteenweg Oudestraat west
Provinciesteenweg Oudestraat oost
Groenstraat (160 m)
Provinciesteenweg x spoorweg

11
12
11
12
9
11
10
11
11
10
12
10
12

Receptor
volgnr omschrijving

jaargemiddelde
concentratie
(µg/m3)

9
10
11
12
13

15,4
15,3
15,5
15,3
15,7

12.3.3

Wespelaarsebaan x N21
Provinciesteenweg Oudestraat west
Provinciesteenweg Oudestraat oost
Groenstraat (160 m)
Provinciesteenweg x spoorweg

Beschrijving van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario

De ontwikkelingen betreffende de mobiliteit hebben principieel een invloed
op de lokale luchtkwaliteit. De voorziene ingrepen zijn echter niet van dien
aard dat er grote verkeersemissies zullen ontstaan en bijgevolg zijn er
geen significante effecten te verwachten op de luchtkwaliteit in de
omgeving.
De voorziene ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer en ruimtelijke
visie voor landbouw, natuur en bos zullen eveneens geen bijkomende
significante invloed uitoefenen op de luchtkwaliteit.

Tabel 12.19.Referentiesituatie. Immissieconcentraties van PM2,5 ter hoogte
van de receptoren.
Receptor

jaargemiddelde
concentratie

volgnr omschrijving

(µg/m3)

1
2
3
4
5
6
7
8

15,6
15,7
15,3
15,6
15,2
15,5
15,5
15,4

Bosgebied ten noorden spoorweg
Hoek spoorweg - N21
Neerstraat (oost)
Neerstraat (west)
Grote Baan 280
Grote Baan 306
Groenstraat x N21
Wespelaarsebaan x N21
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12.4

Bodem en grondwater

12.4.1

Methodologie

Voor de beschrijving van de referentiesituatie wordt gebruik gemaakt van
volgende bronnen:
digitale Bodemkaart (kaart 8);
Quartaire en Tertiaire geologische kaarten;
9
de toelichting bij de Bodemkaart ;
Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV);
Databank van OVAM (kaart 9);
rapporten
van
boorstaten,
waterpeilmetingen
en
dieptesonderingen uitgevoerd in het kader van het voorliggend
project.

12.4.2

Beschrijving huidige situatie

12.4.2.1

Topografie

De classificatie van de digitale Bodemkaart is gebaseerd op de 3
hoofdkenmerken van de bodem die de kernserie vormen, namelijk de
bodemtextuur, de drainageklasse en de profielontwikkeling. Daar het
voorliggend project gebundeld wordt met bestaande infrastructuren omvat
het projectgebied in hoofdzaak antropogeen verstoorde bodems (OB, ON).
Het studiegebied omvat in hoofdzaak Zandbodems (S) en
Zandleemgronden (L, P). In de vallei van de Leibeek komen Kleibodems
(E) voor.
De natuurlijke drainering van de bodem wordt gekenmerkt door
drainageklassen. Uit de Bodemkaart blijkt dat ter hoogte van HaachtStation de drainageklassen c en d (matig tot onvoldoende gedraineerde
gronden; vochtige gronden) en ter hoogte van de Leibeekvallei de
drainageklassen e en f (tamelijk slecht tot slecht gedraineerde gronden;
natte gronden) voorkomen. M.a.w. hangen deze drainageklassen nauw
samen met de topografie en aldus de ligging t.o.v. de loop van de Leibeek.
Het lager gelegen valleigebied is namelijk natter.

Het projectgebied wordt gekenmerkt door een relatief vlakke topografie.
De omgeving van Haacht-Station is gelegen tussen de hoogtelijnen van 9
en 17 mTAW. De vallei van de Leibeek is dieper uitgesneden en bevindt
zich tussen de hoogtelijnen van 5 en 9 mTAW.

De profielontwikkeling in het studiegebied wordt gekenmerkt door een
sterk gevlekte, verbrokkelde of discontinue textuur-B-horizont (c) en een
kunstmatig door de mens aangebrachte humus-A-horizont van minstens
50 cm dik (m) ter hoogte van Haacht-Station. De valleigronden van de
Leibeek worden daarentegen gekenmerkt door het ontbreken van
profielontwikkeling (p).

12.4.2.2

12.4.2.3

Pedologische karakteristieken

De beschrijving van de pedologische gesteldheid is gebaseerd op de
digitale Bodemkaart (Kaart 8), de toelichting bij de Bodemkaart en
rapporten van boorstaten en dieptesonderingen uitgevoerd in het kader
van het voorliggend project.
9

Geologische opbouw

De geologische opbouw kan beschreven worden op basis van uitgevoerd
onderzoek in het kader van het voorliggend project, de Quartaire en
Tertiaire geologische kaarten. De Quartaire deklaag, met een dikte van
ca. 3,5 tot 4,5 m, is opgebouwd uit fijn zand en leem met lokaal een
bijmenging van klei. Gezien het projectgebied deels gelegen is binnen de
bebouwde ruimte is deze bovenste laag lokaal geroerd of omvat het

De Geyter G., Jacobs P., De Ceukelaire M., De Breuck W. & De Moor G. (1996).
Toelichtingen bij de geologische kaart van België, Vlaams Gewest.
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aanvullingen. In de vallei van de Leibeek komen alluviale kleigronden,
leem en veen voor. Het betreft hier een langgerekte natte depressie.
Volgens de Tertiaire bodemkaart en rapporten van grondboringen en
dieptesonderingen uitgevoerd in het kader van het voorliggend project
bestaat de bovenste Tertiaire bodemlaag uit de Formatie van Maldegem,
meer bepaald het Lid van Ursel-Asse. Deze bodemlaag, met een dikte van
ca. 3,5 m, omvat een (grijs)blauwe tot grijsgroene kleilaag. Daaronder
bevindt zich het Lid van Wemmel (de Formatie van Maldegem), een dunne
(2 tot 3,5 m), grijs tot groene fijne, glauconiethoudende zandlaag met
lokaal een bijmenging van klei. Daaronder bevindt zich de Formatie van
Lede, een lichtgrijze, fijne, klei- en glaucouniethoudende zandlaag.

12.4.2.4

Hydrogeologische opbouw

Uit de geologische opbouw van het gebied kan onderstaande
hydrostratigrafie worden afgeleid:
Het Quartair Aquifersysteem gevormd door Zand-lemige deklagen
(code 0152): een dikte van ca. 3,5 tot 4,5 m.
Het Bartoon Aquitardsysteem gevormd door de Kleien van Ursel en/of
Asse (code 0505): een dikte van ca. 3,5 m.
Het Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem gevormd door het
Zand van Wemmel (code 0611), met een dikte van ca. 2 tot 3,5 m, en
het Zand van Lede (code 0612).
In de vallei van de Leibeek komen alluviale kleigronden voor. Het betreft
hier een langgerekte natte depressie gevormd uit het Boom Aquitard (code
0300).
Uit de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV, raadpleegbaar via
dov.vlaanderen.be) blijkt dat zowel het Ledo Paniseliaan Brusseliaan
Aquifer als het dieper gelegen Landeniaan Aquifer aangesproken wordt
voor grondwaterwinningen (zie verder).

12.4.2.5

Bodemvochtregime en grondwaterkwantiteit

Ter hoogte van het projectgebied en zijn directe omgeving zijn er geen
relevante meetpunten van het Grondwatermeetnet (dov.vlaanderen)
beschikbaar. In het kader van het voorliggend project werden er een aantal
peilbuizen gestoken. De grondwaterstand werd er over een periode van
een half jaar (juni tot november 2010) zesmaal opgenomen. Op basis van
de opnames van twee peilbuizen, nl. PB3 (t.h.v. de kruising van de N21 en
de spoorlijn) en PB12 (t.h.v. van de kruising van de voorliggende
projectingreep (brug of tunnel) en de spoorlijn), werd er vastgesteld dat de
grondwaterstand schommelt tussen 0,88 en 2,56 m-mv. Hierbij merken we
op dat de grondwaterstand ter hoogte van de natte depressie in het lager
gelegen valleigebied van de Leibeek hoger (ondieper) staat. De
de
uitgegraven Leibeek (in de 16 eeuw door de mens) zorgt lokaal voor een
(lichte) drainage van de aanpalende percelen. Dit uit zich ondermeer in de
ruigtevegetaties die in ondergroei voorkomen bij de broekbossen in de
Leibeekvallei (cfr. disciplines Oppervlaktewater en Fauna en flora).
Grondwaterwinningen beïnvloeden in meer of mindere mate de
grondwaterstand en grondwaterstroming en zijn bijgevolg relevant bij de
bespreking van het grondwatersysteem. Daarnaast kunnen bepaalde
ingrepen
(bvb
langdurige/intense
bemaling,
verspreiding
van
verontreinigingen,…) aanleiding geven tot debietswijzigingen en/of
kwaliteitsveranderingen.
De vergunde grondwaterwinningen zijn
beschikbaar via DOV. Uit deze gegevens blijkt dat er in de nabije
omgeving van het projectgebied een beperkt aantal grondwaterwinningen
voorkomen. Deze grondwaterwinningen spreken zowel het Ledo
Paniseliaan Brusseliaan Aquifer als het dieper gelegen Landeniaan Aquifer
aan. Het betreft hier in hoofdzaak een aantal grondwaterwinningen met
een beperkt vergund jaardebiet (< 2.000 m³/jaar of < 25 m³/dag).
Uitzondering hierop vormen de grondwaterwinningen van de Brouwerij van
Haacht, dewelke zijn grondwater haalt op 70 m-mv en 150 m-mv uit het
Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifer en het Landeniaan Aquifer met een
vergund jaardebiet van 720.000 m³/jaar (6.100 m³/dag).
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12.4.2.6

Bodem- en grondwaterkwaliteit

Op Kaart 9 zijn de locaties aangeduid die in de databank van OVAM
(www.ovam.be) zijn opgenomen. Hierbij is een onderscheid gemaakt
tussen de locaties waar een bodemattest (oriënterend bodemonderzoek)
(OBO) werd voor afgeleverd, de terreinen waar een beschrijvend
bodemonderzoek (BBO) is uitgevoerd en de terreinen waar een
bodemsaneringsproject (BSP) is voor opgesteld. De percelen waar een
beschrijvend bodemonderzoek of bodemsaneringsproject is uitgevoerd,
worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een verontreiniging in
bodem en/of grondwater. Ter hoogte van het projectgebied werden de
volgende OVAM-dossiers opgesteld voor de percelen van de:

verontreiniging is een restverontreiniging. De vastgestelde
verontreiniging vormt geen ernstige bodemverontreiniging. Er zijn geen
bijkomende
maatregelen
noodzakelijk.
Bij
uitvoering
van
infrastructuurwerken in de omgeving van de vastgestelde
verontreiniging dienen de nodige maatregelen te worden genomen om
eventuele verontreinigde grond, die vrijkomt bij de infrastructuurwerken,
te behandelen overeenkomstig de richtlijnen van het grondverzet.

4312 (Electrabel RTCC): Uit de oriënterende en beschrijvende
bodemonderzoeken blijkt dat er lichte verontreinigingen van PAK’s in
het vaste deel van de bodem en zwarte metalen (lood en zink) in het
grondwater voorkomen, dewelke zich onder de bodemsaneringsnorm
(BSN) bevinden. Gezien het een lichte verontreiniging betreft die onder
de huidige bestemming geen ernstige bedreiging vormt, stelt het BBO
dat er geen saneringsnoodzaak is. Daarnaast maakt het OBO van
2002 (opgesteld na het BBO van 1998) een melding van minerale olie
als verdachte stof.
5457 (stelplaats van De Lijn): Uit de verschillende onderzoeken die
voor dit dossier reeds uitgevoerd werden, komen minerale olie, zware
metalen, PAK’s en BTEXN als verdachte stoffen voor. Minerale olie
werd vastgesteld in het vaste deel van de bodem en het grondwater en
als drijflaag. In 2000 werd voor dit dossier een bodemsaneringsproject
opgesteld en goedgekeurd. De sanering van deze verontreinigingen
werden ondertussen reeds uitgevoerd. In 2013 werd het
eindevaluatieonderzoek goedgekeurd. Uit het eindevaluatie-onderzoek
dat werd uitgevoerd na de bodemsanering op het terrein blijkt het
volgende: ter hoogte van gesaneerde zone komt nog een historische
bodemverontreiniging voor met minerale olie in het vaste deel van de
aarde ter hoogte van de gedempte beek en onder gebouw. De
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In de omgeving van het projectgebied werden er daarnaast nog een aantal
oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken (OVAM-dossier 3639)
uitgewerkt voor de percelen van de Brouwerij van Haacht. In het
grondwater werden er overschrijdingswaarden voor lood, minerale olie en
vluchtige aromaten vastgesteld. Het slib van de vijver omvat een
verontreiniging met minerale olie, lokaal met PAK’s en zware metalen (Cu,
Pb en Zn) en een lichte verontreiniging met vluchtige aromaten. Daarnaast
werden tevens zware metalen (o.a. As), minerale olie, PAK’s, EOX,
VOCl's, BTEX en asbest opgetekend als verdachte stoffen. Deze vijver
bevindt zich op ca. 250 m ten westen van het projectgebied. Er is voor dit
dossier geen bodemsanering noodzakelijk.

12.4.3

Beschrijving van geïntegreerd ontwikkelingsscenario

Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario heeft, omwille van de afstand tot
het voorliggend project en/of beperkte aanpassingen aan bestaande
infrastructuur, nauwelijks een invloed op het voorliggend bodem- of
grondwatersysteem. Voor deze discipline wordt er dan ook geen
‘effectbespreking t.o.v. ontwikkelingsscenario’ noodzakelijk geacht, zodat
dit aspect hier verder niet aanbod komt.

Gegevens in verband met grondwaterkwaliteit kunnen eveneens gehaald
worden uit meetpunten van het Grondwatermeetnet, die gegevens
bevatten over de grondwaterkwaliteit. Nabij het projectgebied komen er
echter geen relevante meetpunten van het Grondwatermeetnet voor.

12.4.2.7

Grondwaterkwetsbaarheid

Aan de hand van de stand van de watertafel, de lithologie van de deklagen
en de watervoerende laag wordt de kwetsbaarheid van de grondwatertafel
ten aanzien van nieuwe potentiële verontreinigingen bepaald. Het
grondwater ter hoogte van het noordoostelijk deel van het projectgebied en
zijn omgeving is aangeduid als zeer kwetsbaar (Ca1), aangezien de
bovenste watervoerende laag dunner is dan 5 m en uit zandig materiaal
bestaat en slechts bedekt/afgeschermd is door een dunne ( 10 m) kleiige
deklaag. Het grondwater ter hoogte van het zuidwestelijk deel van het
projectgebied en zijn omgeving is aangeduid als matig kwetsbaar (Cb),
aangezien de bovenste watervoerende laag er bedekt is door een beperkt
beschermende leemlaag en een relatief dikke onverzadigde zone (> 10 m).
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12.5

Oppervlaktewater

12.5.1

Methodologie

De referentiesituatie wordt beschreven aan de hand van beschikbaar
bronnenmateriaal (waterlopenkaart VHA, www.vmm.be, NOG- en ROGafbakening, watertoetskaarten, bekken- en deelbekkenbeheerplannen,
studie modellering stroomgebied Weesbeek), aangevuld en getoetst door
waarnemingen tijdens terreinbezoek.
De fysico-chemische en de biologische kwaliteit van de waterlopen in het
studiegebied wordt weergegeven aan de hand van de meetpunten van de
VMM databank.
De Prati-index (PIO) beschrijft de fysico-chemische toestand en geeft
aan tot welke kwaliteitsklasse het betreffende meetpunt behoort inzake
zuurstofhuishouding.
De Belgisch Biotische Index (BBI) beschrijft de biologische toestand en
geeft aan tot welke kwaliteitsklasse het betreffende meetpunt behoort
op basis van de aanwezigheid van macroinvertebraten (soorten en
aantal).

12.5.2

Beschrijving huidige situatie

12.5.2.1

Hydrografie - overstromingsgevoeligheid

op een hoogte van ca. 5 mTAW. De Weesbeek mondt op ca. 500 m
stroomafwaarts de monding van de Leibeek uit in de Dijle (BV13). De
ste
totale lengte van de Leibeek is ca. 17,2 km (5,3 km 1 categorie, 10,4 km
de
de
2 categorie en 1,7 km 3 categorie). Het valleigebied van de Leibeek
wordt gekenmerkt door een redelijk breed valleigebied van ca. 600 m tot
1,3 km breed.
Daarnaast werden er nog een aantal niet geklasseerde
perceelsgrachten tijdens het terreinbezoek vastgesteld, dewelke
afwateren naar de Leibeek. De meest relevante werden indicatief
aangeduid op Kaart 16 en worden weergegeven in de onderstaande
figuren.

Het projectgebied is gelegen in het Dijlebekken, meer bepaald in het
deelbekken van de Leibeek-Weesbeek-Molenbeek en stroomt af naar de
Leibeek. De Leibeek (B2096, 3de tot 1ste categorie) betreft geen natuurlijke
beek, maar een beek die in de 16de eeuw door de mens gegraven werd.
De Leibeek ontspringt ten noorden van Wijgmaal (Leuven) op een hoogte
van ca. 15 mTAW en stroomt er in noordelijke richting parallel aan de Dijle
(B2001, 1ste categorie). Ter hoogte van Wakkerzeel (Haacht) buigt ze af in
noordwestelijke richting. De Leibeek mondt op de grens van de gemeenten
Bonheiden en Boortmeerbeek uit in de Weesbeek (B2009, 1ste categorie)
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Figuur 12-22: Leibeek stroomopwaarts
(1), t.h.v. (2) en stroomafwaarts (3) de
N21

(1)

(2)

(3)
Figuur 12-23: Niet geklasseerde
perceelsgrachten t.h.v. het
studiegebied met op foto (1) een
aansluiting op de Leibeek

(1)

(2)

(3)
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Het brede valleigebied van de Leibeek tussen Haacht-Station en Haacht is
op de Watertoetskaart (Kaart 10) praktisch volledig aangeduid als effectief
overstromingsgevoelig gebied. De iets hoger gelegen percelen (veelal
aan de randen van dit valleigebied) zijn mogelijks overstromingsgevoelig.
10
Uit de modelleringsstudie van het stroomgebied waartoe de Leibeek
behoort, blijkt het volgende:
omgeving Spitsbos – Stationstraat (t.h.v. het projectgebied):
enerzijds een gestremde afvoer van de Leibeek en anderzijds het
vlakke stroomgebied;
bedreiging van de woningen aan de Stationstraat;
omgeving van het Schoonbroek (stroomafwaarts het projectgebied):
enerzijds de beperkte afzetmogelijkheden van de Leibeek in de
Weesbeek en anderzijds van het zeer lage en vlakke stroomgebied
van de Leibeek;
de opgehoogde spoorweg vormt een barrière voor de
overstromingen t.h.v. het Schoonbroek;
omgeving van de Wespelaarsesteenweg (stroomopwaarts het
projectgebied):
enerzijds een gestremde afvoer van de Leibeek en anderzijds het
vlakke stroomgebied;
bedreiging van de woningen aan de Wespelaarsesteenweg.

geen maatregelen getroffen om een versnelde afvoer naar het afwaartse
gebied te beperken.

12.5.2.2

Oppervlaktewaterkwaliteit

In volgende tabellen worden de fysico-chemische (PIO) en biologische
(BBI) toestand van de Leibeek weergegeven. Hieruit blijkt dat de
waterkwaliteit van de Leibeek eerder matig is. Uit de kwaliteitsmetingen
van het laatste decennium blijkt wel een (lichte) verbetering van de
oppervlaktewaterkwaliteit.

Recent (2010) werden er in het stroomopwaarts deel (tussen de
Wespelaarsesteenweg en de Wijgmaalsesteenweg) saneringswerken
(grondige ruiming van slib en herprofilering) uitgevoerd om er de lokale
waterafvoer te verzekeren en de wateroverlast ter hoogte van de
Wespelaarsesteenweg en de Wijgmaalsesteenweg en het verder
stroomopwaartse deel (t.h.v. Wakkerzeel) te voorkomen. Hierbij werden

10

‘Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering 2001 – Perceel 4: Stroomgebied van de

Weesbeek’ (2002), uitgevoerd door het Studiebureau Talboom i.o.v. de Afdeling Water van
AMINAL.
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Tabel 12-20: De fysico-chemische waterkwaliteit (PIO) van de Leibeek (Bron: VMM).
Prati-index (PIO)*
Meetpunt

Situering

388700

Wespelaar, Hooghof, opw. zandweg (opw. projectgebied)

388600

Wespelaar, Wespelaarsesteenweg, afw. weg (opw. projectgebied)

5,97

6,83

5,87

388500

Haacht/Boortmeerbeek, Spoorwegstraat, afw. brug (afw. projectgebied)

5,95

6,51

6,20

388000

Boortmeerbeek/Haacht, Meerbemdweg/ Vossenberg, afw. brug (afw. projectgebied)

6,74

387950

Boortmeerbeek/Rijmenam, Rijmenamsebaan/Boortmeerbeeksebaan, afw. brug (afw.
projectgebied)

6,32

6,91

387900

Boortmeerbeek, Looikesstraat/ Streepkensdreef, opw. weg (afw. projectgebied)

6,07

6,74

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

5,53

3,53

3,95

200
9

201
0

201
1

4,94

6,50

7,02

201
3

3,28
5,05

5,61

201
2

5,24

3,03
4,02

5,57

3,87

3,61

4,53

3,92

3,18

201
1

201
2

201
3

5,80
5,77

4,92

4,36

4,51

5,19

3,88

* PIO: 1 niet verontreinigd (blauw), >1 - 2 aanvaardbaar (groen), >2 - 4 matig verontreinigd (geel), >4 – 8 verontreinigd (oranje), >8 zwaar verontreinigd (rood)

Tabel 12-21: De biologische waterkwaliteit (BBI) van de Leibeek (Bron: VMM)
Belgisch Biotische Index (BBI)*
Meetpunt

Situering

388600

Wespelaar, Wespelaarsesteenweg, afw. weg (opw. projectgebied)

4

388500

Haacht/Boortmeerbeek, Spoorwegstraat, afw. brug (afw. projectgebied)

4

388000

Boortmeerbeek/Haacht, Meerbemdweg/ Vossenberg, afw. brug (afw. projectgebied)

387950

Boortmeerbeek/Rijmenam, Rijmenamsebaan/Boortmeerbeeksebaan, afw. brug (afw.
projectgebied)

2

387900

Boortmeerbeek, Looikesstraat/ Streepkensdreef, opw. weg (afw. projectgebied)

2

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

4
2

5

4

5

5
2
5

5

6

* BBI: 9-10 zeer goede kwaliteit (blauw), 7-8 goede kwaliteit (groen), 5-6 matige kwaliteit (geel), 3-4 slechte kwaliteit (oranje), 0-2 zeer slechte kwaliteit (rood)
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Het voorliggend projectgebied is gelegen binnen het zuiveringsgebied
Boortmeerbeek. De RWZI Boortmeerbeek heeft een basiscapaciteit van
ca. 39.600 IE (inwonersequivalent) en is gelegen aan de Rijmenamsebaan
te Boortmeerbeek. Het gezuiverde water wordt er geloosd op de Leibeek.
Op de Leibeek zijn er een aantal overstorten van rioleringen gekoppeld en
lozen een aantal straatrioleringen die nog niet aangesloten zijn op het
zuiveringssysteem.
Ter hoogte van de N21/Stationsstraat zijn een aantal leidingen gelegen,
waaronder 2 RWA-leidingen (Ø 400/600 mm en Ø 1.000 mm op resp. 1,9
m-mv(dekking 1,3 m) en 2,8 m-mv (dekking 1,8 m)) van de gemeente
Haacht en een collector (Ø 1.000 mm op 3 m-mv (dekking 2 m)) van
Aquafin. Waar de Leibeek de N21/Stationsstraat kruist, is een pompstation
van Aquafin op de RWA-leidingen van de gemeente Haacht voorzien,
dewelke regenwater verpompt naar de Leibeek.

12.5.2.3

Structuurkwaliteit

De structuurkwaliteit van een waterloop wordt bepaald aan de hand van
criteria zoals meandering van de waterloop, afwisseling van bolle en holle
oevers, stroom-kuilen patroon, oevervegetatie, …. Uit het terreinbezoek
blijkt dat de Leibeek ter hoogte van het projectgebied een vrij goed
ontwikkelde structuurkwaliteit heeft. De waterloop kent er een lichte
meandering en omvat er zowel elementen van bolle en holle oevers als
een stroomkuilen patroon.

12.5.3

Beschrijving van geïntegreerd ontwikkelingsscenario

Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario omvat een aantal stedelijke
ontwikkelingen binnen hetzelfde stroomgebied van het voorliggend plan.
Daarnaast staan er een aantal ontwikkeling inzake waterbeheer op stapel
ter verbetering van de huidige waterkwaliteit (sanering) en
wateroverlastproblemen.
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12.6

Fauna en flora

12.6.1

Methodologie

De beschrijving van de referentiesituatie gaat in op de aanwezige
natuurwaarden in het studiegebied. Volgende bronnen worden hierbij
geraadpleegd:
Biologische Waarderingskaart (BWK versie 20100916 – INBO; kaart
12);
Afbakeningen van de VEN-gebieden en natuurgebieden (kaart 13);
Risicoatlas vogels-windturbines (INBO 2011);
beschikbare inventarisaties en databanken o.m. Vis Informatie
Systeem (vis.milieuinfo.be), www.waarnemingen.be (een initiatief van
Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie);
websites ANB (www.natuurenbos.be), natuurwerkgroepen: ;
beheerplan van het betrokken gebied;
terreinwaarnemingen (terreinbezoek op 20 maart 2014).
Figuur 12-24. Natuurgebieden in de Haachtse Leibeekvallei (Bron:
natuurpunthaacht.be)

12.6.2

Beschrijving huidige situatie

12.6.2.1

Macroniveau

Het plan- en projectgebied situeert zich in de Leibeekvallei, die deel
uitmaakt van de Dijlevallei. De Leibeekvallei vormt een groene gordel van
natuurgebieden. De Haachtse Leibeekvallei is een verzamelnaam voor de
deelgebieden Haachts Broek, Schorisgat en Schoonbroek ten zuiden van
de gemeente Haacht.
Het gaat om een brede moerassige zone rond de Leibeek die het grootste
gevrijwaarde aaneengesloten openruimtegebied van de regio vormt.

Het gebied is niet aangeduid als gebied van bijzonder avifaunistisch
belang volgens de risicoatlas Vogels-Windturbines (INBO). De volledige
vallei is echter wel aangeduid als gebied van faunistisch belang volgens de
BWK.
Het plan- en projectgebied is gelegen binnen het GEN ‘De Vallei van de
Leibeek tussen Boortmeerbeek en Wespelaar’.
Binnen het Haachts Broek, de Anti-Tankgracht, het Schorisgat, het
Schoonbroek en de Hooiberg zijn percelen erkend natuurreservaat E214
Haachts Broek - Antitankgracht in eigendom en beheer van Natuurpunt.
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12.6.2.2

Mesoniveau

Het plan- en projectgebied is gesitueerd in de rand van het Schorisgat, en
nabij het Schoonbroek.
Het Schoonbroek en het Schorisgat bestaan hoofdzakelijk uit een
combinatie van populierenbossen, alluviale essen-olmenbossen en
elzenbossen en zuur eikenbos, afgewisseld met vochtige weilanden en
akkers. Deze ecotopen omvatten interessante bos- en vochtige
weideplanten en fungeren als habitat voor typische bos- en weidevogels.
Zo herbergt het Schoonbroek planten als Daslook, Moesdistel,
Sleutelbloem, Echte koekoeksbloem en Grote muur. Koekoek, Grasmus,
Zwartkop en Kievit zijn er typische broedvogels. Ook roofvogels als
Kerkuil, Bosuil en Buizerd zijn er aanwezig als broedvogel. De vochtigere
percelen vormen een habitat voor Watersnip.
Het Schorisgat wordt voornamelijk gekenmerkt populierenaanplantingen
(al dan niet in omvorming tot alluviale bostypen) en weilanden. In de
populierenbestanden komt ook Maretak voor. Overige relevante soorten
zijn Rapunzelklokje, Bleekgele droogbloem, Steenkruidkers, Wilde reseda
en Zwarte toorts (waarnemingen.be)
In de onmiddellijke nabijheid van het plan- en projectgebied omvat het
Schorisgat vnl. populierenbestanden, essen-olmenbos en elzenbos. Het
gaat om een belangrijk aandeel goed ontwikkelde vegetaties. Oudbosindicatoren die er bij terreinbezoek vastgesteld werden, zijn onder
meer Aalbes, Bosanemoon, Aronskelk, Bosviooltje en Boszegge. Een
aantal populierenbestanden zijn ruiger en omvatten amper typische
bosplanten.

Figuur 12-25. Opbouw Schorisgat (Bron: natuurpunthaacht.be)

Hoewel het gebied niet vermeld wordt in de risicoatlas VogelsWindturbines (zie hoger), is het toch een gebied met een hoge
soortendiversiteit op vlak van avifauna. In 2007 werden er in het
Schoonbroek 56 soorten broedvogels gekarteerd. In het Schorisgat
werden 48 soorten broedvogels geïnventariseerd in 2006 (zie bijlage).
Zoogdieren in het Schorisgat zijn Huisspitsmuis, Steenmarter, Bunzing,
Ree, Haas en Eekhoorn. In het Schoonbroek komen Wezel, Steenmarter,
Ree, Haas en Dwergvleermuis voor.
In het Schoonbroek worden amfibieën gemeld, met
Alpenwatersalamander, Bruine kikker en Kleine watersalamander.

name
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12.6.2.3

Microniveau

De stationsomgeving Haacht ten noorden van de spoorlijn is gelegen
binnen het VEN ‘vallei van de Leibeek tussen Boortmeerbeek en
Wespelaar’. Ook het stationsgebouw en de parking behoren tot dit GEN.
Het bos ter hoogte van het plan- en projectgebied betreft alluviaal elzenessenbos en ruigt-elzenbos. In de kruidlaag komen oud-bosindicatoren
voor als Bosanemoon, Aalbes, Gevlekte aronskelk en Bosviooltje. In de
boomlaag is veel Zwarte els te vinden. Ook de structuurontwikkeling van
dit bos is goed.

Figuur 12-27. Biosviooltje (l) en Bosanemoon (r) in het Spitbos

Figuur 12-26. Opbouw studiegebied op mesoniveau met indicatieve situering van
waargenomen soorten en structuren van belang voor fauna en flora

In de zone waar de Leibeek verlegd wordt, langs het zuiveringsstation zijn
een weiland, een populierenbos en een mooi ontwikkeld alluviaal bos
aanwezig. Het populierenbestand is sterk verruigd. Het alluviaal bos
daarentegen is zeer goed ontwikkeld, zowel wat betreft verticale
gelaagdheid, structuurdiversiteit als vegetatieontwikkeling, met het
voorkomen van kenmerkende soorten.

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 127 van 327

Beschrijving referentiesituatie

Figuur 12-29. Bosbestand op opgehoogde zone

Het bosje in de hoek van de Neerstraat en de N21 is opgebouwd uit
Boswilg, Berk met een sterk verruigde ondergroei en verwilderde
tuinplanten. De waarde ervan is dan ook relatief beperkt.
De bermen langs het fietspad van de oude tramlijn zijn vrij schraal.

Figuur 12-28. Populierenbestand (links boven), weiland (rechts boven) en alluviaal bos
(onder) langs het waterzuiveringsstation

De Leibeek wordt in Haacht gekenmerkt door een zwak ontwikkeld
visbestand. Bij bemonstering in 2012 werd enkel Tiendoornige stekelbaars
aangetroffen. De visindex bedroeg 0,20 wat ontoereikend is. In 2008 werd
er Bermpje gevangen, maar deze soort werd niet opnieuw gevangen in
2012. In deze beek werd ter hoogte van het projectgebied geen
ondergedoken waterplantenvegetatie vastgesteld. De oevervegetatie is vrij
ruig met onder meer Kleefkruid, Grote brandnetel, lokaal Riet, en
Smeerwortel, en af en toe Speenkruid. De structuurkenmerken van deze
waterloop zijn evenwel vrij goed (zie ook discipline oppervlaktewater).

De opgehoogde zone begrensd door de oude spoorbedding is ontwikkeld
als bos, met aan de rand (talud overgang naar Spitbos) mooi ontwikkelde
oude hakhoutstoven. Het bosbestandje zelf heeft duidelijk te leiden onder
(te) intensieve betreding.
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Een bedreiging voor de natuurwaarden in het projectgebied wordt gevormd
door vertuining en sluikstort. Vertuining werd vastgesteld onder meer langs
de huidige parking van het station (narcissen, Blauwe druifjes in het
aangrenzende Spitbos), aan de vijver (recent geplante Primulas,
sierheester), aan het bosje op de hoek van de Neerstraat-N21 (diverse
tuinplanten, stort tuinafval) en in het bos tussen de Neerstraat en het spoor
(diverse tuinplanten). Sluikstort komt voor in de rand van het Spitbos langs
de parking en het fietspad, maar is op heden nog relatief beperkt.

Figuur 12-30. Meanderende Leibeek ten oosten van de N21

In het projectgebied is een vijver gelegen. Hoewel deze omringd is door
opgaande beplanting (bos en bomenrij) en daardoor grotendeels
beschaduwd is, is het toch een zeer waardevolle plas. Dit door het
voorkomen van onder meer Waterviolier, een indicator voor kwel. Ook is
dit het habitat van talrijke kikkers en werden relatief grote hoeveelheden
kikkerdril en eisnoeren vastgesteld.
Figuur 12-32. Sluikstort en vertuining aan de rand van het Spitbos

12.6.3

Beschrijving van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario

Beheerdoelstellingen

Figuur 12-31. Waterviolier, kikkerdril en eisnoeren in de vijver

Het plan- en projectgebied ligt deels binnen het visiegebied van het erkend
natuurreservaat ‘De Haachtse Leibeekvallei’ (E-314). De gebiedsvisie op
landschapsniveau betreft het behoud en de ontwikkeling van een halfopen
tot gesloten landschap. Doelstellingen op vegetatieniveau betreffen
alluviaal essen-olmenbos enerzijds en struweel anderzijds. Doelstellingen
voor fauna richten zich op zoogdieren (onder meer vleermuizen), avifauna
(onder meer Houtsnip, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Waterral, Koekoek,
Wielewaal en Bosrietzanger), diverse amfibieën en diverse insecten.
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12.7

Landschap

12.7.1

Methodologie

De beschrijving van de referentiesituatie omvat een analyse en evaluatie
van enerzijds de bestaande landschappelijke structuur in het studiegebied
en anderzijds van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario. De beschrijving
van de huidige referentiesituatie gebeurt op drie schaalniveaus:
Macroniveau
Het landschap wordt gesitueerd op marconiveau volgens de
traditionele landschapsindeling (Antrop en Van Damme, 1995). Het
betreft een situering en beschrijving van landschapstypologie en
cultuurhistorische context. Voor elk traditioneel landschap zijn
beleidswenselijkheden geformuleerd die kunnen gebruikt worden als
toetsingskader bij de effectbespreking.
Mesoniveau
een analyse in van de cultuurhistorische kenmerken,
structuurelementen en van de perceptieve elementen in de
onmiddellijke omgeving van het projectgebied;
Beschrijving van hoge landschapswaarden, i.c. ankerplaatsen,
relictzones en lijnrelicten.
Microniveau (projectgebied):
een beschrijving van de landschapselementen en –componenten. In
deze beschrijving wordt onder meer aandacht besteed aan de
positieve en negatieve beelddragers binnen het projectgebied.
Basisgegevens voor de beschrijving van de referentiesituatie zijn onder
meer:
Orthofoto’s en historische kaarten (o.a. Ferrariskaart, Vandermaelen
…)
Digitaal hoogtemodel

Indeling van de landschappen in traditionele landschappen (naar
Antrop en Van Damme, 1995).
Landschapskenmerkenkaart
Landschapatlas
Beschermd erfgoed
Centrale archeologische inventaris (CAI)
Bodemkaart
Inventaris bouwkundig erfgoed
Discipline Fauna en flora en bodem
Structuurplannen
Terreinwaarnemingen

12.7.2

Beschrijving huidige situatie

12.7.2.1

Macroniveau

Ten noorden van de spoorlijn behoort het studiegebied tot het traditionele
landschap ‘Dijle-Demer-Getevallei’ (921040) (subeenheid ‘Dijle- en
Wingevallei’ 921041); ten zuiden ligt het traditionele landschap ‘Land van
Merchtem’ (220150) (subeenheid ‘Rubensland’ 220152).
Het traditionele landschap ‘Dijle-Gete-Demeras’ (921041) wordt
gekenmerkt door grootschalige valleilandschappen van de Demer,
benedenlopen van de Gete en Dijle en de Rupel, met begrenzende
dalwanden, vegetatiemassa’s, schermen en verstedelijkt weefsel. De open
ruimtes hebben een sterk wisselende omvang en worden begrensd door
vegetatie, topografie en bebouwing. De bebouwing is beperkt en bestaat
voornamelijk uit lintbebouwing.
Het traditionele landschap ‘Land van Merchtem’ (220150) is gelegen in de
zandleem- en leemstreek, en de subeenheid ‘Rubensland’ situeert zich in
de uiterste oostelijke uitloper hiervan. Het landschap heeft een golvende
topografie en kent een sterk verstedelijkt weefsel en insnijding door
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(gebundelde) infrastructuur. De open ruimtes zijn sterk versnipperd en
onregelmatig met verschillende omvang. De gerichte vergezichten zijn
beperkt in aantal en worden topografisch bepaald en begrensd door reliëf,
bebouwing en vegetatie. De kleine landschapselementen zijn geïsoleerd
en weinig herkenbaar.
12.7.2.2

Mesoniveau

Cultuurhistorische ontwikkeling
Ten noorden van de spoorlijn situeert zich het valleigebied van de
Beneden-Dijle, met de vallei van de Leibeek. De vallei bestaat uit een
uitgestrekt kleinschalig rivierlandschap, dat nog steeds wordt gekenmerkt
door bossen en moerassige weilanden. Het gebied weerspiegelt de
eeuwenoude functie als landbouwgebied, met de aanwezigheid van vele
kleine landschapselementen die de weilanden (graas- en hooilanden)
omringen. Deze omvatten moerasbosjes, houtkanten, bomenrijen en
hagen, en zorgen ervoor dat het landschap een gesloten karakter krijgt.
Ferrariskaart (1771-1778)
Op de kaart van Ferraris (1771-1778) tekent zich reeds een tweedelige
structuur af. Het betreft enerzijds een continu gebied met moerassige
weilanden rond de Leibeek in het noorden en anderzijds in het zuiden de
hoger gelegen, in cultuurgebrachte gronden. Binnen dit laatste gebied
bevinden zich verspreid grotere hoeven. Het Hof Terheyden (gebouwd in
1726) was gelegen ter hoogte van de huidige kruising van Provinciebaan
en Neerstraat. Beide straten, evenals de kern Haacht-Station bestonden in
die tijd echter nog niet. De aanleg van de vaart Dijle-Rupel (bevaarbaar
1753) en de Leuvensesteenweg (1778) vormde een eerste verbetering in
de ontsluiting van het gebied. De vaart was niet alleen belangrijk voor het
handelsverkeer, maar ook voor het passagiersvervoer per trekschuit (een
reis van 4 uur tussen Leuven en Mechelen). Pas met de aanleg van de
spoorlijn tussen beide steden verloor de vaart haar belang.

Figuur 12-33: Situering projectgebied op de Ferrariskaart (1771-1778)

Vandermaelen (1846-1854)
Op het einde van de 18e eeuw onderging het projectgebied een grondige
transformatie. De spoorlijn Mechelen-Leuven (1837) beïnvloedt de
ontwikkeling van beide steden en het tussenliggende gebied. De 'ijzeren
weg' vult op moderne wijze de ontsluitende functie aan van de 18de
eeuwse, veelal parallel lopende Vaart Dijle-Rupel, en de
Leuvensesteenweg. De drievoudige verkeersstrook doorkruist het vlakke,
zandige en waterrijke gebied met variërende bewoningsgeschiedenis en
stimuleert de lineaire ontwikkeling waarin opkomende voedingsindustrie en
geïndustrialiseerde landbouwgebonden nijverheden als maalderijen een
belangrijke plaats innemen. Het studiegebied kende hierbinnen een
bijzondere ontwikkeling door de aanleg van de steenweg Haacht-Brussel
(N21) die de drie parallelle structuren met elkaar verbond. Olmenbomen

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 131 van 327

Beschrijving referentiesituatie

benadrukten de aanwezigheid van deze nieuwe weg in het landschap. In
de vallei van de Leibeek werd de steenweg verhoogd aangelegd. De
steenweg, alsook andere steenwegen, werden afgeboord met statige
bomenrijen, oorspronkelijk aangeplant om schaduw te bieden aan de
paarden. Het gecultiveerde landschap richtte zich naar de steenweg met
zijn ordenende structuur. Doorheen de tijd groeiden steenwegen uit tot een
zeer kenmerkend landschappelijk patroon. Door de toenemende
lintbebouwing verdween de link echter grotendeels met het achterliggende
landschap. Ook het beeld van de N21 als steenweg is op vandaag
verloren gegaan doordat bomenrijen op heel wat plaatsen gerooid werden.
Op het kruispunt van spoorweg en N21 werd in 1840 een (trein)station
opgericht. Daarnaast werd er op de N21 in 1890 een tramlijn ingericht. Ter
hoogte van het treinstation bevond zich het eindstation met stelplaats. In
1901 werd deze tramlijn via een brug over de spoorweg, doorgetrokken tot
Aarschot. Door de aanwezigheid van deze goede ontsluitingsinfrastructuur
groeide de kern Haacht-Station. Het projectgebied vormde voor de kern
een knooppunt van leven. Hier bevonden zich de cafés, restaurants,
winkels en een krantenkiosk. In 1894 werd, na de komst van de
tramverbinding, een stoommelkerij opgericht die vanaf 1898 evolueerde
naar brouwerij. Deze brouwerij had een bijzondere invloed op de kern. Zij
zorgde niet alleen voor werkgelegenheid maar door haar monumentale
gebouwen was zij tevens beeldbepalend voor de kern. De Neerstraat werd
in de as van de toegangspoort tot de brouwerij aangelegd. Zij doorkruiste
de historische omwalling van het Hof Terheyden. In 1974 werd ook de
hoeve afgebroken. Tussen de toegang van de brouwerij en de spoorlijn
werden door de brouwerij de directeurswoning en een rij
arbeiderswoningen opgericht.
In de 20ste eeuw zet de urbanisatie zich verder met verdere verdichting van
de woonlinten en aanleggen van nieuwe woonwijken. In deze periode
ontstaat een tendens om onproductieve drassige weilanden in de
valleigebieden te beplanten met snelgroeiende (niet streekeigen)
populieren voor de houtproductie (vb. Spitbos-Schorisgat en
Schoonbroek).

Figuur 12-34: Situering projectgebied op de Vandermaelenkaart (1846-1854)

Erfgoedwaarde
Landschapsatlas (Kaart 14)
In het studiegebied situeren zich geen ankerplaatsen wel is het deels (ten
noorden van de spoorlijn) gelegen in de relictzone ‘Asbroek’ (R20054).
Ten tijde van Ferraris (ca. 1775) bestond dit gebied uit weilanden met
bomenrijen en hagen. De perceelsvormen zijn gedurende de tijd
meermaals gewijzigd, waardoor de oude perceelsvormen niet meer
herkenbaar zijn in het huidige landschap. Een deel van de percelen werd
bebost.
Ten zuiden van het studiegebied op ongeveer 750 m ligt de relictzone
‘Broekbossen tussen Kampenhout en Tildonk’ (R20055). Deze
Vijverbossen werden bebost ten tijde van Vandermaelen.
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De dichtstbijzijnde puntrelicten zijn gelegen op ongeveer 1400 m in
Wespelaar.
Bouwkundig en beschermd erfgoed (Kaart 15)
Eveneens in Wespelaar is het dichtstbijzijnde bouwkundig erfgoed
gelegen. Het dichtstbijzijnde lijnrelict, kanaal Leuven-Dijle, bevindt zich op
ongeveer 1500 m ten zuidwesten van het projectgebied. Ter hoogte van dit
kanaal is ook het dichtstbijzijnde beschermde erfgoed gelegen, het
betreft het beschermde dorpsgezicht ‘Sluis, sluiswachterswoning en
omgeving’.
Archeologie
De Centrale Archeologische Inventaris maakt geen melding van
archeologische vondsten in het studiegebied. In de ruimere omgeving
zijn wel een aantal gekende archeologische vondsten gesitueerd. Zo
bevinden zich in de Leibeekvallei het ‘Hof te Meerbeek’ (ID3000) en
‘Schonenberghoeve’ (2191), twee middeleeuwse sites met walgracht, ca. 2
km ten noordwesten van het projectgebied. Op de rand van de
Leibeekvallei, op ca. 2 km ten oosten van het projectgebied, werden
vroege ijzertijd sporen (scherven en paalkuilen) gevonden (ID1678).
Het gekende archeologische erfgoed is echter een beperkte fractie van het
gehele archeologische erfgoed. De hoeveelheid ongekend erfgoed is vele
malen groter.

Figuur 12-35: Archeologische vondsten in de ruime omgeving van het projectgebied
(Bron: CAI)

Landschappelijke structuur
Conform de situatie ten tijde van Ferraris vinden we binnen het
projectgebied een sterke tweeledigheid terug. Noordelijk bleef de brede
moerassige zone rond de Leibeek behouden. Zij vormt de ruimtelijke
overgang tussen de kernen Haacht en Haacht-Station. De spoorlijn
Mechelen-Leuven vormde de grens voor de ontwikkeling van deze laatste
De grote landschappelijk structurerende elementen in het studiegebied zijn
het gemeenteoverschrijdende woongebied Haacht-Station, de historisch
gegroeide brouwerij van Haacht, horizontale infrastructuur zoals de N21 en
de spoorlijn, en de vallei van de Leibeek. Deze vallei is het grootste
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aaneengesloten open ruimte gebied in de regio, en vormt een vrij
homogene landschappelijke en ecologische entiteit. In deze vallei
bevinden zich zowel bossen als landbouwgronden met een dicht netwerk
van kunstmatige grachten en greppels. Het Spitbos-Schorisgat dat zich ter
hoogte van het projectgebied in de vallei bevindt, is een voormalig oud
bos. In de boomlaag is veel Zwarte Els te vinden. De kruinlaag is sterk
verruigd met braam, kleefkruid en grote brandnetel. Binnen deze
groenstructuur tekent zich nog duidelijk het tracé van de oude tramlijn af.
Dit deel heeft een veel jongere begroeiing. In het zuiden wordt de vallei
afgeboord door een steilrand waar de nederzettingsstrictuur van HaachtStation gesitueerd is.
De landschappelijk structurerende elementen op lokaal niveau bestaan in
het valleigebied van de Leibeek uit donken, poelen en talrijke kleine
landschapselementen. In het gebied ten zuiden van de spoorweg
ontbreken sterke natuurlijke structuren, waardoor de landschappelijke
structuur meer bepaald wordt door infrastructuur en bewoning. De
beeldbepalende elementen in de bebouwde structuur van Haacht-Station
zijn de huizen en tuinen langs de Wespelaarsebaan als oude steenweg, en
de Brouwerij van Haacht, bestaande uit een zeer doorgedreven private
ontwikkeling van het archeologisch industrieel erfgoed geïntegreerd in een
actieve bedrijvigheid.

12.7.2.3

Microniveau

Zoals eerder vermeld ligt het plan- en projectgebied op de grens van twee
soorten landschappen. De moerasachtige zone rondom de Leibeek,
behorende tot de relictzone ‘Asbroek’ (R20054) ten noorden van de
spoorweg en de bebouwde omgeving van de kern Haacht-Station, ten
zuiden van de spoorweg.
De weinige bebouwing in het valleigebied concentreert zich als
lintbebouwing langs de Stationsstraat, N21, tussen Haacht-Station en
Haacht. Door de loop van de Leibeek blijft de bebouwing, die zich

ontwikkelde vanuit de kern Haacht-Station, beperkt tot een bebouwingslint
van ca. 100 m. De N21 fungeert hier als barrière in het landschap,
waardoor de delen van de relictzone ten oosten en ten westen van deze
weg fysiek van elkaar gescheiden worden.
Het stationsgebouw bevindt zich eveneens aan de noordzijde van de
spoorlijn. Het oude stationsgebouw, opgericht in 1837, werd verwoest in
1914. Het werd heropgebouwd met wijzigingen en in 1975 vervangen door
het huidige stationsgebouw. Aansluitend bij het stationsgebouw werd
binnen het hoger gelegen tracé van de voormalige tramlijn een parking
ingericht. De gebouwen in de directe omgeving van het station refereren
naar de glorietijd van weleer. Alleen de taverne 'Den Ast' behield haar
oorspronkelijke functie.
De overige ruimte in dit valleigebied in de directe omgeving van het
projectgebied wordt voornamelijk ingevuld door bossen en enkele
weilanden. De Leibeek zelf doorkruist het projectgebied. Ten zuidoosten
van de kruising van deze Leibeek en de N21 bevindt zich een poel. Enkel
vanaf de niet bebouwde plaatsen langs de N21 en vanaf de
Spoorwegstraat en Elfde Liniestraat, parallel aan de spoorlijn, zijn de
bossen van het valleigebied zichtbaar.
De spoorweg vormt een barrière in het landschap, waarbij de kern van
Haacht-Station zich ontwikkelde ten zuiden hiervan. Ter hoogte van het
projectgebied wordt Haacht-Station gekenmerkt door enkele grote
infrastructurele voorzieningen zoals de stelplaats van De Lijn, ten zuiden
van de spoorlijn en ten oosten van de N21. Achter deze stelplaats (naar
het oosten) bevindt zich een elektriciteitscentrale. Ten zuiden van de
stelplaats bevindt zich een voorpost van de brandweer. In totaal staat de
voorpost in voor de veiligheid van zowat 50.000 mensen.
Tussen de eigendom van de Lijn en de spoorweg bevindt zich een tweede,
doch kleinere parking van de NMBS.
Ten westen van de N21 wordt de omgeving van het projectgebied
gekenmerkt door de Brouwerij van Haacht, die een landschappelijk baken
vormt in de omgeving. De brouwerij is historisch gegroeid uit een melkerij
daterende uit eind 19de eeuw. Omwille van de kenmerkende bebouwing,
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de ommuring en de hoge schouw in metselwerk vormt het
brouwerijcomplex met inbegrip van het brouwershof (met 'koetshuis' in de
tuin) nog steeds een belangrijk structurerend element voor deze omgeving.
De arbeiderswoningen, gelegen aan de N21, zijn voor het grootste deel in
eigendom van de brouwerij gebleven en worden door haar werknemers
bewoond. Zuidelijk van de brouwerij en de zone van de voormalige
tramstatie, bevindt zich de kern Haacht-Station.
12.7.3

Beschrijving van geïntegreerd ontwikkelingsscenario

De beleidswenselijkheden voor het traditionele landschap ‘Dijle-GeteDemeras’ zijn:
het vrijwaren van de waterrijke valleigronden
De beleidswenselijkheden voor het traditionele landschap ‘Land van
Merchtem’ zijn:
het vrijwaren van de resterende open ruimten door het weren en
bufferen van bewoning en infrastructuur
het accentueren van de landschappelijke structuur door het
benadrukken van de perceptieve kwaliteiten van het reliëf en de
valleien
het optimaliseren van mobiliteit
het herstellen en intact houden van de kleine landschapselementen in
de valleien en het compartimentenlandschap
concentreren en bufferen van de industriële bebouwing
het vrijwaren van de valleigebieden van bebouwing
Inrichtingsprincipes van het PRUP ‘Stationsomgeving Haacht’ met
betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
zijn eveneens relevant.
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12.8

Mens

12.8.1

Methodologie

De discipline mens – ruimtelijke aspecten handelt over de mate waarin de
diverse gebruikers van het gebied invloed ondervinden van het project. Het
betreft in dit geval de gebruikersgroepen/functies gerelateerd aan het
station, wonen, kwetsbare locaties en bedrijvigheid. De diverse functies
binnen het studiegebied worden beschreven, afzonderlijk en in hun
ruimtelijke samenhang.
Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens over
het studiegebied. Relevante informatiebronnen hierbij zijn:
Gewestplan, BPA’s en RUP’s
Ruimtelijke structuurplannen op diverse beleidsniveaus
Topografische kaarten en orthofoto’s
Disciplines geluid en trillingen, lucht, mobiliteit en landschap
Terreinwaarnemingen

12.8.2

Beschrijving huidige situatie

12.8.2.1

Macroniveau

Het studiegebied is gelegen op het grondgebied van drie gemeenten:
Boortmeerbeek, Kampenhout en Haacht, in de provincie Vlaams-Brabant.
Het betreft de ruimte rondom de kruising van de N21 en de spoorlijn 53
(zie kaarten 1a, 1b en 2). Het projectgebied is volgens het gewestplan (zie
kaart 5) deels gelegen in woongebied, ten zuiden van de spoorlijn en tot
zo’n 150 m langs de N21 ten noorden van de spoorlijn, en deels in
bosgebied, het overige gebied ten noorden van de spoorlijn,
overeenkomstig met de Leibeekvallei. In het zuidelijke deel is het gebied
ter hoogte van de brouwerij van Haacht aangeduid als industriegebied.

De N21 (Haachtsesteenweg) is een gewestweg die Brussel, via
Kampenhout en Haacht, verbindt met Aarschot. De spoorlijn 53 verbindt
Mechelen met Leuven en is op het gebied van goederen- en
personenverkeer een belangrijke verbinding. Ca. 2 km naar het
zuidwesten kruist de N21 de gewestweg N26, die Leuven verbindt met
Mechelen. Ter hoogte van deze kruising loopt het kanaal Leuven-Dijle,
deels parallel met de N26. Deze belangrijkste lijninfrastructuren in de
omgeving van het projectgebied zijn, met uitzondering van de N21, oostwest georiënteerd en vormen de verbinding tussen Mechelen en Leuven
(zie kaart 6).
De dichtstbijzijnde woonkern is deze van Haacht-Station. Haacht-Station is
een woonkern rondom de brouwerij van Haacht en het station van Haacht.
Het gebied is sterk ingesloten door de spoorlijn en de N21. De Haachtse
zijde werd planmatig ontwikkeld, terwijl de bebouwing op grondgebied
Boortmeerbeek zich ontwikkelde via linten langs de bestaande
steenwegen. Haacht-Station heeft een suburbaan karakter en heeft geen
duidelijk gedefinieerd centrum. De bebouwing is naar het oosten toe
vergroeid met de kern van Wespelaar. Langs de Grote baan wordt de
bebouwing denser naar Wespelaar toe. Gegroepeerde woningbouw is
ontwikkeld in de Tuinwijk. Ook naar het westen toe loopt de
nederzettingstructuur door in die van Boortmeerbeek.
De bedrijvigheid wordt in het studiegebied bepaald door de brouwerij
Haacht, grenzend aan het projectgebied, en het industriegebied
Kampenhout-Sas, rond het knooppunt van de bovenlokale infrastructuren
N21, N26 en het kanaal Leuven-Dijle. Kampenhout-Sas sluit aan op de
industriegebieden langs het kanaal op het grondgebied van
Boortmeerbeek.
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12.8.2.2

Meso- en microniveau

Voor een beschrijving van de ruimtelijke structuur en van de
referentiesituatie op microniveau wordt tevens verwezen naar de discipline
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Station en gerelateerde functies
Op de kruising van de N21 en de spoorlijn ligt het station van Haacht. Op
het kruispunt van spoorweg en N21 werd in 1840 een station opgericht.
Daarnaast werd er op de N21 in 1890 een tramlijn ingericht. Ter hoogte
van het treinstation bevond zich het eindstation met stelplaats. Door de
aanwezigheid van deze goede ontsluitingsinfrastructuur groeide de kern
Haacht-Station en vormde het een knooppunt met de aanwezigheid van
verschillende lokale functies zoals cafés, restaurants, winkels en een
krantenkiosk.
Het stationsgebouw bevindt zich aan de noordelijke groene zijde van de
spoorlijn. Het oude stationsgebouw, opgericht in 1837, werd verwoest in
1914. Het werd heropgebouwd en in 1975 vervangen door het huidige
stationsgebouw. De gebouwen in de directe omgeving van het station
refereren nog naar deze periode. Alleen de taverne 'Den Ast' behield haar
oorspronkelijke functie.
De stationsomgeving is op vandaag een weinig aantrekkelijke publieke
ruimte. Aanleiding hiervoor zijn de zeer beperkte uitstraling van het station
zelf en de combinatie van toenemend autoverkeer met frequent
treinverkeer.
Naast het vrij onaantrekkelijk stationsgebouw bevindt zich langs de
noordelijke zijde van de spoorlijn een pendelparking, en een grote
onoverdekte fietsstelplaats. Aan de zuidzijde van de spoorlijn, grenzend
aan de autoparking, werd de voormalige tramstatie omgevormd tot
stelplaats van de openbaar vervoersmaatschappij De Lijn. Het terrein is
uitgerust met een dienstgebouw, een wasstraat en stelplaats voor 45 à 50
bussen.

Op het terrein van de Lijn, aansluitend bij de steenweg, ligt een voorpost
van de brandweer.. De locatie van de brandweer werd destijds gekozen
omwille van de centrale positie ten opzichte van het gebied dat bereikt
dient te worden en de snelle ontsluiting die de N21 biedt. Door het drukke
spoorverkeer en de file die zich hierdoor ontwikkelt, komt deze snelle
ontsluiting in het gedrang.
Na de afbraak van de brug voor de tramlijn (1960) werd achter de
stelplaats van De Lijn een hoogspanningsstation ingeplant. Het
hoogspanningsstation van Wespelaar (150KV) vormt een belangrijke
schakel in het hoogspanningsnet en in de elektriciteitsvoorziening van de
regio. Vanuit het hoogspanningsstation vertrekt een hoogspanningslijn in
zuidelijke richting. Binnen de zone van het hoogspanningsstation zijn twee
pylonen gelegen.

Figuur 12-36: Stelplaats de Lijn met achterliggend hoogspanningsstation (links) en
voorpost brandweer (rechts)
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Wonen
Haacht-Station is aangeduid als woonkern, die instaat voor de opvang en
het bundelen van plaatselijke woonbehoeften. Samen met de woonkern
Wespelaar is het vergroeid tot een bipolaire kern. De dichtstbijzijnde
hoofddorpen zijn Haacht, in het noordoosten, en Boortmeerbeek, in het
noordwesten. Wat betreft de gemeentelijke voorzieningen en diensten zijn
de inwoners van Haacht-Station aangewezen op de voorzieningen van
Haacht.
De N21 wordt gekenmerkt door historisch gegroeide lintbebouwing. Het
betreft zowel gesloten, halfopen en open bebouwing. De ruimtelijke
kwaliteit langs de N21 ligt vrij laag. Uit terreinbezoek blijkt dat de enkele
woningen (9-tal) langs de westelijke kant van de N21, tussen de brouwerij
en de spoorlijn grotendeels leegstaand zijn. Aan de oostelijke zijde van de
N21 ten zuiden van de spoorlijn, bevinden zich 3 woningen aansluitend op
de voorpost van de brandweer. De bebouwing langs de N21 ten noorden
van de spoorlijn omvat voornamelijk woningen met op enkele plaatsen
kleine ambachtelijke bedrijfjes.

Figuur 12-37: Leegstaande woningen langs de N21 tussen de brouwerij en spoorlijn.

Ten zuiden van de spoorlijn hebben zich enkele woonlinten ontwikkeld
langsheen de Wespelaarsebaan – Grote Baan, Neerstraat en Groenstraat.
De Neerstraat geeft uit op N21, tegenover de brouwerij. Deze straat geeft
dan ook uitzicht over de toegang van de brouwerij, met voornamelijk de

schouw die tot ver in de straat zichtbaar is. De woningen hebben een
residentieel karakter, waarbij het vooral om open bebouwing gaat met
voortuinstrook en achtertuin. De huizen in de Wespelaarsebaan getuigen
ste
van de woonontwikkeling van begin 20 eeuw. Voornamelijk in het meest
zuidelijke segment, startend aan de Provinciesteenweg, zijn enkele
markante woningen en tuinen gelegen met een zeker patrimoniale waarde.
De woningen langs de Grote Baan, Groenstraat en zijstraten zijn recenter
en hebben een residentieel karakter waarbij het, zoals in de Neerstraat,
vooral gaat om open bebouwing met voor- en achtertuin.
Naar het zuiden toe is de woonwijk Tuinwijk gelegen. De gegroepeerde
woningbouw ontwikkelde zich als een gefaseerd project van sociale
woningen gerealiseerd tussen 1952 en 1976. De gegroepeerde woningen
zijn hetzelfde opgebouwd bestaande uit halfopen bebouwing met grote
voortuinstrook en achtertuin.
Kwetsbare groepen
Onder kwetsbare groepen of kwetsbare locaties wordt verstaan: scholen,
rust- en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen.
Op ongeveer 600 m ten zuiden van de stationsomgeving ligt de vrije
basisschool Haacht station, gelegen langs de Neysetterstraat in
Wespelaar. Overige kwetsbare locaties zijn gelegen op meer dan 1.000 m
van de stationsomgeving. Het betreft onder meer de gemeentelijke
basisschool Wespelaar en vrije kleuterschool Wespelaar in de kern van
Wespelaar, het Don Bosco Instituut langs de N21 Stationsstraat, en het
rusthuis Langerheide en twee gemeentelijke basisscholen in Haacht.
Bedrijvigheid
De brouwerij van Haacht is een historisch gegroeid bedrijf in het
zuidwesten van het spoorwegstation van Haacht, gelegen langs de N21.
De brouwerij is actief sinds 1898 en beleefde in de 20e eeuw een sterke
expansie. Deze brouwerij had een bijzondere invloed op de ontwikkeling
van de kern. Zij zorgde niet alleen voor werkgelegenheid maar door haar
monumentale gebouwen was zij tevens beeldbepalend voor de kern. De
Neerstraat werd in de as van de toegangspoort tot de brouwerij aangelegd.
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Tussen de toegang van de brouwerij en de spoorlijn werden door de
brouwerij de directeurswoning en een rij arbeiderswoningen opgericht.
De brouwerij van Haacht is gelegen op grondgebied Boortmeerbeek en telt
vandaag ongeveer 400 werknemers.

Primus fietsroute’ (route van 70 km langs knooppunten 27 - 26 - 72 - 30 66 - 64 - 82 - 29 - 99 - 20 - 22 - 96 - 97 - 98 - 65 - 63 - 62 - 92 - 67 - 71 - 25
- 23 - 22 - 21 – 27).

Ca. 1 km naar ten zuidwesten van het projectgebied is het bedrijventerrein
Kampenhout-Sas gelegen. Dit vrij omvangrijke terrein (ca. 85 ha), gelegen
op het grondgebied van Kampenhout, heeft zich ontwikkeld rond het
knooppunt van de bovenlokale infrastructuren N21, N26 en het kanaal
Leuven-Dijle. Op het gewestplan is het bedrijventerrein hoofdzakelijk
bestemd als industriegebied. De zone tussen de N26 en het kanaal is
bestemd voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Ten zuiden van de
kruising N26 en N21 is er een kleinere zone gelegen, bestemd als
dienstverleningsgebied (veiling).
Recreatie en toerisme
Een belangrijk toeristisch element in de omgeving van het projectgebied
de brouwerij Haacht. De brouwerij organiseert geleide bezoeken en
degustaties. Aan de overzijde van de Provinciesteenweg, op Haachts
grondgebied, bevindt zich een grote personeelsparking en de aan de
brouwerij verbonden taverne ‘het Brouwershof’. Andere bekende
toeristische functies in de ruimere omgeving zijn het Sas van Tildonk op
het kanaal Leuven-Dijle en de antitankgracht.
Naast de natuurfunctie bezit de Leibeekvallei ook een recreatieve functie.
In de verschillende natuurgebieden is immers recreatief medegebruik
mogelijk, en zijnd deze opengesteld voor zachte vormen van recreatie. Zo
organiseert Natuurpunt elk jaar verschillende wandelingen doorheen de
natuurgebieden en kan je in het Schorisgat wandelen op de ‘knuppelweg’,
zijnde de oudste weg van Haacht aangelegd door de Kelten.

Figuur 12-38: Fietsknooppuntennetwerk in de omgeving van het projectgebied (Bron:
www.fietsnet.be)

Langsheen een deel van het fietspad langs de spoorweg en langs de N21
ten zuiden van de spoorlijn loopt tevens de recreatieve gemeentelijke
wandelroute ‘Brouwerswandeling’(5,5 km).

In het studiegebied lopen een aantal recreatieve wandel- en fietsroutes.
Het fietspad ten noorden van de spoorweg maakt deel uit van het
fietsknooppuntennetwerk (knooppunten 21-27). Deze knooppunten maken
tevens deel uit van een gemeentelijke recreatieve fietsroute, zijnde de ‘Jan
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heeft, met verkrotting en leegstand tot gevolg. Ook het station heeft weinig
uitstraling. In plaats van een aantrekkelijke publieke ruimte, kan de
stationsomgeving van Haacht eerder omschreven worden als een
vluchtige plek waar niemand langer blijft dan strikt nodig.
Uit de discipline geluid blijkt dat de omgeving vandaag wordt gekenmerkt
door een zekere geluidshinder bepaald door het verkeer op de N21, de
activiteiten ter hoogte van de ‘Brouwerij Haacht’ en de spoorlijn.
Voornamelijk langs de N21 wordt het omgevingsgeluid zowel overdag als
tijdens de nachtperiode als (zeer) lawaaierig ervaren. In de Neerstraat is
de geluidshinder minder sterk, en is het omgevingsgeluid eerder als rustig
tot hoorbaar te ervaren.

Figuur 12-39: Brouwerswandeling (paars) (Bron: www.haacht.be)

Overige recreatieve elementen in het studiegebied zijn:
Hondenclub Thor, ca. 300 m ten noorden de spoorlijn, langs de N21
‘Sparta Haacht’ Voetbalterrein met bijhorende infrastructuur, langs de
Elleveldweg ca. 500 m ten zuiden de spoorlijn.
Ruimtelijke kwaliteit en hinder
De ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van Haacht-Station is vrij laag. De
combinatie van het drukke autoverkeer met het drukke spoorverkeer, zorgt
voor een continu beeld van stilstaand en aanschuivend verkeer op de N21.
De drukte zorgt ervoor dat de stationsomgeving zijn levendigheid verloren

De huidige luchtkwaliteit in de ruimere omgeving van het projectgebied kan
afgeleid worden uit de meetstatistieken van de immissiemeetnetten van de
Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) (www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/),
zo blijkt uit discipline lucht. Bij toetsten van de afgeleide
achtergrondconcentraties
in
het
studiegebeid
aan
de
luchtkwaliteitsdoelstellingen wordt hier besloten dat in de huidige situatie
de luchtkwaliteitsdoelstellingen van NO2, PM10 en PM2,5 in het studiegebied
gerespecteerd worden. De luchtemissie afkomstig van het wegverkeer
werd berekend met behulp van IFDM-Traffic. Ook hier blijkt dat de
luchtkwaliteitsdoelstellingen gerespecteerd worden.
Knelpunten in de bestaande toestand
De stationsomgeving vormde vroeger een groeipool. Momenteel heeft
deze omgeving zijn centrumfunctie verloren en vormt het een
tussenruimte tussen de groenstructuur van de Leibeek en de kern
Haacht-station. Daar deze tussenruimte geen duidelijke grenzen heeft,
treedt zij steeds in conflict met beide gebieden. Het betreft enerzijds de
uitbreiding van de parkeercapaciteit van het station richting de
Leibeekvallei en anderzijds het gebrek aan een buffer tussen de
omgeving van de stelplaats en de woonkern.
Door de ontwikkelingen uit het verleden en de vele opsplitsingen die
het terrein van de voormalige tramstatie kende, ontstond een

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 140 van 327

Beschrijving referentiesituatie

lappendeken van functies. Hierdoor wordt de huidige ruimte niet
optimaal gebruikt en is de interne ontsluiting van de verschillende
deelgebieden onduidelijk. De vele soorten afsluitingen die deze
opdeling met zich meebrengt, draagt tevens niet bij aan de ruimtelijke
kwaliteit van de omgeving.
Door de toename van de verbindende functie van de N21, de vraag
naar parkeercapaciteit in de omgeving van het station en de
versnippering van het domein van de voormalige tramstatie, heeft de
stationsomgeving sterk aan kwaliteit ingeboet. De stationsomgeving is
verworden tot een verkeersruimte.
Door de situering van een zone voor bedrijvigheid (stelplaats,
brandweerpost) tussen de stationsomgeving en de kern Haacht-Station
is de relatie tussen beide verstoord. Handelszaken die voorheen in de
directe nabijheid van het station gelegen waren, trekken zich terug naar
de woonkern (krantenwinkel, taverne, …). Deze ontwikkeling draagt
niet bij aan de leefbaarheid van de stationsomgeving.
De parkeercapaciteit aan de noordzijde en het station zijn gelegen in
groengebied volgens het gewestplan en binnen de perimeter van het
VEN-gebied.
Potenties
Door haar ligging, kan het station van Haacht de toegang vormen
tussen twee belangrijke gebieden. Het betreft enerzijds de groene
omgeving van de Leibeek, die door de waardevolle groenstructuur deel
uitmaakt van een recreatief netwerk. Anderzijds vormt zij de toegang
tot Haacht en in het bijzonder Haacht-Station.
De directe nabijheid van de brouwerij biedt potenties naar het opnieuw
opladen van de identiteit van de stationsomgeving. De brouwerij vormt
immers op economisch, toeristisch, maar ook ruimtelijk niveau nog
steeds een belangrijk structurerend element voor Haacht.
Vanuit de kern Haacht-Station kunnen activiteiten ontwikkeld worden
die de stationsomgeving terug opladen
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13

Effectbespreking per discipline
op planniveau

13.2

Het voorliggend plan houdt hoofdzakelijk een beperkte uitbreiding van
bestaande elementen in. De uitbreiding van het parkeerpark in de rand van
het valleigebied kan er voor een verhoogde geluidsemissie zorgen. Deze
effecten worden gezien de zeer beperkte omvang als verwaarloosbaar tot
matig negatief (0/-) beoordeeld voor zowel de afzonderlijke deelplannen
als cumulatief van de deelplannen samen.

13.3

13.1

Mobiliteit

De herinrichting van de stationsomgeving van Haacht beperkt zich tot een
opwaardering van de huidige situatie en omvat slechts een beperkte
uitbreiding voor wat betreft de mobiliteit (vnl. de deelplannen 2 en 3) . Er
kan aangenomen worden dat
er geen relevante bijkomende
verkeersgeneratie ontstaat door de ontwikkeling van dit plan (zowel de
deelplannen afzonderlijk als cumulatief alle deelplannen samen).
Het voorliggend plan omvat echter wel een sterke promotie voor de
multimodale verplaatsingen, waarbij de focus ligt op de verdere uitbouw
van het station van Haacht als een regionaal knooppunt. Specifiek gaat
daarbij aandacht uit naar toegankelijke, comfortabele voorzieningen voor
de busgebruiker en de fietser om het voortransport te stimuleren.
Zo wordt binnen de ontwikkelingen minder ingezet op voortransport met de
auto en wordt de pendelparking slechts beperkt uitgebreid. Doordat de
focus in de ontwikkeling ligt op de verdere uitbouw van het station als een
regionaal knooppunt voor het openbaar vervoer, zal de huidige
pendelparking daarbij slechts beperkt uitgebreid worden om een modal
shift naar duurzame modi te stimuleren (transferium, toegankelijkheid
perrons, fietsstalplaatsen,…).

Geluid

Bodem en grondwater

Het voorliggend plan houdt in hoofdzaak een aantal beperkte
aanpassingen/uitbreidingen in met eerder beperkte vergravingen van
reeds antropogeen verstoorde bodems. Lokaal kan de verharde
oppervlakte uitbreiden met de ontwikkeling van de parking en andere
infrastructuren en de infiltratie van hemelwater in de bodem lokaal
beperken. Het betreft echter relatief beperkte oppervlaktes, en er wordt
maximaal voorzien in infiltratiemogelijkheden, waardoor de effecten van
zowel de afzonderlijke deelplannen als cumulatief van de deelplannen
samen beperkt zijn (verwaarloosbaar tot matig negatief 0/-).

13.4

Oppervlaktewater

De bijkomende verhardingen binnen het voorliggend plan blijven eerder
beperkt, daar het in hoofdzaak aanpassingen en beperkte uitbreidingen
van bestaande elementen betreft. Bovendien zullen deze planelementen
eveneens moeten voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige
verordeningen
inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
(05/07/2013) en het ontvangende hemelwater in eerste instantie
hergebruiken, in tweede instantie in de bodem te infiltreren en in laatste
instantie vertraagd af te voeren. De impact op het ontvangend
oppervlaktewatersysteem wordt algemeen dan ook als verwaarloosbaar
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ingeschat van zowel de afzonderlijke deelplannen als cumulatief van de
deelplannen samen.
Uitzondering hierop vormen de ontwikkelingen van deelzone 2 ‘Noordzijde
sporen – Groene poort’ t.h.v de percelen tussen de bestaande
N21/Stationstraat,
de
vernieuwde
weginfrastructuur
en
de
spoorlijninfrastructuur. Deze percelen fungeren op heden namelijk als
komberging binnen de vallei van de Leibeek en kent op heden gedeeltelijk
een zachte bestemming (nl. ‘bosgebied’; het ander deel betreft een harde
bestemming, nl. ‘woongebied’). In principe is het realiseren van een
nieuwe harde bestemming in effectief overstromingsgevoelig gebied
uitgesloten volgens de omzendbrief terzake. De omzendbrief LNE/2013/1
betreffende ‘richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de
vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden’ stelt nl. een
‘bewarend beleid’ voorop opdat er geen nieuwe harde functies voorzien
worden in valleigebied met een bepaald overstromingsrisico dat op heden
een zachte bestemming kent. Hierbij merken we echter op dat de
komberging van deze percelen met de realisatie van de nieuwe
weginfrastructuur er reeds verloren zal gaan indien deze niet op pijlers
gerealiseerd wordt. Dit wordt meer in detail onderzocht in het project-MER
(zie hoofdstuk 14). Uit de effectbeoordeling van deze weginfrastructuur
blijkt dat de compensatie van dit verlies van komberging een dwingende
maatregel vormt. Hiermee rekening houdend, wordt hier besloten tot een
matig negatief (-) effect.

13.5

Fauna en flora

Door de deelzone 2 aan de noordzijde van de sporen ontstaat
ecotoopinname. Deze deelzone situeert zich ter hoogte van de parking,
van de bossen in de ‘oksel’ tussen de spoorlijn en de N21, van een strook
bos aansluitend op de opgehoogde zone en ter hoogte van de
opgehoogde zone begrensd door de oude tramlijn.

Ook in deelzone 1 wordt VEN ingenomen. Daarnaast betekent deelzone 1
inname van vegetaties met verbod op wijziging en ontbossing. Dit wordt op
projectniveau onderzocht.
De overige ontwikkelingen worden gerealiseerd t.h.v. bestaande
infrastructuur die niet binnen de afbakening van VEN of een
natuurreservaat vallen.
De ecotopen die ingenomen worden (i.c. door deelzone 2) betreffen
percelen binnen het GEN ‘De Vallei van de Leibeek tussen Boortmeerbeek
en Wespelaar’:
Het bos tussen de spoorlijn en de N21 betreft waardevol alluviaal bos
dat echter aan de randen te leiden heeft onder vertuining.
Het bos op de opgehoogde zone is op de BWK aangeduid als
waardevol tot zeer waardevol struweel. Aan de rand zijn mooie
hakhoutstoven aanwezig. Het betreffende bosperceel is ondanks de
spontane vegetatieontwikkeling, de bescherming binnen VEN, de
ligging aansluitend op het (zeer waardevolle) Spitbos, op heden matig
waardevol gezien de verstoring door de aanpalende parking, tuinen
en recreatie (mountainbike).
Het bos ten noorden van de opgehoogde zone betreft de rand van het
Spitsbos. Het gaat om goed ontwikkeld alluviaal bos met oudbosindicatoren.
Er dient gewezen te worden op de relevante bepalingen van het
Bosdecreet bij ontbossing. Er wordt aanbevolen om de ontbossing te
compenseren in natura.
Het plan voorziet in compensatie van de ingenomen oppervlakte VEN door
enerzijds realisatie van VEN (aansluitend op de parking en ter hoogte van
de hondenclub) en anderzijds planologische compensatie. Hiertoe werd
deelzone 5 afgebakend.
De planologische compensatie van de parking van de hondenclub en
de realisatie van het VEN ter hoogte van deze club, leiden tot een
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versterking van de natuurwaarden. De planologische compensatie
van het bos aan de zuidkant van de N21 leidt tot een bestendiging
van het huidige grondgebruik (bos) en een betere bescherming ervan.
De realisatie van VEN door afgraven en natuurinrichting van de
opgehoogde zone aansluitend op de parking zal leiden tot
natuurherstel. Ook de realisatie van VEN ter hoogte van de
hondenclub, betekent dat er natuurherstel ontstaat. Het natuurtype
dat er kan ontwikkelen onder meer authentieke hydrologische
condities binnen het valleigebied van de Leibeek zal meer aansluiten
op de bostypologie van het aanliggende (zeer waardevolle) Spitbos.
Het
gaat
om
bostypen
met
bijzonder
hoge
natuurbeschermingswaarde.
In onderstaande tabel worden ecotoopinname en –creatie samengevat.
Hieruit blijkt dat er sprake is van een planologische inname van VEN van
1,62 ha en planologische compensatie van 0,36 ha. Verlies van
waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen betreft 1,66 ha en herstel van
dergelijke ecotopen 1,82 ha. Enkel mits de voorziene realisatie van VEN
ter hoogte van de hondenclub is sprake van totaal 2,42 ha natuurherstel.
Dan kan besloten worden dat de ecotoopcreatie binnen deelzone 5 op
hoofdlijnen in evenwicht is met de ecotoopinname door deelzone 2 (en 1
en 3). Daarom wordt besloten tot een matig negatief (-) effect.
Tabel 13-1. Begroting ecotoopinname en –creatie.
a) Detail inname volgens BWK-eenheid
Ecotoopinname en –creatie
Deelplan Beschrijving
Biologische
BWKRUP
waardering
eenheid

Inname
van
VEN?

Ecotoopinname en –creatie
Deelplan Beschrijving
Biologische
RUP
waardering

BWKeenheid

1

w

lhi

w
w
z
wz
m

lhb
lhi
ae
sz
ad

m
w
w
wz
w
w
wz
w

ua
lhb
lhb
sz
lhb
lhb
sz
lhb

w

sz

m

ua

0,01
0,05
0,01
0,09
0,19
0,03
0,23
0,07
0,45
0,08
0,60
0,27

w

lhb

0,09

1
1
1
1
1

Oppervlakte
(ha)

1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
5
5
5

0

realisatie
VEN
hondenclub

m

hx

0,64

1
1
1

inname
inname
inname

w
w
z

hr
sz
mr

0,23
0,09
0,01

Tijdelijke
inname
Leibeek/natuur
herstel
Inname
Inname
Inname
Inname
Tijdelijke
inname
Leibeek/natuur
herstel
inname
inname
inname
inname
inname
inname
inname
inname
inname
inname
realisatie VEN
compensatie
VEN parking
compensatie
VEN bos

Inname
van
VEN?
ja

ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Oppervlakte
(ha)
0,68

0,51
0,03
0,02*
0,05
0,27

* Deze inname betreft een onderschatting aangezien de huidige projectplannen het brugtracé
deels boven deze poel situeren. De GIS-berekening telt enkel de oppervlakte van de poel
onder deze contour. Echter de volledige poel zal verdwijnen.
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b) synthese inname
Ecotoopinname en –creatie

Oppervlakte
(ha)

Inname
- Inname VEN (planologisch)*
- Inname waardevolle tot zeer waardevolle natuurtypen exclusief
tijdelijke inname ter hoogte van zone waar heraanleg van
Leibeek voorzien is en waar VEN gerealiseerd wordt
- Inname waardevolle tot zeer waardevolle natuurtypen binnen
VEN exclusief tijdelijke inname ter hoogte van zone waar
heraanleg van Leibeek voorzien is en waar VEN gerealiseerd
wordt
Planologische compensatie
Planologische compensatie thv parking hondenclub
Planologische compensatie boszone
Realisatie VEN (incl. realisatie na planologische compensatie)

Realisatie natuurtypen binnen VEN afgraving zone
tramzate
Natuurherstel binnen VEN thv hondenclub

1,62
1,69

1,62
Figuur 13-1. Hop-over in vogelvlucht (l) en zijaanzicht (r) (Bron:vleermuizenindestad.nl)

0,27
0,09

0,60
0,64

Realisatie natuurtypen thv parking hondenclub
0,27
Natuurherstel in zone waar heraanleg Leibeek voorzien is
0,95
* oppervlakte houdt rekening met inname in alle deelplannen, muv de zone waar
hermeandering van Leibeek voorzien is

Versnippering door het plan is verwaarloosbaar (0) aangezien dit niet leidt
tot een verder onder druk zetten van de bovenlokale groenstructuur van de
Leibeekvallei. Niettemin vormen deze ontwikkelingen ter hoogte van de
N21 een opportuniteit tot ontsnippering. Dit dient echter na het RUP verder
uitgewerkt te worden, vb. door opname van een “hop-over”. Met een hopover kunnen vogels en vleermuizen op veilige hoogte de weg oversteken.

Op vlak van verstoring door licht, geluid en beweging geldt dat de huidige
situatie in de Leibeekvallei en het Spitbos nabij het plangebied reeds
suboptimaal is door de aanwezigheid van de spoorinfrastructuur, verkeer
op de N21 en de reeds aanwezige parking. Daarom betreft de impact op
vlak van verstoring door de uitbreiding van de parkeervoorzieningen en de
overige ontwikkelingen in deelplan 2 slechts een beperkte impact
(verwaarloosbaar tot matig negatief effect (0/-). Binnen de
stedenbouwkundige
voorschriften
kunnen
verdere
maatregelen
opgenomen worden, zoals een dense buffer met inheems en streekeigen
plantgoed (bij voorkeur autochtoon indien beschikbaar) binnen de rand van
de parking aan de zijde van het Spitbos en aangepaste verlichting
(minimaal gebruik van verlichting (in ruimte en tijd) en het gebruik van
energiearme vleermuisvriendelijke LED-verlichting (amberkleurig licht) in
een full-cut-off reflectorarmatuur die zorgt voor een neerwaartse
gebundelde lichtstraal met zo weinig mogelijk lichtverstrooiing). Hierdoor
wordt het effect verder beperkt tot verwaarloosbaar (0). Aangezien er geen
treinen meer aankomen of vertrekken na 12 uur uit het station, dient de
pendelparking na dat uur niet langer verlicht te worden. Dit betekent een
belangrijke beperking van de periode van lichtverstoring. Aangezien dit
echter gaat over beheer van de parking, behoort dit op het projectniveau
en wordt dit als aanbeveling meegegeven.
Indien bij de verdichting van de stationsbuurt ondergrondse niveaus
worden voorzien en bemaling nodig blijkt, kan dit verdrogende effecten
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hebben op het valleigebied. Er echter vanuit gaand dat er op projectniveau
voldoende technieken bestaan om de grondwaterwijziging in het
valleigebied te beperken tot maximaal 0,05 m – wat binnen de natuurlijke
variatie van grondwaterpeilen valt – wordt geen impact door dit plan
verwacht en is dit een verwaarloosbaar (0) effect.
Ecotoopwijziging door verontreiniging wordt in voorliggend plan, o.m. door
de strikte grens tussen parking en VEN, niet voorzien (verwaarloosbaar,
0).
De effecten ten aanzien van fauna en flora kunnen bijgevolg als matig
negatief (-) voor de effectengroep ecotoopinname tot verwaarloosbaar (0)
of matig negatief tot verwaarloosbaar (-/0) beoordeeld worden.
Conclusie verscherpte natuurtoets
Volgens art. 26 bis van het Natuurdecreet mag de overheid geen
toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare
en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.
De effectbeoordeling ten aanzien van VEN en natuurreservaat op
planniveau besluit tot beperkte effecten. Op vlak van ecotoopinname
wordt op planniveau besloten tot een matig negatief (-) effect. Op vlak van
verstoring geldt beperkte impact (verwaarloosbaar tot matig negatief
effect). Ook versnippering, ecotoopwijziging door verontreiniging en door
wijziging van de hydrologie worden, verwaarloosbaar geacht.
Rekening houdend met de planomschrijving incl. compensatie en realisatie
van VEN, kan besloten worden dat mits het nemen van de opgesomde
milderende maatregelen er geen significante onvermijdbare en
onherstelbare schade aan de natuur in het VEN optreedt..

13.6

Landschap

Het merendeel van de ontwikkelingen uit het plan houden een verdichting
van de bestaande infrastructuur in en vinden aldus plaats ter hoogte van
bestaande infrastructuur. Uitzondering hierop vormt de uitbreiding van de
pendelparking. Deze uitbreiding grijpt plaats in de rand van het
valleigebied van de Leibeek, aan de rand van de relictzone ‘Asbroek’.
Deze pendelparking wordt ingericht als parkeerpark en het
inrichtingsconcept heeft als doel om binnen de parking het groengebied
van de Leibeekvallei tot binnen de stationsomgeving te laten doordringen.
De overige functies binnen deelgebied 2 betekenen voornamelijk een
verdichting en opwaardering van de aanwezige functies. Deze
ontwikkelingen kunnen echter voor bijkomende verstoring zorgen ten
aanzien van het aangrenzende natuurlandschap en relictzone. Er is
momenteel al een sterke lichtvervuiling, o.a. door een pyloon van de
stelplaats van de Lijn en de brandweerkazerne, en de huidige verlichting
van de N21. Gezien de huidige verstoring door de spoorinfrastructuur,
pendelparking en N21 wordt verwacht dat de ontwikkelingen deze
verstoring slechts in beperkte mate zullen versterken.
De beoordeling ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen
(gewestplan) voor de discipline landschap is gelijkaardig aan de
beoordeling ten opzichte van de feitelijke situatie.
De effecten ten aanzien van het landschap kunnen bijgevolg als matig
negatief tot verwaarloosbaar (-/0) beoordeeld worden van zowel de
afzonderlijke deelplannen als cumulatief van de deelplannen samen.
Niettemin formuleren we de aanbeveling om de herinrichting van het hele
gebied te gebruiken als hefboom om deze lichtvervuiling systematisch
terug te dringen en af te bouwen.
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13.7

Mens

De herinrichting van de stationsomgeving zal zorgen voor winst van een
aantal functies. Zo is er bijkomende ruimte voor parking, woongebied,
commerciële functies. Hoewel de hiermee gepaard gaande inname van
natuurgebied (en VEN-gebied) deels gecompenseerd wordt zullen de
ontwikkelingen toch een zeker verlies aan natuurwaarde met zich
meebrengen (cfr. discipline fauna en flora). Eén van deze
compensatiegebieden bevindt zich ter hoogte van de parking van de
hondenclub, langs de N21. Ook zal het gebied van de hondenclub hersteld
worden ifv natuur. De ecotoopinname is bijgevolg grotendeels in evenwicht
met de ecotoopcreatie (zie discipline fauna en flora). Het verlies aan
recreatieve functie van de hondenclub kan als matig negatief (-)
beoordeeld worden.
De huidige stationsomgeving bestaat momenteel uit een lappendeken aan
functies met weinig ruimtelijke samenhang. Het plan zal ervoor zorgen dat
er meer ruimtelijke structuur gecreëerd wordt binnen de stationsomgeving,
met duidelijkere ruimtelijke opdeling van de verschillende functies (cfr.
verschillende deelzones) en een meer optimale benutting van de ruimte.
De huidige ruimtelijke kwaliteit van de stationsomgeving is op vandaag
redelijk laag, voornamelijk ten gevolge van het drukke autoverkeer. De
herinrichting van het stationsomgeving zal algemeen zorgen voor een
opwaardering van de ruimtelijke kwaliteit. De combinatie van de
opwaardering, herinrichten van bestaande functies en omleiden van
verkeer via een nieuw tracé (project-MER) zal zorgen voor een verbeterde
ruimtelijke kwaliteit. Zo kan dit, mede door de planologische ruil, ervoor
zorgen dat de leegstaande woningen worden opgewaardeerd en terug in
gebruik worden genomen. Het versterken van de brouwerij als
landschappelijk baken biedt potenties voor het opnieuw opladen van de
identiteit van de stationsomgeving. De verlichting van het nieuwe wegtracé
kan als hinderaspect beschouwd worden, maar dit komt aan bod op
projectniveau (zie verder).
Ook geluidproductie door het nieuwe wegtracé is relevant (zie projectniveau). Overigens kan voor deze nieuwe woningen aanbevolen worden

om maatregelen inzake akoestische isolatie in de stedenbouwkundige
voorschriften van het PRUP op te nemen.
De beoordeling ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen
(gewestplan) kan voor de verschillende deelgebieden als volgt
omschreven worden:
Deelgebied 2: deze deelzone is bestemd als woongebied en
bosgebied. De invulling van de zone zal gepaard gaan met verlies aan
bosgebied. De inname van bos wordt besproken bij discipline fauna en
flora. Hier wordt gewezen op de relevante bepalingen van het
Bosdecreet bij ontbossing. Conform het Bosdecreet en het Decreet van
9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos, is
voor ontbossingen groter dan drie hectare steeds een volledige
compensatie in natura vereist.
De invulling van het deelgebied is verenigbaar met de bestemming
woongebied. Er wordt immers een woonperron voorzien, en de overige
voorzieningen zullen kernversterkend werken.
Deelgebied 3: Deze deelzone is bestemd als woongebied en industrie.
De woningen lansg de Stationsstraat ten zuiden van de spoorweg, zijn
volgend het gewestplan gelegen in industriegebied. Deze woningen
bieden niet alleen de relatie met de kern Haacht-centrum maar bieden
eveneens mogelijkheden om een aantal voorzieningen in deze
omgeving te brengen. Omwille van hun ligging in industriegebied
volgens het gewestplan wordt de kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling
van het gebied beperkt. Het plan voorziet in een planologische ruil (met
het woongebied in eigendom van de brouwerij, zie deelgebied 4) om
deze ontwikkelingen in de stationsomgeving vrij te stellen en maakt een
verdere verdichting van de stationsomgeving, op schaal van Haacht,
mogelijk. Het plan heeft bijgevolg geen, of zelfs eerder een positieve
impact ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen.
Deelgebied 4: deze deelzone is bestemd als woongebied en
industriegebied. Een deel van de brouwerij is op het gewestplan
ingekleurd zo als woongebied, maar wordt momenteel gebruikt voor de
activiteiten van de brouwerij. Volgens het principe van planologische
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ruil (zie hoger) wordt deze zone bedrijventerrein. Het plan heeft
bijgevolg geen, of zelfs eerder een positieve impact ten opzichte van de
geldende bestemmingsplannen.
Deelzone 5: deze deelzone is bestemd als bosgebied. Deze zone zal
fungeren als compensatiegebied voor de inname van VEN-gebied. Dit
heeft een positief effect op de beoordling ten opzichte van het
bestemmingsplan. Dit leidt immers tot een bestendiging van het huidige
grondgebruik (bos) en een betere bescherming ervan, of een realisatie
en versterking van de natuurwaarden (bos) (zie discipline fauna en
flora).

De bijkomende verhardingen binnen het voorliggend plan blijven eerder
beperkt. Bovendien zullen deze planelementen eveneens moeten voldoen
aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen
en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (05/07/2013) en het
ontvangende hemelwater in eerste instantie hergebruiken, in tweede
instantie in de bodem te infiltreren en in laatste instantie vertraagd af te
voeren.
Op vlak van fauna en flora ontstaat ecotoopinname. Deze inname wordt op
hoofdlijnen gecompenseerd door de realisatie van VEN door deelzone 5.

De beoordeling van de herinrichting van de stationsomgeving ten aanzien
van de discipline mens – ruimtelijke aspecten kan algemeen als matig tot
significant positief beoordeeld worden (+/++) voor zowel de afzonderlijke
deelplannen als cumulatief de deelplannen samen

De discipline landschap formuleert de aanbeveling om de herinrichting van
het hele gebied te gebruiken als hefboom om lichtvervuiling systematisch
terug te dringen en af te bouwen.

De gemeente Haacht beschikt op heden over een speelbos “Wilde Heide”.
De gemeente heeft het doel nog extra speelbossen te voorzien. De
omgeving van het projectgebied leent zich absoluut niet als speelbos:
beschermd, prioritair bostype en te nat. Er is dan ook geen impact van het
project op de intentie van de gemeente om speelbossen te realiseren.

In functie van geluidhinder wordt aanbevolen maatregelen inzake
akoestische isolatie in de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP
op te nemen.
Bij de geplande inrichting van het gebied worden dan ook geen
aanzienlijke effecten verwacht zodat de opmaak van een plan-MER niet
noodzakelijk is.

13.8

Bij de geplande inrichting van het gebied is er geen sprake van
onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN.

Aanbevelingen en conclusies

Het voorliggend plan leidt niet tot aanzienlijke effecten op vlak van
mobiliteit, geluid, bodem, grondwater, oppervlaktewater, fauna & flora,
landschap en mens.
De herinrichting van de stationsomgeving van Haacht beperkt zich tot een
opwaardering van de huidige situatie. Het voorliggend plan omvat een
sterke promotie voor de multimodale verplaatsingen, waarbij de focus ligt
op de verdere uitbouw van het station van Haacht als een regionaal
knooppunt.
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14

Effectbespreking per discipline
op projectniveau

Effectgroep
Verkeersleefbaarheid

Criterium
Hinder

Parameters
Sluipverkeer
Verkeersdruk
Parkeerproblematiek

Binnen de discipline mobiliteit is bij de beoordeling van het project het
ontwikkelingscenario
voor
de
stationsomgeving
(ontwikkelingsmogelijkheden) mee genomen in het onderzoek zodat direct
de effecten van de aanleg van een ongelijkgrondse kruising tegen deze
situatie werden afgewogen (toekomstige referentiesituatie).
Verkeersgeneratie
14.1

Mobiliteit

14.1.1

Methodologie

Het werfverkeer wordt ingeschat op basis van de volgende hypothesen:

De effectbeoordeling voor de discipline Mobiliteit gebeurt zowel ten
opzichte van de huidige toestand als ten opzichte van de verschillende
ontwikkelingen die in de omgevingen zullen plaatsvinden (geïntegreerd
ontwikkelingsscenario). Telkens worden de effecten voor de discipline
mobiliteit beschreven en beoordeeld en worden milderende maatregelen
geformuleerd voor volgende effectgroepen:
Effectgroep
Doorstroming

Criterium
Verkeersintensiteit

Bereikbaarheid

Multimodale
bereikbaarheid

Verkeersveiligheid

Risico
ongevallen

op

Parameters
Verkeersgeneratie in relatie tot
huidige capaciteit en intensiteit
Aanbod openbaar vervoer
Aanbod fietsinfrastructuur
Snelheidsregime
Potentiële conflictpunten (in
relatie tot de categorie van de
weg)

I.v.m. het grondverzet bedraagt de maximaal toegelaten massa
(M.T.M) van een vrachtwagen 33.000 kg, ongeveer het equivalent van
20m³ grondvolume. Het rendement van de stapeling of vulling voor
grondwerk bedraagt 75%, wat neerkomt op een nuttig volume van
15m³.
De maximale capaciteit van een betonmixer bedraagt 12m³.
Voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen worden vrachtwagens
ingezet met een M.T.M. van 26.000 kg, wat overeenkomt met ongeveer
15m³ materialen. Het rendement bedraagt hier 80% of een nuttig
volume van 12m³.
Op basis van de raming van de uit te voeren hoeveelheden, kan aan de
hand van het volume dat door een vrachtwagen verplaatst kan worden, de
gemiddelde belasting door werfverkeer ingeschat worden. Hierbij wordt
rekening gehouden met de uitvoeringstermijnen.
Verkeersdoorstroming (Capaciteitstoets wegennet)
De effecten op het vlak van doorstroming worden ingeschat op basis van
de theoretische restcapaciteit van de wegen en de gewenste rol van de
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wegen (afhankelijk van de wegcategorie) maar vooral op de restcapaciteit
van de gelijkgrondse kruispunten (rotondes).. Alle resultaten met
betrekking tot uitspraken over verwachte toekomstige intensiteiten dienen
met de nodige omzichtigheid en als grootteorde te worden geïnterpreteerd.
Hierbij zijn vooral de verschillen t.o.v. de referentiesituatie van belang.

nagegaan worden wat de wachttijden zijn en wordt het verkeersmodel
Webster gebruikt.

De Intensiteit/Capaciteitsratio (I/C) geeft de verhouding weer tussen de
werkelijke intensiteiten op de weg en de theoretische capaciteit. Waar de
werkelijke intensiteiten de theoretische capaciteit benaderen of
overschrijden, ontstaat vertraagd verkeer met kans op filevorming. Het
overschrijden van de theoretische capaciteit, wordt in ieder geval als zeer
significant negatief beoordeeld. De effectbespreking wordt genuanceerd
indien er een duidelijke daling optreedt van de verkeersintensiteiten, maar
waarbij de theoretische capaciteit nog steeds overschreden wordt.

In de kennisgevingsnota werd een significantiekader opgesteld. Dit
significantiekader bleek echter onvoldoende afgestemd op de context van
het project, ondermeer de reeds hoge verzadiging van de N21 en externe
factoren (zoals de capaciteit van de rotonde aan Kampenhout Sas) die
slechts beperkte marge geven voor wijzigingen, waardoor de effecten
onvoldoende in beeld komen.
Om een optimale afstemming tussen deze disciplines te bekomen, maar
ook om de effecten van een beperkte intensiteitswijziging in verf te zetten
en duidelijker rekening te houden met de uitgangssituatie, wordt het
volgende bijgestelde significantiekader voorgesteld:

In het kader van dit project worden drie I/C-klassen gehanteerd:
I/C-ratio kleiner dan 0,80: vlotte doorstroming is mogelijk;
I/C-ratio tussen 0,80 en 0,95: doorstroming wordt gehinderd;
I/C-ratio hoger dan 0,95: structurele verkeersproblemen
filevorming.

met

Naast de capaciteit van wegvakken wordt eveneens nagegaan wat de
belasting is van de knooppunten/kruispunten van wegen. Een kruispunt
kan bestaan uit:

Op basis van de capaciteitstoets wordt een beoordeling uitgevoerd voor de
belangrijkste toegangswegen.

Verkeersdoorstroming

Effectbeschrijving

Significantie

I/C-ratio onder 0,80 en daling met meer dan 40%

Zeer significant positief

+++

I/C-ratio onder 0,80 en daling met 15 à 40 %

Significant positief

++

I/C-ratio onder 0,80 en daling 5 à 15 %

Matig positief

+

I/C-ratio onder 0,80 en wijziging tussen -5 en + 5%

Verwaarloosbaar

0

I/C-ratio onder 0,50 en stijging 5 à 40%

Matig negatief

OF

-

I/C-ratio 0,50 – 0,80 en stijging 5 à 15%

Ongelijkvloerse kruising met invoegstroken (snelwegen);
Voorrangsgeregeld kruispunt;
Verkeerslichten (VRI);
Rotonde.
Voor ongelijkvloerse kruispunten met invoegstroken wordt verwezen naar
de I/C verhouding (zie hoger). De capaciteitstoets voor verkeerslichten
wordt berekend met Bovy. Voor kruispunten met voorrangsregeling kan

I/C-ratio onder 0,50 en stijging met meer dan 40%

Significant negatief

OF
I/C-ratio 0,50 – 0,80 en stijging 15 à 40%

--

OF
I/C-ratio 0,80 – 0,95 ongeacht stijging intensiteiten
I/C-ratio 0,50 – 0,80 en stijging met meer dan 40%
OF
I/C-ratio

hoger

dan

0,95

ongeacht

stijging

Zeer significant negatief
---

intensiteiten
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Voor verkeerslichtengeregelde kruispunten en voorranggeregelde
kruispunten wordt nagegaan of het project leidt tot een significante
toename van de wachttijden of wachtrijen. Op basis van de methode
Webster wordt nagegaan wat de verzadigingsgraad is van het kruispunt.
Hierbij wordt het hierboven weergegeven significantiekader toegevoegd.

Verkeersveiligheid

Effectbeschrijving

Significantie

Ten gevolge van de uitbreiding zullen alle

Zeer significant positief

+++

Significant positief

++

Matig positief

+

Verwaarloosbaar

0

Matig negatief

-

Significant negatief

--

Zeer significant negatief

---

bestaande conflictpunten opgelost worden en
zal de verkeersveiligheid in belangrijke mate
verbeteren
Ten gevolge van de uitbreiding zullen de

Bereikbaarheid

bestaande conflictpunten in belangrijke mate
worden opgelost en zal de verkeersveiligheid in

Onder bereikbaarheid wordt de externe bereikbaarheid begrepen. Binnen
deze effectgroep wordt nagegaan in welke mate het project een goede
bereikbaarheid heeft en/of leidt tot een betere bereikbaarheid.

belangrijke mate verbeteren
De uitbreiding zal in beperkte mate een
oplossing

betekenen

voor

bestaande

conflictpunten en zal de verkeersveiligheid

De herinrichting van de stationsomgeving geeft meerwaarden aan een
duurzaam voor- en natransport omwille van de lokale verbetering van de
bereikbaarheid voor bussen en fiets (en ook de veiligere aanleg van de
omgeving).
Verkeersveiligheid

matig verbeteren
Neutrale

het

vlak

van

van

de

verkeersveiligheid

ten

gevolge van een verhoging van het risico ter
hoogte

van

de

bestaande

potentiële

conflictpunten
De

Indien relevant worden de wijzigingen naar doorstroming op wegennet
beschreven. Een verhinderde doorstroming leidt tot grote verschillen in
snelheid, waardoor conflicten ontstaan en de verkeersveiligheid afneemt.
Andere veiligheidsaspecten op het wegennet zijn leesbaarheid,
eenvormigheid en het afdwingen van de gewenste snelheid aan hand van
de inrichting van de weg.

op

De uitbreiding zal een lichtere achteruitgang
betekenen

De effecten inzake verkeersveiligheid betreffen wijzigingen in het optreden
van het risico op verkeersongevallen. Specifieke aandacht gaat daarbij uit
naar de veiligheid van het langzaam verkeer.

situatie

verkeersveiligheid

uitbreiding

achteruitgang

zal

een

betekenen

aanzienlijke
van

de

verkeersveiligheid ten gevolge van één of
meerdere bijkomende conflictpunten
De uitbreiding zal een danig negatieve impact
hebben op de verkeersveiligheid ten gevolge
van een verhoogd risico ter hoogte van de
bestaande potentiële conflictpunten en van één

Tijdens de uitvoering van de werken wordt volgend significantiekader
gevolgd bij de beoordeling van de effecten. Hierbij wordt verondersteld dat
de werken in geen enkel geval een positief effect zullen hebben op de
verkeersveiligheid.

of meerdere bijkomende conflictpunten
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Verkeersleefbaarheid

Oversteekbaarheid

voor

voetgangers

–

gemiddelde

Beoordeling

wachttijd

Verkeersleefbaarheid wordt beschreven in termen van wijzigingen in het
optreden van sluikverkeer, wijzigingen van de intensiteiten op het lokaal
wegennet, wijzigingen in oversteekbaarheid voor zwakke weggebruikers,
… en heeft voornamelijk betrekking op de lokale wegen in de omgeving
van het projectgebied. In dit project bespreken we binnen de subdiscipline
mobiliteit het aspect verkeersleefbaarheid aan de hand van de capaciteit in
functie van de leefbaarheid alsook verkeersgerelateerde parameters uit de
11
verkeersleefbaarheidsindex (VLI)
op een kwalitatieve manier (
oversteekbaarheid, verkeerssnelheid, ongevallendichtheid). In de
subdiscipline ruimtelijke aspecten wordt het aspect leefbaarheid als een
component van de ruimtelijke kwaliteit besproken.

0-5 seconden

Goed

5-10 seconden

Redelijk

10-15 seconden

Matig

15-30 seconden

Slecht

Meer dan 30 seconden

Zeer slecht

Het significantiekader wordt opgehangen aan deze beoordeling. Als de
oversteekbaarheid één klasse op de beoordelingsschaal wijzigt, wordt dit
als een matig effect beschouwd. Een wijziging met twee klasses is een
significant effect en een wijziging van 3 klasses een zeer significant effect.
Verkeersleefbaarheid

Oversteekbaarheid
De oversteekbaarheid is een belangrijke parameter t.a.v. de
verkeersleefbaarheid. Een sterke toename of afname van het verkeer kan
respectievelijk leiden tot een verminderde of verbeterde oversteekbaarheid
van wegen voor voetgangers en fietsers.
De CROW-richtlijnen (aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen
de bebouwde kom) bieden een significantiekader voor de evaluatie van de
oversteekbaarheid van de wegen. De oversteekbaarheid wordt gerelateerd
aan de verkeersbelasting (aantal voertuigen per uur), het snelheidsregime
op de weg en de inrichting van de weg (lengte van de oversteek). De
oversteekbaarheid kan als volgt beoordeeld worden:

Zeer

significante

toename

van

de

Effectbeschrijving

Significantie

Zeer significant positief

+++

oversteekbaarheid
Significante toename van de oversteekbaarheid

Significant positief

++

Matige

de

Matig positief

+

de

Verwaarloosbaar

0

de

Matig negatief

-

of

beperkte

toename

van

oversteekbaarheid
Geen

of

verwaarloosbare

wijziging

in

oversteekbaarheid
Matige

of

beperkte

afname

van

oversteekbaarheid
Significante afname van de oversteekbaarheid

Significant negatief

--

Zeer

Zeer significant negatief

---

significante

afname

van

de

oversteekbaarheid

11

Asperges T. 1999. Is leefbaarheid te vatten in cijfers? Onderzoek objectieve

verkeersleefbaarheid in Mechelen. In: Verkeersspecialist nr 62. Asperges T. 2001.

Capaciteit i.f.v. de leefbaarheid
Daarnaast wordt gekeken of de verkeersintensiteit de maximale capaciteit
in functie van leefbaarheid overschrijdt. Indien dit het geval is, dan wordt
dit, ongeacht een eventueel beperkte procentuele stijging, als significant
negatief effect beschouwd.

Beleidskeuzes op basis van verkeersleefbaarheidsindex. In: Verkeersspecialist nr. 76.
Asperges T. & Vleugels I. 2001. Impact van verkeersonveiligheid en –onleefbaarheid.
Objectieve en subjectieve factoren. Deel III: verkeersleefbaarheid, Synthese

Een substantiële procentuele toename van het verkeer heeft een effect op
de verkeersleefbaarheid. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
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werfverkeer (tijdens de aanlegfase) en niet-werfverkeer (na realisatie van
de werken).
Vrachtverkeer tijdens de werken wordt als meer storend ervaren dan
autoverkeer maar is wel tijdelijk.

Volgend significantiekader wordt gevolgd bij de beoordeling van de
effecten (tijdens de exploitatie):
Verkeersleefbaarheid
Zeer

Werfverkeer tijdens de aanlegfase:
Een toename tot 15% wordt als matig negatief beschouwd, tussen
15 en 30% als significant negatief en meer dan 30% als zeer
significant negatief.
Een afname van het verkeer tot 15% wordt als matig positief
beschouwd, tussen 15 en 30% als significant positief en meer dan
30% als zeer significant positief.
Verkeer tijdens de exploitatie:
Een toename tot 25% wordt als matig negatief beschouwd, tussen
25 en 50% als significant negatief en meer dan 50% als zeer
significant negatief.
Een afname van het verkeer tot 25% wordt als matig positief
beschouwd, tussen 25 en 50% als significant positief en meer dan
50% als zeer significant positief.
Na de realisatie van de werken kan de beoordeling van het effect op de
verkeersleefbaarheid
als
gevolg van
een
wijziging
in
de
verkeersintensiteiten, worden gekoppeld aan de capaciteiten van de weg
in functie van de verkeersleefbaarheid. Daarbij worden de volgende
capaciteitswaarden gehanteerd:

significante

toename

van

de

Effectbeschrijving

Significantie

Zeer significant positief

+++

Significant positief

++

Matig positief

+

Verwaarloosbaar

0

Matig negatief

-

Significant negatief

--

Zeer significant negatief

---

verkeersleefbaarheid door een afname van het
verkeer met meer dan 50%
Significante

toename

van

de

verkeersleefbaarheid door een afname van het
verkeer met 25 tot 50%
Beperkte toename van de verkeersleefbaarheid
door een afname van het verkeer tot 25%
Geen

of

verwaarloosbare

wijziging

in

de

verkeersleefbaarheid (en de intensiteiten)
Beperkte afname van de verkeersleefbaarheid
door een toename van het verkeer tot 25%
Significante

afname

van

de

verkeersleefbaarheid door een toename van het
verkeer met 25 tot 50%
OF een overschrijding van de capaciteit van de
weg in functie van leefbaarheid (ongeacht een
wijziging in intensiteiten)
Zeer

significante

afname

van

de

verkeersleefbaarheid door een toename van het
verkeer met meer dan 50%
OF door een toename van het verkeer tot 50%
en een overschrijding van de capaciteit van de

Secundaire weg type III

Theoretische capaciteit

Capaciteit in functie van de

(pae/u/richting)

leefbaarheid (pae/u/richting)

1200

1200

Lokale weg type I

Parkeren

650

Lokale weg type II
Lokale weg type III

weg in functie van leefbaarheid

400
1000

250

Parkeeraanbod
Het parkeeraanbod houdt rekening met het bestaande aanbod en het
nieuwe gecreëerde aanbod. Het bestaande parkeeraanbod is het geheel
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van alle parkeerplaatsen die aanwezig zijn in en nabij de omgeving van het
project.
In overeenstemming met het vademecum Duurzaam Parkeerbeleid zullen
we het parkeeraanbod toetsen. Aandacht gaat hierbij uit naar het
faciliteren van langparkeerders (pendelaars) die overstappen op de trein
en vooral het stimuleren van multimodale verplaatsingen. Fietsparkeren is
daarbij van belang maar ook het tot op zekere hoogte aanbieden van
autoparkeerplaatsen.
De parkeerbehoefte voor een stationsomgeving is variabel en wordt
bepaald door diverse factoren: het aantal opstappende reizigers, het aantal
reizigers per vervoermiddel, de parkeerpolitiek van Haacht, de rol van het
Station als Park & Ride-parking, functies in de nabijheid van het station,….
De parkeeraanbodtoets geeft indicaties of er voldoende parkeerplaatsen
aanwezig zijn. Hiervoor wordt het volgende significantiekader
vooropgesteld:
Parkeren

Effectbeschrijving

Significantie

Project voldoet ruim in zijn eigen behoefte en

Significant positief

++

Project voldoet aan zijn eigen parkeervraag

Matig positief

+

Project maakt deels (< 25%) aanspraak op het

Verwaarloosbaar

0

Matig negatief

-

Significant negatief

--

Zeer significant negatief

---

biedt potenties om de parkeerdruk in de

14.1.2

Effectbespreking en –beoordeling

14.1.2.1

Bespreking van de aanlegfase

De uitvoering van de herinrichting van de stationsomgeving is voorzien
medio 2015 en zal gefaseerd verlopen. De oplevering van de werken wordt
voorzien in 2016-2017..
Bij de bouw van de brug wordt de aanvoer van ca. 27.000m³ grond
verwacht en kan daarbij gerekend worden op 1.800 vrachtwagens.
Voor de aanleg van de tunnel wordt de afvoer van ca. 32.500m³ grond
verwacht en kan daarbij gerekend worden op 2.167 vrachtwagens.
Voor de fiets- en voetgangerstunnel wordt de afvoer begroot op ca. 1.000
m³ grond en kan daarbij gerekend worden op 66 vrachtwagens (indien de
grond niet hergebruikt wordt).
Echter zal door de fasering van de werken, ook het grondverzet gespreid
verlopen over een periode van 2 jaar, kan aangenomen worden dat de
impact van het werfverkeer te verwaarlozen is i.f.v. huidige
verkeersstromen langsheen de N21.
Doordat de werken zich daarnaast ook hoofdzakelijk buiten de bestaande
wegenis bevinden, is de impact voor mobiliteit tijdens de aanlegfase als
verwaarloosbaar tot matig negatief (-/0) te beoordelen.

omliggende woonstraten te verlagen

14.1.2.2

Bespreking van de exploitatiefase

bestaande beschikbare aanbod
Er zijn voldoende parkeerplaatsen indien het
bestaande beschikbare aanbod voor 25% à

De effecten voor wat betreft mobiliteit zijn gelijkaardig voor wat betreft het
scenario met de brug of de tunnel.

50% in rekening wordt gebracht.
Er is net voldoende parkeerplaats indien het

Verkeersdoorstroming

bestaande beschikbare aanbod voor meer dan
50% in rekening wordt gebracht
Er is onvoldoende parkeerplaats ook indien het
bestaande beschikbare aanbod in rekening
wordt gebracht.

Het realiseren van de ongelijkvloerse spoorwegovergang zal er voor
zorgen dat de doorstromingsproblematiek op de N21 ter hoogte van de
stationsomgeving wordt opgelost en dat de lokale fileopbouw en wachtrijen
aan de overweg worden weggewerkt.
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Er is verder nog voldoende restcapaciteit op de N21 aanwezig, zowel voor
wat betreft het wegvakniveau als het kruispuntniveau. Door de verbetering
kan aangenomen worden dat de N21 meer verkeer zou kunnen
aantrekken dan in de huidige situatie. Echter dient daarbij opgemerkt te
worden dat het voornamelijk de kruispunten zijn die de capaciteit en aldus
ook de aantrekkingskracht van het verkeer langsheen de N21 bepalen. De
intensiteiten van en naar Brussel zullen daarbij bepaald worden door de
afwikkelingscapaciteit van het dubbel rotondecomplex aan KampenhoutSas. Zoals hoger aangegeven is er slechts een beperkte restcapaciteit
beschikbaar (7%) om het verkeer nog ter hoogte van dit kruispunt te
kunnen verwerken. Het aanzuigeffect van de herinrichting van de
stationsomgeving wordt verwacht aldus verwaarloosbaar tot matig negatief
(0/-) te zijn en daarbij aldus nauwelijks neveneffecten op te wekken. Dit is
ook niet te verwachten op verder gelegen wegvakken, zoals deze gelegen
ter hoogte van de kern van Haacht. De dichtstbijzijnde overwegen,
waarvan eventueel een verschuiving zou kunnen optreden, liggen op 2 km
(Tildonk-station) en meer dan 3 km (Boortmeerbeek-station). Als er al
verschuivingen zouden optreden door de aanzuiging naar de N21 dan zou
dit op de Wespelaarsebaan zijn. Maar de omrijrijfactor lijkt echter te groot
hiervoor en zoals gemeld laat de capaciteit ter hoogte van KampenhoutSas geen grote verschuivingen toe.

Bereikbaarheid
Met de herinrichting van de stationsomgeving wordt een betere
bereikbaarheid van het station beoogd, en dit voornamelijk voor het
openbaar vervoer en fiets. Ongeacht de realisatie van de tunnel of brug,
kan aangenomen worden dat de bereikbaarheid van de stationsomgeving
zal toenemen door de inrichting van een ongelijkvloerse kruising met de
spoorweg. Daarenboven wordt met de herinrichting van de
stationsomgeving ook rekening gehouden met de bereikbaarheid van
belangrijke functies in de stationsomgeving voor alle vervoersmodi
(brouwerij Haacht, brandweerkazerne, woningen nabij het station van
Haacht,…).

Gezien er in de huidige situatie filevorming optreedt ter hoogte van het
dubbel rotondecomplex wordt aangenomen dat ook na de herinrichting van
de stationsomgeving de routekeuzes zo goed als ongewijzigd blijven en
positieve effecten voor de stationsomgeving behouden blijven.

Op het vlak van bereikbaarheid met het openbaar vervoer kan het station
van Haacht, evenals de N21/N26, beschouwd worden als een toplocatie
voor het openbaar vervoer. Er is een groot aanbod aan openbaar vervoer,
zowel voor wat betreft de bus als voor de trein. De hoofdhalte voor het
openbaar vervoer aan het station van Haacht zal ingericht worden aan de
voet van de tunnel/brug, teneinde een goede bereikbaarheid te kunnen
garanderen. Tevens wordt met de aanleg van een vrije busbaan vanaf de
ongelijkgrondse kruising naar Kampenhout Sas (richting Brussel) en van
de ongelijkgrondse kruising naar de rotonde aan de Jennekensstraat in de
richting van Haacht de bereikbaarheid voor het openbaar vervoer
vergroot. Tevens is er rekening gehouden met de mogelijke passage van
de tram, die de bereikbaarheid met het openbaar vervoer nog gunstiger
zou kunnen beïnvloeden.

Met de herinrichting van de stationsomgeving van Haacht en de realisatie
van de ongelijkvloerse spoorwegovergang, zal de doorstroming langsheen
de N21 tussen de ‘ring’ om Haacht en het knooppunt Kampenhout-Sas
sterk verbeteren. Door de beperkte restcapaciteit (7%) van het dubbel
rotondecomplex aan Kampenhout-Sas, wordt verondersteld dat het
aanzuigeffect van de N21 enigszins beperkt tot verwaarloosbaar zal zijn.
Het effect op doorstroming kan daardoor aldus als verwaarloosbaar tot
matig negatief (0/-) worden beoordeeld.

Ook voor langzaam verkeer kan de bereikbaarheid van de site als gunstig
worden beoordeeld. Met de heraanleg van de bestaande
fietsvoorzieningen langsheen de N21 alsook een fiets- en
voetgangerstunnel ter hoogte van het station van Haacht in optimale
maatvoering (2,5m voor fietsers, 2,5m voor voetgangers), kan het fietsen
als voortransportmiddel worden gestimuleerd. Daarenboven wordt met de
herinrichting van de stationsomgeving ook aandacht besteed aan de
bereikbaarheid en toegankelijkheid voor minder mobiele mensen door
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afstemming van de hellingsgraden van de brug of de tunnel, de inrichting
van liften i.f.v. de perrontoegankelijkheid en maatvoering van de
voorzieningen voor langzaam verkeer.
Eveneens wordt er met de herinrichting van de stationsomgeving ook een
toename in de fietsparkeerplaatsen beoogd met aandacht voor vlotte
overstapmogelijkheden naar het openbaar vervoer. Deze fietsenstalling
wordt bij voorkeur overdekt ingericht, doordat veelaal pendelaars
(langparkeerders) van de fietsenstalling gebruik zullen maken.
Daarenboven kan in de fietsenstalling eveneens een zone voor
bromfietsparkeerplaatsen voorzien worden. Voor de grootte-orde van de
fietsparking gaan we er vanuit dat deze voldoende ruim en comfortabel
wordt aangeboden en dat deze wordt uitgebreid (bijvoorbeeld gelaagd)
wanneer de behoefte toeneemt.
Voor het gemotoriseerd verkeer zal tenslotte de bereikbaarheid ook
gunstig verbeteren. Immers zal door de ongelijkvloerse kruising aan het
station van Haacht de doorstroming langsheen de N21 tussen de ‘ring‘ om
Haacht en het dubbel rotondecomplex Kampenhout-Sas verbeteren en
aldus ook de bereikbaarheid van het station met de auto. De brug of tunnel
wordt eveneens afgestemd op passage van vracht verkeer (cfr. routering
zwaar verkeer in mobiliteitsplan Haacht) en houdt eveneens rekening met
de bereikbaarheid van belangrijke functies in de nabijheid van het station
o.m. brouwerij Haacht.
Uit de beoordeling blijkt dat de aanleg van een ongelijkgrondse kruising
van de N21 met de spoorweg niet tot significante doorstromingsproblemen
leidt op de N21, integendeel.
De
eventuele bijkomende
verkeersaanzuiging omwille van het wegwerken van de weerstand van de
huidige overweg is beperkt omwille van de beperkte restcapaciteit van de
rotonde van de N21 ter hoogte van Kampenhout-Sas. De situatie van de
toegang uit de lokale wegenis naar de N21 zal dus niet negatief wijzigen
en er worden geen omrijeffecten verwacht.

Het effect op bereikbaarheid kan door de herinrichting van de
stationsomgeving als matig tot significant positief (+/++) worden
beoordeeld. Voor alle vervoersmodi betekent de herinrichting van de
stationsomgeving een verbetering voor wat betreft de bereikbaarheid van
de stationsomgeving van Haacht en de aansluitende lokale wegen.
Verkeersveiligheid
Fietsers en voetgangers worden met de herinrichting van het station
volledig gescheiden gehouden van het gemotoriseerd verkeer door een
aparte fiets- en voetgangerstunnel en kunnen aldus conflictvrij de
spoorweg kruisen. Ten noorden van het station zal het fietspad doorlopen
via een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad, ten zuiden zal de fietstunnel
aansluiting geven op verhoogd aanliggende enkelrichtingsfietspaden,
conform de visie van de streefbeeldstudie voor de N26. Ook wordt met de
inrichting van de ongelijkvloerse kruising met de spoorweg ook het
veiligheidsrisico aan de spoorwegovergang opgeheven.
Daarenboven wordt ter hoogte van de schoolomgeving aan het station van
Haacht een herinrichting van de N21 vanaf de Oudestraat tot aan het
kruispunt met de Wespelaarsebaan – Grote Baan heringericht. De N21
kent bij deze herinrichting een 1x2-profiel, aanliggende verhoogde
fietspaden (1,75m) en aanliggende verhoogde voetpaden (1,50m). Aan de
oostzijde wordt het parkeren ook gekoppeld aan de groenstructuur en
wordt enkel langsparkeren mogelijk. De herinrichting van de
stationsomgeving leidt tot een verbetering van de verkeersveiligheid
doordat de fietsvoorzieningen heraangelegd worden, parkeren
gestructureerd wordt teneinde conflictpunten te beperken, en fietsers en
voetgangers en veilige en comfortabele ruimte ter beschikking krijgen.
Ter hoogte van de aansluiting van de brug kunnen mogelijk bijkomende
conflictpunten ontstaan. Het negatieve effect is daarbij het grootst ten
noorden van de stationsomgeving, waar fietsvoorzieningen over zullen
gaan in een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad en hierdoor conflicten
mogelijk zijn (interne conflicten tussen fietsers, fietsers uit onverwachte
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rijrichting voor autoverkeer,…). De aanleg van het dubbelrichtingsfietspad
richting de ‘Ring’ om Haacht is echter wel te verantwoorden door de
afwezigheid van woningen en zijstraten tussen de stationsomgeving en de
‘ring’ om Haacht, waardoor conflicten tussen fietsers en autoverkeer zo
goed als onbestaande zijn.
Op vlak van verkeersveiligheid is in beide scenario’s aandacht nodig voor
mogelijke conflictpunten ter hoogte van de aansluitingen van de brug of
tunnel. Omwille van de krappe uitwerking van de tunnel (binnen de
randvoorwaarden van het gekozen tracé en grondwatersituatie), zoals de
scherpe hellingsgraden en korte bochtstralen is de handhaving van een
strikt aangepast snelheidsregime noodzakelijk. Om deze reden scoort het
brugalternatief op vlak van verkeersveiligheid beter.
Het effect voor wat betreft de verkeersveiligheid kan aldus als matig tot
significant positief (+/++) worden beoordeeld doordat verkeersstromen
volledig gescheiden verlopen en aandacht aan comfortabele en veilige
voorzieningen voor alle weggebruikers wordt besteed.
Verkeersleefbaarheid
De verkeersleefbaarheid zal in de Neerstraat en de Donkstraat verbeteren
door de aanleg van een ongelijkvloerse kruising (ongeacht tunnel of brug)
ter hoogte van de spoorwegovergang op de N21. Tevens zal met de
ongelijkvloerse kruising de Neerstraat geknipt worden. Aandacht moet
uitgaan naar de verkeersleefbaarheid van de toegangsweg tot de parking.
Hierdoor kan aangenomen worden dat door de positieve effecten op de
doorstroming na de realisatie van de ongelijkvloerse spoorwegovergang,
ook de verkeersleefbaarheid in de omliggende lokale wegen zal
verbeteren. Sluiproutes worden met de verbetering van de doorstroming
ook minder aantrekkelijk, maar kunnen wel verschuiven naar nabijgelegen
knooppunten, met name het verkeersknooppunt Kampenhout-Sas.
Voorts wordt ook verondersteld dat met de herinrichting (geen onderdeel
van het hier beoordeeld project) van de N21, de omvorming van het

kruispunt Industriestraat x N21 naar een VRI-geregeld kruispunt en de
aanleg van fietsvoorzieningen, ongevallen (vnl. met betrokkenheid van
fietsers) zullen afnemen. Bijkomende snelheidsremmende maatregelen in
de Donkstraat en Neerstraat zullen verder ook de gepaste rijsnelheid van
het verkeer afdwingen. Ook de bereikbaarheid van deze lokale wegen kan
daardoor verhogen.
Er wordt verwacht dat het sluipverkeer doorheen de lokale wegen zal
afnemen of zelfs zal verdwijnen door de aanpassing van de
stationsomgeving en het knippen van de Neerstraat. Eveneens nemen
hierdoor conflictpunten af, circuleert er minder verkeer doorheen de lokale
woonwijken en betekent dit een matig positief tot significant positief
(+/++) effect voor de verkeersleefbaarheid.
Parkeren
Met de uitbouw van het station van Haacht als een openbaar
vervoersknooppunt en de rol van het station als een belangrijke
herkomstlocatie, is de opwaardering van het station van groot belang voor
een betere ontsluiting van Haacht en omgeving.
Met het oog op het duurzaam parkeerbeleid van Haacht, wordt daarbij ook
het parkeren in de stationsomgeving nader bekeken. Door de ligging van
het station buiten het centrum van Haacht, zal de auto ook na de inrichting
van de ongelijkvloerse kruising met de spoorwegovergang een belangrijk
voortransportmiddel blijven, hoewel er niettemin gestuurd wordt op
bereikbaarheid middels openbaar vervoer en de fiets. Om aan het
autoparkeren deels tegemoet te komen zal de pendelparking aan het
station van Haacht uitgebreid worden tot 300 autoparkeerplaatsen, zowel
aan de noord- als de zuidzijde van het station.
Het beoogde parkeeraanbod zal daarbij kunnen voorzien in de eigen
parkeerbehoefte en de parkeerdruk op de nabije omgeving afbouwen, mits
voldoende duurzame maatregelen genomen worden (verder uitbouwen
aanbod openbaar vervoer (vb. busverbinding Tremelo – Werchter –
Haacht).
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14.1.3
Echter kan het effect als verwaarloosbaar tot matig negatief worden
beoordeeld (0/-). Ter hoogte van het station van Wesepelaar is reeds ook
enige parkeerdruk waarneembaar. Met de uitbreiding van de
pendelparking aan het station van Haacht, kan aangenomen worden dat
dit ertoe zal leiden dat reizigers van het station van Wespelaar ook vanuit
het station van Haacht in zekere mate zullen vertrekken en daardoor
opnieuw enige parkeerdruk zal kunnen veroorzaken. Hiertoe is aldus een
sturend parkeerbeleid noodzakelijk ter promotie van duurzame
vervoersmodi, zoals dit inderdaad gekoppeld is aan het project. Een
beperkte uitbreiding van de pendelparking in Wespelaer kan eveneens
overwogen worden, maar mag niet ten koste gaan van het gebruik van de
fiets of het openbaar vervoer aldaar.
In dat opzicht wordt ook het aantal fietsstalplaatsen ter hoogte van het
station uitgebreid. In het parkeeronderzoek werd de fietsparkeerbehoefte
ingeschat op 350. In het project wordt hier ruim aan voldaan met 600
overdekte fietsstalplaatsen. Niettemin bevelen we aan dit te monitoren en
eventueel wanneer nodig in de toekomst nog uit te breiden. Bijkomend
worden in de fietsstallingen ook wielklemmen en aanbindsystemen
voorzien.
Met de herinrichting van de stationsomgeving wordt beoogd tegemoet te
komen aan de parkeerbehoefte van pendelaars en openbaar
vervoergebruikers. Met het uitbreiden van het parkeeraanbod naar 300
autoparkeerplaatsen en 600 fietsstalplaatsen nabij het station van Haacht,
wordt de parkeerdruk in de nabije omgeving opgevangen, maar is een
beperkte verschuiving van het aantal opstappende reizigers van het station
Wespelaar naar het station van Haacht mogelijk. Hierdoor kan
voorzichtigheidshalve het effect op het parkeren als verwaarloosbaar tot
matig negatief (0/-) worden beoordeeld.

Milderende maatregelen

Om eventuele negatieve effecten te milderen of om positieve te versterken
kunnen volgende milderende maatregelen geformuleerd worden:
Tijdens de aanlegfase dient het vrachtverkeer daarbij zoveel mogelijk
toegespitst worden op de N21 teneinde de leefbaarheid in de omliggende
straten (met name Neerstraat, Spoorwegstraat) niet onder druk te zetten.
Na de exploitatiefase dient promotie te worden gevoerd voor het gebruik
van duurzame vervoersmodi, teneinde de negatieve effecten van de
autopendel ten beperken.
De inrichting van de ontsluitingsweg van de pendelparking dient uitgevoerd
te worden met aandacht voor de lokale verkeersleefbaarheid en veiligheid.
Daarnaast kunnen volgende aanbevelingen geformuleerd worden:
Verder bestaat er eveneens de mogelijkheid om reizigers van Wespelaar
aan te trekken naar het station van Haacht, nu de parkeergelegenheid voor
het autoverkeer en fietsverkeer wordt uitgebreid. Een aanpassing van de
stationsomgeving van Wespelaar is aanbevolen (met beperkte uitbreiding
van de parkeercapaciteit) en zou reizigers moeten aanzetten het station
Wespelaar blijvend te gebruiken.
Anderzijds wordt ook de piste onderzocht de rotonde aan de
Industriestraat opnieuw te downgraden tot een verkeerslichtengeregeld
kruispunt en een verlengde bijzonder overrijdbare bedding. De omvorming
van het kruispunt naar een lichtengeregeld kruispunt zou daarbij het
sluipverkeer in de Donkstraat eveneens verder kunnen afbouwen.
Gegeven de huidige en berekende fietsstalbehoefte lijkt het aangewezen
om de bijkomende fietsstallingen gefaseerd te realiseren en periodiek te
evalueren. Indien hieruit blijkt dat de behoefte door het reeds aanwezige
aanbod fietsstallingen niet gedekt wordt, is een uitbreiding wenselijk. Dit
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aangezien een overgedimensioneerde fietsenstalling met teveel lege
plaatsen als onaantrekkelijk ervaren wordt.
Uitbreiding van de fietsstallingsplaatsen in de toekomst (monitoring).
Handhaving van het vermijden van parkeeroverlast in de omgeving.
Promotie voor duurzame vervoersmodi al tijdens de werken.
Aanleg van de vrije busbaan (en hierbij ook het openhouden van de
mogelijk tot aanleg van een tram).
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14.1.4

Synthese

Effectengroep
Tijdens de aanlegfase
Vrachtverkeer kan mogelijks

Alternatief brug

Alternatief tunnel

Alternatief met tram

Beoordeling

0/-

0/-

Idem als voor brug of tunnel

MM

Lokale wegennet zoveel als mogelijk vermijden
Vrachtverkeer indien mogelijk vermijden tijdens de spitsuren

Beoordeling na MM

0

verkeershinder geven

Tijdens de exploitatiefase
Doorstroming

Bereikbaarheid
Verkeersveiligheid

Verkeersleefbaarheid

Parkeren

MM
Beoordeling na MM
Beoordeling
Beoordeling
MM
Beoordeling
MM
Beoordeling na MM
Beoordeling
MM
Beoordeling na MM

0

Idem als voor brug of tunnel

0/0/Idem als voor brug of tunnel
Promotie duurzame mobiliteit (fiets, openbaar vervoer,…)
+
+
Idem als voor brug of tunnel
+/++
+/++
++ (bij passage tram)
++
+
Idem als voor brug of tunnel
inrichting van de ontsluitingsweg van de pendelparking dient uitgevoerd te worden met aandacht voor de lokale
verkeersleefbaarheid en veiligheid
+/++
+/++
Idem als voor brug of tunnel
++
0/-

++
0/-

Idem als voor brug of tunnel
Idem als voor brug of tunnel

Aanpassen stationsomgeving Wespelaar om verschuiving naar station Haacht te voorkomen
0
0
Idem als voor brug of tunnel
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14.1.5

Besluit

Het realiseren van de ongelijkvloerse spoorwegovergang zal er voor
zorgen dat de doorstroming op de N21 ter hoogte van de
stationsomgeving zal verbeteren en dat de lokale fileopbouw en wachtrijen
aan de overweg zullen worden weggewerkt. Op groter schaalniveau wordt
daarbij verwacht dat het aanzuigeffect van de ongelijkvloerse kruising
enigszins beperkt zal blijven en de rotonde aan Kampenhout-Sas hierin
maatgevend is.
Op het vlak van bereikbaarheid zal de stationsomgeving, die tevens een
toplocatie vormt voor het openbaar vervoer, voor alle vervoersmodi een
gunstige verbetering betekenen. Flankerende maatregelen in de
omgevende lokale straten zullen de bereikbaarheid aldaar eveneens
verzorgen.
De volledige scheiding van het gemotoriseerd verkeer en langzaam
verkeer, alsook de aanleg van veilige en comfortabele fietsvoorzieningen
langsheen de N21, brengt ook een gunstig effect met zich mee voor wat
betreft de verkeersveiligheid. Enkel ter hoogte van de aansluitingspunten
van de tunnel en de brug worden bijkomende conflictpunten gerealiseerd,
en dient hier bijkomende aandacht te worden besteed. Het brugalternatief
scoort voor wat betreft de verkeersveiligheid (door maatvoering en sterkere
snelheidshandhaving) hier beter dan de tunnel.
Voor de verkeersleefbaarheid wordt aangenomen dat door de
verbeteringen in de verkeersdoorstroming, het aandeel sluipverkeer in de
omliggende straten zal afnemen tot zelfs verdwijnen (knippen Neerstraat).
Hierdoor zal ook de verkeersleefbaarheid gunstig verbeteren bij de
realisatie van de ongelijkvloerse kruising.
Tenslotte zal het effect voor het parkeren eerder beperkt blijven door de
geringe uitbreiding van de pendelparking en de focus op een duurzaam
parkeerbeleid met als doel alternatieve vervoerswijzen als voortransport
naar het station te promoten. Wat de rol van de stationsomgeving van
Haacht als multimodaal overstappunt zeker zal bevorderen.

14.1.6

Leemten in de kennis

Er is nog enige onzekerheid over de stelplaats van De Lijn en aldus het
effect op de bereikbaarheid van de stelplaats na de herinrichting van de
stationsomgeving. De milieuvergunning voor de huidige stelplaats van De
Lijn aan het station van Haacht werd verleend tot september 2019. Een
mogelijke herlokalisatie van de stelplaats is door De Lijn en de provincie
Vlaams-Brabant in onderzoek maar is tot op heden nog niet gekend. Er
werd daarom in eerste instantie uitgegaan van een behoud van de
stelplaats op zijn huidige locatie (met de huidige bezetting) in afwachting
van een nieuwe locatie.

14.1.7

Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie
Permanente monitoring parkeerbehoefte fietsverkeer pendelparking
stationsomgeving Haacht. Bij voltallige bezetting kan een uitbreiding
van het aanbod overwogen worden. Handhaving van het vermijden
van parkeeroverlast in de omgevende straten.
Een permanente monitoring en evaluatie van de verkeersstromen,
van het aantal ongevallen en van eventuele sluiproutes binnen het
studiegebied wordt aanbevolen (bijvoorbeeld op de rotonde
Zoellaan x Jennekensstraat).
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14.2

Geluid

14.2.2

Effectbespreking en –beoordeling

14.2.1

Methodologie

14.2.2.1

Aanlegfase

Binnen de discipline geluid
worden volgende effectgroepen
onderscheiden:
Het omgevingsgeluid voor de woningen op de Provinciesteenweg ter
hoogte van de ontkoppeling van doortocht;
Het omgevingsgeluid voor de woningen in de Neerstraat.
Voor wegverkeersgeluid wordt een beroep gedaan op onderstaand
significantiekader. De evaluatie van de significantie van de wijziging in
geluidimmissies voor wegverkeer ter hoogte van de woningen in het
studiegebied gebeurt als volgt:
Tabel 14-1: Significantiekader voor effect op het omgevingsgeluid door
verkeer
Effectbeschrijving
Zeer
significant
positief
Significant positief

Signific
antie
+++

Effect op het omgevingsgeluid

++

verlaging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of
meer
verlaging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A)

Matig positief

+

verlaging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A)

verwaarloosbaar

0

Matig negatief

-

verlaging/verhoging van het omgevingsgeluid < 1
dB(A)
verhoging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A)

Significant negatief

--

verhoging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A)

Zeer
significant
negatief

---

verhoging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of
meer

Voor de aanlegfase kunnen er 3 items van belang zijn : het werfverkeer, de
werken zelf en de voorbereidende werken in het bijzonder het plaatsen van
damwanden. De aanleg van het project zal gefaseerd verlopen.
Werfverkeer
De aanleg van het project zal gefaseerd verlopen zodat ook het
grondverzet gefaseerd zal verlopen. Gezien de spreiding van het
grondverzet over +/- 1 à 2 jaar gebeurt is het aantal vrachtwagens te
verwaarlozen t.o.v. de huidige verkeerstroom.
Bouw van project
Voor de bouw van een dergelijk project worden diverse werktuigen ingezet
en het is onmogelijk om hiervoor exacte geluidsniveaus te berekenen.
Belangrijk is te vermelden dat de geluidsemissie van werktuigen in open
lucht beperkt is door het KB van 14/2/2006. Werfmachines moeten voldoen
aan de grenswaarden opgenomen in bijlage XI bij dit KB. Het toelaatbaar
geluidsvermogenniveau bedraagt bijvoorbeeld voor nieuwe graafmachines
93 dB(A) bij een vermogen onder 15kW en (80+11lgP) dB(A) bij een
vermogen boven 15 kW (P).
We verwachten een verhoging van het omgevingsgeluid ter hoogte van de
meest nabijgelegen bewoonbare vertrekken en dit zeker ter hoogte van de
woningen in de Neerstraat. Overdag zal deze hinder enigszins beperkt
zijn. Indien echter ook ’s nachts zou gewerkt worden, is de hinder uiteraard
het grootst en kan ook slaapverstoring optreden.
Aanbrengen van wanden
Voor de eventuele heiwerken (damplanken) voor de aanleg van tunnel of
brug kunnen de kraan voor de levering van de damplanken en de
heimachine tegelijkertijd in werking zijn.
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Het heien van pijlers/damplanken kan aanleiding geven tot hoge
geluidsdrukniveaus en dan vnl. in die gevallen waar impact zich voordoet.
In onderstaande tabel zijn de te verwachten geluidsdrukniveaus
(equivalent) terug te vinden.
Activiteit

Heien damwanden

Lwr
in
dB(A)
130

Afstand tot activiteit
60
65
70
dB(A)
dB(A) dB(A)
550
350
225

75
dB(A)
125

80
dB(A)
75

Deze overdrachtsberekeningen werden uitgevoerd volgens de ISO 9613 voor een standaard
luchtabsorptie bij een luchtvochtigheid van 70 % en temperatuur van 10 °C.

De weergegeven bronsterkte is gebaseerd op gemiddelde waarden op
basis van praktijkmetingen. Grote variaties in bronsterkte zijn in de praktijk
mogelijk. De gegeven afstanden zijn dan ook niet meer dan indicatief en
kunnen niet als harde grenswaarden worden gehanteerd.
Het heien van damplanken brengt eveneens trillingen met zich mee. De
intensiteit hiervan is afhankelijk van het heiwerk en de grondslag. In het
algemeen zijn overdag trillingsniveaus tot een niveau van 2 à 3 mm/s
(piekwaarden) gedurende korte tijd wel acceptabel. Indien het heiwerk
gedurende enkele maanden gedurende de dag dezelfde woning belast,
daalt de grens van het acceptabele trillingsniveau snel tot niveaus van de
orde van 0,2 – 0,3 mm/s. Het bodemprofiel en het type, de zwaarte en de
duur van het heiwerk bepalen de aan te houden afstand waarbuiten in het
algemeen het geproduceerde trillingsniveau acceptabel is.
Gedurende de avond en de nacht mag het trillingsniveau niet hoger
worden dan 0,2 – 0,3 mm/s (piekwaarden), onafhankelijk van de duur van
het heien.
Activiteit
Heien damwanden

Indien uitgegaan wordt van volgende richtwaarden (cfr. DIN 4150 deel
2,1999):
zeldzaam optredende trillingen (4 mm/s) of KB 4;
niet storende trillingen (0.15 mm/s) of KB 0.15;
waarnemingsdrempel (0.10 mm/s) of KB 0.1
zal het trillingsniveau bij het heien van damplanken pas voor afstanden
boven 145 meter beneden de waarnemingsdrempel gelegen zijn.
Kortom, indien voor deze techniek wordt gekozen kan er zeker
trillingshinder en geluidshinder optreden ter hoogte van de woningen in de
Neerstraat. Het tijdstip en de duurtijd van de werkzaamheden is van
belang om de hinder te beperken. Een goede communicatie is
noodzakelijk.
Er zijn echter diverse technieken voor het heien van damplanken of palen.
Het heien van palen en damplanken kan gebeuren met lichte of zware
hamers. Voorbeelden van zware impactmachines zijn valhamers,
dieselhamers, zware enkelwerkende pneumatische hamers en
stoomhamers. Bij deze is het gewicht van de valhamer gelijk aan het
gewicht van de paal of plank. Lichte impactmachines bestaan meestal uit
dubbelwerkende pneumatische hamers. Trilapparatuur voor het intrillen
van palen valt meestal onder de categorie van de zware machines.
De trillingshinder veroorzaakt door het heien is afhankelijk van het gewicht
van het heiwerktuig, de snelheid van de impact, de impacttijd, de vorm van
de paal, de grondsoort (omliggend als onderliggend), de diameter van de
paal en de rechtheid van de paal.
Op onderstaande figuur wordt een illustratie gegeven van de energetische
impact op het verwacht trillingsniveau aan het grondoppervlak als functie
van de afstand tot het heiwerktuig.

Afstand waarbuiten trillingsniveau lager is dan x [m]
0,1 mm/s 0,5 mm/s 1 mm/s 5 mm/s
10 mm/s
145
80
55
12
4
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Tabel 14-2: Toelaatbare duur heiwerkzaamheden i.f.v. valenergie en afstand
Afstand (m)
Energie valhamer (kJ)
Damplank
– 50
100
200
Woning
20
1u
Niet toegelaten
Niet toegelaten
50
11 u
5,4 u
2,7 u
100
Volledige
Volledige
Volledige
dagperiode
dagperiode
dagperiode

Figuur 14-1. Trillingsniveaus i.f.v. afstand i.f.v. energie valhamer
Afhankelijk van de bodemgesteldheid kunnen afwijkingen zich voordoen tot ca. een factor 3 in
het trillingsniveau.

Voor de trillingshinder aan personen in gebouwen is de algemene vereiste
dat de effectieve trillingswaarde bij de ontvanger elk ogenblik steeds lager
dient te zijn dan 5 mm/s, hetgeen betekent dat er voor een energie E = 50
kJ een verboden heizone is op een afstand van 15 m van de woningen,
resp. 22 m voor 100 kJ, 29 m voor 200 kJ, 34 m voor 300 kJ en 38 m voor
400 kJ.
Voor trillingswaarden groter dan 1,2 mm/s en kleiner dan 5 mm/s zijn de
dagelijkse werktijden van de heimachine en aldus de blootstellingsduur
bepalend. In onderstaande tabel wordt een simulatie voorgesteld van de
toelaatbare werktijden/dag van de heimachine in functie van de afstand
heipaal-woning en de energie van de valhamer.

Teneinde geen structurele schade te bekomen, moet het momentane
trillingsniveau aan de fundering van de woning steeds lager zijn dan 5
mm/s gedurende de volledige werkperiode, hetgeen betekent dat er voor
een energie E = 50 kJ een verboden heizone is op een afstand van 21 m
van de woningen, resp. 28 m voor 100 kJ, 37 m voor 200 kJ, 43 m voor
300 kJ en 49 m voor 400 kJ. Heien van palen en damplanken op afstanden
korter dan 50 m van woningen en andere bouwkundige constructies kan
aldus, afhankelijk van de ‘drop’-energie, schade veroorzaken. Aangezien
voor het heien van damplanken een afstand van 145 m nodig is opdat het
trillingsniveau beneden de waarnemingsdrempel komt te liggen zullen
verschillende woningen nabij het projectgebied te maken krijgen met
trillingen.

14.2.2.2

Exploitatiefase

Hierna wordt het effect berekend van de situatie voor de overbrugging van
de spoorlijn door een brug en daarna het effect indien de N21 in
ondertunneling wordt aangelegd. Een bijkomend scenario wordt berekend
indien de vrije bus baan door een tram wordt vervangen.
Volgende verkeersgegevens werden voor deze situatie zowel brug als
tunnel gehanteerd :
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De berekende geluidsniveaus en geluidscontouren voor Lden en LAeq,dag
worden hierna weergegeven.
Tabel 14-3 : berekende geluidsniveaus voor LAeq,dag en Lden voor ‘brug’
tracé met busbaan
LAeq,T (dB(A))
Lden (dB(A))
Mpt
Adres
Dag
Dag
Berekend
Berekend
Provinciesteenweg 11, 3150 Haacht
1
54
55
Neerstraat 178, 3150 Haacht
2
64
66

We herhalen hier nog even het voorgesteld toetsingskader (voorstel !) dat
momenteel door de overheid wordt gehanteerd indien milderende
maatregelen moeten worden uitgewerkt:
Type infrastructuur
Voor wegverkeer

Situatie
Nieuwe woonontwikkeling
Nieuwe wegen langs bestaande
bewoning (omleiding)
Bestaande wegen langs bestaande
bewoning (bestaande provincieweg)

Lden

Lnight

55 dB(A)
60 dB(A)

45 dB(A)
50 dB(A)

70 dB(A)

60 dB(A)

B

Provinciesteenweg thv
brandweerkazerne, Haacht
Provinciesteenweg 21, Haacht

C

Provinciesteenweg 18, Haacht

A

D

Thv het station, Haacht

E

Stationsstraat 220, Haacht

62
57
70
57
67

64
58
71,5
58
68

Omleidingstracé van de N21 via brug over spoorlijn
Voor de projectgegevens zoals de inplanting van de brug, hoogte t.o.v. het
maaiveld en ligging baanvakken verwijzen we elders naar het rapport.
Deze geometrische eigenschappen worden in het geluidsmodel
meegenomen. Er wordt gerekend met de bovenstaande verkeersgegevens
en dit volgens de SRM II. De verkeersgegevens van 2012 worden
gehanteerd. De verwachte stijging van het verkeer na realisatie van deze
omleiding is niet van die orde dat er stijging van meer dan 1 dB(A) tov de
berekende geluidsniveaus zou optreden.
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Figuur 14-2 : Lden contouren voor toekomstige situatie – brug met busbaan
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Figuur 14-3 : LAeq,dag contouren voor toekomstige situatie – brug met busbaan
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Op basis van deze berekening wordt al een overschrijding van de Lden
verwacht. We stellen wel vast, zoals verwacht dat voor de woningen langs
de Provinciesteenweg die zich tussen de op en afritten van het
omleidingstracé bevinden er nu een opmerkelijke reductie van het
wegverkeersgeluid optreedt. Er treedt zelfs een reductie van het
wegverkeer op van meer dan 10 dB(A), terwijl dit voor de woning in de
buurt van de brug dan weer een verhoging is van meer dan 10 dB(A) zelfs
bijna 15 dB(A). Indien voor een brug wordt gekozen zijn milderende
maatregelen absoluut noodzakelijk.
Omleidingstracé van de N21 via brug over spoorlijn – inclusief
trambaan i.p.v. busbaan
Voor de projectgegevens zoals de inplanting van de brug, hoogte t.o.v. het
maaiveld en ligging baanvakken: zie hoger. Deze geometrische
eigenschappen worden in het geluidsmodel meegenomen.
De berekende geluidsniveaus en geluidscontouren voor Lden en LAeq,dag
worden hierna weergegeven indien de busbaan door een tramlijn
vervangen wordt (frequentie van ½ uur per rijrichting) :
Tabel 14-4 : berekende geluidsniveaus voor LAeq,dag en Lden voor ‘brug’
tracé met trambaan
LAeq,T (dB(A))
Lden (dB(A))
Mpt
Adres
Dag
Dag
Berekend
Berekend
Provinciesteenweg 11, 3150 Haacht
1
54
55
2

Neerstraat 178, 3150 Haacht

65

66

62

64

B

Provinciesteenweg thv
brandweerkazerne, Haacht
Provinciesteenweg 21, Haacht

57

58

C

Provinciesteenweg 18, Haacht

70

71,5

D

Thv het station, Haacht

57

58

E

Stationsstraat 220, Haacht

67

68

A
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Figuur 14-4 : Lden contouren voor toekomstige situatie – brug met trambaan

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 169 van 327

Effectbespreking per discipline op projectniveau

Figuur 14-5 : LAeq,dag contouren voor toekomstige situatie – brug met trambaan
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We stellen vast dat er weinig verschil is met een brug met busbaan. Het
wegverkeer blijft bepalend voor het wegverkeersgeluid. Dezelfde
beweringen naar de woningen in de Provinciesteenweg en de Neerstraat
blijven ook hier van toepassing.
Omleidingstracé van de N21 via tunnel onder spoorlijn
Voor de projectgegevens zoals de inplanting van de tunnel, diepte t.o.v.
het maaiveld en ligging baanvakken verwijzen we elders naar het rapport.
Deze geometrische eigenschappen worden in het geluidsmodel
meegenomen. We gaan er wel vanuit dat de tunnelmonden (wanden)
geluidsabsorberende worden uitgevoerd. Dit is noodzakelijk in een
omgeving waar er zich woningen op korte afstand tot de tunnelmonden
bevinden.
Er wordt gerekend met de bovenstaande verkeersgegevens en dit volgens
de SRM II. De berekende geluidsniveaus en geluidscontouren voor Lden
en LAeq,dag worden hierna weergegeven.
Tabel 14-5 : berekende geluidsniveaus voor LAeq,dag en Lden voor ‘tunnel’
tracé met busbaan
LAeq,T (dB(A))
Lden (dB(A)) Dag
Mpt
Adres
Dag
Berekend
Berekend
Provinciesteenweg 11, 3150 Haacht
1
50
51
2

Neerstraat 178, 3150 Haacht

B

Provinciesteenweg thv
brandweerkazerne, Haacht
Provinciesteenweg 21, Haacht

C

Provinciesteenweg 18, Haacht

A

D

Thv het station, Haacht

E

Stationsstraat 220, Haacht

54

56

61
54
70
55
66,5

63
55
71,5
54
68
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Figuur 14-6 : Lden contouren voor toekomstige situatie – tunnel met busbaan
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Figuur 14-7 : LAeq contouren voor toekomstige situatie – tunnel met busbaan
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Indien we alle situaties langs elkaar zetten bekomen we volgende
tabel :
Tabel 14-6 : berekende geluidsniveaus voor Lden voor de tunnel en brug
alternatief tov de huidige situatie
Mpt

1
2

Adres
Provinciesteenweg 11, 3150
Haacht
Neerstraat 178, 3150 Haacht

D

Provinciesteenweg thv
brandweerkazerne, Haacht
Provinciesteenweg 21,
Haacht
Provinciesteenweg 18,
Haacht
Thv het station, Haacht

E

Stationsstraat 220, Haacht

A
B
C

Lden (dB(A))
Huidig

Lden (dB(A))
Brug

Lden (dB(A))
Tunnel

66
50

55
66

51
56

71

64

63

70

58

55

71,5
71
71

71,5
58
68

71,5
54
68

Dit wordt gevisualiseerd in onderstaande verschilkaarten:
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Figuur 14-8 : Verschilkaarten geluid voor brug (links) en tunnel (rechts)
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Kortom, volgende effecten zonder milderende maatregelen kunnen we
verwachten ten gevolge het omleidingstracé
Voor het ‘brug’ tracé een beduidende verhoging voor de woningen
in de Neerstraat en ten noorden voor de woningen langs de
Provinciestraat. Hiervoor worden milderende maatregelen
voorgesteld
Voor het ‘brug’ en ‘tunnel’ tracé een beduidende vermindering door
het ontkoppelen van de huidige N21 – het opheffen van de
doortocht zorgt voor een beduidende vermindering van Lden
Voor het ‘tunnel’tracé is er wel nog een verhoging van het
wegverkeersgeluid in de Neerstraat maar er wordt in Neerstraat
178 nu wel voldaan aan de voorgesteld norm voor Lden
Tevens vermelden we kort dat we langs de omleidingsweg geen
trillingshinder verwachten vermits trillingshinder hoofdzakelijk voorkomt bij
oneffenheden. Tevens is de afstand van de woningen tot deze
omleidingsweg voldoende groot. Gezien de doortocht door dit project
opgeheven wordt, is dit zelfs een positief effect voor de woningen langs de
Provinciesteenweg waar er nu wel vrachtwagens passeren. Vooral ter
hoogte van de spoorovergang bestaat de mogelijkheid dat hier
trillingshinder optreedt.

14.2.2.3

Effectbespreking ten opzichte van het ontwikkelingsscenario

Dezelfde effecten zullen zich ook in het ontwikkelingsscenario voordoen.

14.2.3

Milderende maatregelen

reeds heersende LAeq,T – niveaus in de huidige situatie. T.h.v. wegenis
waar men in de huidige situatie enkel plaatselijk verkeer kent en waar het
omgevingsgeluid uitgedrukt in LAeq,T nog gunstig is kan men een negatief
effect verwachten, maar dit is toch zeer sporadisch gezien het gering
aantal vrachtwagenritten en gezien de afwikkeling van het werfverkeer niet
langs dergelijk type wegen dient te verlopen (cfr. discipline mobiliteit).
Ten gevolge van de ingezette machines met name ook de
heiwerkzaamheden kan zich, weliswaar tijdelijk, op korte afstand
tot de werkzaamheden aanzienlijke geluidshinder voordoen.
Daarom moeten een aantal milderende maatregelen worden
getroffen om de lawaaihinder maximaal te beperken:
Communicatie met de omwonenden. Bijvoorbeeld door het
aanstellen van een contactpersoon, het opgeven van een ‘groen’
telefoonnummer;
Duidelijk aangeven hoelang de werken per werkzone zullen duren.
Eventuele werkingstijden in functie van examenperiodes,
verlofperiodes e.d. afspreken
Onderhoudstoestand van de machines is van zeer groot belang;
Lossen van materiaal : vermijden van impacten, dichtklappen van
laadkleppen;
Maximaal gebruik maken van aanwezige objecten om
afschermingen te krijgen. Bijvoorbeeld de machines plaatsen
achter terreinoneffenheden of opgestapelde gronden.
Gebruik van geluidsarme machines (zie desbetreffende Europese
wetgeving en KB van 14/2/2006) is verplicht.
Werkzaamheden enkel in de dagperiode voorzien
Regelmatige controlemetingen zijn wellicht nuttig.
De volgende maatregelen dienen genomen te worden inzake het heien
van damplanken:

14.2.3.1 Aanlegfase
De vrachtwagenbewegingen op de hoofdaanvoerwegen van en naar de
verschillende werkzones leveren een verwaarloosbare bijdrage aan de

Geen heiwerkzaamheden uitvoeren op afstanden korter dan 100 m
van woningen ‘s nachts én niet langdurig overdag;
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Geen heiwerkzaamheden uitvoeren op afstanden korter dan 50 m
van woningen zonder bijkomende controlemetingen;
Goede keuze van de buffer tussen hamer en paalhoofd;
Goede uitlijning tussen de excitator en de aslijn van de paal;
Initiële buiging van de palen trachten te voorkomen;
Heien met lagere valhoogte;
Gebruik van palen met een zo klein mogelijke diameter;
Indien trilapparatuur gebruikt wordt, zo hoogfrequent mogelijk
(>30Hz);
Tijdens de winter de bevroren korst eerst uitboren vooraleer het
heien te starten;
Gebruik van ter plaatse gegoten palen.

Net over de spoorlijn moeten absorberende schermen ten westen van de
omleidingsweg voorzien worden opdat het omgevingsgeluid aan de
achterkant van deze woningen (Provincieweg 44 tot 54). De lengte
bedraagt +/- 120 m. Ook deze milderende maatregel kan bij verdere
uitwerking en na de geluidsstudie verder geconcretiseerd worden.
De ligging van de geluidsschermen wordt hierna indicatief weergegeven.

Indien aan bovengestelde maatregelen niet kan voldaan worden, dienen in
ieder geval controlemetingen uitgevoerd te worden, teneinde mogelijke
schade en hinder aan de omliggende bouwwerken te evalueren.

14.2.3.2 Na ingebruikname van het project
Milderende maatregelen voor brug
Opdat enerzijds de voorgestelde richtwaarde voor Lden ter hoogte van de
woningen in de Neerstraat en ook in de achtertuinen van de woningen
langs de Provinciesteenweg (ter hoogte van de noordelijke aansluiting van
de omleidingsweg met de N21- woningen 44 tot 54) is het nodig dat er
absorberende geluidsschermen of gelijkwaardig worden voorzien. Er
moeten ten zuiden van de omleidingsweg en dit vanaf de aftakking van de
bestaande N21 tot net na de bocht voor de spoorlijn absorberend
schermen worden voorzien ter bescherming van de woningen in de
Neerstraat (160 tot 192). De lengte van het scherm bedraagt +/- 300 m.
Wel kan dit bij de verdere uitwerking van het project nog
geconcretiseerd/bijgestuurd worden (juiste dimensionering enz.. ) nadat
alles nog duidelijker in kaart is gebracht aan de hand van een
geluidsstudie.

Figuur 14-9 : Ligging van de nodig geluidsscherm van 3 m hoog over een
lengte van 300m langs de omleidingsweg (brug)

De geluidscontouren voor deze situatie voor de brug met de nodige
absorberende geluidsschermen wordt hierna gegeven :
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Milderende maatregelen voor de tunnel
Ook voor de tunnel dienen vanaf de aftakking ten zuiden van de spoorlijn
ook nog een geluidsscherm te worden voorzien. Dit om enkele woningen in
de Neerstraat af te schermen (192, 190,..). Vermits de omleidingsweg
daarna al naar de tunnel begint af te zakken is dit scherm een stuk korter
dan voor de brug. We vermelden nogmaals dat de tunnelmonden tegen de
wand absorberende moeten gemaakt worden. Ook deze milderende
maatregel kan bij verdere uitwerking en na de geluidsstudie verder
geconcretiseerd worden.

Figuur 14-10 : Lden contouren voor toekomstige situatie voor brug met MM

Figuur 14-11 : Ligging van de nodig geluidsscherm van 3 m hoog over een
lengte van 110 m langs de omleidingsweg net voor de toegang van de tunnel
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Dit heeft volgende effecten op het Lden niveau :
Mpt

Adres

D

Provinciesteenweg 21,
Haacht
Provinciesteenweg 18,
Haacht
Thv het station, Haacht

E

Stationsstraat 220, Haacht

B
C

Lden (dB(A))
Huidig

Lden (dB(A))
Brug

Lden (dB(A))
Tunnel

70

56

54

71,5
71
71

71,5
58
68

71,5
54
68

We benadrukken nogmaals dat als het PRUP doorgaat en de invulling
concreet wordt dat gelijkaardige milderende maatregelen zoals voorgesteld
ook ten noorden van het tracé nodig zullen zijn om het wegverkeersgeluid
te milderen. Vermits dit nog niet concreet is, is het onmogelijk om een
geluidsscherm hiervoor te dimensioneren. Dit moet wel opgevolgd worden
in het vervolgtraject.

Figuur 14-12 : Lden contouren voor toekomstige situatie voor tunnel met MM

Tabel 14-7 : berekende geluidsniveaus voor Lden voor de tunnel en brug
alternatief tov de huidige situatie na mildering
Mpt

1
2
A

Lden (dB(A))
Huidig

Lden (dB(A))
Brug

Lden (dB(A))
Tunnel

Provinciesteenweg 11, 3150
Haacht
Neerstraat 178, 3150 Haacht

66
50

54
54

50
55

Provinciesteenweg thv
brandweerkazerne, Haacht

71

64

64

Adres
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14.2.4

Synthese

14.2.4.1

Aanlegfase

Effectengroep
Omgevingsgeluid t.h.v.
woningen in de Neerstraat
en voor woningen thv
aansluiting omleidingsweg
met huidige N21

Beoordeling
Milderende maatregel
Aanbeveling

Beoordeling met MM

14.2.4.2

Alternatief brug
-Diverse maatregelen zie tekst

Alternatief tunnel
-Diverse maatregelen zie tekst

Alternatief met tram
-Diverse maatregelen zie tekst

Vooral goede communicatie en
geluidsarme werktechnieken – enkel
overdag werkzaamheden
-

Vooral goede communicatie en
geluidsarme werktechnieken – enkel
overdag werkzaamheden
-

Vooral goede communicatie en
geluidsarme werktechnieken – enkel
overdag werkzaamheden
-

Exploitatiefase

Effectengroep
Omgevingsgeluid t.h.v.
woningen in de Neerstraat
van 160 tot 192

Omgevingsgeluid t.h.v.
woningen langs
provinciesteenweg van 6 tot
20 en van 3 tot 15
Omgevingsgeluid t.h.v.
woningen langs
provinciesteenweg van 44
tot 54 – achterkant

Alternatief met tram
--Idem als voor brug of tunnel

Bemerking
Beoordeling met MM
Beoordeling

Alternatief brug
Alternatief tunnel
---Absorberend geluidsscherm of
Absorberend geluidsscherm of
gelijkwaardig ten zuiden van
gelijkwaardig ten zuiden van
omleidingsweg over 300 m
omleidingsweg over 110 m
Lden wordt gerespecteerd maar wegverkeersgeluid stijgt < 6 dB(A)
--++(+)
++(+)

Beoordeling

--

-

Idem als voor brug of tunnel

Bemerking

Lden wordt niet gerespecteerd en
wegverkeersgeluid stijgt < 6 dB(A)
Absorberend geluidsscherm of
gelijkwaardig
-

Lden wordt gerespecteerd maat
wegverkeersgeluid stijgt < 3 dB(A)
Lden wordt gerespecteerd

Idem als voor brug of tunnel

-

Idem als voor brug of tunnel

Beoordeling
Milderende maatregel

Milderende maatregel
Beoordeling met MM

Idem als voor brug of tunnel
++(+)
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14.2.5

Besluit

Tijdens de aanlegfase wordt een verhoging van het omgevingsgeluid ter
hoogte van de meest nabijgelegen bewoonbare vertrekken en dit zeker ter
hoogte van de woningen in de Neerstraat verwacht door inzet van
machines voor bouw van het project.
Indien voor het heien van damplanken wordt gekozen kan er zeker
trillingshinder en geluidshinder optreden ter hoogte van de woningen in de
Neerstraat.
Het tijdstip en de duurtijd van de werkzaamheden is van belang om de
hinder te beperken. Een goede communicatie is noodzakelijk. Ook dient
voldaan te worden aan de vigerende wet- en regelgeving. Verder zijn
geluidsarme machines, goed onderhoud van de machines, regelmatige
controlemetingen, werken enkel tijdens dagperiode, maatregelen bij lossen
van materiaal, maximaal afschermen van objecten en controlemetingen
van belang.
Voor het heien van damplanken of palen dient een gepaste techniek
gekozen te worden. Geen heiwerkzaamheden uitvoeren op afstanden
korter dan 100 m van woningen ‘s nachts én niet langdurig overdag. Geen
heiwerkzaamheden uitvoeren op afstanden korter dan 50 m van woningen
zonder bijkomende controlemetingen.
Indien aan bovengestelde maatregelen niet kan voldaan worden, dienen in
ieder geval controlemetingen uitgevoerd te worden, teneinde mogelijke
schade en hinder aan de omliggende bouwwerken te evalueren.

alles nog duidelijker in kaart is gebracht
geluidsstudie.

aan de hand van een

Bij de realisatie via tunnel onder de spoorlijn is ook een duidelijke reductie
van het wegverkeersgeluid ter hoogte van de woningen in de
Provinciesteenweg tussen de aansluitingen van het omleidingstracé. Voor
het ‘tunnel’tracé is er wel nog een verhoging van het wegverkeersgeluid in
de Neerstraat maar er wordt in Neerstraat 178 nu wel voldaan aan de
voorgesteld norm voor Lden. Ook voor de tunnel dienen vanaf de aftakking
ten zuiden van de spoorlijn ook nog een geluidsscherm te worden
voorzien. Ook deze milderende maatregel kan bij verdere uitwerking en na
de geluidsstudie verder geconcretiseerd worden.
We vermelden nogmaals dat de tunnelmonden tegen de wand
absorberende moeten gemaakt worden.
Op vlak van trillingen is er een positief effect voor de woningen langs de
Provinciesteenweg waar er nu wel vrachtwagens passeren.
Dezelfde effecten zullen zich ook in het ontwikkelingsscenario voordoen.

14.2.6

Leemten in de kennis

niet van toepassing
Bij realisatie via brug over de spoorlijn wordt een overschrijding van de
Lden verwacht voor de woningen in de Neerstraat en ten noorden voor de
woningen langs de Provinciestraat.. We stellen wel vast, dat voor de
woningen langs de Provinciesteenweg die zich tussen de op en afritten
van het omleidingstracé bevinden er nu een opmerkelijke reductie van het
wegverkeersgeluid optreedt. We stellen vast dat er weinig verschil is met
een brug met busbaan. Geluidschermen of gelijkwaardig zijn absoluut
noodzakelijk. Wel kan dit bij de verdere uitwerking van het project nog
geconcretiseerd/bijgestuurd worden (juiste dimensionering enz.. ) nadat

14.2.7

Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie

Controlemetingen bij heiwerkzaamheden.
Geluidstudie bij verdere uitwerking van het project.

-
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14.3

Lucht

14.3.1

Methodologie

De wijzigingen van de luchtkwaliteit langs de wegen zijn in het
voorgenomen project een gevolg van wijzigingen van de
verkeersintensiteiten. Verkeersemissies geven aanleiding tot verhoogde
immissieconcentraties langs de weg. De bijdragen van het verkeer aan de
immissieconcentraties langs de wegen worden berekend met behulp van
het computermodel IFDM-traffic.
Voor
de
luchtverontreinigende
stoffen
waarvoor
verspreidingsberekeningen
worden
uitgevoerd,
kunnen
immissieconcentraties berekend worden ter hoogte van belangrijke
receptoren
(woonzones,
kwetsbare
receptoren
(ziekenhuizen,
bejaardentehuizen, natuurgebieden,…).
Het significantiekader heeft betrekking op de bijdrage (X) van het project
t.o.v. de kwaliteitsdoelstelling voor de betreffende luchtverontreinigende
stof. Deze bijdrage wordt gekwalificeerd als verwaarloosbaar, matig,
significant of zeer significant, conform het algemene significantiekader
lucht.
Voor PM10 bedraagt de luchtkwaliteitsdoelstelling 40 µg/m 3. De berekende
immissieconcentraties worden ook getoetst aan de concentratie van 31,3
µg/m3. Bij lagere waarde treden er statistisch geen overschrijdingen van de
daggrenswaarde op, m.a.w. het aantal overschrijdingen van de
daggrenswaarde zal bij deze concentratie kleiner zijn dan 35.

Tabel 14-8. Significantiekader lucht Percentages voor gemiddelde
immissiebijdragen
Criterium
beoordeling
Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage X en/of aantal
overschrijdingen:
X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of
richtmatige bijdrage
waarde of toegelaten aantal
overschrijdingen
X > 3% van de milieukwaliteitsnorm of
richtsignificante bijdrage
waarde of toegelaten aantal
overschrijdingen
X > 10% van de milieukwaliteitsnorm of
richtwaarde of toegelaten aantal
overschrijdingen

zeer significante bijdrage

score

-1

-2

-3

Opmerking PM10 bij stationaire bronnen: Voor PM10 bij stationaire bronnen wordt
getoetst aan het rekenkundig gemiddelde van 31,3 µg/m3
Milderende maatregelen:
jaargemiddelde:
Score -1 (matige bijdrage):
onderzoek naar milderende
maatregelen is minder dwingend, tenzij
de MKN in de referentiesituatie reeds
voor 80% is ingenomen (link met
milieugebruiksruimte)
Score -2 (significante bijdrage):
milderende maatregelen moeten
gezocht worden in het MER met zicht
op implementatie ervan op korte termijn.
Score -3 (zeer significante bijdrage):
milderende maatregelen zijn essentieel.
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Tabel 14-9. Significantiekader lucht Percentages voor percentielen/aantal
overschrijdingen
Criterium
beoordeling
Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage X en/of aantal
overschrijdingen:
X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of
richtmatige bijdrage
waarde of toegelaten aantal
overschrijdingen
X > 5% van de milieukwaliteitsnorm of
richtsignificante bijdrage
waarde of toegelaten aantal
overschrijdingen
X > 20% van de milieukwaliteitsnorm of
richtwaarde of toegelaten aantal
overschrijdingen

Milderende maatregelen:

zeer significante bijdrage

score

-1

14.3.2

Effectbespreking en –beoordeling

14.3.2.1

Emissies in de aanlegfase

In de aanlegfase zullen constructies worden opgebouwd en wegenis
worden aangelegd of aangepast. Tijdens deze werkzaamheden kan een
stofontwikkeling plaatsvinden. Bijkomend zullen de ingezette machines
emissies van vooral NOx en fijn stof (PM10 en PM2,5) genereren.
Emissies opwaaiend stof

-2

-3

Er wordt geen link met milderende
maatregelen voorgesteld. De deskundige
beoordeelt en rapporteert de noodzaak aan
milderende maatregelen

Voor de beoordeling van de effecten worden in eerste instantie de
immissieconcentraties van de geplande situatie berekend. Voor de toetsing
wordt de bijdrage van het project berekend door het verschil te maken
tussen de referentiesituatie en de geplande situatie. Dit verschil wordt
uitgedrukt als een percentage van de luchtkwaliteitsdoelstellingen en
getoetst aan het significantiekader.
De bijdragen van het verkeer aan de immissieconcentraties langs de
wegen worden berekend met behulp van het computermodel IFDM-traffic.
Meer details over de modellering met IFDM-traffic is opgenomen in bijlage.

Tijdens de aanleg van de weginfrastructuur kan mogelijk een
stofontwikkeling plaatsvinden. Tijdens de werkzaamheden zullen er
immers graafwerken en transporten van gronden plaatsvinden. Er ontstaan
oppervlakten
zonder
begroeiing
waar
de
wind
bij
droge
weersomstandigheden stof kan doen opwaaien. Ook kan een
stofontwikkeling plaatsgrijpen bij het vallen van droge materialen over een
bepaalde hoogte, het laden van vrachtwagens met droge materialen en het
rijden van vrachtwagens over (niet verharde) vuile wegen. Over het
algemeen zal deze stofontwikkeling beperkt blijven. Alleen bij
aanhoudende droogte kan stofontwikkeling mogelijk een tijdelijk en lokaal
probleem vormen. Bij aanhoudende droogte moeten maatregelen worden
genomen om opname van stof in de atmosfeer te voorkomen of te
reduceren (milderende maatregelen)
Het opwaaiend stof betreft vooral bodemstof dat over het algemeen minder
toxisch is. Bovendien is dit stof overwegend vrij grof (diameter > 10 µm) en
zal onder invloed van zijn eigen gewicht op korte afstand (enkele
honderden meter) weer terug op de grond vallen (uitvallend stof). Het
stofprobleem zal hierdoor eerder lokaal zijn. Bij normale meteorologische
condities worden geen stofproblemen verwacht. Alleen tijdens droge
perioden met veel wind (aanhoudende schrale wind) kunnen deze
stofemissies aanleiding tot hinder geven. Tijdens deze perioden moeten
maatregelen genomen worden om opwaaien en verspreiding van stof
tegen te gaan.
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Emissies werfverkeer

N21: Omleiding - Wespelaarsebaan
(D)

271

70

46

530

Wespelaarsebaan - rotonde E

915

232

148

1.736

4

1

1

7

1.870

477

309

3.586

Aftakking nieuw tracé - spoorweg (B)

Tijdens de aanlegfase veroorzaken de ingezette graafmachines en
transportvoertuigen voor grond een beperkte luchtverontreiniging door het
verbruik van fossiele brandstoffen. Het aantal ingezette machines dat
permanent op de werf aanwezig is, zal beperkt zijn. Een groter aantal zal
voor aan- en afvoer instaan en slechts kortstondig in de werfzone
verblijven. De effecten van de emissies door de ingezette machines zullen
nagenoeg verwaarloosbaar zijn.

14.3.2.2

Exploitatiefase variant met tunnel/ scenario BAU

Verkeersemissies
De verkeersemissies van het project worden berekend met IFDM-Traffic
en zijn voor de N21 weergegeven in Tabel 14-10. Een vergelijking van de
verkeeremissies van het scenario BAU met de referentiesituatie is
opgenomen in Tabel 14-11. Uit de tabellen blijkt dat de verkeersemissies
van NO2, PM10 en PM2,5 langs de N42 toenemen met ca. 10%.
Tabel 14-10. Variant met tunnel (scenario BAU). Verkeersemissies in de
verschillende wegtrajecten van de N21.
wegvak

emissie in kg per segment per jaar
NO2
PM10
PM2,5
CO

N21 ten noorden van de omleiding (F)

281

72

47

542

omleidingsweg ten noorden van spoor

146

37

24

280

tunnel

32

8

5

61

omleidingsweg

15

4

3

29

omleidingsweg

42

11

7

81

omleidingsweg

165

42

28

319

TOTAAL

Tabel 14-11. Scenario BAU, variant met tunnel. Vergelijking van de emissies
in de referentiesituatie met deze van scenario BAU.
situatie

emissie in kg per segment per jaar
NO2
PM10
PM2,5
CO

referentiesituatie

1.688

433

280

3.252

BAU

1.870

477

309

3.586

Toename emissies absoluut

182

44

29

334

Toename emissie relatief

11%

10%

10%

10%

Luchtkwaliteit langs de wegen
De receptoren zijn identiek aan deze in de referentiesituatie. De
verkeersintensiteiten voor de geplande situatie werden aangeleverd door
de discipline Mobiliteit en hebben betrekking op intensiteiten tijdens de
avondspits. De verwachte verkeersintensiteiten van de geselecteerde
wegen zijn opgenomen in Bijlage 12-2. De invoergegevens voor IFDMTraffic zijn opgenomen in Bijlage 12-3.
Stikstofdioxide (NO2)
De luchtkwaliteit van stikstofdioxide (NO2) zijn voor de geselecteerde
receptoren samengevat in Tabel 14-12.
Bij toetsing aan het significantiekader blijkt dat de bijdrage van het project
ter hoogte van de receptoren “verwaarloosbaar” (bijdrage < 1% van de
luchtkwaliteitsdoelstelling) is.
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De concentratie ter hoogte van de geselecteerde receptoren varieert van
3
19,6 tot 22,8 µg/m . ca. De jaargrenswaarde voor NO2 zal in de geplande
3
situatie niet overschreden worden. Ook de uurgrenswaarde van 200 µg/m
zal in alle receptoren gerespecteerd worden.
De maximum concentratie in het studiegebied komt voor langs de N21
3
tussen de Groenstraat en Oudestraat en bedraagt ca. 24,8 µg/m . De
grenswaarden worden ook in deze situatie in het ganse studiegebied
gerespecteerd.

3

jaarconcentratie (µg/m )
verontreinigende
stof/wegvak

referentie
situatie

toekomstige
situatie
verschil
BAU

verschil
t.o.v.
12
norm
(%)

beoordeling

4. Neerstraat (west)

22,1

22,2

0,2

0,4%

verwaarloosbaar (0)

5. Grote Baan 280

19,5

19,6

0,1

0,2%

verwaarloosbaar (0)

6. Grote Baan 306

21,5

21,6

0,1

0,1%

verwaarloosbaar (0)

7. Groenstraat x N21

22,0

22,0

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

21,0

21,0

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

20,4

20,4

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

21,4

21,4

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

8. Wespelaarsebaan x

De grootste relatieve stijgingen van de immissieconcentraties aan NO2
komen voor ter hoogte van het nieuwe tracé van de N21. Lokaal bedraagt
3
deze bijdrage ca. 2,6 µg/m . Dit komt overeen met ca. 6,6% van de
kwaliteitsdoelstelling zodat de bijdrage hier als “significant negatief (-2)”
wordt beoordeeld.

N21
9. Wespelaarsebaan x
N21
10. Provinciesteenweg
Oudestraat west
11. Provinciesteenweg

De grootste relatieve dalingen van de concentraties worden verwacht in
het deel van de N21 dat uit gebruik wordt genomen. De daling bedraagt
hier ca. 2,2 µg/m3. Volgens het significantiekader wordt deze daling
beoordeeld als “significant positief (+2)”.

Oudestraat oost

22,8

22,8

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

12. Groenstraat (160 m)

20,1

20,1

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

22,7

21,2

-1,5

-3,8%

Tabel 14-12. Stikstofdioxide (NO2). Vergelijking van de luchtkwaliteit in het
Scenario BAU met de referentiesituatie. Toetsing aan het significantiekader.

Fijn stof (PM10)

verontreinigende
stof/wegvak

referentie
situatie

toekomstige
situatie
verschil
BAU

verschil
t.o.v.
12
norm
(%)

significant positief
(+2)

beoordeling

Stikstofdioxide, NO 2
1. Bosgebied ten
noorden spoorweg

20,6

20,5

0,0

-0,1%

2. Hoek spoorweg - N21

22,2

21,3

-0,9

-2,2%

matig positief (+1)

3. Neerstraat (oost)

19,6

19,9

0,3

0,6%

verwaarloosbaar (0)

12

spoorweg

De resultaten van de berekeningen met IFDM-Traffic zijn voor fijn stof
(PM10) in de geselecteerde receptoren samengevat in onderstaande tabel.

3

jaarconcentratie (µg/m )

13. Provinciesteenweg x

verwaarloosbaar (0)

De jaargemiddelde concentraties in de geselecteerde receptoren variëren
van 20,8 tot 22,0 µg/m3. De luchtkwaliteitsdoelstelling van 40 µg/m 3 wordt
in alle receptoren gerespecteerd.
De maximum concentratie van PM10 wordt vastgesteld ter hoogte van het
kruising van de N21 met de Neerstraat (Lambertcoördinaten
167119/183969). Ook op het maximum wordt de grenswaarde nog
gerespecteerd.

40µg/m³
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De verschillen tussen toekomstige situatie en huidige situatie zijn het
grootst in de omgeving van het nieuwe wegtraject van de N21. Het
3
maximum verschil bedraagt ca. 1,1 µg/m en is conform het
significantiekader “matig negatief (-1)”.

Zeer fijn stof (PM2,5)

Tabel 14-13. Fijn stof (PM10). Vergelijking van Scenario BAU met de
referentiesituatie. Toetsing aan het significantiekader.

De immissieconcentraties variëren in de geselecteerde receptorpunten van
3
3
15,2 tot 15,6 µg/m . De luchtkwaliteitsdoelstelling van 25 µg/m wordt in
alle receptorpunten gerespecteerd.
3
De maximum concentratie in het studiegebied bedraagt 15,9 µg/m en
voldoet eveneens aan de luchtkwaliteitsdoelstelling.

3

jaarconcentratie (µg/m )
verontreinigende
stof/wegvak

referentiesituatie

verschil
t.o.v.
norm
toekomstige
(40
situatie
verschil µg/m3)
BAU
(%)

beoordeling

De resultaten van de berekeningen met IFDM-Traffic zijn voor de
geselecteerde receptoren samengevat in onderstaande tabel.

Tabel 14-14. Zeer fijn stof (PM2,5). Vergelijking van de luchtkwaliteit van
scenario BAU met deze van de referentiesituatie. Toetsing aan het
significantiekader.

Fijn stof, PM10
spoorweg

21,5

21,4

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

2. Hoek spoorweg - N21

22,0

21,7

-0,4

-0,9%

verwaarloosbaar (0)

3. Neerstraat (oost)

20,9

21,0

0,1

0,2%

verwaarloosbaar (0)

4. Neerstraat (west)

21,9

22,0

0,1

0,2%

verwaarloosbaar (0)

5. Grote Baan 280

20,8

20,8

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

6. Grote Baan 306

21,6

21,7

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

7. Groenstraat x N21

21,7

21,8

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

21,4

21,4

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

8. Wespelaarsebaan x
N21

verschil
t.o.v.
norm
referentie
(25
scenario
verschil µg/m3)
BAU
situatie
(%)
3

jaarconcentratie (µg/m )

1. Bosgebied ten noorden

9. Wespelaarsebaan x

verontreinigende stof/wegvak

beoordeling

Zeer fijn stof, PM2,5
1. Bosgebied ten noorden
spoorweg

15,6

15,6

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

2. Hoek spoorweg - N21

15,7

15,6

-0,1

-0,4%

verwaarloosbaar (0)

3. Neerstraat (oost)

15,3

15,3

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

4. Neerstraat (west)

15,6

15,6

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

15,2

15,2

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

verwaarloosbaar (0)

5. Grote Baan 280

10. Provinciesteenweg

6. Grote Baan 306

15,5

15,5

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

Oudestraat west

verwaarloosbaar (0)

7. Groenstraat x N21

15,5

15,5

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

8. Wespelaarsebaan x N21

15,4

15,4

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

15,4

15,4

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

15,3

15,3

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

15,5

15,5

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

N21

21,2
21,4

21,2
21,4

0,0
0,0

0,0%
0,0%

11. Provinciesteenweg
Oudestraat oost

22,0

22,0

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

9. Wespelaarsebaan x N21

12. Groenstraat (160 m)

21,0

21,0

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

10. Provinciesteenweg

22,2

21,6

-0,6

-1,5%

verwaarloosbaar (0)

11. Provinciesteenweg

Oudestraat west

13. Provinciesteenweg x
spoorweg

Oudestraat oost
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verschil
t.o.v.
norm
referentie
(25
scenario
verschil µg/m3)
BAU
situatie
(%)
3

Wegvak

jaarconcentratie (µg/m )

verontreinigende stof/wegvak

12. Groenstraat (160 m)

beoordeling

15,3

15,3

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

15,7

15,6

-0,2

-0,6%

verwaarloosbaar (0)

13. Provinciesteenweg x
spoorweg

14.3.2.3

emissie in kg per segment per jaar
NO2

Exploitatiefase variant met tunnel / scenario BAUworstcase +
7%

Dit scenario heeft betrekking op de situatie waarbij de capaciteit van de
rotonde maximaal gebruikt wordt. Deze benadering geeft een inschatting
van de luchtkwaliteit bij een hogere emissie.

Tabel 14-15. Scenario BAU worstcase +7% met de variant tunnel.
Verkeersemissies in de verschillende wegtrajecten van de N21.
Wegvak

emissie in kg per segment per jaar
NO2

PM10

PM2,5

CO

N21 ten noorden van de omleiding (F)

305

78

51

590

omleidingweg ten noorden van spoor

159

41

26

306

CO

Tunnel

35

8,9

5,8

67

17

4,3

2,8

32

omleidingsweg

46

12

7,6

88

omleidingsweg

180

46

30

348

N21: Omleiding - Wespelaarsebaan (D)

295

76

50

577

Wespelaarsebaan - rotonde E

975

248

159

1.857

Aftakking nieuw tracé - spoorweg (B)

3,5

1,0

0,7

7,3

2.015

515

334

3.873

TOTAAL

Tabel 14-16. Scenario BAU worstcase + 7% met variant tunnel. Vergelijking
van de emissies in de referentiesituatie met deze van het scenario
emissie in kg per segment per jaar

Verkeersemissies

Uit de tabellen blijkt dat de verkeersemissies van NO2, PM10 en PM2,5 langs
de N21 zullen toenemen met ca. 19% t.o.v. de referentiesituatie.

PM2,5

omleidingsweg

Situatie

De verkeersemissies van het project bij het scenario BAU worstcase +7%
werden berekend met IFDM-Traffic en zijn weergegeven in Tabel 14-15.
Een vergelijking van de verkeeremissies van het scenario met de
referentiesituatie is opgenomen in Tabel 14-16.

PM10

NO2

PM10

PM2,5

CO

referentiesituatie

1.688

433

280

3.252

BAU worst + 7%

2.015

515

334

3.873

Toename emissies absoluut

326

83

54

621

Toename emissie relatief

19%

19%

19%

19%

Luchtkwaliteit langs de wegen
De receptoren zijn identiek aan deze in de referentiesituatie. De
verkeersintensiteiten voor de geplande situatie (scenario BAU Worstcase
+7%) werden aangeleverd door de discipline Mobiliteit en hebben
betrekking op intensiteiten tijdens de avondspits. De verwachte
verkeersintensiteiten van de geselecteerde wegen zijn opgenomen in
Bijlage 12-2. De invoergegevens voor IFDM-Traffic zijn opgenomen in
Bijlage 12-3.
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Stikstofdioxide (NO2)
De luchtkwaliteit van stikstofdioxide (NO2) is voor de geselecteerde
receptoren samengevat in onderstaande tabel.

Tabel 14-17. Stikstofdioxide (NO2) – Scenario BAU worstcase +7%.
Vergelijking van de luchtkwaliteit met de referentiesituatie. Toetsing aan het
significantiekader.
3

jaarconcentratie (µg/m )

De immissieconcentraties in de geselecteerde receptoren variëren van
3
19,6 tot 23,1 µg/m . De luchtkwaliteitsdoelstellingen voor NO2 worden
gerespecteerd.
Bij toetsing aan de significantiekader blijkt dat de bijdrage van het project
ter hoogte van vrijwel alle receptoren “verwaarloosbaar” (bijdrage < 1%
van de luchtkwaliteitsdoelstelling) zal zijn. Lokaal ter hoogte van de zone
waar de N21 wordt afgesloten wordt een positief effect berekend.
De maximum concentratie in het studiegebied bedraagt 25,2 µg/m 3 en
komt voor ter hoogte van de kruising van de Groenstraat met de
Provincieweg (Lambertcoördinaten: 166568/183617). Het maximum is op
dezelfde locatie gelegen als het maximum van de referentiesituatie. De
grenswaarden worden ter hoogte van het maximum en derhalve in het
volledige studiegebied gerespecteerd.
De grootste relatieve stijging van de immissieconcentratie t.o.v. de
referentiesituatie komt in het studiegebied voor ter hoogte de kruising van
de Provinciesteenweg met de Neerstraat (Lambert coordinaten
167119/183969) en bedraagt 3,02 µg/m3. Deze bijdrage bedraagt 7,5%
van de luchtkwaliteitsdoelstelling en wordt conform het significantiekader
beoordeeld als “significant negatief (-2)”. Op deze locatie zijn enkele
woningen aanwezig.
De grootste relatieve daling van de concentratie t.o.v. de referentiesituatie
bedraagt in het studiegebied 2,2 µg/m3 en wordt verwacht ter hoogte van
de
kruising
van
de
Provinciesteenweg
met
de
Leibeek
(Lambertcoördinaten
167269/184170).
Deze
concentratieverlaging
bedraagt 5% van de luchtkwaliteitsdoelstelling en wordt conform het
significantiekader beoordeeld als “significant positief (+2)”.

verontreinigende
stof/wegvak

versch
toekomstige
il
situatie
t.o.v.
13
referentieBAU
verschil norm
situatie
worstcase +
(%)
7%

beoordeling
t.o.v.
significantiekader

Stikstofdioxide, NO 2
1. Bosgebied ten noorden
spoorweg

20,6

20,6

0,0

0,0%

2. Hoek spoorweg - N21

22,2

21,5

-0,7

-1,9%

verwaarloosbaar (0)
matig positief (+1)

3. Neerstraat (oost)

19,6

20,0

0,3

0,8%

verwaarloosbaar (0)

4. Neerstraat (west)

22,1

22,5

0,4

1,0%

verwaarloosbaar (0)

5. Grote Baan 280

19,5

19,6

0,1

0,3%

verwaarloosbaar (0)

6. Grote Baan 306

21,5

21,8

0,2

0,6%

verwaarloosbaar (0)

7. Groenstraat x N21

22,0

22,2

0,2

0,5%

verwaarloosbaar (0)

8. Wespelaarsebaan x N21

21,0

21,1

0,2

0,4%

verwaarloosbaar (0)

20,4

20,5

0,1

0,3%

verwaarloosbaar (0)

21,4

21,5

0,2

0,4%

verwaarloosbaar (0)

Oudestraat oost

22,8

23,1

0,3

0,7%

verwaarloosbaar (0)

12. Groenstraat (160 m)

20,1

20,1

0,1

0,2%

verwaarloosbaar (0)

22,7

21,4

-1,4

-3,4%

9. Wespelaarsebaan x
N21
10. Provinciesteenweg
Oudestraat west
11. Provinciesteenweg

13. Provinciesteenweg x
spoorweg

13

significant positief
(+2)

40µg/m³
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Fijn stof (PM10)
De resultaten van de berekeningen met IFDM-Traffic zijn voor fijn stof
(PM10) samengevat in onderstaande tabel.

Tabel 14-18. Fijn stof (PM10) – Scenario BAU worstcase +7%. Vergelijking van
de luchtkwaliteit met de referentiesituatie. Toetsing aan het
significantiekader.
3

jaarconcentratie (µg/m )

De jaargemiddelde concentraties in de geplande situatie variëren in de
3
3
geselecteerde receptoren van 20,9 µg/m
tot 22,1 µg/m . De
jaargrenswaarde voor PM10 wordt in alle geselecteerde receptoren
gerespecteerd. De bijdragen van het project aan de concentraties zijn ter
hoogte van alle geselecteerde receptoren verwaarloosbaar.
3

De grootste concentratie in het studiegebied bedraagt 23,2 µg/m en wordt
waargenomen ter hoogte van het kruispunt van de Provinciestraat met de
Neerstraat (Lambertcoördinaten 167119/183969). Het maximum in dit
scenario is kleiner dan de luchtkwaliteitsdoelstelling voor PM10, zodat de
luchtkwaliteitsdoelstellingen voor PM10 in het volledige studiegebied
gerespecteerd zullen blijven.
De grootste stijging van de concentratie bedraagt 1,1 µg/m 3 en wordt
verwacht ter hoogte van de Lambertcoördinaten (167119/183969), de
kruising van de Provinciesteenweg met de Neerstraat. De toename
bedraagt hier 2,7% van de luchtkwaliteitsdoelstelling en wordt conform het
significantiekader beoordeeld als ‘matig negatief (-1)’.
De grootste daling van de concentratie t.o.v. de referentiesituatie bedraagt
0,9 µg/m3 en situeert zich ter hoogte van de Lambertcoördinaten
167269/184170 (omgeving kruising Provincieweg met Leibeek). Deze
daling wordt conform het significantiekader als “matig positief” beoordeeld.
Ter hoogte van dit punt zijn geen woningen aanwezig.

verontreinigende
stof/wegvak

versch
il
toekomstige
t.o.v.
situatie
14
norm
referentieBAU
verschil
(%)
situatie
worstcase +
7%

beoordeling

Fijn stof, PM10
1. Bosgebied ten noorden
spoorweg

21,5

21,4

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

2. Hoek spoorweg - N21

22,0

21,7

-0,4

-0,9%

verwaarloosbaar (0)

3. Neerstraat (oost)

20,9

21,0

0,1

0,2%

verwaarloosbaar (0)

4. Neerstraat (west)

21,9

22,0

0,1

0,2%

verwaarloosbaar (0)

5. Grote Baan 280

20,8

20,8

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

6. Grote Baan 306

21,6

21,7

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

7. Groenstraat x N21

21,7

21,8

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

8. Wespelaarsebaan x N21

21,4

21,4

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

9. Wespelaarsebaan x N21

21,2

21,2

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

21,4

21,4

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

10. Provinciesteenweg
Oudestraat west
11. Provinciesteenweg
Oudestraat oost

22,0

22,0

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

12. Groenstraat (160 m)

21,0

21,0

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

22,2

21,6

-0,6

-1,5%

verwaarloosbaar (0)

13. Provinciesteenweg x
spoorweg

14

40µg/m³
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Zeer fijn stof (PM2,5)

3

jaarconcentratie (µg/m )

De resultaten van de berekeningen met IFDM-Traffic zijn voor de
geselecteerde receptoren samengevat in onderstaande tabel.
De immissieconcentraties variëren in de geselecteerde receptorpunten van
3
15,2 tot 15,6 µg/m . De luchtkwaliteitsdoelstelling van 25 µg/m3 wordt in
alle receptorpunten gerespecteerd.

verschil
toekomstige
t.o.v.
beoordeling
15
situatie
norm
referentieBAU
verschil (%)
situatie
worstcase +
7%

verontreinigende
stof/wegvak

9. Wespelaarsebaan x N21

15,4

15,4

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

15,3

15,3

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

Oudestraat oost

15,5

15,5

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

12. Groenstraat (160 m)

15,3

15,3

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

15,7

15,6

-0,1

-0,6%

verwaarloosbaar (0)

10.

Provinciesteenweg

Oudestraat west
3

De maximum concentratie in het studiegebied bedraagt 15,9 µg/m en
voldoet eveneens aan de luchtkwaliteitsdoelstelling. Maximale
concentraties en bijdragen doen zich voor op dezelfde locaties als PM10.

11.

13.

Tabel 14-19. Zeer fijn stof (PM 2,5)– Scenario BAU worstcase +7%. Vergelijking
van de luchtkwaliteit met de referentiesituatie. Toetsing aan het significantiekader.

Provinciesteenweg

Provinciesteenweg

spoorweg

14.3.2.4

3

x

Exploitatiefase variant met brug / scenario BAU

jaarconcentratie (µg/m )
verontreinigende
stof/wegvak

verschil
toekomstige
t.o.v.
beoordeling
15
situatie
norm
referentieBAU
verschil (%)
situatie
worstcase +
7%

Zeer fijn stof, PM2,5
1. Bosgebied ten noorden
spoorweg

15,6

15,6

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

2. Hoek spoorweg - N21

15,7

15,6

-0,1

-0,3%

verwaarloosbaar (0)

3. Neerstraat (oost)

15,3

15,3

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

4. Neerstraat (west)

15,6

15,6

0,0

0,2%

verwaarloosbaar (0)

5. Grote Baan 280

15,2

15,2

0,0

0,0%

verwaarloosbaar (0)

6. Grote Baan 306

15,5

15,5

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

7. Groenstraat x N21

15,5

15,5

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

8. Wespelaarsebaan x N21

15,4

15,5

0,0

0,1%

verwaarloosbaar (0)

15

25µg/m³

De emissies van de variant met tunnel en deze met brug zijn dezelfde. De
totale emissies worden immers bepaald door de verwachtte
verkeersintensiteiten, en deze zijn voor de twee planalternatieven
dezelfde.
In principe is de variant met brug te verkiezen boven deze met tunnel.
Hiervoor kunnen volgende redenen worden aangehaald:
De emissies gebeuren op hoogte. Hierdoor zal de verspreiding van de
emissies verbeteren en zullen de immissieconcentraties op korte afstand
van de weg geringer zijn. Dit effect is merkbaar in de onmiddellijke
omgeving van de brug of tunnel. Het effect blijft beperkt tot ongeveer 300
m. Op grotere afstand zal geen verschil meer waarneembaar zijn.
Bij een tunneloptie zal fijn stof gemakkelijker gekanaliseerd worden. Dit
heeft tot gevolg dat al naargelang de windrichting de concentraties aan
één van de uiteinden groter zal zijn. Dit effect zal weliswaar op korte
afstand van de tunnelmond (ca. 30 m) opgeheven zijn.
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Stikstofdioxide (NO2)

Zeer fijn stof (PM2,5)

De jaargemiddelde concentraties van de variant met brug verschilt niet
sterk van deze met een tunnel. Op grotere afstand zijn de
immissieconcentraties dezelfde.
De bijdragen ter hoogte van de geselecteerde receptoren is in het scenario
met tunnel identiek hetzelfde als in het scenario met brug.

De jaargemiddelde concentraties van de variant met brug zijn ter hoogte
van de geselecteerde receptoren vrijwel identiek aan deze met tunnel.

De maximale concentratie in het studiegebied is bij de variant met tunnel
vrijwel dezelfde als de variant met brug en bedragen respectievelijk 24,841
3
en 24,838 µg/m . Het maximum komt bij beide alternatieven voor op
dezelfde locatie namelijk de kruising van de Groenstraat met de
Provinciesteenweg (Lambertcoördinaten 166568/183617).
Het grootste verschil tussen de variant met tunnel en deze met brug
bedraagt 0,21 µg/m3 en wordt vastgesteld juist ten noordoosten van de
locatie van de brug (Lambertcoördinaten 167319/184020).

De maximale concentratie in het studiegebied is bij de variant met tunnel
en deze met brug gelegen op dezelfde plaats. Het verschil in concentratie
bedraagt op deze locatie ca. 0,01 µg/m3 en is verwaarloosbaar.
Het grootste verschil tussen de variant met tunnel en deze met brug
3
bedraagt 0,03 µg/m en wordt vastgesteld juist ten noorden van de
ongelijkgrondse kruising.

14.3.2.5

Exploitatiefase variant met brug / scenario BAUworstcase +
7%

Stikstofdioxide (NO2)
Fijn stof (PM10)
De jaargemiddelde concentraties van de variant met brug zijn ter hoogte
van de geselecteerde receptoren vrijwel identiek aan de variant met tunnel.
De maximale concentratie in het studiegebied is bij de variant met tunnel
en deze met brug gelegen op dezelfde plaats. Het verschil in concentratie
bedraagt op deze locatie ca. 0,01 µg/m3 en is verwaarloosbaar.
Het grootste verschil tussen de variant met tunnel en deze met brug
bedraagt 0,09 µg/m3 en wordt vastgesteld juist ten noordoosten van de
ongelijkgrondse kruising (Lambertcoördinaten 167319/184020).

De jaargemiddelde concentraties van de variant met brug verschillen niet
sterk van deze met tunnel. Op grotere afstand van de ongelijkgrondse
kruising zijn de immissieconcentraties dezelfde. Ook de bijdragen ter
hoogte van de geselecteerde receptoren zijn in de variant met brug vrijwel
identiek aan deze met tunnel.
De maximale concentraties in het studiegebied is voor beide varianten
gelegen op dezelfde plaats namelijk 166568/183617 (kruising Groenstraat
met Provinciesteenweg). Het verschil in maximale concentratie is kleiner
dan 0,01 µg/m3.
Het grootste verschil tussen de variant met tunnel en deze met brug
bedraagt 0,29 µg/m3 en wordt vastgesteld op 167319/184020 (kruising
Provinciesteenweg met de Leibeek).
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Fijn stof (PM10)

14.3.3

De jaargemiddelde concentraties van de variant met brug zijn ter hoogte
van de geselecteerde receptoren vrijwel identiek aan deze met tunnel.

Door de aanpassingen van de N21 ter hoogte van de spoorlijn in Haacht
zal de doorstroming van het verkeer vlotter verlopen. Het verkeer zal in de
toekomst harmonischer verlopen waardoor de emissies tot een minimum
worden beperkt. Deze aanpassingen aan de N21 zullen ook een positieve
impact hebben op de luchtkwaliteit in de omgeving waar bijkomende
ontwikkelingen worden gepland (betere verkeersdoorstroming).

De maximale concentratie in het studiegebied is bij de variant met tunnel
en deze met brug gelegen op dezelfde plaats. Het verschil in concentratie
bedraagt op deze locatie ca. 0,01 µg/m3. Dit verschil is verwaarloosbaar.
Het grootste verschil tussen de variant met tunnel en deze met brug
3
bedraagt 0,12 µg/m en wordt vastgesteld op Lambertcoördinaten
167319/184020 (juist ten NO van de ongelijkgrondse kruising).
Zeer fijn stof (PM2,5)
De jaargemiddelde concentraties van de variant met brug zijn ter hoogte
van de geselecteerde receptoren identiek aan deze met tunnel.
De maximale concentratie in het studiegebied is bij de variant met tunnel
en deze met brug gelegen op dezelfde plaats. Het verschil in concentratie
bedraagt op deze locatie ca. 0,002 µg/m3 en is verwaarloosbaar.

Effectbespreking ten opzichte van het ontwikkelingsscenario

Binnen de herinrichting van de stationsomgeving (PRUP) zijn volgende
elementen belangrijk:
Deelzone 2: met pendelparking, kiss & ride, woonperron,
commercieel
perron,
vernieuwing
stationsgebouw,
fietsenstallingen, publieke ruimte, recreatief fietspad
Deelzone 3 met inrichting transferium, site De Lijn, brandweerpost,
planologische ruil.
Deelzone 4: brouwerij
Deelzone 5: planologische ruil.

Het grootste verschil tussen de variant met tunnel en deze met brug
bedraagt 0,03 µg/m3 en wordt vastgesteld op de Lambertcoördinaten
167319/184020 (juist ten NO van de ongelijkgrondse kruising).

Een aantal van deze planningselementen zullen een invloed hebben op de
verkeersintensiteiten, doch deze zullen niet van dien aard zijn dat er
significante verkeersemissies te verwachten zijn. De luchtkwaliteit in het
gebied zal door deze ingrepen niet wijzigen.
De emissies van de brouwerij zullen in het nieuwe concept niet wijzigen,
zodat er geen bijkomende emissies worden verwacht

14.3.2.6

14.3.4

Scenario tram bovengronds

Het scenario waarbij de tram gelijkgronds en de weg ongelijkgronds wordt
aangelegd, heeft voor de discipline lucht geen relevante gevolgen. Vanuit
de tram worden er immers geen luchtemissies verwacht.

Milderende maatregelen

Bij aanhoudende droogte of bij zichtbare stofontwikkeling dienen in de
aanlegfase maatregelen te worden genomen om de verspreiding van stof
tegen te gaan. Deze maatregelen hebben o.a. betrekking op:
afdekken van stuivende oppervlakten en/of gebouwen met een
dekzeil;

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 192 van 327

Effectbespreking per discipline op projectniveau

bevochtigen van droge materialen waardoor deze minder
gemakkelijk gaan verstuiven;
stoffige toegangswegen borstelen en/of bevochtigen met behulp
van sproeiers.

Schone voertuigen en milieutechnieken. Technologieën om de
emissies van NOx en fijn stof van voertuigen te verminderen zijn in
volle ontwikkeling. Op een termijn van 10 jaar zullen de emissies
van voertuigen sterk gereduceerd worden, waardoor ook de
achtergrondniveaus zullen verminderen. Deze ontwikkeling wordt
gestimuleerd door de overheid. Hoewel deze ontwikkeling los staat
van het project, kan ze wel een gunstige uitwerking hebben op het
project.
maatregelen ter voorkoming van te hoge snelheden;
maatregelen ter bevordering van milieuvriendelijk rijgedrag.

De luchtkwaliteitsdoelstellingen zullen in de toekomstige situatie voor alle
scenario’s in het studiegebied ruimschoots gerespecteerd worden.
De realisatie van het project zal op een aantal locaties de luchtkwaliteit
verbeteren en op andere locaties verslechteren. Belangrijke
concentratieverhogingen worden verwacht voor NO2 ter hoogte van:
- de omleidingsweg: +6% t.o.v. de luchtkwaliteitsdoelstelling;
- omgeving van de kruising van de omleidingsweg met de oude N21
(tot Neerstraat): +3% t.o.v. de luchtkwaliteitsdoelstelling.
Voor PM10 en PM2,5 zijn de bijdragen op alle locaties in het studiegebied
conform het significantiekader ‘verwaarloosbaar’.

Overdracht gerichte maatregelen( beperking immissieconcentraties ter
hoogte van woningen):
geen nieuwe woningen in zone van 20 m tot N21. De bestaande
woningen kunnen blijven bestaan, de luchtkwaliteitsdoelstellingen
worden immers niet overschreden.

Dat de concentraties ter hoogte van de nieuwe omleidingsweg verhogen is
niet verwonderlijk. In de referentiesituatie zijn hier de achtergrondwaarden
van toepassing. De grootste concentratieverhogingen komen voor ten
noordoosten van de omleidingsweg, hier zijn geen woningen gelegen.

14.3.5

De verhoogde concentraties in de zone Neerstraat worden conform het
significantiekader nog juist als “significant” gecategoriseerd. Bijdragen
kleiner dan 3% worden als “matig” bestempeld. Het probleem doet zich
voor in het scenario BAU worstcase +7%. In het scenario BAU is de
bijdrage kleiner dan 3% en dus “matig negatief”. De toename van de
bijdrage is een gevolg van de verwachte verhoogde verkeersintensiteit.

Tabel 14-20

Verder worden als aanbeveling brongerichte (reduceren van de
luchtemissies) maatregelen geformuleerd met betrekking op:
Het harmoniseren van het verkeer. Uit wetenschappelijk
onderzoek is gebleken dat de verkeersemissies bij het instellen
van groene golven aan een lage snelheid (50 km/h) de
verkeersemissies met 8% kunnen afnemen.

Synthese

Een overzicht van de effecten, de milderende maatregelen en het
resterende effect is opgenomen in onderstaande tabel.
Synthese van de effecten
effect

mild maatregelen

resteffect

NO2
1. Bosgebied ten noorden spoorweg
2. Hoek spoorweg - N21

0

/

0

(+1)

/

(+1)

3. Neerstraat (oost)

(0)

/

(0)

4. Neerstraat (west)

(0)

/

(0)

5. Grote Baan 280

(0)

/

(0)

6. Grote Baan 306

(0)

/

(0)

7. Groenstraat x N21

(0)

/

(0)

8. Wespelaarsebaan x N21

(0)

/

(0)

9. Wespelaarsebaan x N21

(0)

/

(0)
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10. Provinciesteenweg Oudestraat west

(0)

/

(0)

11. Provinciesteenweg Oudestraat oost

(0)

/

(0)

12. Groenstraat (160 m)

(0)

/

(0)

13. Provinciesteenweg x spoorweg
Maximum studiegebied
PM10

(+2)
(0)
0

/
/
/

(+2)
(0)
0

0

/

0

PM2,5

In het scenario van de tunnel zullen de concentraties ten NO van de tunnel
iets hoger zijn dan bij het scenario met brug. Deze verschillen zijn relatief
zeer beperkt. Voor de discipline lucht zijn beide scenario’s evenwaardig.

14.3.7

Leemten in de kennis

niet van toepassing

14.3.8

Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie

niet van toepassing
14.3.6

Besluit

Samenvattend kunnen we stellen:
De bijdragen ter hoogte van receptoren langs de N21 vrij laag zijn.
Alleen op heel korte afstand (< 10m) van de N21 zijn de
concentraties iets verhoogd als gevolg van de verhoogde
verkeersintensiteiten.
Ter hoogte van het kruispunt N21 x spoorweg zullen de bijdragen
dalen, omdat de verkeersintensiteiten hier dalen (deel van de N21
dat wordt afgesloten).
Verhoogde bijdragen worden berekend ter hoogte van de
omleiding (deel dat in de referentiesituatie niet aanwezig is);
Verhoogde concentraties kort langs de weg in het deel van de N21
tussen het Rond punt en de Grote baan (als gevolg van de
verhoogde intensiteiten in de scenario’s BAU en BAU worstcase
+7%).
Een significante bijdrage ter hoogte van de hoek Omleiding – N21
ter hoogte van de Neerstraat als gevolg van de configuratie van de
weg en de verhoogde verkeersintensiteiten.
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14.4

Bodem en grondwater

14.4.1

Methodologie

Bij de discipline bodem en grondwater wordt onderscheid gemaakt tussen
de volgende effectgroepen:
Structuurwijziging;
profielwijziging;
erosie;
wijziging in grondwaterkwantiteit en het bodemvochtregime;
bodemzetting;
wijziging in bodem- en grondwaterkwaliteit;
wijziging in grondwaterkwetsbaarheid.
Structuurwijziging
De effectgroep structuurwijziging beslaat de wijziging van de structuur van
de bovenste bodemlaag. Een mogelijke vorm van structuurwijziging is
bodemverdichting van de oppervlakkige bodem (bijvoorbeeld door
berijden met zware machines, opslag van materiaal). De gevoeligheid voor
bodemverdichting wordt in sterke mate bepaald door de textuur (hoe
zandiger, hoe minder gevoelig) en het vochtgehalte (hoe natter, hoe
gevoeliger) van de bodem. Bodemverdichting treedt voornamelijk op
tijdens de aanlegfase. De bodemverdichting moet echter genuanceerd
worden aangezien het projectgebied na realisatie grotendeels verhard zal
worden. De profielwijziging doet met andere woorden de structuurwijziging
teniet.
De significantie van de bodemverdichting zal bepaald worden rekening
houdend met de gevoeligheid voor bodemverdichting en de oppervlakte
waarover de bodemverdichting zal optreden. Er wordt voor deze
effectgroep geen significantiekader voorgesteld, wegens de eerder
beperkte relevantie ervan door enerzijds het voorkomen van antropogene
gronden en anderzijds het feit dat de profielwijziging over het algemeen de
effecten van de structuurwijziging zal overtreffen.

Profielwijziging
De effectgroep profielwijziging houdt de impact van uitgravingen en
ophogingen en het inbrengen/verwijderen van bodemvreemde materialen
op het bodemprofiel in. Bij deze effectgroep komt eveneens het
grondverzet aan bod. Daarnaast wordt, waar relevant, ook aandacht
besteed aan de authenticiteit van het bodemprofiel. Profielwijziging treedt
hoofdzakelijk op tijdens de aanlegfase.
Ten gevolge van vergravingen wordt het bodemprofiel verstoord of
verwijderd. Vergravingen, uitgravingen en ophogingen zullen in de eerste
plaats aanleiding geven tot profielverstoring met aantasting van de
oorspronkelijke gelaagdheid van de bodem en/of bedekking van de
oorspronkelijke bodem. Daarbij is het van belang na te gaan in welke mate
het gaat om inname van (recent) verstoorde, niet-verstoorde of
beschermde bodemprofielen. Binnen de discipline bodem worden niet
opgehoogde bodems in landbouw of natuurlijk gebruik als niet-verstoorde
bodems beschouwd. Deze bodems laten namelijk nog een bepaalde
bodemprofielontwikkeling toe, ofwel onder natuurlijke vegetatie ofwel onder
landbouwteelt. Verharde, bebouwde, opgehoogde of vergraven bodems
worden beschouwd als verstoorde bodems. Voor dit type bodems wordt
het effect van profielwijziging over het algemeen als verwaarloosbaar
beschouwd.
Grondverzet vormt op zich geen effectgroep, maar een belangrijke
ingreep tijdens de aanlegfase die een invloed heeft op het profiel en
onrechtstreeks (bij hergebruik of stockage) de bodem- (en
grondwater)kwaliteit kan beïnvloeden. Voor het totale project wordt daarom
binnen het onderdeel grondverzet een overzicht gegeven van de geschatte
hoeveelheid te verwijderen en mogelijk te hergebruiken grond.
Onderstaand significantiekader vormt een
significantiekader uit de kennisgevingsnota.

verfijning

t.o.v.

het
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Tabel 14-21. Significantiekader effectgroep profielwijziging
Profielwijziging

Significantie

Geen vergraving of vergraving bodems die bodemvreemd materiaal
bevatten (ondergrondse constructies, verharding, …)

0

Grondbalans in evenwicht
Vergraving van reeds verstoorde bodem of vergraving van niet
verstoorde bodem over een oppervlakte < 5 ha

-

Klein onevenwicht in de grondbalans (< 25.000 m³)
Vergraving van niet verstoorde bodem over een oppervlakte van > 5 ha
Belangrijk onevenwicht in de grondbalans (25.000 tot 100.000 m³)

--

Vergraving van niet verstoorde bodem over een oppervlakte van > 10
ha

---

Zeer belangrijk onevenwicht in de grondbalans (> 100.000 m³)

Erosie
Bodemerosie kan mogelijk lokaal optreden ten gevolge van de
grondwerken en dit voornamelijk tijdens de aanlegfase en in het begin van
de gebruiksfase. De aandacht gaat zowel naar watererosie als winderosie:
Watererosie kan optreden ter hoogte van nieuw gegraven grachten of
nieuwe hellingen/taluds.
Winderosie (opstuivend zand) is mogelijk ter hoogte van vergraven
gronden, verwijderen van vegetatie, aanleg van hellingen/taluds (in
hoofdzaak tijdens de werken).
Rekening houdend met de overwegend vlakke topografie en de ligging in
weinig erosiegevoelig gebied wordt deze effectgroep globaal besproken
voor de effecten tijdens de aanlegfase, waarbij wordt toegespitst op de
aanleg en afwerking van de taluds en de waterberging en de tijdelijke
opslag van gronden.
Criteria voor de bepaling van de significantie zijn: door erosie beïnvloede
oppervlakte, intensiteit van de mogelijke erosieverschijnselen en periode
gedurende
dewelke
deze
optreden.
Het
erosierisico
zal

hoogstwaarschijnlijk beperkt blijven tot de periode tijdens de uitvoering van
de werken en kort erna. Deze effectgroep is bijgevolg van eerder beperkt
belang, zodat hier dan ook geen significantiekader wordt voorgesteld.
Wijziging in grondwaterkwantiteit en het bodemvochtregime
Tijdens de aanlegfase kan tijdelijk bemaling nodig zijn voor de realisatie
van specifieke kunstwerken, waaronder de brugpijlers (bij de brugvariant)
en de tunnels voor de wegenis (bij de tunnelvariant), de fietsers- en de
voetgangerstunnel. De impact van de bemaling hangt samen met de mate
waarin de grondwatertafel dient verlaagd te worden, de eigenschappen
van de bodem (hoe zandiger, hoe verder de invloedssfeer reikt), de manier
waarop de bemaling wordt uitgevoerd (open of gesloten bouwput) en de
duur van de bemaling. De impact van bemaling kan dus sterk verschillen
met de locatie van de nieuwe wegenis (grotendeels zandleem, beperkt
klei). Hoewel er momenteel geen concrete informatie voorhanden is met
betrekking tot de benodigde bemaling, wordt indicatief - aan de hand van
de empirische formule van Sichardt - de mogelijke invloedssfeer van deze
bemaling begroot. Hierbij wordt uitgegaan van een worstcase scenario. Op
basis van deze worst case wordt een globale beoordeling gegeven.
De mogelijke effecten tijdens de gebruiksfase houden verband met een
gewijzigde infiltratie ten gevolge van de realisatie van de bijkomende
verhardingen, eventuele verstoring van de grondwaterstroming en
eventuele drainage van het grondwater bij de te voorziene
hemelwaterbuffer.
Ten gevolge van de bijkomende verhardingen kan verdroging optreden.
De grootte van dit effect zal afhankelijk zijn van de infiltratiemogelijkheden
die gecreëerd worden bij de taluds van de nieuwe wegenis (bij de
brugvariant) en/of het bufferbekken voor de opvang van hemelwater. Om
de omvang van het verdrogingseffect in te schatten, wordt enkel de
bijkomende verharding beoordeeld.
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Daar waar ondergrondse constructies voorzien worden, kan een
verstoring van de grondwaterstroming optreden. Deze barrière kan
resulteren in een vernatting van de stroomopwaarts gelegen percelen en
een verdroging van de stroomafwaarts gelegen percelen. De omvang van
het effect is afhankelijk van de ligging van deze constructies ten aanzien
van deze grondwaterstroming, de omvang van de constructies en de
kenmerken van de beïnvloede hydrogeologische laag.
Het te voorziene hemelwaterbuffersysteem kan een drainerend effect
uitoefenen op het grondwater indien de bodem van dit systeem tot op een
diepte voorzien wordt onder de grondwatertafel en waterdoorlatend is.

Bodemzetting kan optreden tijdens de aanlegfase ten gevolge van de
ontwatering van een slappe samendrukbare laag. Bronbemaling zal
mogelijk toegepast worden bij de realisatie van de tunnels voor de wegenis
(bij de tunnelvariant), de fietsers en de voetgangers (bij beide varianten) en
de brugpijlers (bij de brugvariant). Bodemzetting als gevolg van langdurige
belasting kan optreden tijdens de gebruiksfase. Uit de beschrijving van
de geologische opbouw en de beschrijving van de bodemtextuur blijkt dat
ter hoogte van en nabij het projectgebied zowel klei als veen voorkomt en
dit zowel in de dagzoomende bodemlaag als in de diepere ondergrond.

Wijziging in bodem- en grondwaterkwaliteit
Tabel 14-22. Significantiekader effectgroep wijziging in grondwaterkwantiteit’
Wijziging in grondwaterkwantiteit
Beperkte of tijdelijke wijziging over klein oppervlakte (< 10 ha)
Beperkte of tijdelijke wijziging over matige oppervlakte (10 - 25
ha)

Significant Effectbeoordeling
ie
0

Verwaarloosbaar

-

Matig negatief

--

Significant negatief

Beperkte of tijdelijke wijziging over grote oppervlakte (25 - 50
ha)
Gevoelige of langdurige wijziging over matige oppervlakte (10 25 ha)
Gevoelige of langdurige wijziging over grote oppervlakte (> 50
ha)

---

Zeer

significant

negatief

Onder een beperkte wijziging wordt begrepen wijzigingen die gemilderd worden door:
het voorzien van infiltratiemogelijkheden,
een sterke invloed op de grondwaterstand vanwege het oppervlaktewatersysteem.

Bodemzetting
Bodemzetting kan optreden door langdurige belasting of ontwatering
(bronbemaling) van slappe (samendrukbare) bodemlagen en treedt
voornamelijk op in veen- en kleilagen. Vaak zullen zettingen ten gevolge
van belangrijke grondwerken en grondwateronttrekking pas na de werken
tot uiting komen.

Een wijziging in de grondwater- en bodemkwaliteit kan o.a. optreden ten
gevolge van calamiteiten (o.m. met gevaarlijke producten), verspreiding
van verontreinigingen als gevolg van bronbemaling en opspattend en
afstromend wegwater.
Voor wat betreft calamiteiten wordt het risico op calamiteiten besproken
en worden algemene aanbevelingen geformuleerd om verspreiding van
potentiële verontreiniging te vermijden.
Inzake bronbemaling zal nagegaan worden of er zich binnen de
eventuele invloedssfeer van bronbemaling bestaande/gekende
verontreinigingen of veenlagen bevinden. Voor de verontreinigingen
wordt nagegaan in welke mate ze zich kunnen verspreiden en dus een
risico vormen voor een verdere verontreiniging van bodem en
grondwater. De veenlagen kunnen mineraliseren en nutriënten
vrijstellen, wat ook een invloed kan hebben op de bodem- en
grondwaterkwaliteit.
Daarnaast kan de bodem- en grondwaterkwaliteit beïnvloed worden
door afstromend wegwater, wanneer dit mogelijk een verhoogde
concentratie aan koolwaterstoffen (PAK’s), zware metalen en zouten
(afkomstig van strooizouten) bevat. Deze elementen komen, gezien de
relatie tot het oppervlaktewatersysteem, aan bod bij de discipline
oppervlaktewater.
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Deze effecten worden uitsluitend kwalitatief besproken, rekening houdend
met een inschatting van het risico van calamiteiten en met de
verspreidingsmogelijkheden van verontreinigingen. Er wordt dan ook geen
significantiekader voor deze effectgroep gegeven.

Wijziging in grondwaterkwetsbaarheid
De grondwaterkwetsbaarheid is afhankelijk van de omvang en de aard van
de watervoerende laag, de deklaag, de eventuele verontreiniging en de
grondwatertoestand in natuurlijke en kunstmatige omstandigheden.
Ingrepen waarbij grote vergravingen of grondwaterwinningen worden
voorzien, kunnen een wijziging in de grondwaterkwetsbaarheid tot gevolg
hebben. De geplande ingrepen hebben geen tot een verwaarloosbare
invloed op de grondwaterkwetsbaarheid en dit wordt hier dan ook niet
verder besproken.

14.4.2

Effectbespreking en –beoordeling

14.4.2.1

Aanlegfase

Structuurwijziging
Gezien de context van de stationsomgeving komen er ter hoogte van het
projectgebied in hoofdzaak antropogeen verstoorde bodems (bebouwde
zones en/of opgehoogde terreinen) voor. Deze antropogeen verstoorde
percelen omvatten bovendien de voor bodemverdichting weinig gevoelige
zandige bodems. Lokaal omvat het projectgebied niet antropogeen
verstoorde gronden, meer bepaald de kleibodems en veen in de natte
vallei van de Leibeek. Over een lengte van maximaal 150 m komt de
wegenis er te liggen ter hoogte van nog onverstoorde bodemstructuur.
Gezien de hogere gevoeligheid van deze natte kleibodems en veen voor
bodemverdichting, doch de relatief beperkte omvang, beoordelen we de
effectgroep structuurwijziging als matig negatief (-).

Profielwijziging
Profielwijziging kan optreden ten gevolge van de uitgravingen van de
oppervlakkige bodemlaag (teelaarde), de diepere uitgravingen
(tunnelvariant) of ophogingen voor de verlegde N21, de uitgravingen voor
de funderingen van de brugpijlers (brugvariant), de voetgangers- en
fietstunnels en het aanbrengen van het weglichaam. Ter hoogte van het
projectgebied komen in hoofdzaak antropogeen verstoorde bodems voor.
Deze verstoring beperkt zich echter tot de bovenste laag (t.h.v. het spoor
tot op ca. 3,5 tot 4,5 m). Voor de tunnels en de funderingen van de
brugpijlers worden er lokaal vergravingen uitgevoerd dieper dan deze
bestaande profielverstoring, nl. tot max. 4,5 m-mv voor wat betreft de
brugpijlers en de fiets- en voetgangerstunnels en tot ca. 8,5 m-mv voor de
tunnel van de tunnelvariant.
Deze vergravingen en ophogingen gaan gepaard met een grondverzet:
Voor de aanleg van de brug: netto aanvoer van ca. 27.000 m³ grond
Voor de aanleg van de tunnel: netto afvoer van ca. 32.500 m³ grond.
Rekening houdend met de lokaal grote vergravingen/ophogingen en het
vrij belangrijk onevenwicht in de grondbalans, wordt er hier besloten met
een matig tot significant negatief (-/--) effect. Er wordt sterk aanbevolen om
maximaal gronden van binnen het voorliggend project te hergebruiken.
Erosie
De erosiegevoelige bodems beperken zich tot de bermen van de N21 en
de taluds van de spoorlijn ter hoogte van het vallei van de Leibeek.
Winderosie kan tijdelijk plaatsgrijpen ter hoogte van de nog onbegroeide
taluds van het nieuwe wegprofiel en ter hoogte van de vergraven en
opgeslagen gronden. Watererosie kan tijdelijk optreden door het ontbreken
van verstevigende begroeiing ter hoogte van de taluds en de oevers van
het retentiebekken en het nieuwe wegprofiel. Hierbij dient opgemerkt dat
de omvang van deze effecten beperkt is in tijd. Het effect is namelijk
beperkt in tijd totdat de voorliggende infrastructuur gerealiseerd is en/of de
begroeiing voltrokken is. Daar het hier slechts een lokaal en tijdelijk effect
betreft, besluiten we hier dan ook met een verwaarloosbaar tot matig
negatief (0/-) effect.
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Wijziging in grondwaterkwantiteit en het bodemvochtregime
Bij de aanleg van de tunnels zal mogelijk bronbemaling noodzakelijk zijn
voor de realisatie van de funderingen van de brugpijlers bij de brugvariant
of de tunnel bij de tunnelvariant, alsook de fietsers- en de
voetgangerstunnels. De invloedssfeer van de bronbemaling (R) kan
benaderend begroot worden aan de hand van de formule van Sichardt:

R
Met:

3000 * s * k

s = beoogde grondwaterstandverlaging:
- hierbij gaan we uit van een grondwaterstandverlaging tot
op ca. 0,5 m onder de diepte van de werken
- in worst-case-scenario is het grondwater gelegen tot op
ca. 0,8 m-mv (t.h.v. het spoor)
- aangenomen diepte van werken: funderingen voor
brugpijlers op ca. 2,5 à 4,5 m-mv, tunnel van de
tunnelvariant op ca. 8,5 m-mv, fietstunnel op ca. 4,4 m-mv
en voetgangerstunnel op ca. 4,5 m-mv
k= doorlaatbaarheidcoëfficiënt (m/s); voor leem- en kleihoudend
zand bedraagt deze ongeveer 10-4 tot 10-6 m/s (er wordt hier als
worst-case-scenario 10-4 m/s gehanteerd)

Tabel 14-23. Invloedsfeer (m) voor bemaling tijdens de aanlegfase
Kunstwerken

Grondwaterstand-

Invloedssfeer van

verlaging (m)

bronbemaling (m)

Brugpijlers (Brugvariant)

4,2

126

Tunnel (Tunnelvariant)

8,2

246

Fietserstunnel (beide varianten)

4,1

123

Voetgangerstunnel (beide varianten)

4,2

126

Uit het bovenstaande blijkt dat de invloedssfeer van bronbemaling binnen
het voorliggend project maximaal 250 m bedraagt. In de praktijk zal deze
invloedssfeer van bronbemaling echter beduidend minder omvangrijk zijn
en dit omwille van de volgende redenen:

Niet overal in het studiegebied komen er zandgronden met een
bijmenging van leem en klei voor:
De natte depressie ten zuiden van de spoorlijn omvat kleigronden en
veen.
Vanaf 3,5 à 4,5 m-mv komt er eveneens een kleilaag voor.
Kleigronden en veen hebben een kleinere doorlaatbaarheidcoëfficiënt
-9
-7
(resp. <10 m/s en <10 m/s), hetgeen resulteert in een minder
omvangrijke invloedssfeer van bronbemaling. Ter vergelijking resulteert
een grondwaterstandverlaging van 8,2 m in kleigronden of veen in een
invloedssfeer van bemaling van resp. ca. 0,8 m en 7,8 m.
Bovendien zal dit verdrogingseffect beperkt blijven in tijd, daar de tunnels
en/of brugpijlers als dus danig gerealiseerd zullen worden zodat
permanente bemaling niet noodzakelijk is en de duur van de bemaling als
dus beperkt wordt tot de duur van realisatie van de verschillende tunnels
en/of brugpijlers. Daarom wordt besloten tot een matig negatief (-) effect.
Hiervoor zijn volgende milderende maatregelen van belang:
Naar alle waarschijnlijkheid zal de aanleg van de tunnels uitgevoerd
worden met behulp van slibwanden. Indien deze slibwanden zich
uitstrekken tot in een weinig doorlatende grondlaag wordt een gesloten
bouwput gerealiseerd en is weinig tot geen bronbemaling vereist zodat
er geen noemenswaardige verdroging optreedt. Indien de slibwanden
zich niet uitstrekken tot in een weinig doorlatende grondlaag dan wordt
een halfgesloten bouwput gecreëerd. Al naargelang de diepte van de
slibwanden
in
verhouding
tot
de
diepte
van
de
grondwaterstandsverlaging zal dan al dan niet een noemenswaardige
bronbemaling vereist zijn. Het verdrogend effect zal echter sowieso
eerder beperkt zijn door de aanwezigheid van de ondoorlatende
slibwanden.
Rekening houdende met de mogelijke relevante indirecte impact op
ecologische waarden (cfr. discipline fauna en flora): monitoring
grondwaterpeil tijdens de werken.
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Indien de tunnels gerealiseerd worden met behulp van slibwanden kan er
hier aldus besloten worden met een verwaarloosbaar tot matig negatief (0/) effect.
Bodemzetting
Bodemzetting tijdens de aanlegfase kan optreden door ontwatering
(bronbemaling) van slappe (samendrukbare) bodemlagen en treedt
voornamelijk op in veen- en kleilagen. Bronbemaling zal mogelijk
toegepast worden bij de realisatie van de tunnels voor de wegenis (bij de
tunnelvariant), de fietsers en de voetgangers (bij beide varianten) en de
brugpijlers (bij de brugvariant). Uit de effectgroep ‘Wijziging in
grondwaterkwantiteit en het bodemvochtregime’ blijkt dat de invloedssfeer
van bronbemaling max. 250 m bedraagt. Binnen het studiegebied komen
er zettingsgevoelige gronden (veen- en kleilagen) voor in het valleigebied
van de Leibeek, alsook in de ondergrond vanaf ca. 3,5 à 4,5 m-mv. Lokaal
– aan de rand van het valleigebied van de Leibeek en in de ondergrond
rond de bouwput – zal er aldus bodemzetting optreden. We besluiten hier
met een matig tot significant negatief (-/--) effect.
Indien gewerkt wordt met slibwanden die zich uitstrekken tot in een weinig
doorlatende grondlaag (als milderende maatregel) wordt een gesloten
bouwput gerealiseerd en is weinig tot geen bronbemaling vereist zodat er
geen noemenswaardige bodemzetting optreedt. Indien de slibwanden zich
niet uitstrekken tot in een weinig doorlatende grondlaag dan wordt een
halfgesloten bouwput gecreëerd. Al naargelang de diepte van de
slibwanden in verhouding tot de diepte van de grondwaterstandsverlaging
zal dan al dan niet een noemenswaardige bronbemaling vereist zijn,
waarbij lokaal bodemzettingen kunnen optreden. Indien de tunnels
gerealiseerd worden met behulp van slibwanden kan er hier aldus besloten
worden met een verwaarloosbaar tot matig negatief (0/-) effect.
Wijziging in bodem- en grondwaterkwaliteit
Tijdens de aanlegfase kan een wijziging van de oppervlaktewater-,
grondwater- en bodemkwaliteit optreden door lekken in brandstofleidingen
of morsverliezen van voornamelijk olie en/of brandstoffen tijdens het

gebruik en het onderhoud van het machinepark of door andere
calamiteiten. Het betreft hier een accidentele verontreiniging waarbij
verontreinigde stoffen die in of op de bodem terechtkomen onder invloed
van regenwater kunnen uitspoelen en als dusdanig ook het grondwater
kunnen verontreinigen. Volgens het bodemsaneringdecreet dient dit type
van verontreiniging als nieuw te worden beschouwd en dient de aannemer
bij het optreden van calamiteiten onmiddellijk in te grijpen en de nodige
maatregelen
te
treffen
om
oppervlaktewater-,
bodemen
grondwaterverontreiniging uit te sluiten. Ervan uitgaand dat de gepaste
voorzorgsmaatregelen en best beschikbare technieken (zie milderende
maatregelen) toegepast worden, is het risico op vervuiling verwaarloosbaar
(0).
Ter hoogte van het projectgebied werden er in het verleden reeds een
aantal oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken naar gekende
verontreinigingen van de bodem en het grondwater (dossiernummers
4312 en 5457) uitgevoerd. Uit de bespreking van de stand van zaken van
deze bodemonderzoeken bij de referentiesituatie blijkt dat deze percelen
recent reeds gesaneerd werden. Indien er zich echter alsnog
restverontreinigingen voordoen, zouden deze potentieel met het uitvoeren
van het voorliggend project kunnen verspreid worden. Deze elementen
kunnen echter ondervangen worden binnen de uitvoering van het
voorliggend project:
Het grondverzet dient te gebeuren conform de vigerende wetgeving en
wordt beschreven in Hoofdstuk 10 van het VLAREBO, het Vlaams
Reglement betreffende de Bodemsanering. Deze regelgeving is van
toepassing, gezien het grondverzet voor het uitgraven van de
verschillende tunnels meer dan 250 m³ bedraagt. Onderzoek naar de
kwaliteit van de uit te graven bodem is dan ook verplicht. Voor het
eventuele hergebruik van de bodem dient dan ook een technisch
verslag
opgemaakt
te
worden
door
een
erkende
bodemsaneringdeskundige. Deze neemt bodemstalen, laat deze
analyseren op de meest voorkomende verontreinigende stoffen en
rapporteert de resultaten in een technisch verslag. Een verontreinigde
bodem moet voor gebruik in een grondreinigingscentrum gereinigd
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worden. Verontreinigde uitgegraven bodem die niet reinigbaar is, en
waar geen wettelijke bestemming voor gevonden wordt, moet naar een
stortplaats.
Bij de uitvoering van de bemaling voor de realisatie van de tunnels
kunnen deze potentiële restverontreinigingen met het opgepompte
bemalingswater verspreid geraken in het grondwatersysteem (bij
retourbemaling) of het oppervlaktewatersysteem (bij lozing op de
Leibeek). Om deze potentieel significant negatieve effecten te
voorkomen dient het opgepompte bemalingswater gemonitord worden
door de kwaliteit van dit bemalingswater periodiek te controleren op de
in het verleden vastgestelde verdachte stoffen.
De verontreiniging ter hoogte van de site van de Brouwerij van Haacht
situeert zich ter hoogte van de vijver en aldus op ca. 250 m tot de
fietstunnel. Daar de invloedssfeer van bronbemaling bij de realisatie van dit
deelproject maximaal 123 m bedraagt, ligt deze verontreiniging buiten de
invloedssfeer van bemaling.
De ontwatering van veenlagen kan resulteren in de mineralisatie van
deze veenlagen. De resulterende vrijstelling van diverse nutriënten in de
bodem en het grondwater heeft op haar beurt een effect op de
receptordiscipline fauna en flora. Zoals reeds eerder gesteld bij de
bepaling van de invloedssfeer van bronbemaling, zal de omvang van de
invloedssfeer van bronbemaling algemeen sterk ingeperkt worden omwille
van de specifieke opbouw van de ondergrond en/of het werken met
slibwanden. We merken hier op dat het een zeer lokaal effect betreft.
Afhankelijk van de specifieke uitvoeringstechnische aspecten van de
bemaling, kunnen we hier besluiten met een verwaarloosbaar (0)
(slibwanden) tot matig negatief (-) effect.

14.4.2.2

Exploitatiefase

Wijziging in grondwaterkwantiteit en het bodemvochtregime
De mogelijke effecten tijdens de gebruiksfase houden verband met een
gewijzigde infiltratie ten gevolge van de ontwikkeling van de bijkomende
verhardingen, eventuele verstoring van de grondwaterstroming en
eventuele drainage van het grondwater bij de te voorziene
hemelwaterbuffer.
Met de realisatie van het voorliggend project zal de verharde oppervlakte
toenemen. Ter hoogte van de verharde oppervlakte kan geen water in de
bodem infiltreren, waardoor er in principe verdroging optreedt
(grondwatertafel zal plaatselijk dalen). Het hemelwater dat op de verharde
oppervlakte terechtkomt, zal afstromen. Binnen het voorliggend project
wordt uitgegaan van een afwatering naar een retentiebekken, ten noorden
van de spoorlijn – in de oksel van het nieuwe en het bestaande tracé van
de N21. Daar de grondwatertafel er vrij hoog staat, zullen
infiltratiemogelijkheden er zeer beperkt zijn.
Binnen het voorliggend project wordt er ca. 1,1 ha aan bijkomende
verharde oppervlakte onder de vorm van wegenis voorzien. Bij de
tunnelvariant wordt er ca. 40 m van het tracé in tunnel aangelegd. Het
verschil in verharde oppervlakte tussen beide varianten zal dan ook zeer
beperkt (ca. 560 m²) zijn. Gezien de eerder beperkte bijkomende verharde
oppervlakte, worden deze verdrogingseffecten als verwaarloosbaar tot
matig negatief (0/-) beoordeeld.
Het voorliggend project voorziet in de aanleg van een retentiebekken als
hemelwaterinfiltratie- en -buffersysteem, ten noorden van de spoorlijn – in
de oksel van het nieuwe en het bestaande tracé van de N21. Afhankelijk
van de inrichting kan dit systeem mogelijks een drainerend effect
inhouden op het grondwatersysteem. De perceelsgronden van de
voorliggende locatie van het retentiebekken worden namelijk gekenmerkt
door een hoge grondwaterstand (lokaal tot aan het maaiveld). De
infiltratiemogelijkheden zijn er dan ook zeer beperkt. Daar waar het
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retentiebekken onder de grondwatertafel aangelegd wordt, zal bij een open
inrichting het grondwater er gedraineerd worden en zal er aldus verdroging
optreden. Dit kan leiden tot een lokale permanente ontwatering in het
valleigebied van de Leibeek. Rekening houdend met het lokaal, doch
permanente karakter, beoordelen we dit als een matig tot significant
negatief (-/--) effect. Op heden is de specifieke inrichting van dit
bufferbekken nog niet bepaald. Om drainage ten gevolge van dit
retentiebekken te voorkomen dienen het deel van het retentiebekken dat
onder de grondwatertafel komt te liggen waterondoorlatend aangelegd te
worden. Om tijdens periodes met diepere grondwaterstanden toch nog
enige infiltratie toe te laten zonder tijdens nattere periodes drainage te
veroorzaken, kan ook een hoger niveau van de knijpopening van het
retentiebekken (boven niveau grondwatertafel) overwogen worden in
combinatie met een grotere oppervlakte ervan. Een hoger niveau van
knijpopening resulteert immers in een kleiner beschikbaar buffervolume
per m² zodat het retentiebekken zich over een grotere oppervlakte dient uit
te strekken.
Daar waar ondergrondse constructies voorzien worden kan een
verstoring van de grondwaterstroming optreden. Binnen het voorliggend
project worden een aantal tunnels, nl. fietsers- en voetgangerstunnels bij
de beide varianten en een tunnel voor de N21 bij de tunnelvariant,
voorzien. De tunnels hebben een beperkte omvang, nl. breedte van ca. 5
m (fietsers- en voetgangerstunnels) tot ca. 16 m (nieuwe N21 in tunnel) en
een lengte van ca. 25 m (fietsers- en voetgangerstunnels) tot ca. 40 m
(nieuwe N21 in tunnel). De aanloophellingen worden voorzien over een
afstand van 125 m (fietserstunnels) tot 200 m (nieuwe N21 in tunnel). De
tunnels worden voorzien t.h.v. de volledige diepte van de (ondiepe)
bovenste watervoerende laag. Het voorliggend project is gelegen aan de
rand van de bovenste watervoerende grondlaag, dewelke er gevormd
wordt door een zandlemige deklaag. De grondwaterstroming is er naar alle
waarschijnlijkheid zuid-noord gericht, in de richting van het lager gelegen
valleigebied van de Leibeek. De tunnels uit het voorliggend project worden
binnen het voorliggend project grotendeels parallel aan deze
waarschijnlijke richting van de grondwaterstroming voorzien. Gezien deze

parallelle ligging aan de vermoedelijke grondwaterstromingsrichting, de
beperkte omvang van de ondergrondse constructies en de ligging van het
project aan de rand van de watervoerende grondlaag, worden de mogelijke
verstoringseffecten als eerder beperkt en (zeer) lokaal ingeschat. De
fietstunnel vormt evenwel een aandachtspunt gezien deze dwars op de
vermoedelijke grondwaterstroming geöriënteerd is. Door de beperkte
diepte ervan is de te verwachten barrièrewerking ingevolge de
aanwezigheid hiervan evenwel beperkt. We besluiten hier dan ook met een
verwaarloosbaar tot matig negatief (0/-) effect. Niettemin wordt rekening
houdende met de mogelijke relevante indirecte impact op ecologische
waarden (cfr. discipline fauna en flora) als milderende maatregel
vooropgesteld dat het grondwaterpeil via peilbuizen gemonitord dient te
worden.
Bodemzetting
Bodemzetting kan tijdens de gebruiksfase optreden door langdurige
belasting van slappe (samendrukbare) bodemlagen en treedt voornamelijk
op in veen- en kleilagen. Binnen het studiegebied komen er
zettingsgevoelige gronden (veen- en kleilagen) voor in het valleigebied van
de Leibeek, alsook in de ondergrond vanaf ca. 3,5 à 4,5 m-mv. De
mogelijke zettinggevoeligheid van deze bodemlagen wordt ten aanzien van
langdurige belasting in rekening gebracht bij het technisch ontwerp. Hierbij
wordt aan de hand van voorgaand onderzoek en (eventueel) bijkomend
grondonderzoek (elektrische sonderingen (CPTE) en boringen) een
grondprofiel opgesteld. Indien variaties binnen dit profiel optreden, wordt
het projectgebied opgedeeld in verschillende moten. Per moot (of het
volledige projectgebied) wordt dan ondermeer de zettingberekening tot in
detail uitgewerkt. Het ontwerp wordt daarna aangepast om eventuele
zettingen en schade als gevolg van bodemzettingen te vermijden. Op deze
manier wordt het risico op bodemzetting tijdens de gebruiksfase
ondervangen. Het resulterend effect is dan ook verwaarloosbaar (0).
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14.4.2.3

Ten aanzien van het ontwikkelingsscenario

Aangezien de effecten van de overige deelplannen van het PRUP zeer
lokale effecten betreffen, zullen deze geen aanleiding geven tot wijziging
van de effectbeoordeling ten aanzien van de huidige situatie. Bemaling
vormt hierop echter potentieel een uitzondering indien deze gelijktijdig voor
het plan en project uitgevoerd worden. Er vanuitgaand dat voldoende
technische maatregelen genomen worden om de bemalingsinvloed te
beperkten (zie milderende maatregelen), zal dit ontwikkellingsscenario de
effectbeoordeling niet wijzigen.

Met betrekking tot bodemzetting:
maatregelen bij het uitvoeren van bronbemaling, opdat de invloedssfeer
van bronbemaling maximaal beperkt wordt: zoals bvb. het werken met
voldoende diepe slibwanden
Met betrekking tot de bodem- en grondwaterkwaliteit:
monitoring van het opgepompte bemalingswater door de kwaliteit van
dit bemalingswater periodiek te controleren op de in het verleden
vastgestelde verdachte stoffen

14.4.3.2
14.4.3

Milderende maatregelen en aanbevelingen

14.4.3.1

Milderende maatregelen

Met betrekking tot de grondwaterkwantiteit en het bodemvochtregime:
het waterondoorlatend aanleggen van het deel van het retentiebekken
(bodem en wanden) dat onder de grondwatertafel komt te liggen om
een drainerend effect te voorkomen of een hoger niveau van de
knijpopening (boven niveau grondwatertafel) in combinatie met een
grotere oppervlakte van het retentiebekken
Met betrekking tot de grondwaterkwantiteit en het bodemvochtregime/
bodemzetting/ bodem- en grondwaterkwaliteit:
maatregelen bij het uitvoeren van bronbemaling, opdat de invloedssfeer
van bronbemaling maximaal beperkt wordt: zoals bvb. het werken met
voldoende diepe slibwanden
monitoren van het grondwaterpeil via peilbuizen, zowel tijdens de
werken als in exploitatiefase.

Aanbevelingen en suggesties

Met betrekking tot structuurkwaliteit:
werfzones en werfwegen maximaal voorzien ter hoogte van reeds
antropogeen verstoorde bodems en/of bodems die in een latere fase
van het project ingenomen zullen worden; indien dit niet volstaat dan
rijplaten voorzien t.h.v. de verdichtingsgevoelige gronden (veen, klei)
om verdichting te voorkomen
De omvang van het grondverzet kan geminimaliseerd worden door:
maximaal hergebruik van de uitgegraven gronden conform de
vigerende wetgeving (kwaliteit - zie eerder)
het zorgvuldig afgraven en hergebruik van de toplaag op de oevers,
taluds en restzones
De erosie t.g.v. de realisatie van het voorliggend project kan beperkt
worden door:
de vergraven (gestockeerde) gronden nat te houden.
het realiseren van een snelle begroeiing van de oevers en taluds van
het retentiebekken en de taluds van de nieuwe wegenis door inzaaien
of aanplanten van vegetatie, eventueel in combinatie met geotextiel.
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14.4.4

Synthese

14.4.4.1

Aanlegfase

Effectengroep
Structuurwijziging

Beoordeling
Milderende maatregel
Aanbeveling

Profielwijziging

Erosie

Wijziging in
grondwaterkwantiteit en het
bodemvochtregime

Bodemzetting

Wijziging in bodem- en
grondwaterkwaliteit

Beoordeling met MM
Beoordeling
Milderende maatregel
Aanbeveling
Beoordeling met MM
Beoordeling
Milderende maatregel
Aanbeveling

Beoordeling met MM
Beoordeling
Milderende maatregel

Aanbeveling
Beoordeling met MM
Beoordeling
Milderende maatregel
Aanbeveling
Beoordeling met MM
Beoordeling
Milderende maatregel

Alternatief brug
0/niet van toepassing

Alternatief tunnel

Alternatief met tram

- werfzones en werfwegen maximaal voorzien ter hoogte van reeds antropogeen verstoorde bodems en/of bodems die in
een latere fase van het project ingenomen zullen worden; indien dit niet volstaat dan rijplaten voorzien
0
-/-niet van toepassing
- maximaal hergebruik van de uitgegraven gronden conform de vigerende wetgeving (kwaliteit)
- het zorgvuldig afgraven en hergebruik van de toplaag op de oevers, taluds en restzones
0/niet van toepassing
- de vergraven (gestockeerde) gronden nat te houden.
- het realiseren van een snelle begroeiing van de oevers en taluds van het retentiebekken en de taluds van de nieuwe
wegenis
0
– tot -/-- maatregelen bij het uitvoeren van bemaling, opdat de invloedssfeer van bemaling maximaal beperkt wordt: zoals bvb. het
werken met voldoende diepe slibwanden
- Monitoring van de grondwaterpeilen
niet van toepassing
0/-/-- maatregelen bij het uitvoeren van bemaling, opdat de invloedssfeer van bemaling maximaal beperkt wordt: zoals bvb. het
werken met voldoende diepe slibwanden
niet van toepassing
0/0, potentieel -- en 0 tot monitoring van het opgepompte bemalingswater door de kwaliteit van dit bemalingswater periodiek te controleren op de in
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Effectengroep

Alternatief brug
Aanbeveling
Beoordeling met MM

14.4.4.2

Alternatief met tram

het verleden vastgestelde verdachte stoffen
- maatregelen bij het uitvoeren van bemaling, opdat de invloedssfeer van bemaling maximaal beperkt wordt: zoals bvb. het
werken met voldoende diepe slibwanden
0

Exploitatiefase

Effectengroep
Wijziging in
grondwaterkwantiteit en het
bodemvochtregime

Bodemzetting

Alternatief tunnel

Alternatief brug
Beoordeling
- gewijzigde infiltratie
- verstoring
grondwaterstroming
- drainage grondwater
Milderende maatregel

Alternatief tunnel

Alternatief met tram

0/0/-

Aanbeveling
Beoordeling met MM
Beoordeling
Milderende maatregel

-/-het waterondoorlatend aanleggen van het deel van het retentiebekken (bodem en wanden) dat onder de grondwatertafel
komt te liggen en/of ligging uitstroomopening bekken op hoger niveau (boven niveau grondwatertafel) in combinatie met
grotere oppervlakte retentiebekken
Het grondwaterpeil via peilbuizen monitoren.
niet van toepassing
0
niet van toepassing

Aanbeveling
Beoordeling met MM

niet van toepassing
niet van toepassing
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14.4.5

Besluit

De voornaamste effecten ten aanzien van het bodem- en
grondwatersysteem tijdens de aanlegfase ontstaan ten gevolge van de
vergravingen en/of ophogingen en het uitvoeren van bemaling. De
inrichting van de kruising van de N21 met de spoorlijn als resp. brug of
tunnel houdt resp. een grote aan- of afvoer van grond met zich mee.
Afhankelijk van de uitvoeringstechnische aspecten van bemaling kan de
invloedssfeer van bemaling relatief groot zijn bij de realisatie van
voetgangers- en fietstunnels en/of de tunnel van de tunnelvariant. Hiermee
samenhangend kunnen bestaande verontreinigingen potentieel zich verder
verspreiden en bodemzettingen en mineralisatie van veenlagen
plaatsvinden in de rand van de vallei van de Leibeek. Aangepaste
uitvoeringtechnieken – zoals bvb. de vooropgestelde slibwanden, die zich
uitstrekken tot in een weinig doorlatende grondlaag (= gesloten bouwput) –
zodat de invloedssfeer van eventuele bronbemaling maximaal wordt
beperkt, zijn aangewezen als milderende maatregel. Dit is niet alleen
wenselijk om de invloed op het grondwatersysteem op zich te beperken,
maar ook noodzakelijk om de mogelijke irreversibele negatieve effecten
ingevolge de inklinking van veen door ontwatering zoveel mogelijk te
voorkomen.
De voornaamste effecten ten aanzien van het bodem- en
grondwatersysteem tijdens de exploitatiefase ontstaan te gevolge van de
bijkomende verharde oppervlakte en de eventuele drainage ten gevolge
van het retentiebekken. Gezien de context van de stationsomgeving, zal
de bijkomende verharde oppervlakte eerder beperkt zijn. Afhankelijk van
de inrichting van het retentiebekken kunnen, gezien de ligging in het natte
valleigebied van de Leibeek, mogelijks lokale, doch permanente
verdrogingseffecten optreden. Om tijdens periodes met diepere
grondwaterstanden toch nog enige infiltratie toe te laten zonder tijdens
nattere periodes drainage te veroorzaken, kan ook een hoger niveau van
de knijpopening van het retentiebekken (boven niveau grondwatertafel)
overwogen worden in combinatie met een grotere oppervlakte ervan. Een
hoger niveau van knijpopening resulteert immers in een kleiner

beschikbaar buffervolume per m² zodat het retentiebekken zich over een
grotere oppervlakte dient uit te strekken.
De aanwezigheid van de tunnels vormt een barrière voor de
grondwaterstroming en kan dan ook een invloed hebben op de
grondwaterstand. Gezien de grondwaterstroming in hoofdzaak een zuidnoord-gericht is, is vooral de fietstunnel een punt van aandacht, omdat
deze dwars op deze richting wordt ingeplant. Monitoring van de
grondwaterpeilen vormt hiertoe een milderende maatregel.

14.4.6

Leemten in de kennis

niet van toepassing

14.4.7

Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie

Monitoring van het opgepompte bemalingswater door de kwaliteit van dit
bemalingswater periodiek te controleren op de in het verleden vastgestelde
verdachte stoffen.
Monitoring van het grondwaterpeil tijdens de aanleg- en exploitatiefase
i.f.v. de mogelijke relevante indirecte impact op ecologische waarden (cfr.
discipline fauna en flora)
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14.5

Oppervlaktewater

14.5.1

Methodologie

Binnen de discipline oppervlaktewater worden volgende effectgroepen
onderscheiden:
Wijziging in oppervlaktewaterkwantiteit;
Wijziging in fysico-chemische en biologische oppervlaktewaterkwaliteit;
Wijziging in structuurkwaliteit.

Wijziging in oppervlaktewaterkwantiteit
Wijzigingen in de oppervlaktewaterkwantiteit kunnen optreden als gevolg
van:
Lozen van bemalingswater op het oppervlaktewatersysteem
(aanlegfase)
Momenteel is er geen duidelijkheid omtrent de wijze waarop
bemalingswater wordt afgevoerd en wordt er ten behoeve van de
effectbespreking binnen de discipline oppervlaktewater uitgegaan van
het principe dat alle water wordt afgevoerd via het oppervlaktewater.
Verdrogende invloed op waterlopen die binnen de invloedssfeer van
bemaling komen te liggen (aanlegfase)
Indien er waterlopen gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de
bemaling kan het waterpeil tijdelijk dalen en zo een verdrogende
invloed uitoefenen. Deze verdrogende invloed kan onomkeerbare
effecten teweegbrengen (bvb. voor de fauna en flora in de waterloop).
De beoordeling dient als input voor de discipline fauna en flora en wordt
hier kwalitatief behandeld binnen een aantal algemene beschouwingen,
die later in functie van de uitvoeringstechnische aspecten verfijnd dient
te worden.
Wijziging aan de doorstromingscapaciteit van waterlopen (aanlegfase
en gebruiksfase)

Tijdens
de
gebruiksfase
en
de
aanlegfase
kan
de
oppervlaktewaterkwantiteit wijzigen door het dwarsen/doorsnijden of
het verleggen van waterlopen, met een wijziging van het afvoergedrag
en/of (over)stromingsregime of de bergingscapaciteit tot gevolg. Een
verhoging van het risico op overstromingen is voornamelijk afhankelijk
van:
de wijze waarop de dwarsing wordt ingericht (overwelving of
inbuizing; grootte van de dwarssectie van de waterloop ter hoogte
van de dwarsing) en
de lengte van het beïnvloede waterlooptraject.
Aan de hand van deze parameters wordt de impact op de
doorstroomcapaciteit beoordeeld.
Daar dit aspect zowel van toepassing is op de aanlegfase als de
gebruiksfase, komt dit geïntegreerd aan bod bij de effectbespreking van
de aanlegfase.
Inrichting van het kruisen van de nieuwe infrastructuur (wegenis,
verlegde waterloop, …) met bestaande RWA- en DWA-leidingen
(aanlegfase en gebruiksfase)
Het voorliggend project kruist een aantal bestaande RWA- en DWAleidingen De beoordeling wordt hier kwalitatief behandeld binnen een
aantal algemene beschouwingen op basis van de aanwezige
rioleringsleidingen. Hierbij gaat de aandacht uit naar de nodige
veiligheidsvoorschriften die in acht genomen moeten worden (bvb.
bewaren voldoende afstand, voorzien van dikkere wegkoffer of
voorzien van versteviging rondom de leiding, …) opdat het risico op
schade aan de leidingen tot een minimum wordt beperkt.
Daar dit aspect zowel van toepassing is op de aanlegfase als de
gebruiksfase, komt dit geïntegreerd aan bod bij de effectbespreking van
de aanlegfase.
Versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van bijkomende
verharding (gebruiksfase)
Tijdens de gebruiksfase treedt een wijziging in de afvoer van
afstromend hemelwater op ten gevolge van de toename aan verharde
oppervlakte (wegenis). In de effectbespreking gaat de aandacht uit
naar de bijkomende belasting van het ontvangende waterlopenstelsel.
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Deze evaluatie leidt tot een beoordeling van de noodzaak tot extra
buffercapaciteit (risico op wateroverlast). Bij deze effectbeoordeling
wordt een ruwe inschatting gemaakt van de benodigde dimensies van
het aan te leggen hemelwaterinfiltratie- en buffersysteem.
Voortbouwend op het voorgaande wordt nagegaan in hoeverre de
projectingrepen een invloed hebben op de overstromingsproblematiek
van het stroomgebied van het ontvangende oppervlaktewatersysteem.
Een eventuele stijging/daling van de piekafvoer kan immers het
overstromingsrisico beïnvloeden.
Verlies aan komberging door inname of doorsnijden huidige
kombergingsgebieden (gebruiksfase)
Lager gelegen gronden kunnen een belangrijke waterbergingsfunctie
hebben indien water er tijdelijk kan opgevangen worden boven
maaiveld, de zogenaamde komberging. Deze bergingsfunctie speelt
een belangrijke rol bij het opvangen en uitvlakken van piekdebieten en
bijgevolg het voorkomen van overstromingen. Dit maakt dat wanneer
dergelijke gronden worden ingenomen of afgesneden van de waterloop
bijkomende compenserende maatregelen moeten genomen worden om
het verschuiven van de overstromingen te voorkomen. Op basis van de
modelleringstudie die recent opgesteld werd door de VMM en de
provincie Vlaams-Brabant en de lokale kennis van de
overstromingsproblematiek wordt het potentieel verlies aan komberging
ingeschat.
Bij de beoordeling van de wijziging van de oppervlaktewaterkwantiteit
wordt het volgend significantiekader gehanteerd:
Overstromingsgevoeligheid

Niet

Aandachtspunten
In
principe
geen
aandachtspunten

Beoordeling
bijzondere

Maatregelen op niveau van volledig

0 tot -

gebied wenselijk bij realisatie van grote
Mogelijk

Stroomafwaarts
Ter hoogte van
planelement

gebieden
Vertraagde afvoer vormt aandachtspunt
Voorzien
van
voldoende
bergingscapaciteit vormt aandachtspunt

- tot --

Overstromingsgevoeligheid

Beoordeling

Aandachtspunten

(verlies potentiële
berging)
Stroomopwaarts
Effectief

Stroomafwaarts
Ter hoogte van
planelement

Voorzien van een voldoende vlotte
afwatering
en
voldoende
bergingscapaciteit vormt aandachtspunt
Maatregelen ten aanzien van vertraagde
afvoer noodzakelijk
Reeds verhard
Oorzaak knelpunt op te lossen vooraleer

- tot -/--/-- tot --/---- tot ---

realisatie nieuwe functie
Te verharden

Stroomopwaarts
(verlies komberging)

Verlies aan komberging moet

-- tot ---

gecompenseerd worden
Maatregelen nodig tav vlotte afwatering
en voldoende bergingscapaciteit

-/-- tot --

Dit significantiekader vormt een verfijning van het in de kennisgevingsnota
opgenomen significantiekader.

Wijziging in fysisch-chemische en biologische waterkwaliteit
Verontreiniging van waterlopen kan optreden als gevolg van:
Optreden van calamiteiten
Deze potentiële effecten komen reeds aan bod bij de discipline bodem
en
grondwater
en
worden
hier
getoetst
op
het
oppervlaktewatersysteem.
Lozen van verontreinigd bemalingswater
De effecten ten gevolge van een verspreiding van bestaande
grondwater- en bodemverontreinigingen via het bemalingswater komen
reeds aan bod bij de discipline grondwater. Deze effectbespreking is
tevens van toepassing op de discipline oppervlaktewater daar er kan
aangenomen worden dat het bemalingswater geloosd wordt op het
oppervlaktewatersysteem. Voor dit deelaspect wordt er dan ook

-/-- tot --
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doorverwezen naar de discipline bodem en grondwater om herhaling te
voorkomen.
Verontreinigd afstromend wegwater
Verontreiniging bij exploitatie kan optreden door de runoff van
hemelwater van verharde oppervlakten die verontreinigende stoffen
bevat zoals olie, koolwaterstoffen, zware metalen, zouten e.d. Hierdoor
komt deze verontreiniging terecht in de langsgrachten. Afhankelijk van
de inrichting van deze waterinfrastructuur, wordt deze verontreiniging al
dan niet verdeeld over verschillende systemen, namelijk de bodem,
grondwater en het oppervlaktewater. Deze effecten worden algemeen
besproken.
Inrichting van het kruisen van de nieuwe infrastructuur (wegenis,
verlegde waterloop, …) met bestaande RWA- en DWA-leidingen
Daar waar het wegtracé of de te verleggen waterloop bestaande
leidingen kruisen moeten de nodige veiligheidsvoorschriften in acht
genomen worden (bvb. bewaren voldoende afstand, voorzien van
dikkere wegkoffer of voorzien van versteviging rondom de leiding, …)
opdat het risico op schade aan de leidingen tot een minimum wordt
beperkt. Mits deze veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden,
wordt geen effect verwacht ten aanzien van het optreden van
calamiteiten.

Wijziging in structuurkwaliteit
Bij de realisatie van wegenis en het verleggen van de waterloop kunnen
globaal twee effecten op de structuurkwaliteit onderscheiden worden:
Lokaal de structuurkwaliteit wijzigen daar waar waterlopen worden
gekruist. Deze wijzigingen zullen zeer lokaal optreden en zijn sterk
afhankelijk van de uitvoeringstechnische aspecten. Bijgevolg wordt dit
element hier slechts globaal besproken waarbij voornamelijk
aanbevelingen met betrekking tot inrichting en uitvoeringswijze worden
geformuleerd.
Daarnaast wordt de waterloop (Leibeek) lokaal verlegd en voorziet het
voorliggend project in de aanleg van een hemelwaterinfiltratie- en

buffersysteem. Hiervoor er worden aanbevelingen geformuleerd om de
potenties inzake structuurkwaliteit optimaal te benutten.

14.5.2

Effectbespreking en –beoordeling

14.5.2.1

Aanlegfase

Wijziging in oppervlaktewaterkwantiteit
Voor de aanleg van de verschillende tunnels dient mogelijk bronbemaling
uitgevoerd te worden. Uit de discipline grondwater blijkt dat de
invloedssfeer van bronbemaling maximaal beperkt blijft tot 260 m en in het
valleigebied van de Leibeek beperkt wordt door de slechte
doorlaatbaarheid van de aanwezige kleigronden. Met andere woorden kan
er hier gesteld worden dat bij het uitvoeren van bemaling de Leibeek niet
binnen de invloedssfeer van bronbemaling zal komt te liggen.
Op heden is het niet geweten waar het opgepompte bemalingswater
geloosd zal worden. Indien dit op de Leibeek geloosd wordt, kunnen er
effecten ontstaan ten aanzien van het oppervlaktewatersysteem. Het
valleigebied van de Leibeek wordt op de Watertoetskaart namelijk
gekenmerkt als effectief overstromingsgevoelig. Hierbij dient echter
opgemerkt dat de voorliggende bemaling beperkt is qua omvang en
slechts een tijdelijke ingreep betreft. Er wordt hier dan ook besloten tot een
verwaarloosbaar tot matig negatief (0/-) effect.
Met de ontwikkeling van het voorliggend project wordt de Leibeek ter
hoogte van de kruising van de Stationsstraat verlegd en dit om het aantal
kruisingen van deze beek met de weginfrastructuur te beperken. Met de
verlegging van de Leibeek en de realisatie van nieuwe weginfrastructuur
dient de doorstroming van de Leibeek ten allen tijden (aanlegfase en
gebruiksfase) gegarandeerd te worden. Om een goede doorstroming te
garanderen dient het profiel van de verlegde Leibeek, alsook de kruising
met de N21/Stationsstraat afgestemd te worden op deze van de huidige
loop. Een smaller profiel of inbuizing t.h.v. de N21/Stationsstraat zal
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namelijk resulteren in een opstuwing van de waterloop en kan als dus
danig het overstromingsrisico in het valleigebied stroomopwaarts de
N21/Stationsstraat gevoelig verhogen. Dit kan leiden tot potentieel
significant negatieve (--) effecten.
Ter hoogte van de N21/Stationsstraat liggen een aantal bestaande
leidingen. Zowel de te verleggen Leibeek als de nieuwe weginfrastructuur
kruisen deze leidingen. Hiervoor dienen de nodige veiligheidsvoorschriften
in acht genomen worden opdat het risico op schade aan de leidingen tot
een minimum wordt beperkt. Onder deze veiligheidsvoorschriften verstaan
we ondermeer het bewaren van voldoende afstand, het voorzien van
dikkere wegkoffer, het voorzien van versteviging rondom de leiding, …. In
de huidige situatie liggen deze leidingen op ca. 1,3 tot 2 m-mv (= dekking).
Bij de nieuwe weginfrastructuur kan deze dekking behouden blijven,
zonder dat er zich problemen voordien. Het vormt echter wel een
aandachtpunt bij het uitbreken van de bestaande weginfrastructuur en de
realisatie van de nieuwe weginfrastructuur.
De waterbodem van de Leibeek ligt t.h.v. de N21/Stationsstraat op ca. 1,6
m-mv. Bij het verleggen van de Leibeek zal het bodempeil van deze
verlegde beek t.h.v. de N21/Stationsstraat, naar alle waarschijnlijkheid
eveneens op ca. 1,6 m-mv komen te liggen om een continuïteit in de
doorstroming van de Leibeek te kunnen garanderen. Voor een aantal
leidingen zal de resterende dekking voldoen als veiligheidsbuffer. Voor een
aantal leidingen zullen echter extra veiligheidsmaatregelen, zoals een
extra versteviging rond de leiding, of een lokale verlegging uitgevoerd
moeten worden. Hiermee samenhangend dient tevens de doorstroming
van de Leibeek ter hoogte van deze leidingen gegarandeerd worden, deze
‘hindernis’ in de waterloop kan nl. leiden tot opstuwing. Een voldoende
ruime dimensionering is vereist. Indien de gepaste veiligheidsvoorschriften
niet gevolgd worden kunnen hier lekken optreden van deze leidingen naar
het oppervlaktewater, hetgeen – gezien de overstromingsgevoeligheid van
het valleigebied – potentieel een significant negatief (--) effect inhoudt ten
aanzien van de oppervlaktewaterkwantiteit.

Wijziging
in
fysico-chemische
en
biologische
oppervlaktewaterkwaliteit en bodem- en grondwaterkwaliteit
Tijdens de werkzaamheden kunnen verontreinigingen optreden ten
gevolge van calamiteiten, nl. bv. lekkende tanks, lekkende machines,
onzorgvuldig tanken van graafmachines, …. Bij de discipline bodem en
grondwater werden de effecten ten gevolge van calamiteiten reeds
besproken. Indien deze calamiteiten optreden nabij de Leibeek, de
perceelsgrachten of de te voorziene afwateringsinfrastructuur, kunnen
deze verontreinigingen zich via het oppervlaktewater sneller verspreiden
over een grotere oppervlakte. Het nemen van de gepaste
voorzorgsmaatregelen en best beschikbare technieken, zoals besproken
bij de discipline grondwater neemt dan ook in belang toe. Indien hieraan
voldaan wordt, zijn de effecten te verwaarlozen (0).
14.5.2.2

Exploitatiefase

Wijziging in oppervlaktewaterkwantiteit
Wijzigingen in de oppervlaktewaterkwantiteit kunnen tijdens de
exploitatiefase optreden als gevolg van:
Versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van bijkomende
verharding
Verlies aan komberging door inname of doorsnijden huidige
kombergingsgebieden
Wijziging aan de doorstromingscapaciteit van waterlopen
Inrichting van het kruisen van de nieuwe infrastructuur (wegenis,
verlegde waterloop, …) met bestaande RWA- en DWA-leidingen
Deze laatste twee aspecten zijn eveneens van toepassing op de
aanlegfase. Voor de effectenbespreking en –beoordeling van deze twee
aspecten wordt dan ook verwezen naar de aanlegfase.
Binnen het voorliggend project wordt er ca. 1,1 ha aan bijkomende
verharde oppervlakte onder de vorm van wegenis voorzien. Bij de
tunnelvariant wordt er ca. 40 m van het tracé in tunnel aangelegd. Het
verschil in verharde oppervlakte tussen beide varianten zal dan ook zeer
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beperkt (ca. 560 m²) zijn. Volgens de gewestelijke stedenbouwkundige
verordeningen
inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
(05/07/2013) dient het ontvangende hemelwater in eerste instantie
hergebruikt te worden, in tweede instantie in de bodem te infiltreren en in
laatste instantie vertraagd te worden afgevoerd. Hergebruik van
hemelwater is niet van toepassing op het voorliggend project. Daar het
afstromend hemelwater opgevangen wordt in rioleringen en afgevoerd
wordt naar het retentiebekken, is infiltratie enkel mogelijk ter hoogte van
het ontvangende retentiebekken. Uit de discipline bodem en grondwater
blijkt echter dat de infiltratiemogelijkheden er echter beperkt zijn ingevolge
de ondiepe grondwaterstand en de minder doorlatende bodem.
De stedenbouwkundige verordening hemelwater (dd. 05/07/2013) legt een
buffervolume van 250 m³/ha en een vertraagde afvoer van 20 l/s/ha op.
Voor een bijkomende verharde oppervlakte van ca. 1,1 ha komt dit neer op
een vereist buffervolume van 275 m³ en een vertraagde afvoer van 22 l/s.
De inrichting van het retentiebekken is op heden nog niet gekend. Voor de
verdere uitwerking van dit retentiebekken wordt als algemene richtlijn
meegegeven dat de leegloop met knijpconstructie als dusdanig voorzien
moet worden dat het effectief te bufferen volume ook steeds beschikbaar
is. Het effectief buffervolume betreft het volume dat zich bevindt tussen de
noodoverloop en de leegloop (onderstaande figuur). Om een drainerende
werking t.a.v. de grondwatertafel te voorkomen dient het retentiebekken –
rekening houdende met de ondiepe grondwaterstand – ofwel ondoorlatend
te worden ingericht beneden de grondwatertafel, ofwel dient de
knijpopening zich boven de grondwatertafel te situeren (cfr. discipline
bodem en grondwater). Gezien de ondiepe grondwatertafel betekent deze
laatste optie een laag effectief buffervolume per m² en dan ook een relatief
uitgestrekt retentiebekken.

inloop

noodoverloop

effectieve
buffering
Leegloop
(knijpleiding)

Figuur 14-13: Voorstelling van effectieve buffering

Het stroomgebied van de Leibeek is – zowel t.h.v. het projectgebied als
stroomopwaarts- als stroomafwaarts – op de Watertoetskaart ingetekend
als effectief overstromingsgebied. Met de ontwikkeling van de nieuwe
weginfrastructuur – zowel bij de brugvariant als bij de tunnelvariant – wordt
een deel van dit effectief overstromingsgebied ingenomen en afgesneden
van de Leibeek, zodat zijn functie als kombergingsgebied verloren gaat.
Het betreft hier een verlies van ca. 1,2 ha tussen de bestaande
N21/Stationsstraat, de nieuwe weginfrastructuur en de spoorweglijn. Op
basis van de resultaten van de modellering van de overstromingsrisico’s in
de Leibeekvallei van de VMM kan het ingenomen en afgesneden volume
aan kombergingsgebied bepaald worden. In de onderstaande figuur wordt
de overstromingshoogte in de Leibeekvallei bij een retourperiode van 100
jaar weergegeven.
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wonen) voorkomen die niet compatibel zijn met overstromingen, dienen de
gepaste milderende maatregelen genomen worden.

Figuur 14-14: Overstromingshoogte Leibeekvallei bij een retourperiode van
100 jaar (modellering VMM)

Uit analyse van de hierboven weergegeven overstromingshoogtes kan
afgeleid worden dat het voorliggend project een inname van ca. 0,5 ha of
1.670 m³ komberging inhoudt. Bovendien wordt er ca. 0,7 ha of 2.460 m³
komberging (tussen de bestaande N21/Stationsstraat, de nieuwe
weginfrastructuur en de spoorweglijn) afgesneden van haar waterloop. De
omzendbrief LNE/2013/1 betreffende ‘richtlijnen voor de toepassing van de
watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in
signaalgebieden’ stelt een ‘bewarend beleid’ voorop opdat er geen nieuwe
harde functies voorzien worden in valleigebied met een bepaald
overstromingsrisico dat op heden een zachte bestemming kent. Het verlies
in komberging houdt namelijk in dat de overstromingen zich binnen he
valleigebied zullen verleggen, hetgeen zal resulteren in verhoogde
overstromingsrisico’s en -hoogtes elders binnen het valleigebied van de
Leibeek. Daar er aan de rand van het valleigebied een aantal functies (o.a.

Het verloren gegane kombergingsgebied dient gecompenseerd te worden
binnen het valleigebied van de Leibeek. Hiervoor dienen gronden
bijkomend effectief overstroombaar vanuit de Leibeek gemaakt te worden.
Dit betekent dan ook de afgraving van gronden, hetzij van (opgehoogde)
gronden die momenteel niet overstroombaar zijn, hetzij van gronden die
momenteel beperkt overstromen i.f.v. de intensifiëring van deze
overstroming. De afgraving mag evenwel niet beneden de hoogste
grondwaterstand gaan, gezien het kombergingsgebied dan al kan gevuld
zijn met grondwater en bijgevolg niet beschikbaar is voor water uit de
Leibeek. Ook mag de overstroming vanuit de Leibeek pas bij hoge peilen
in de Leibeek (richtinggevend: retourperiode 100 jaar) optreden opdat er
sprake is van evenwaardige compensatie van het verlies aan komberging.
Gezien de overstromingshoogte net afwaarts de N21 algemeen kleiner is
dan opwaarts ervan (in en nabij het projectgebied) (cfr figuur 14-13) lijkt
compensatie van het verlies aan komberging hier beter realiseerbaar. De
kruising van de N21 vormt evenwel enige beperking in de doorstroming
van de Leibeek zodat het in eerste instantie aangewezen is om de
compensatie opwaarts de N21 te voorzien, indien de onderdoorgang van
de beek onder de N21 niet verbreed wordt. Indien de onderdoorgang
onder de N21 echter i.k.v. het project dusdanig wordt aangepast dat de
doorstroming hier weinig tot geen hinder van ondervindt, dan kan realisatie
van de compensatie van de komberging afwaarts de N21 echter wel
verantwoord worden. In dit geval zal het water in de Leibeek immers
minder opgestuwd worden opwaarts de N21 waardoor het
overstromingsrisico opwaarts afneemt en afwaarts in principe enigszins
toeneemt.
Gezien het aangrenzende valleigebied t.h.v. het projectgebied opwaarts de
N21 momenteel reeds overstromingen tot ongeveer 0,5m hoogte vertoont
bij een retourperiode van 100 jaar, is het niet evident om hier afdoende
compensatie te realiseren. Compensatie iets verder opwaarts kan dan ook
overwogen worden. Ze dient evenwel nog binnen eenzelfde
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overstromingszone gesitueerd te zijn zodat de compensatie wel degelijk
als evenwaardig kan worden beschouwd.
Gezien de compensatie van het verlies aan komberging niet evident is, is
een alternatieve inrichting binnen het voorliggend project om de omvang
van het verlies aan komberging te beperken te overwegen. Zo kan het
brugtracé bvb op pijlers voorzien worden.

Leibeek geloosd wordt, komen deze verontreinigingen in het
oppervlaktewatersysteem terecht. Gezien de lichte vorm van
verontreiniging en de relatief beperkte omvang van het voorliggend project,
beoordelen we dit als verwaarloosbaar tot matig negatief (0/-). Deze
verontreinigingen kunnen bvb. ondervangen worden door de RWA-leiding
te voorzien van een KWS-afscheider.

Rekening houdend met de relatief beperkte bijkomende verharde
oppervlakte (en resulterend volume afstromend hemelwater), doch de
omvang van het verlies aan komberging, besluiten we hier met een
significant tot zeer significant negatief (--/---) effect.

Wijziging in structuurkwaliteit
Met de realisatie van de verlegde N21/Stationsstraat wordt de Leibeek
t.h.v. het projectgebied lokaal verlegd. Van het bestaande deel van de
Leibeek t.h.v. deze verlegging zal het deel stroomafwaarts de bestaande
N21/Stationsstraat behouden blijven. Enkel het deel stroomopwaarts de
bestaande N21/Stationsstraat over een afstand van ca. 25 m zal
verdwijnen. Uit de referentiesituatie blijkt dat de Leibeek er een goed
ontwikkelde structuurkwaliteit omvat. Gezien de relatief beperkte omvang
beschouwen we dit als een matig negatief (-) effect.

Wijziging in fysico-chemische en biologische oppervlaktewaterkwaliteit en bodem- en grondwaterkwaliteit
Wijzigingen in de fysico-chemische en biologische oppervlaktewaterkwaliteit en bodem- en grondwaterkwaliteit kunnen tijdens de
exploitatiefase optreden als gevolg van verontreinigd afstromend wegwater
Het afstromende hemelwater van de verharde oppervlakken dat terecht
komt in het oppervlaktewatersysteem via de RWA-leidingen en het
retentiebekken kan mogelijks het oppervlaktewatersysteem verontreinigen.
Hemelwater dat afstroomt van daken wordt algemeen als niet verontreinigd
beschouwd. Hoewel volgens de code van goede praktijk van wegen
afstromend water eveneens als niet verontreinigd water mag worden
aanzien, blijkt uit studies (CIW, 200216) dat er allerlei verontreinigingen
worden aangevoerd door het verkeer. Zo vormen olie, PAK’s en zware
metalen typische verontreinigingen die worden teruggevonden ter hoogte
van wegen. Hierbij dient opgemerkt dat deze vorm van verontreinigingen
slechts een lichte vorm van verontreiniging betreft. Daarnaast is een
verhoogde zoutconcentratie ten gevolge van het gebruik van strooizouten
in de winter van belang. Daar het opgevangen hemelwater rechtstreeks
opgevangen wordt in de RWA-leidingen en via het retentiebekken in de
16

Daarnaast voorziet het voorliggend project tevens in de aanleg van nieuwe
waterinfrastructuur, nl. het lokaal verleggen van de Leibeek en een
retentiebekken. De specifieke inrichting van deze waterinfrastructuur is op
heden nog niet gekend. Voor de verdere uitwerking van deze
waterinfrastructuur worden de volgende algemene richtlijnen meegegeven:
overwelving enkel waar strikt noodzakelijk (nl. enkel t.h.v. de
N21/Stationsstraat)
vrijhouden van de oeverstroken
natuurvriendelijke inrichting van de te verleggen Leibeek en het
retentiebekken
voorzien van migratiemogelijkheden voor fauna langsheen de
waterloop
kwaliteitsvolle inrichting ‘kruispunten’ weg – waterloop

CIW (2002) Afstromend wegwater. Commissie Integraal Waterbeheer, Den Haag,

Nederland.
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14.5.2.3

Effectbespreking ten opzichte van het ontwikkelingsscenario

toepassen van de nodige veiligheidsvoorschriften (bewaren van
voldoende afstand, voorzien van dikkere wegkoffer, voorzien van
versteviging rondom de leiding, …) en eventuele verlegging van de
bestaande RWA- en DWA-leidingen t.h.v. de N21/Stationsstraat
goede inrichting van het retentiebekken met knijpconstructie opdat een
voldoende groot effectief buffervolume beschikbaar zou zijn (cfr. Figuur
hoger)
maatregelen ter mildering en effectieve compensatie van de inname en
het afsnijden van natuurlijke komberging in het valleigebied van de
Leibeek:
alternatieve inrichting waarbij de omvang van het verlies aan
komberging ingeperkt wordt, bvb. door de brugvariant: brug volledig
17
op pijlers te voorzien of
compensatie van de ingenomen komberging binnen het valleigebied
van de Leibeek:
Het voorliggend project houdt een verlies van 1,2 ha of ca. 4130
m³ aan komberging in (ca. 0,5 ha of 1.670 m³ door directe inname
en ca. 0,7 ha of 2.460 m³ door afsnijding van de waterloop)
De
compensatie
dient
in
samenspraak
met
de
waterloopbeheerder te gebeuren.
De percelen die gekozen worden voor deze compensatie dienen
in goede relatie te staan tot de Leibeek, zodat deze effectief
kunnen aangesproken worden bij een hoge waterstand op de
Leibeek en dit op een evenwaardige manier als het ingenomen
kombergingsgebied.
Gezien een evenwaardige compensatie niet evident is, is de
bovenvermelde alternatieve inrichting i.f.v. het beperken van het
verlies aan komberging te overwegen. Aanpassing van de
onderdoorgang van de Leibeek onder de N21 zodanig dat de
doorstroming er weinig tot geen hinder van ondervindt, laat toe

Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario omvat een aantal stedelijke
ontwikkelingen binnen hetzelfde stroomgebied van het voorliggend plan.
Deze ontwikkelingen kunnen eveneens een invloed hebben op het
overstromingsregime van het voorliggend valleigebied. Hierbij dient echter
opgemerkt dat deze ontwikkelingen eveneens zullen moeten voldoen aan
de vigerende wetgeving m.b.t. het voorzien van voldoende hergebruik,
infiltratiemogelijkheden, buffering en vertraagde afvoer. Doch benadrukt dit
de noodzaak aan compensatie van het verlies aan komberging en het
garanderen van effectieve buffering en vertraagde afvoer.
Het PRUP ‘Stationsomgeving Haacht’, meer bepaald ‘deelzone 2
Noordzijde sporen – Groene poort’, voorziet in de ontwikkeling van de
zone tussen de bestaande N21/Stationstraat, de nieuwe weginfrastructuur
en de spoorlijninfrastructuur. Het betreft hier de percelen met een actuele
kombergingsfunctie (effectief overstromingsgevoelig gebied), die ten
gevolge van het voorliggend project afgesneden worden van de Leibeek.
Met deze ontwikkeling vervalt de voorgestelde milderende maatregel m.b.t.
het voorzien van het volledige brugtracé op pijlers. M.a.w. zal het verlies
aan komberging binnen het voorliggend project in dit geval enkel gemilderd
kunnen worden, door compensatie van komberging binnen het valleigebied
(cfr. Milderende maatregelen). Deelzone 5 ‘Compensatie en realisatie
VEN’ worden zones voor compensatie van VEN voorzien. Deze percelen
kunnen bij afgraving (nivellering) eventueel een kombergingsfunctie in het
valleigebied op zich nemen.

14.5.3

Milderende maatregelen

Met betrekking tot de oppervlaktewaterkwantiteit en -kwaliteit:
een goede afstemming van het profiel van de verlegde Leibeek op het
bestaande profiel, een smaller profiel of inbuizing zal namelijk
resulteren in een opstuwing van de waterloop

17

Dit element is echter niet verenigbaar met het ontwikkelingsscenario (zie verder), daar dit

achterliggend deelgebied binnen het PRUP ‘Stationsomgeving Haacht’ – ‘deelzone 2
Noordzijde sporen – Groene poort’ eveneens zal ingenomen worden door een harde functie.
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om een evenwaardige compensatie afwaarts de N21 te
realiseren.

Aanbevelingen en suggesties
Algemene inrichtingsprincipes voor de te verleggen Leibeek en
retentiebekken met betrekking tot de structuurkwaliteit:
overwelving enkel waar strikt noodzakelijk (nl. enkel t.h.v.
N21/Stationsstraat)
vrijhouden van de oeverstroken
natuurvriendelijke inrichting van de te verleggen Leibeek en
retentiebekken
voorzien van migratiemogelijkheden voor fauna langsheen
waterloop
kwaliteitsvolle inrichting ‘kruispunten’ weg – waterloop

het
de

het
de

Met betrekking tot de oppervlaktewaterkwaliteit:
voorzien van een KWS-afscheider op de RWA-leidingen van de nieuwe
weginfrastructuur, vooraleer geloosd wordt op het retentiebekken.
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14.5.4

Synthese

14.5.4.1

Aanlegfase

Effectengroep
Wijziging in
oppervlaktewaterkwantiteit

Beoordeling
Milderende maatregel

Aanbeveling
Wijziging in fysicochemische en biologische
oppervlaktewaterkwaliteit

Beoordeling met MM
Beoordeling
Milderende maatregel

Aanbeveling
Beoordeling met MM

Alternatief brug
Alternatief tunnel
Alternatief met tram
0/- en potentieel -- een goede afstemming van het profiel van de verlegde Leibeek op het bestaande profiel
- toepassen van de nodige veiligheidsvoorschriften (bewaren van voldoende afstand, voorzien van dikkere wegkoffer,
voorzien van versteviging rondom de leiding, …) en eventuele verlegging van de bestaande RWA- en DWA-leidingen t.h.v.
de N21/Stationsstraat
/
0/0 en potentieel -- toepassen van de nodige veiligheidsvoorschriften (bewaren van voldoende afstand, voorzien van dikkere wegkoffer,
voorzien van versteviging rondom de leiding, …) en eventuele verlegging van de bestaande RWA- en DWA-leidingen t.h.v.
de N21/Stationsstraat
/
0
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14.5.4.2

Exploitatiefase

Effectengroep
Wijziging in
oppervlaktewaterkwantiteit

Wijziging in fysicochemische en biologische
oppervlaktewaterkwaliteit
Wijziging in structuurkwaliteit

Wijziging in
structuurkwaliteit

Beoordeling
Milderende maatregel

Aanbeveling
Beoordeling met MM
Beoordeling
Milderende maatregel
Aanbeveling
Beoordeling met MM
Beoordeling
Milderende maatregel
Aanbeveling

Beoordeling met MM

Alternatief brug
-- /---

Alternatief tunnel

Alternatief met tram

- goede inrichting van het retentiebekken met knijpconstructie opdat een voldoende groot effectief buffervolume
beschikbaar zou zijn
- maatregelen ter evenwaardige compensatie van het verlies aan natuurlijke komberging in het valleigebied van de Leibeek
/
0/0/niet van toepassing
- voorzien van een KWS-afscheider op de RWA-leidingen van de nieuwe weginfrastructuur, vooraleer geloosd wordt op het
retentiebekken
0
niet van toepassing
- overwelving enkel waar strikt noodzakelijk (nl. enkel t.h.v. de N21/Stationsstraat)
- vrijhouden van de oeverstroken
- natuurvriendelijke inrichting van de te verleggen Leibeek en het retentiebekken
- voorzien van migratiemogelijkheden voor fauna langsheen de waterloop
- kwaliteitsvolle inrichting ‘kruispunten’ weg – waterloop
0 tot +
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14.5.5

Besluit

14.5.6

Leemten in de kennis

De voornaamste effecten ten aanzien van het oppervlaktewatersysteem
ontstaan tijdens de aanlegfase mogelijks ten gevolge van het verleggen
van de Leibeek, dewelke een impact kan hebben op de doorstroming van
deze waterloop en een aantal RWA- en DWA-leidingen dwarst. Deze
aspecten kunnen een invloed hebben op enerzijds het overstromingsrisico
en de waterkwaliteit binnen het valleigebied van de Leibeek.

Op basis van de beschikbare informatie kan geen inschatting gemaakt
worden van het volume aan komberging dat ten gevolge van de nieuwe
weginfrastructuur verloren gaat.

De voornaamste effecten ten aanzien van het oppervlaktewatersysteem
tijdens de exploitatiefase ontstaan te gevolge van het verlies aan
komberging, de verlegging van de Leibeek met dwarsing van bestaande
leidingen en in mindere mate de bijkomende verharde oppervlakte. Met het
voorliggend project wordt namelijk een deel van de komberging binnen het
vallei van de Leibeek ingenomen en ook afgesneden van de Leibeek.
Evenwaardige effectieve compensatie van dit verlies aan komberging is
noodzakelijk. Gezien dit niet evident is, is een alternatieve inrichting i.f.v.
het beperken van het verlies aan komberging te overwegen (bvb. inrichting
met brug op pijlers bij de brugvariant). Deze uitvoering op pijlers resulteert
in principe in een blijvende overstroombaarheid van het achterliggende
gebied. Daar worden echter ontwikkelingen voorzien die moeilijk
verenigbaar zijn met overstromingen. . Aanpassing van de onderdoorgang
van de Leibeek onder de N21 zodanig dat de doorstroming er weinig tot
geen hinder van ondervindt, laat toe om een evenwaardige compensatie
afwaarts de N21 te realiseren.
Om een drainerende werking t.a.v. de grondwatertafel te voorkomen dient
het retentiebekken – rekening houdende met de ondiepe grondwaterstand
– ofwel ondoorlatend te worden ingericht beneden de grondwatertafel,
ofwel dient de knijpopening zich boven de grondwatertafel te situeren (cfr.
discipline bodem en grondwater). Gezien de ondiepe grondwatertafel
betekent deze laatste optie een laag effectief buffervolume per m² en dan
ook een relatief uitgestrekt retentiebekken.

niet van toepassing

14.5.7

Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie
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14.6

Fauna en flora

14.6.1

Methodologie

Binnen de discipline fauna en flora worden volgende effectgroepen
onderscheiden:
ecotoop/habitatwijziging: verlies en creatie,
versnippering en barrièrewerking,
verstoring,
verdroging/vernatting,
verontreiniging.
Zoals eerder vermeld, is de effectbeoordeling niet verschillend voor
varianten met of zonder tram op de vrije tram/busstrook.
Ecotoopwijziging (verlies en creatie)
Ecotoop- en habitatverlies doet zich voor bij de inname (verdwijnen) van
ecotopen door de realisatie van de plan- of projectingrepen. Een bepaalde
oppervlakte aan ecotopen wordt tijdelijk (bvb. werfzone) en/of definitief
(bvb. weginfrastructuur) ingenomen. De ecotoopinname wordt begroot
door een GIS-analyse en vervolgens eveneens geconfronteerd met BWK
en VEN. Dit wordt verder getoetst aan terreinwaarnemingen.
Door de sterke verwevenheid van het project (=deelplan 1 van het PRUP)
met de overige deelplannen van het PRUP, is het niet mogelijk de
ecotoopinname door het project los te weken van de ecotoopinname door
het PRUP. Daarom steunt de effectbeoordeling voor deze effectengroep
grotendeels op het onderzoek dat op plan-niveau beschreven werd.
Indien ontwikkelingen en werkzaamheden zouden gepaard gaan met het
verwijderen van bosoppervlakte, zijn de bepalingen van het Bosdecreet
van toepassing. Volgens art. 90bis van het Bosdecreet (laatst gewijzigd bij
decreet van 17 juli 2000) kan ontbossing voor algemeen belang, of in

woongebied of industriegebied, of gelegen in een goedgekeurde
verkaveling, vergund worden mits compensatie.
In alle andere gevallen dient voorafgaandelijk een individuele ontheffing
van het ontbossingsverbod te worden verleend door de Vlaamse Regering.
Recent wijzigde de wetgeving (Decreet van 5/9/2014, in Belgisch
Staatsblad verschenen op 29/10/2014) rond de boscompensatie, zodat
habitatwaardige bossen een compensatiefactor 3 krijgen. Gezien het
Spitbos een habitatwaardig bos betreft is deze factor 3 van toepassing. Het
besluit voorziet tevens dat grotere ontbossingen in natura dienen
gecompenseerd te worden.
Ecotoop/habitatcreatie kan bij dit plan en project ontstaan door
natuurvriendelijke inrichting (vb. verlegde Leibeek, groene parking) of door
mitigerende maatregelen.
Voor deze effectengroep worden de significanties bepaald obv volgend
significantiekader:
Effectbeschrijving
een belangrijk areaal van een waardevol ecotoop ontstaat
of optimale habitatcondities voor een waardevolle soort

Effectbeoordeling

significantie

Zeer significant

+++

Belangrijke areaaltoename van een waardevol ecotoop in
verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied of
belangrijke toename van een habitat van een belangrijke
soort
beperkte areaaltoename van een waardevol ecotoop in
verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied of
beperkte toename van de habitat voor een waardevolle
soort
geen of verwaarloosbare ecotoop/habitatverlies of beperkt
areaalverlies van een minder waardevol ecotoop/soort
beperkt areaalverlies van een minder waardevol ecotoop
in verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied
of inname van een minder waardevol ecotoop/habitat
beperkt areaalverlies van een waardevol ecotoop of
habitat van een waardevolle soort in verhouding tot het
totale areaal binnen het studiegebied
significant areaalverlies van een waardevol tot zeer
waardevol ecotoop binnen het studiegebied of significante
afname van habitat van een waardevolle soort

Significant positief

++

Matig positief

+

Verwaarloosbaar

0

Matig negatief

-

Significant

--

positief

negatief
Zeer significant

---

negatief
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Versnippering en barrière-effect

Verstoring

Ten aanzien van de versnipperende werking van lijninfrastructuur dient
men rekening te houden met type en opbouw van de infrastructuur en
frequentie van het gebruik van de infrastructuur. Zo moet rekening
gehouden worden met de uitvoering van voorliggend project als brug of als
tunnel.
Volgend significantiekader wordt voorgesteld:
Effectbeschrijving

Effectbeoordeling

Significantie

significant --De ecologische infrastructuur wordt doorsneden, harde zeer
barrière voor belangrijke soorten, samenhang wordt op grote negatief
schaal significant verstoord, permanente barrière of
randeffecten; grote impact op belangrijke soorten/ecotopen
De ecologische infrastructuur wordt op 1 of diverse locaties significant negatief
doorsneden; harde barrière, samenhang wordt lokaal
significant verstoord, permanente barrière of randeffecten;
impact op belangrijke soorten/ecotopen

--

De ecologische samenhang wordt beperkt verstoord, matig negatief
beperkte impact op migratie, zachte barrière of
barrièrewerking reeds aanwezig, tijdelijke barrière of
negatieve randeffecten

-

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of verwaarloosbaar
samenhang

0

Samenhang wordt beperkt verbeterd, beperkte mitigerende matig positief
maatregelen ten aanzien van migratieknelpunten en/of
randeffecten.

+

Een
aantal
migratiebarrières
worden
opgeheven; significant positief
samenhang wordt lokaal significant verbeterd, lokaal
ontstaan
nieuwe
migratiemogelijkheden,
negatieve
randeffecten worden in belangrijke mate gemilderd

++

De ecologische infrastructuur wordt op diverse locaties zeer
verbonden,
migratiebarrières
worden
opgeheven, positief
samenhang wordt op grote schaal significant verbeterd,
negatieve randeffecten worden opgeheven

significant +++

Onder de effectengroep verstoring worden zowel visuele en auditieve
verstoring alsook verstoring door beweging of menselijke aanwezigheid
beschreven. De kritische geluidswaarden voor avifauna variëren tussen
18 19
ongeveer 40 en 50 dB(A) (Reijnen et al. 1997 ) met een drempelwaarde
van ongeveer 42 dB(A) voor bosvogels en 47 dB(A) voor weidevogels. 45
dB(A) wordt zowel in ons land als in het buitenland algemeen aangenomen
als richtwaarde voor het al dan niet optreden van negatieve effecten op de
avifauna in aangrenzende natuurgebieden. Echter dit dient verder
genuanceerd te worden waarbij het volgende significantiekader wordt
20
gehanteerd :
Gebieden met een geluidsniveau lager dan 45 dB(A) zijn voor
avifauna akoestisch niet verstoord en worden dan ook beschouwd
als zeer gevoelig voor akoestische verstoring.
Gebieden met een geluidsniveau tussen 45 en 55 dB(A) zijn voor
avifauna beperkt akoestisch verstoord en worden beschouwd als
gevoelig voor akoestische verstoring.
Gebieden met een geluidsniveau hoger dan 55 dB(A) zijn duidelijk
voor avifauna akoestisch verstoord en worden beschouwd als niet
gevoelig voor akoestische verstoring.
Om de impact van verstoring te beschrijven, dient rekening gehouden te
worden met de aard van verstoring (plots, continu, discontinu, tijdelijk,
permanent), de invloedszone van verstoring, de verstoringgevoeligheid

18

Reijnen R. & Foppen R. 1997. Disturbance by traffic of breeding birds: evaluation of the

effect and considerations in planning and managing road corridors. Biodiversity and
Conservation. 6:567-581.
19

Alle waarden uitgedrukt in LAeq.

20

Aeolus-Lisec (2001): Kwetsbaarheidskaart voor fauna en flora ten behoeve van de

ondersteuning van milieueffectrapportage. AMINAL Cel MER, versie I.
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van soorten, het heersende geluidsklimaat en het belang van het
studiegebied voor betreffende soorten.
In de kennisgevingsnota werd voor deze discipline een significantiekader
opgesteld. Dit significantiekader is echter onvoldoende afgestemd op de
contouren mbt geluidsverstoring die vanuit de discipline geluid
gegenereerd werden. Om een optimale afstemming tussen deze
disciplines te bekomen, maar ook om de faunistische kwetsbaarheid meer
in de verf te zetten en duidelijker rekening te houden met de
uitgangssituatie, wordt het volgende bijgestelde significantiekader
voorgesteld:
Effectbeschrijving

Effectbeoordeling

Significantie

Permanente of langdurige tijdelijke verstoring (geluid hoger zeer
significant --dan 45 dB(A)) van verstoringgevoelige, waardevolle negatief
gebieden of soorten , belangrijk effect op populatieniveau
Zeer omvangrijke tijdelijke verstoring in een gebied waar significant negatief

--

zeer verstoringgevoelige receptoren aanwezig zijn OF
Permanente of langdurige tijdelijke verstoring (geluid hoger
dan

45

dB(A))van

verstoringgevoelige,

waardevolle

gebieden of soorten, lokaal effect
Tijdelijke verstoring met beperkte tot matige invloedsfeer; matig negatief
Permanente

beperkte

verstoring

(geluid

hoger

-

dan

45dB(A)) van reeds verstoorde gebieden
Geen of verwaarloosbare wijziging in de verstoring of verwaarloosbaar
matige verstoringsimpact zich in een gebied waar geen
gevoelige receptoren (fauna) aanwezig zijn

0

Verbetering geluidsklimaat in een gebied waar geen of matig positief
amper gevoelige fauna aanwezig zijn.

+

Verbetering geluidsklimaat in een gebied waar gevoelige significant positief
fauna aanwezig zijn.

++

Zeer significante verbetering geluidsklimaat in een gebied zeer
waar gevoelige fauna aanwezig zijn op diverse locaties of positief
over een zone op macroniveau

significant +++

Impact van wijzigingen van de hydrologie
Mogelijke verdroging tijdens de aanlegfase kan ontstaan ten gevolge van
bemaling. Anderzijds kan verdroging ontstaan indien het bufferbekken
gerealiseerd wordt tot in de grondwatertafel, waardoor er lokaal drainage
kan ontstaan. Zoals aangegeven in de discipline grondwater dienen hiertoe
milderende maatregelen genomen te worden.
Wanneer door de toekomstige werken de infiltratiecapaciteit van de bodem
aangetast wordt, kan verdroging of vernatting mogelijk zijn. Uit de
discipline grondwater blijkt dat gezien de omvang van de verharde
oppervlakte relatief beperkt is, dit matig negatief is. Verdroging door een
verstoring van de grondwaterstroming wordt in de discipline grondwater als
beperkt en (zeer) lokaal ingeschat. Daarom wordt dit binnen de discipline
fauna en flora niet verder behandeld.
Deze effectengroep wordt uitgewerkt rekening houdend met volgend
significantiekader:
Effectbeschrijving
Globaal significant herstel van standplaatskenmerken in
overeenstemming met de ecologische potentie van de
locatie,
Significant lokaal herstel van de standplaatskenmerken in
overeenstemming met de ecologische potentie van de
locatie
Beperkt herstel van de standplaatskenmerken in
overeenstemming met de ecologische potentie van de
locatie
Geen of verwaarloosbare wijziging van de hydrologie of
kortdurende, lokale wijziging van de standplaats van een
weinig gevoelig natuurtype of soort
Beperkte wijziging van de hydrologie op 1 locatie, nadelig
voor de beperkte natuurwaarde van de locatie
Tijdelijke wijziging van de hydrologie van een
standplaats/habitat van een waardevol, gevoelig
natuurtype of soort of permanente beperkte wijziging van
de standplaats van een gevoelig waardevol natuurtype of
soortpotentiële of actuele natuurwaarde
Permanente wijziging van de hydrologie van een
standplaats/habitat van een waardevol, gevoelig
natuurtype of soort

effectbeoordeling

significantie

Zeer significant

+++

positief
Significant positief

++

Matig positief

+

Verwaarloosbaar

0

Matig negatief

-

Significant

--

negatief

Zeer significant

---

negatief
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Impact door verontreiniging
Verontreiniging wordt beschreven op basis van informatie uit de disciplines
bodem, grondwater en oppervlaktewater. De huidige kwaliteit en waarde
van het ecotoop of habitat worden mee beschouwd bij de
effectenevaluatie. Deze effectengroep wordt uitgewerkt rekening houdend
met volgend significantiekader:
Effectbeschrijving
Significante en globale sanering van bestaande
verontreinigingen ter hoogte van een waardevol ecotoop

effectbeoordeling

significantie

Zeer significant

+++

Significante
verbetering
van
een
verontreiniging
Beperkte kwaliteitsverbetering van een
verontreiniging
Geen of verwaarloosbare wijziging

bestaande

Significant positief

++

bestaande

Matig positief

+

Verwaarloosbaar

0

Matig negatief

-

Significant

--

Beperkte en lokale verontreiniging van een reeds
verontreinigd, weinig waardevol ecotoop of habitat
Verontreiniging van een voordien niet-verontreinigd,
weinig gevoelig ecotoop of habitat of significante
bijkomende verontreiniging van een reeds matig
verontreinigd ecotoop of habitat
Verontreiniging van een voordien niet-verontreinigd,
waardevol, gevoelig ecotoop of habitat

positief

negatief
Zeer significant

---

negatief

14.6.2

Effectbespreking en –beoordeling en milderende maatregelen

14.6.2.1

Aanlegfase

Ecotoop- en habitatwijziging (verlies en creatie)
De realisatie van het project, de werkzone en de eventuele tijdelijke
stockage van gronden betekenen ruimte-inname en bijgevolg dat ecotopen
worden ingenomen. De ecotoopinname gebeurt waar infrastructuren
gerealiseerd worden (nieuw tracé N21, fiets- en voetgangerstunnel,
bufferbekken) en waar de huidige loop van de Leiebeek ingenomen wordt.

Ecotoopcreatie gebeurt door inrichting van het infiltratiebekken “op
natuurlijke wijze” en door de realisatie van de verlegde Leibeek.
Ecotoopcreatie wordt als een permanent effect beschouwd, en wordt
daarom beschreven bij de exploitatiefase (zie verder).
Zoals hoger – op planniveau – beschreven, impliceert het nieuwe tracé van
de N21, incl. fietsers- en voetgangerstunnel, bij het brugalternatief een
permanente inname van 1,18 ha waardevolle tot zeer waardevolle
ecotopen. Bovendien gaat het over 0,65 ha over inname van gebied dat
beschermd is als VEN. Bij het alternatief in tunnel zal het ruimtebeslag
voor het gedeelte in open sleuf groter zal zijn dan nodig voor een
brug/talud in ophoging.
Het gaat ten noorden van de spoorweg volgens de BWK om waardevolle
populierenbestanden (lhb, lhi), waardevol tot zeer waardevol struweel (sz),
alluviaal bos (vn) en een zeer waardevolle plas (ae). Het gaat om
vegetaties beschermd door het Vegetatiebesluit en Bosdecreet. Uit
terreinbezoek blijkt dat een deel van de populierenbossen reeds omgezet
is naar alluviaal bos en dat het struweel een bosvegetatie op opgehoogde
gronden betreft. Het alluviaal bos (vn) maakt deel uit van het zgn. ‘Spitbos’
en betreft een goed ontwikkeld bos met voorjaarsflora. Gezien de
betreffende vijver een belangrijke amfibieënpopulatie herbergt, is hier ook
het Soortenbesluit van toepassing.
Ten zuiden van de spoorweg wordt verruigd grasland en struweel
ingenomen door het tracé. De waarde van deze ecotopen (waardevol
volgens BWK) is te relativeren, gezien het gaat om onbebouwde stroken
langs de Neerstraat met sterke vertuining, stort van tuinafval, e.d.
Voor het verleggen van de Leibeek wordt bijkomend 0,95 ha VEN tijdelijk
ingenomen. Het gaat over 0,7 ha populierenbos (lhi) dat op de BWK
aangeduid is als waardevol. Het gaat echter om een populierenbestand dat
vrij ruig is. De ecologische waarde is dan ook suboptimaal.
Op basis van bovenstaande wordt besloten tot een matig tot significant
negatief effect.
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Hierbij zijn volgende milderende maatregelen van toepassing:
Gezien de vochtige gronden, is het van belang maatregelen te nemen
om bodemverstoring door machines te beperken, in bijzonder bij
werkzaamheden in de vallei en de bossen ten noorden van de
spoorweg.
Gezien de kwetsbaarheid van vegetaties in het voorjaar, is het
vermijden van werkzaamheden in het voorjaar (1 maart tot 30 juni) in
de bossen met voorjaarsflora belangrijk (ten noorden van de
spoorweg). Een gepaste fasering van de werken is voor dit project
bijgevolg van belang.
Vermijden van werfzones, tijdelijke opslagplaatsen en dergelijke te
situeren in de waardevolle bosbestanden.
Boscompensatie: rekening houdend met het Decreet van 5/9/2014
(B.S.29/10/2014) is voor ontbossing in het Spitbos (habitatwaardig bos)
een boscompensatiefactor 3 van toepassing. Deze compensatie dient
in natura gerealiseerd te worden. ;
Voorafgaandelijke21 aanleg van nieuwe vijvers of poelen, echter buiten
de boszones met waardevolle en kwetsbare (kruid)vegetatie (om
bijkomende ecotoopinname te vermijden). Potentieel geschikte locaties
zijn het deel van de pendelparking dat afgegraven wordt of het
bijkomend stuk VEN aan oostzijde van de N21 (zie plan-niveau,
deelzone 5). Het bufferbekken kan niet beschouwd worden als een van
deze poelen, gezien de kwaliteit van het water in dit bekken door
afvloei van water van de pendelparking suboptimaal zal zijn. Bij
voorkeur aanleggen in een cluster van poelen. Aanleg op
natuurtechnische wijze.
Natuurtechnische aanleg van het bufferbekken. (Opmerking: dit
bufferbekken mag niet aanzien worden als milderende maatregel voor
de inname van de waardevolle vijver; zie hoger).

21

Natuurtechnische aanleg van de Leibeek, o.m. met eventuele aanleg
van plas-drasberm, met fauna-uitstapplaatsen, indien mogelijk
vermijden van oeverversteviging.
Beperken van de dimensionering van brughoofden zodat minder
ecotoopinname relevant is.

Mits deze milderende maatregelen, is er een verwaarloosbare impact (0).

Voor inname van de vijver

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 223 van 327

Effectbespreking per discipline op projectniveau

Versnippering en barrièrewerking
Binnen het projectgebied wordt de Leibeek verlegd. Deze waterloop vormt
een corridor doorheen de Haachtse Leibeekvallei. Het verleggen van de
waterloop houdt bijgevolg de kans in op een tijdelijke versnippering van
deze functie. Dit zou een matig negatief effect zijn, rekening houdend met
de matige biotische ontwikkeling van deze waterloop.
Het vermijden van het ontstaan van een vismigratieknelpunt door de
uitvoering van werkzaamheden in deze waterloop is belangrijk, rekening
houdend met de (vroegere) waarneming van onder meer Bermpje. Door
het realiseren en inrichten van de nieuwe bedding alvorens de aantakking
op de oude bedding te realiseren, blijft de oude bedding functioneel als
corridor tot op het moment dat de nieuwe bedding de corridorfunctie over
kan nemen. Dan ontstaan door de werken geen versnipperende impact op
deze waterloop (verwaarloosbare impact).
Verstoring
Tijdens de werken ontstaat geluidsverstoring door machines en verstoring
door beweging van personen en machines. Met betrekking tot de
frequentie van de verstoring, kan uitgegaan worden van een tijdelijke
verstoring tijdens de aanlegfase. Het projectgebied staat reeds bloot aan
verstoring door de huidige spoorweg en de N21. De invloedszone van de
verstoring is beperkt rond het project zelf. Daarom is dit een matig negatief
(-) effect.
Om verstoring van de Leibeekvallei te beperken, gebeurt de uitvoering van
de werken in deze vallei (vnl. verleggen Leibeek en aanleg bufferbekken,
maar ook realisatie noordelijke brughoofd of tunnelmond) bij voorkeur in de
nazomer en bijgevolg buiten het broedseizoen en paaiseizoen van
amfibieën. De verstoring wordt daarom niet significant beoordeeld (0).

Wijziging hydrologie
In de discipline grondwater wordt een invloedssfeer van bemaling van
maximaal 250 m uitgerekend voor de tunnel en maximaal 123 m voor de
brug. Er wordt aangegeven dat in de praktijk deze invloedssfeer beduidend
minder omvangrijk zal zijn. Waar veen binnen de invloedssfeer van
bemaling komt, brengt veraarding van het veen en inklinking een
onomkeerbare verdroging met zich mee, gevolgd door verruiging van de
vegetatie.
Binnen deze potentiële invloedssfeer komen erg waardevolle en
verdroginggevoelige ecotopen voor:
tunnelvariant: 19 ha waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen binnen
invloedssfeer (worst-case), waaronder 13 ha populierenbos (lh, lhb, lhi),
0,13 ha moeras (mr)en 3 ha alluviaal bos (vn/va). Er is in totaal 23,4 ha
binnen VEN gelegen.
Hoewel in de praktijk de oppervlakte beïnvloedde ecotopen beperkter
zal zijn, is er toch sprake van een zeer significant negatieve impact
gezien de grote waarde van de betreffende ecotopen, de grote
gevoeligheid voor verstoring van de hydrologie en de
onvervangbaarheid van het systeem (irreversibele impact gezien veen
in ondergrond).
Brugvariant: 8 ha waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen binnen
invloedssfeer (worst-case), waaronder 4 ha populierenbos (lhi, lhb),
0,11 ha moeras (mr) en 1,3 ha alluviaal bos (vn/va). Er is in totaal 8,84
ha binnen VEN gelegen.
Bij de brugvariant is de impact duidelijk beperkter dan bij de tunnelvariant.
Daarom wordt besloten tot een matig tot significant negatieve impact.
Door een goede timing en door de keuze van geschikte
uitvoeringtechnieken, kan de impact sterk gereduceerd worden:
Om impact door bemaling op de kwetsbare en (grond)watergevoelige
vegetaties ten noorden van de spoorlijn te vermijden, is het van belang
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bemaling in deze zone in het voorjaar (1 maart tot 30 juni) te vermijden.
Dat is de periode dat de grondwaterstanden het hoogst zijn en voor
deze vegetaties de gevoeligste periode.
Uitvoeringstechnieken zodat de grondwaterstandverlaging in het
Spitbos en in het Schoonbroek maximaal 0,05 m bedraagt. Deze
grondwaterstandverlaging valt binnen de natuurlijke fluctuaties van het
grondwaterpeil.
Mits bovenstaande wordt besloten tot een verwaarloosbaar (0) tot matig
negatief (-) effect.
Vervuiling

ontwikkeld zullen worden als infrastructuren (incl. zone voor waterbuffer),
zones waar de overige deelplannen van het PRUP reeds ontwikkelingen
voorop stellen en zones die ingericht zullen worden in functie van
natuurherstel. Dit met uitzondering van de zone voor verlegging van de
Leibeek. Deze zone dient beschouwd als ruimtelijk kwetsbare zone waar
de werfzone maximaal beperkt wordt gehouden. Zeker kan deze zone niet
dienen voor (tijdelijke) grond- of materiaalopslag.
Deze werfzone kan wel in de verhoogde parking van de hondenclub op het
moment dat deze wordt afgegraven ifv natuurherstel. De voorziene
ecotoopinname door de werf in deze zones voor inrichting ifv natuurherstel
is verwaarloosbaar ten opzichte van de tijdelijke ecotoopinname die zal
gebeuren bij de inrichtingswerken.

Vervuiling tijdens de werken kan ontstaan door bvb. morsverliezen, lekken
of calamiteiten. Ervan uitgaand dat de gepaste voorzorgsmaatregelen en
best beschikbare technieken toegepast worden, is het risico op vervuiling
verwaarloosbaar (0).
Werfzone
Afhankelijk van de situering en de omvang van de werfzone, kan deze
leiden tot bijkomende milieueffecten, vnl. op vlak van ecotoopinname en
verstoring.
Bijkomende ecotoopinname kan beperkt worden door gebieden te
vermijden die een biologische waarde herbergen of die functioneren
binnen het valleisysteem (zie voor deze laatste de discipline
oppervlaktewater). Uitzondering zijn de volgens BWK waardevolle
ecotopen langs de Neerstraat. Deze worden niet uitgesloten, gezien deze
percelen hun ecologische betekenis – door hun situering en actuele staat –
grotendeels verloren hebben. Dezelfde zones zijn ook de meest gevoelige
zones voor verstoring door geluid, licht en beweging die de werf met zich
mee kan brengen.
Met andere woorden, de inname van ecotopen en verstoring door de werf
wordt herleid tot verwaarloosbaar tot matig negatief (0/-) indien deze zich
situeert in biologisch minder waardevolle zones (incl. de hogervermeldde
percelen langs de Neerstraat), zones die reeds binnen het project

Figuur 14-15: Te vermijden zones bij inplanting van de werf vanuit de
discipline fauna en flora (roze arcering). Aanvullend is ook de zone voor
herleggen van de Leibeek als werfzone te vrijwaren
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14.6.2.2

Exploitatiefase

Ecotoop- en habitatwijziging (verlies en creatie)
Ecotoopverlies ontstaat grotendeels bij de aanleg en wordt bijgevolg
behandeld onder de aanlegfase. Waar ecotopen ‘verdwijnen’ ten gevolge
van de realisatie van infrastructuren, gaat het over permanent
habitatverlies. Zoals beschreven in de aanlegfase, betreft dit een matig tot
significant negatief effect.
In de exploitatiefase is ecotoopcreatie relevant:
Indien een natuurtechnische uitwerking en profiel van de verlegde
Leibeek gerealiseerd wordt, krijgt deze waterloop meer mogelijkheden
voor spontane ontwikkeling en natuurlijke processen. Dit heeft zowel
positieve effecten wat ecotoopontwikkeling in de waterloop zelf betreft,
als voor de dynamiek van de aangrenzende ecotopen. Ook voor de
aanwezige fauna betekent dit een meerwaarde.
Daarnaast biedt de inrichting van het bufferbekken mogelijkheden tot
ecotoopcreatie. Dit bekken komt te liggen nabij de oorspronkelijke loop
van de Leibeek.
Milderende maatregelen (om de ecotoopcreatie te maximaliseren) zijn:
Zie hoger: voorafgaandelijke aanleg van nieuwe vijvers of poelen,
Zie hoger: natuurtechnische aanleg van het bufferbekken
Zie hoger: natuurtechnische aanleg van de Leibeek, o.m. met
eventuele aanleg van plas-drasberm, met fauna-uitstapplaatsen, indien
mogelijk vermijden van oeverversteviging,…
Dit vormt dan ook een matig tot significant positief effect.

Versnippering en barrièrewerking
Het project situeert zich dwars op de Leibeekvallei en ook de waterloop de
Leibeek wordt door het project gedwarst. De Leibeekvallei is een
belangrijke groene openruimteverbinding. De Leibeek vormt hierbinnen
een corridor. Op heden dwarst de N21 de Leibeek met overwelving van de
waterloop.
Het tracé van de nieuwe N21 leidt ertoe dat de zone binnen dit tracé
ruimtelijk-ecologisch afgesneden wordt van de rest van de groene
openruimteverbinding en het Spitbos in het bijzonder. In principe wordt dit
effect deels gemilderd door aanleg als brug of tunnel (in vergelijking met
weg op maaiveld). Maar de tunnellengte of lengte op peilers is beperkt tot
de zone thv de spoorlijn. Een belangrijke versnippering blijft bestaan door
de taluds (brug) of de zone in open sleuf (tunnel). De samenhang van het
gebied zal onder druk komen te staan. Het project betekent dan ook een
versterking van de huidige versnippering.
Ook het plaatsen van geluidsschermen (zie discipline geluid, milderende
maatregelen) heeft een effect op de problematiek van versnippering tav
fauna. Ten aanzien van versnippering wordt besloten voor zowel de
brugvariant als de tunnelvariant tot een matig negatief (-) effect. Voor deze
geluidschermen is relevant dat bij voorkeur volledig gevulde
geluidschermen gebruikt worden. Bij transparante schermen dienen
voldoende visuele elementen (vogelsilhouetten e.d.) toegevoegd te
worden.Het verleggen van de Leibeek versterkt de ecologische continuïteit
van het valleigebied omdat enerzijds de beek slechts één keer gedwarst
wordt door de rijweg (vermijden van een tweede dwarsing indien de beek
in huidige bedding zou blijven), en anderzijds meer aansluit bij de
ecologisch waardevolle aaneengesloten gebieden. Het project vormt dan
ook een opportuniteit om de bestaande barrière van de N21 t.a.v. de
Leibeek aan te pakken. Hiervoor zijn milderende maatregelen:
de koker voor de Leibeek onder de N21 wordt best aangelegd zodat hij
kan dienen als faunapassage voor landdieren. Er moet dus ook een
droge passage in voorzien worden.
Overdimensioneren van de dwarsing van de Leibeek (koker) zodat de
waterloop en – indien mogelijk- zijn oevers niet onderbroken worden.
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Indien het niet mogelijk blijkt om de dwarsing te realiseren zodat de
oevers van de beek niet onderbroken worden, is een faunarichel in de
koker nodig;
vermijden van constructies in de waterloop die mogelijks
vismigratieknelpunten zouden vormen (bodempeil van de koker is van
belang!). Indien voor de Leibeek een volledige betonnen koker met
vloerplaat wordt gestoken, dient deze licht verzonken (maximaal 5 à 10
cm onder huidig bodempeil) aangelegd, zodat de betonnen vloer kan
aanslibben met een deklaag. Hierdoor ontstaat na aanleg snel terug
uniformiteit van bodemstructuur, waardoor een vismigratieknelpunt
wordt vermeden.

daar de weg te dwarsen. Bovendien kunnen deze tunnels sowieso een rol
spelen in ontsnippering voor kleine fauna aan weerszijden van de N21
(muizen, marterachtigen, egels, amfibieën, …) zodat ze ook los van de
nieuwe poelen een duidelijk nut hebben.

Daarnaast zijn milderende maatregelen nodig om de versnipperende
werking van de N21 in de vallei ten noorden van de brug of tunnel te
beperken. Het gaat hierbij om
hop-overs in functie van vleermuizen en vogels (minstens ter hoogte
van de VEN-compensatiegebieden aangeduid in deelzone 5 van het
PRUP). Volledig gevulde geluidschermen kunnen als hop-over
functioneren.
Aangezien amfibieën in het projectgebied voorkomen, kan aangenomen
worden dat de nieuw te creëren waterlichamen door deze diersoorten
gebruikt zal worden. Gezien amfibieën trekken van hun landbiotopen naar
hun waterbiotopen, zullen deze vermoedelijk vanuit de bossen en taluds
naar dit bufferbekken migreren en bijgevolg de N21 dwarsen. De ‘nieuwe’
N21 vormt hierbij door zijn aanleg in brug of tunnel niet zozeer een
probleem, echter gaat het om de ‘oude’ N21.
Er kan aangenomen worden dat een verhoogde mortaliteit zal ontstaan
door trek van amfibieën over de N21 naar de poelen die gerealiseerd
zullen worden (zie milderende maatregel ecotoopinname). Daarom dient
bij de aanleg van de N21 meteen de aanleg van amfibieëntunnels
opgenomen te worden. Hierbij dient amfibieëngeleiding langs de weg
voorzien te worden, zodat de dieren naar de Leibeek geleid worden om

Figuur 14-16. Illustratie van een amfibieëntunnel met geleiding

Mits deze milderende maatregelen wordt een ontsnippering gerealiseerd,
wat een matig positief effect betekent.
Verstoring
Verstoring ontstaat door geluid, beweging van mensen en voertuigen en
verlichting. Geluidsverstoring is best gekend voor vogels maar speelt ook
voor andere diersoorten. Zo zijn er aanwijzingen dat er ook effecten op
vleermuizen kunnen zijn, al is hier weinig onderzoek van beschikbaar
De invloedszone van geluidverstoring kan afgeleid worden door GISconfrontatie van het huidige geluidsklimaat en van de gemodelleerde
geluidsimpact (zie discipline geluid) met gevoelige gebieden, i.c. de VENafbakening. Aangezien de wegenis beschouwd kan worden als een
continue en voorspelbare prikkel (regelmaat in tijd en ruimte) is het
mogelijk dat tolerantie voor deze verstoringbron kan ontwikkelen.
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Onderstaande figuren duiden hoe binnen het VEN-gebied het
geluidklimaat zal wijzigen bij realisatie van een brug of tunnel. Meer
bepaald duidt dit de verschuiving van de contour van 45dB(A).

Toekomstige
situatie indien
brugvariant

Huidige
situatie
met
aanduiding
van project

Toekomstige
situatie indien
tunnelvariant

Figuur 14-17. Zone VEN met geluidklimaat beneden 45dB(A) in huidige
situatie en vergeleken met geluidscontouren bij N21 via brug of tunnel.

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 228 van 327

Effectbespreking per discipline op projectniveau

In bovenstaande figuren is duidelijk dat ten opzichte van de huidige situatie
het nieuwe tracé van de N21 in brug een verslechtering van het
geluidklimaat in het VEN-gebied impliceert. Indien de N21 in tunnel
gerealiseerd wordt, impliceert dit een beter geluidsklimaat. De discipline
geluid stelt milderende maatregelen voor, zowel voor de brug als voor de
tunnel. In de discipline geluid wordt aangegeven dat het al dan niet
integreren van de tram geen significant verschil uitmaakt.
In onderstaande tabel wordt de oppervlakte VEN die bijkomend of minder
verstoord wordt door een geluidklimaat hoger dan 45 dB(A) voor de
varianten weergegeven. En dit met en zonder de milderende maatregelen
vooropgesteld in de discipline geluid.
Tabel 14-24. Beïnvloeding van het geluidklimaat van 45 dB(A) in VEN ten
opzichte van de huidige situatie

Gewijzigde oppervlakte
VEN met geluid hoger
dan 45 dB(A)

Brugvariant
Zonder MM
+ 5,01 ha

Met MM
+2,90 ha

Tunnelvariant
Zonder MM
-6,37 ha

Met MM
-6,4 ha

Zonder milderende maatregelen neemt bij de brugvariant de
habitatkwaliteit voor vogels door geluidverstoring af over ongeveer 5 ha.
Deze invloedssfeer wordt door milderende maatregelen (zie discipline
geluid) gereduceerd tot een kleine 3 ha.
Rekening houdend met de door geluidsverstoring beïnvloedde
oppervlakte, het relatief beperkte avifaunistische belang van het gebied, en
met de potentiële mogelijkheid dat tolerantie voor geluidsverstoring
ontwikkelt, is het geluidverstoringeffect van de brugvariant matig tot
significant negatief (-/--). Door het nemen van milderende maatregelen
reduceert dit effect tot matig negatief (-). Hierbij dient evenwel opgemerkt
te worden dat de geluidschermen niet mogen leiden tot weerkaatsing van
het geluid richting natuurgebied.

Bij de tunnelvariant verbetert het verstoringklimaat (geluid) binnen VEN
over ruim 6 ha. Rekening houdend met deze oppervlakte en met de
kenmerken van het gebied, is de verbetering van het verstoringklimaat
door de tunnel een significant positief effect (++).
Aangezien vleermuizen in het gebied voorkomen, en doelsoorten zijn in
het nabijgelegen erkend natuurreservaat, is het van groot belang om
rekening te houden met verstorende impact door verlichting op deze
soorten. Bij de tunnelvariant zal enkel lichtverstoring ontstaan bij de
tunnelmonden en aan de fiets- en voetgangerstunnel. Bij de brugvariant
wordt een ruimer gebied potentieel verstoord door verlichting. Aangezien
deze variant echter aansluit bij de huidige infrastructuren (stelplaats,
station, pendelparking, bewoning), is de bijkomende verlichting relatief
beperkt. Daarom wordt voor beide varianten besloten tot een matig
negatief (-) effect.
De lichthinder voor vleermuizen kan aanzienlijk worden beperkt door de
toepassing van amberkleurig UV-vrije ledlampen (de bat-lamp), lagere
lichtmasten en een scherpe afsnede van de lichtinval (ledlampen hebben
een scherpe cut-off). Het kleurspectrum van de amber ledlamp blijkt
lichtgevoelige vleermuizen niet te verstoren, terwijl ‘groen’ licht en wit licht
duidelijk verstorend werken. Lichtmasten worden enkel geplaatst waar dit
vanuit veiligheidsstandpunt noodzakelijk is. De masten zijn niet hoger dan
zes meter en de lichtval wordt scherp naar beneden afgesneden.
Als aanbeveling is een systeem van wegverlichting of verlichting van de
fiets- en voetgangerstunnel die alleen aan gaat als fietsers of voetgangers
passeren. Een innovatief radarsysteem detecteert fietsers en voetgangers.
Wijziging hydrologie
Impact op de lokale standplaatskenmerken ontstaat door:
Door toename van de verharde oppervlakte (en bijgevolg afname van
de infiltratie-oppervlakte) ontstaat in principe verdroging.
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Mogelijks leidt het retentiebekken tot een drainerend effect op het
grondwatersysteem (zie discipline grondwater) en bijgevolg tot
verdroging van de standplaatskenmerken van de verdroginggevoelige
ecotopen.
Het profiel van de huidige Leibeek heeft een verdrogend effect op de
vegetatieontwikkeling van de aanliggende gronden (zie discipline
oppervlaktewater). Het verleggen van deze waterloop biedt
mogelijkheden om deze problematiek duurzaam aan te pakken.
Rekening houdend met de aard van de voorkomende vegetaties
(valleigebied, alluviale bostypes), maar ook gezien de impact op de
standplaatskenmerken beperkt is (zie discipline grondwater), wordt de
impact op de vegetatie matig negatief (-) beoordeeld.
Rekening houdend met de milderende maatregelen in de discipline
grondwater, wordt de impact zeer beperkt beoordeeld (verwaarloosbaar,
0).
Aanbevelingen zijn:
de waterloop wordt zo ondiep mogelijk uitgegraven en met voldoende
verruwing om verdroging van de aanliggende bestanden te vermijden;
een goede integratie van de waterloop in de vallei en in het omliggende
alluviale bos wordt gerealiseerd door de rand van de bedding gelijk te
leggen met maaiveld;
om verdroging te vermijden en een goede integratie in het gebied te
realiseren, is het wenselijk de waterloop te laten meanderen.
Deze aanbevelingen komen ook de ecotoopcreatie in de verlegde Leibeek
ten goede (zie hoger).
Verontreiniging
Bij ingebruikname van de nieuwe wegenis oefenen strooizouten, depositie
van uitlaatgassen, verwaaien van milieubelastende stoffen en afstromend
wegwater een invloed uit op het oppervlaktewater en de bodemkwaliteit
(zie disciplines bodem en oppervlaktewater). Ook ongelukken of

calamiteiten kunnen een invloed hebben. Indien dit leidt tot een wijziging
van de standplaatskwaliteit, zal dit ook gevolgen hebben voor fauna en
flora.
Het afstromend wegwater wordt opgevangen in langsgrachten. Vanwege
de verwachte trage afvoer zal een groot deel van deze vervuilende
substanties bezinken en de waterbodem geleidelijk aan over meerdere
jaren gespreid vervuilen (zie discipline oppervlaktewater).
Uit de
disciplines bodem en oppervlaktewater blijkt dat waar het project gelegen
is ter hoogte van bestaande wegenis, het effect op bodem- en
waterkwaliteit verwaarloosbaar is. Langs de nieuw aan te leggen
weggedeelten zal in vergelijking met de huidige situatie wel een impact op
de standplaatskwaliteit ontstaan. Omdat de oppervlakte waardevolle
ecotopen die een negatieve invloed kunnen ondervinden, erg beperkt is,
wordt de wijziging in standplaatskenmerken door vervuiling matig negatief
(-) beoordeeld.
Uit de discipline lucht blijkt dat de bijdragen van het project aan de
luchtkwaliteit op de meeste locaties verwaarloosbaar zullen zijn. Alleen op
korte afstand van de N21 (< 10 m) zal de luchtkwaliteit iets afnemen als
een gevolg van de verhoogde verkeersintensiteiten in de toekomst. Gezien
daar geen bijzonder gevoelige ecotopen of soorten voorkomen, is dit effect
verwaarloosbaar (0).

14.6.2.3

Effectbespreking ten opzichte van het ontwikkelingsscenario

Het voorliggende project ligt binnen het visiegebied van het erkend
natuurreservaat. De infrastructuurontwikkelingen impliceren dan ook dat de
de doelstellingen voor de betrokken zone zoals beschreven voor dit
visiegebied niet gerealiseerd kunnen worden. Het gaat echter over een
beperkte zone aan de rand van dit visiegebied. Door de milderende
maatregelen die hoger vermeld zijn, wordt een impact op de
doelsoorten(groepen) van het visiegebied vermeden.
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Het project heeft cumulatieve effecten met de ontwikkeling van deelzone 2
en deelzone 5 van het RUP Stationsomgeving Haacht. Er is een
belangrijke overlap van ecotoopinname van deelzone 2 en voorliggend
project. Ook de impact van verstoring en versnippering situeren zich voor
deze ontwikkelingen in eenzelfde gebied. Door deelzone 5 wordt voorzien
in compensatie van de ingenomen oppervlakte VEN.

14.6.3

Milderende maatregelen

Hoger bij de effectbespreking worden milderende maatregelen reeds
beschreven.

14.6.4

Conclusie verscherpte natuurtoets

Volgens art. 26 bis van het Natuurdecreet mag de overheid geen
toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare
en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.

van VEN en natuurreservaat op projectniveau voor de aanlegfase een
beperkte impact vast. Deze gaat van verwaarloosbaar voor de
effectengroepen ecotoopinname, versnippering, verstoring en vervuiling
tot verwaarloosbaar tot matig negatief besluit voor de effectengroep
wijziging door wijziging van de hydrologie. Door de gepaste situering
van de werfzone wordt inname van ecotopen en verstoring door de
werf herleid tot verwaarloosbaar tot matig negatief.
Rekening houdend met de voorziene milderende maatregelen, stelt de
effectbeoordeling ten aanzien van VEN en natuurreservaat op
projectniveau voor de exploitatiefase eveneens een beperkte impact
vast. Een positief effect gaat uit van ecotoopcreatie en van
ontsnippering. Bij de tunnelvariant verbetert het verstoringklimaat, wat
significant positief is. Geluidsverstoring bij de brugvariant is matig
negatief. Ook verontreiniging bij ingebruikname van de nieuwe wegenis
is matig negatief. Op vlak van wijziging van ecotopen door wijziging van
de hydrologie is de impact verwaarloosbaar.
Er kan besloten worden dat er mits het nemen van de opgesomde
milderende maatregelen geen significante onvermijdbare en
onherstelbare schade aan de natuur in het VEN optreedt.

Rekening houdend met de voorziene milderende maatregelen en
rekening houdend met de bijkomende VEN-afbakeningen en VENrealisatie in kader van het PRUP, stelt de effectbeoordeling ten aanzien
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14.6.5

Synthese

14.6.5.1

Aanlegfase

Effectengroep
Ecotoopinname en -creatie

Versnippering en
barrièrewerking

Verstoring

Ecotoopwijziging door
wijziging hydrologie

Beoordeling
Dwingende milderende
maatregel

Aanbeveling
Beoordeling met MM
Beoordeling
Dwingende milderende
maatregel
Aanbeveling
Beoordeling met MM
Beoordeling
Dwingende milderende
maatregel
Aanbeveling
Beoordeling met MM
Beoordeling
Dwingende milderende
maatregel

Alternatief brug
Alternatief tunnel
Alternatief met tram
-/-- Aansluiten op de natuurinrichting voorzien in deelzone 5 van het PRUP;
- Gezien de vochtige gronden, is het van belang maatregelen te nemen om bodemverstoring door machines te beperken,
in bijzonder bij werkzaamheden ter hoogte van de Leibeek;
- Gezien de kwetsbaarheid van vegetaties in het voorjaar, is het vermijden van werkzaamheden in het voorjaar (1 maart tot
30 juni) in de bossen met voorjaarsflora belangrijk (ten noorden van de spoorweg). Een gepaste fasering van de werken is
bijgevolg van belang.
- Vermijden van werfzones, tijdelijke opslagplaatsen en dergelijke te situeren in de waardevolle bosbestanden of zone voor
verlegging Leibeek.
- Voorafgaandelijke aanleg van nieuwe vijvers of poelen. Bij voorkeur aanleggen in een cluster van poelen. Aanleg op
natuurtechnische wijze.
- Natuurtechnische aanleg van het bufferbekken
- Natuurtechnische aanleg van de Leibeek.
- Beperken van de dimensionering van brughoofden zodat minder ecotoopinname relevant is
0
- vermijden van vismigratieknelpunten
- realiseren en inrichten van de nieuwe bedding alvorens de aantakking op de oude bedding te realiseren
Geen specifieke aanbevelingen.
0
- Werken in de nazomer en najaar ten noorden van de spoorweg; in de zone ten zuiden van de spoorweg is dit minder van
toepassing.
Geen specifieke aanbevelingen.
0
-/---Zoals voorgaande
- Zie milderende maatregelen discipline grond- en oppervlaktewater;
-Werken in de nazomer en najaar ten noorden van de spoorweg; in de zone ten zuiden van de spoorweg is dit minder van
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Effectengroep

Alternatief brug

Verontreiniging

14.6.5.2

Aanbeveling
Beoordeling met MM
Beoordeling
Dwingende milderende
maatregel
Aanbeveling
Beoordeling met MM

Alternatief tunnel

Alternatief met tram

toepassing.
- Technieken zodat grondwaterstanddaling in Spitbos en Schoonbroek max 0,05 m bedraagt
Geen specifieke aanbevelingen.
0
Zoals voorgaande
0
Toepassen van gepaste voorzorgsmaatregelen en best beschikbare technieken
Geen specifieke aanbevelingen.
0

Exploitatiefase

Effectengroep
Ecotoopinname en –creatie

Versnippering en
barrièrewerking

Alternatief brug
Beoordeling ecotoopverlies
(zie aanlegfase)
Beoordeling
ecotoopcreatie
Dwingende milderende
maatregel

Alternatief tunnel

Alternatief met tram

-/-+

Aanbeveling

- natuurvriendelijke aanleg van de Leibeek;
- natuurvriendelijke aanleg van bufferbekken;
- voorafgaande creatie van poelen(cluster).
Herinrichten van een zone rond de waterloop

Beoordeling met MM
Beoordeling

++
-

Dwingende milderende
maatregel

- de koker voor de Leibeek onder de N21 wordt aangelegd zodat hij kan dienen als faunapassage voor landdieren. Er moet
dus ook een droge passage in voorzien worden.
- overdimensioneren dwarsing Leibeek zodat waterloop en – indien mogelijk – de oevers niet onderbroken worden. Indien
de oevers onderbroken worden: faunarichel in de overgedimensioneerde koker;
- vermijden van constructies in de waterloop die mogelijks vismigratieknelpunten zouden vormen;
- hop-overs in functie van vleermuizen en vogels (volledig gevulde geluidschermen kunnen als hop-over functioneren)
- amfibieënoversteekplaatsen nabij bufferbekken/oversteek voor kleine fauna
- bij transparante geluidschermen dienen voldoende visuele elementen (vogelsilhouetten e.d.) toegevoegd te worden.

Aanbeveling
Beoordeling met MM

- Geluidschermen: bij voorkeur volledig gevulde schermen
+
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Effectengroep
Verstoring

Ecotoopwijziging door
wijziging hydrologie

Ecotoopwijziging door
verontreiniging

Beoordeling
geluidverstoring
Beoordeling verstoring
door verlichting
Milderende maatregel

Aanbeveling
Beoordeling met MM
geluidverstoring
Beoordeling met MM
verstoring door verlichting
Beoordeling
Dwingende milderende
maatregel
Aanbeveling

Beoordeling met MM
Beoordeling
Dwingende milderende
maatregel
Aanbeveling
Beoordeling met MM

Alternatief brug

Alternatief tunnel

Alternatief met tram

-/--

++

Zoals vorige

-

-

Zoals vorige

- ifv geluidverstoring: zie discipline geluid; geluidschermen mogen niet leiden tot weerkaatsen van het geluid richting
natuurgebied
- beperken verlichting (in tijd en ruimte);
- aangepaste armaturen
- ‘bat lamp’; UV-vrije ledlamp
- scherpe afsnede van de lichtinval
- verlichting die alleen aan gaat als fietsers of voetgangers passeren (bewegingssensoren)
++
Zoals vorige
0

0

Zoals vorige

- zie discipline grondwater en oppervlaktewater
- de waterloop wordt zo ondiep mogelijk uitgegraven en met voldoende verruwing;
- een goede integratie van de waterloop in de vallei en in het omliggende alluviale bos door de rand van de bedding gelijk
te leggen met maaiveld;
- waterloop laten meanderen.
0
0 tot Geen specifieke milderende maatregelen
Geen specifieke aanbevelingen
0 tot -
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14.6.6

Besluit

In de aanlegfase zijn vooral ecotoopinname, geluidverstoring en verstoring
door beweging en potentiële verdroging relevant.
Ecotoopinname omvat waardevolle ecotopen waaronder vegetaties
beschermd door het Vegetatiebesluit en Bosdecreet. De inname
situeert zich deels in VEN. Hier is ook het Soortenbesluit van
toepassing. De inname is matig tot significant negatief effect voor het
brugalternatief en significant negatief effect bij de tunnel. Er zijn dan
ook milderende maatregelen nodig. Deze kunnen de impact reduceren
tot verwaarloosbaar.
De invloedszone van verstoring is beperkt rond het project zelf. Daarom
is dit een matig negatief effect. Ook hierbij dienen maatregelen
genomen te worden om de impact te reduceren tot verwaarloosbaar.
Binnen de potentiële invloedssfeer van bemaling komen erg
waardevolle en verdroginggevoelige ecotopen voor. Bij de tunnelvariant
is de impact zonder milderende maatregelen duidelijk belangrijker dan
bij de tunnelvariant. Door een goede timing en door de keuze van
geschikte uitvoeringtechnieken, kan de impact sterk gereduceerd
worden tot een verwaarloosbaar tot matig negatief effect.
Bijkomende ecotoopinname en verstoring door de werf kunnen beperkt
worden door gebieden te vermijden die een biologische waarde herbergen
of die functioneren binnen het valleisysteem (zie voor deze laatste de
discipline oppervlaktewater). Uitzondering zijn de volgens BWK
waardevolle ecotopen langs de Neerstraat. Deze worden niet uitgesloten,
gezien deze percelen hun ecologische betekenis grotendeels verloren
hebben.

Het project vormt een opportuniteit om de bestaande barrière van de
N21 t.a.v. de Leibeek en ten noorden van de brug of tunnel aan te
pakken. Hiervoor zijn milderende maatregelen geformuleerd.
Mits deze milderende maatregelen wordt een ontsnippering
gerealiseerd, wat een matig positief effect betekent.
Ten opzichte van de huidige situatie betekent het nieuwe brugtracé een
verslechtering van het geluidklimaat in het VEN-gebied. Indien de N21
in tunnel gerealiseerd wordt, impliceert dit een beter geluidsklimaat. In
de discipline geluid wordt aangegeven dat het al dan niet integreren
van de tram geen significant verschil uitmaakt. De discipline geluid stelt
milderende maatregelen voor, zowel voor de brug als voor de tunnel. Er
dient opgelet te worden dat de geluidschermen het geluid niet
weerkaatsen richting natuurgebied. Door het nemen van milderende
maatregelen reduceert het verstoringseffect van de brug tot matig
negatief. Bij de tunnelvariant is de verbetering van het verstoringklimaat
door de tunnel een significant positief effect.
Verstoring door verlichting is een matig negatief effect. Hiervoor zijn
aanbevelingen en milderende maatregelen mogelijk.
Zonder milderende maatregelen is de impact van het tunnelalternatief
minder gunstig dan het brugalternatief voor wat betreft ecotoopinname en
verdroging van
de
standplaats van
de
zeer
waardevolle
verdroginggevoelige vegetaties in dit gebied. Het brugalternatief scoort dan
weer slechter op vlak van verstoring.
Rekening houdend met de vooropgestelde milderende maatregelen in
deze discipline en in de disciplines geluid, lucht, grond- en
oppervlaktewater voor de verschillende varianten, is het verschil in
milieueffecten niet langer significant.

In de exploitatiefase zijn vooral versnippering en geluidverstoring relevant,
en in mindere mate verontreiniging. Ook voor ecotoopcreatie en wijziging
hydrologie kunnen aanbevelingen weerhouden worden.
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14.6.7

Leemten in de kennis

Impact van geluidsverstoring op andere diersoortengroepen dan avifauna.
Zo zijn er aanwijzingen dat er ook effecten op vleermuizen kunnen zijn, al
is hier weinig onderzoek van beschikbaar.
14.6.8

Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie
Niet van toepassing.

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 236 van 327

Effectbespreking per discipline op projectniveau

14.7

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

14.7.1

Methodologie

De effecten op het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden
beschreven en beoordeeld volgens de volgende effectengroepen:
Wijzigingen landschappelijke structuur en relaties;
Wijzigingen erfgoedwaarde;
Wijzigingen perceptieve kenmerken en belevingswaarde.
De milieueffecten worden beoordeeld per effectengroep volgens een
aantal significatiekaders. Of een effect al dan niet significant is wordt
nagegaan aan de hand van diverse criteria, verschillend naargelang de
effectgroep. Algemene criteria, die gelden voor alle effectgroepen zijn:
grootte van de impact van het effect;
duur van het effect.
Zoals eerder vermeld, is de effectbeoordeling binnen de landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie niet verschillend voor varianten met of
zonder tram op de vrije tram/busstrook. Voor de varianten tunnel of brug is
de beoordeling onderscheidend naargelang de effectgroep.

Effectgroep wijzigingen landschappelijke structuur en relaties
Het effect op de landschappelijke structuren en relaties betreft de impact
op de samenhang/versnippering van waardevolle structuren en relaties en
de verstoring van geomorfologische processen. Hierbij gaat zowel
aandacht uit naar de horizontale relaties als de verticale relaties. Door het
inbrengen van nieuwe elementen, zoals een brug, en het verwijderen van
bestaande, wordt de structuur van het landschap gewijzigd en gaat
landschappelijke samenhang verloren. De ruimtelijke en functionele
samenhang wordt besproken binnen de discipline mens ruimtelijke

aspecten. De wijzigingen in landschapsecologische processen wordt
besproken in de discipline fauna en flora.
Door bodemverdichting, wijzigingen van het reliëf, uitgraven van bodem, …
worden de typische bodemstructuren en geomorfologie gewijzigd. Dit
impliceert een verlies aan geopatrimoniumwaarde. Deze effectengroep
komt aan bod bij de discipline bodem.
Gezien deze effecten algemeen reeds van start gaan bij de aanlegfase en
zich doorzetten tijdens de exploitatiefase, wordt er bij de beschrijving en
beoordeling van de effecten geen onderscheid gemaakt in aanleg- of
exploitatiefase.
De significantie van de effecten wordt o.a. bepaald door:
graad van verandering;
mate van samenhang;
mate van versnippering.
Voor de beoordeling van de effectengroep landschappelijke structuur en
relaties wordt volgend significantiekader vooropgesteld:
significantie

Wijziging landschapsstructuur en –relaties
Globaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties

+++

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

++

Lokaal herstel of opwaardering van landschapsstructuur en –relaties

+

Geen impact op samenhang of verstoring van processen

0

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

-

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

--

Verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties

---
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Effectgroep wijzigingen erfgoedwaarde
De effecten op erfgoedwaarde betreffen effecten op de aanwezige
relictzones, ankerplaatsen, punt- en lijnrelicten, op het landschap als
historisch-ecologisch erfgoed en op het aanwezige archeologisch erfgoed.
Dit kan zowel aantasting, vernieling zijn als het wijzigen van
erfgoedwaarde. Hierbij speelt uiteraard de huidige erfgoedwaarde – en dus
ook aantastingen ervan door andere ontwikkelingen – een bepalende rol.
De impact op het landschap als natuurlijk erfgoed wordt besproken in de
discipline fauna en flora.
Ook hier gaan de effecten algemeen reeds van start gaan bij de
aanlegfase en zetten zich al dan niet door tijdens de exploitatiefase. Er
wordt bijgevolg bij de beschrijving en beoordeling van de effecten ook
geen onderscheid gemaakt in aanleg- of exploitatiefase.
Om de significantie van de effecten op het erfgoed te bepalen wordt eerst
de waarde van het erfgoed in de mate van het mogelijke ingeschat.
Belangrijke criteria daarvoor zijn:
Graad van bescherming
Beschermd
Aangeduide ankerplaats – erfgoedlandschap
Ankerplaats
Bouwkundig erfgoed
Relict
Ouderdom
Gaafheid/staat (gaaf/gerestaureerd beperkt te restaureren, grondig te
restaureren, vervallen en af te breken)
Zeldzaamheid (Kenmerkend en uniek in de streek, sporadisch
voorkomend, algemeen voorkomend in Vlaanderen)
Ensemblewaarde/context (gave en waardevolle ensembles/context,
ensembles/context met waardevolle elementen, volledig geïsoleerd
geen ensemblewaarde/contextwaarde)

Op basis hiervan
vooropgesteld:

wordt

volgende

waardering

van

het

erfgoed

Waardering van het erfgoed

Zeer hoge erfgoedwaarde

Hoge erfgoedwaarde

Matige erfgoedwaarde
Weinig erfgoedwaarde

-

Beschermd erfgoed
Ankerplaats, erfgoedlandschap
Gaaf, zeer kenmerkend/streekeigen landschapselement,
bijzonder landschap
Relictzone
Beperkt
aangetast,
kenmerkend/streekeigen
landschapselement, bijzonder landschap
Lijn- of puntrelict
Inventaris bouwkundig erfgoed
Beperkt
aangetast,
matig
kenmerkend/streekeigen
landschapselement of landschap
Overige
Structureel aangetast
Nieuw landschap

Daarnaast kunnen ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid of een combinatie
van de hierboven geformuleerde criteria er toe leiden dat een element een
klasse kan stijgen. Zo kan een puntrelict dat opgenomen is in de inventaris
van het bouwkundig erfgoed, gaaf, uniek en relatief oud is als zeer
waardevol gewaardeerd worden.
Naast de waarde van het erfgoed is eveneens de aard van de ingreep
bepalend voor het bepalen van de significantie. Hierbij worden volgende
categorieën onderscheiden: vernielen (afbraak), aantasting, beïnvloeding
ensemblewaarde, beïnvloeding contextwaarde, restauratie/renovatie.
Indien de ingreep tijdelijk is of slechts leidt tot een gedeeltelijke
vernieling/aantasting dan kan dit ertoe leiden dat de significantie een
klasse daalt. Afhankelijk van de mate dat de context- of ensemblewaarde
wordt beïnvloed kan de significantie een klasse wijzigen.
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Door de ingrepen te combineren met de waarde van het erfgoed kan een
significatiekader aangereikt worden die de beoordeling van de effecten als
gevolg van voorliggend project kunnen objectiveren. In de
kennisgevingsnota werd voor deze discipline een significantiekader
opgesteld. Het significantiekader is niet absoluut en vormt louter een
leidraad. Aangezien de impactklasse ‘aantasting’ te ruw bleek, werd dit
opgesplitst in enerzijds ‘aantasting’ en ‘aantasting aan de rand’. Bijgevolg
is dit significantiekader als volgt gewijzigd:

Wijziging erfgoedwaarde – archeologie

Significantie

Verstoorde en vergraven bodem

0

Beperkt verstoorde en vergraven bodem

-

Onverstoorde bodem maar beperkte vergraving

--

Onverstoorde bodem met ruime vergravingen

---

Wijziging

De wijziging aan perceptieve kenmerken zijn hoofdzakelijk visueel
(bijvoorbeeld aanbrengen nieuwe kunstwerken) en auditief. Deze effecten
kunnen een verandering van de aard van het landschapstype veroorzaken.
Effecten hangen onder meer af van schaalvergroting of –verkleining,
toevoegen en verwijderen van elementen, inpasbaarheid, de mate van
openheid, zichtbaarheid van de ingrepen, … De landschappelijke inkleding
van de nieuwe infrastructuur is in dit opzicht van bijzonder belang.

erfgoedwaarde
Geringe

Erfgoedwaarde

erfgoedwaarde
Vernielen (afbraak)
Aantasting
Beperkte aantasting,
aantasting

aan

Hoge

Zeer

erfgoedwaarde

erfgoedwaarde

0
0

-0

----

------

0

-

-/--

--

0

-

-/--

--

+

+

++

+++

hoge

Effectgroep
wijzigingen
belevingswaarde

perceptieve

kenmerken

en

de

rand
Beïnvloeding

De significantie van de effecten wordt o.a. bepaald door:

ensemblewaarde
Beïnvloeding
contextwaarde
Restauratie/renovatie

Wat betreft het archeologische erfgoed dient er niet enkel rekening te
worden gehouden met de gekende vindplaatsen, deze vertegenwoordigen
namelijk slechts een fractie van de totale hoeveelheid erfgoed die in de
bodem aanwezig is. Gezien de al dan niet de aanwezigheid van gekende
archeologische vondsten weinig uitspraak doet over de potentie van
archeologisch erfgoed aanwezig in de bodem, en daaraan gekoppelde
impact op het bodemerfgoed, werd het significantiekader zoals
opgenomen in de kennisgevingsnota, bijgesteld:

relatie met de context (samenhang);
inpassing in het bestaande landschap (impact op de perceptieve
kenmerken van het landschap) en betekeniswijziging van het
landschap (waarnemingspatronen);
variatie en contrast;
herkenbaarheid (oriëntatie, identiteit);
gaafheid, zorg, netheid;
gebruiksmogelijkheden;
algemene sfeer.
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Bij de beoordeling wordt volgend significantiekader gehanteerd:
Wijziging perceptieve kenmerken
Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve
waardevolle positieve beelddragers
Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken

significantie
kenmerken,

+++
++

Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken

+

Geen impact op perceptieve kenmerken of zeer beperkte impact op reeds
sterk aangetaste kenmerken
Beperkte aantasting van perceptieve kenmerken

0

Belangrijke lokale aantasting van perceptieve kenmerken

--

Belangrijke en globale aantasting van perceptieve kenmerken

---

14.7.2

-

Effectbespreking en –beoordeling

Wijziging landschappelijke structuur en relaties
De voorbereidende fase van de werken zullen een verstorend effect
hebben op de landschappelijke structuur ter hoogte van de relictzone
‘Asbroek’. Plaatselijk zal de ruimte waar het tracé is gepland immers
vrijgemaakt worden en zal de vegetatie verwijderd worden. Het verdwijnen
van ecotopen en ecologische versnippering wordt besproken in de
discipline fauna en flora.
Door bodemverdichting, wijzigingen van het reliëf (nivellering van het
terrein), uitgravingen, … worden tijdens de werken de typische
bodemstructuren en geomorfologie gewijzigd. Dit impliceert een verlies
aan geopatrimoniumwaarde. Deze effectengroep komt aan bod bij de
discipline bodem (en in mindere mate in de discipline fauna en flora).
Om aantasting door de werfzone te vermijden, is het van belang om deze
werfzone te situeren ter hoogte van zones die reeds verstoord zijn en/of
die in het plan of project ingenomen zullen worden.
Het projectgebied situeert zich op een grensgebied van twee verschillende
landschapstypes, zijnde de moerasachtige zone rondom de Leibeek, ten
noorden van de spoorweg en de bebouwde omgeving van de kern HaachtStation, ten zuiden van de spoorweg. De realisatie van het nieuwe

wegtracé zal voornamelijk een impact hebben op het moerasachtige
natuurlandschap dat gelegen is ter hoogte van het projectgebied en
voornamelijk gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van bos, behorende
tot het Spitbos-Schorisgat. Gezien de ligging op de grenszone en gezien
de reeds gedeeltelijke verstoring en versnippering van het
natuurlandschap in de directe omgeving van het projectgebied (door de
aanwezigheid van het station, de parking en de woningen langs de N21),
zal de impact van het project op de landschappelijke structuur en relaties
beperkt blijven. De N21 vormt op vandaag reeds een grote barrière in het
landschap, deze snijdt immers dwars door het valleigebied, waardoor de
bijkomende barrièrewerking van het nieuwe tracé beperkt wordt geacht.
Door de inrichting van een brug of tunnel zal een kleine restzone
gecreëerd worden, tussen het nieuwe tracé, de bestaande N21 en de
spoorlijn. Dit deel van het Spitbos-Schorisgat wordt gescheiden van de rest
van het valleigebied. Dit groengebied is echter reeds deels verstoord door
de aanwezigheid van de pendelparking aan het station en de bebouwing
langs de N21, en sluit aan bij de bestaande infrastructuur van de N21 en
de spoorlijn.
Algemeen wordt verwacht dat de barrièrewerking groter zal zijn bij de
inrichting van een brug dan en bij een tunnel gezien een brug prominenter
aanwezig is in het landschap. Gezien de kenmerken van de omgeving
wordt verwacht dat de impact van beide alternatieven gelijkwaardig zal
zijn. In beide gevallen zorgt het kappen van bomen en verwijderen van
andere vegetatie immers voor lokale verandering van de landschappelijke
structuur. Doordat de brug een hoger opgaand element is kunnen visuele
relaties sterker worden aangetast, gezien de beboste omgeving wordt
verwacht dat dit beperkt zal zijn.
De realisatie van een brug of tunnel zal bijgevolg zorgen voor een lokale
versnippering van het valleigebied. Gezien het huidige bebouwde en
infrastructurele karakter van de omgeving kan deze impact op de
landschappelijke structuur en relaties als matig negatief (-) beoordeeld
worden.
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De fietsers- en voetgangerstunnel wordt gerealiseerd ter hoogte van
bestaande infrastructuur, op de kruising van de N21 met de spoorlijn, ter
hoogte van het stationsplein. Gezien de bundeling met deze infrastructuur
en gezien de realisatie van een ondergrondse constructie die de
bovengrondse infrastructuur niet verder zal accentueren kan de impact als
verwaarloosbaar (0) beoordeeld worden.
Ook de overige aspecten behorende tot het project, zijnde de inrichting van
de hoofdhalte van De Lijn, verlegging van de toegang tot de site Elia, de
plaatselijke erftoegang functie van de N21 een verwaarloosbare (0) impact
hebben op de landschappelijke structuur en relaties
Voor de aanleg van het tracé zal de Leibeek over een beperkte lengte in
de noordelijke richting worden opgeschoven, dit om de ecologische
continuïteit te vrijwaren. Dit betekent wel dat de historische loop van de
Leibeek (cfr. Ferraris en Vandermaelen) verlegd zal worden, en zo de
historische continuïteit van deze beek lokaal doorbroken zal worden.
Daarnaast zal het verleggen van de Leibeek een al dan niet tijdelijke
impact hebben op de landschapsecologische structuur. Zoals aangehaald
bij discipline fauna en flora kan het project een opportuniteit vormen om de
bestaande barrière van de N21 ten aanzien van deze Leibeek aan te
pakken. Hiervoor worden enkele milderende maatregelen opgenoemd (zie
discipline fauna en flora). Vanuit de discipline landschap is het aanbevolen
om ook rekening te houden met een landschappelijke inpassing en
inrichting van de beek, in aansluiting met de rest van de beek en het
omringende landschap.
Wijziging erfgoedwaarden
De uitvoering van het project zal leiden tot directe aantasting van de
relictzone ‘Asbroek’ (R20054) aan de rand van de relictzone ter hoogte van
het traject. Door de aanleg van het tracé wordt tevens een deel van de
relictzone afgesneden van de rest van de relictzone. Dit afgesneden stuk
verliest bijgevolg de link de rest van de relictzone, waardoor de
contextwaarde en ensemblewaarde hier verloren gaat. Door de
aanwezigheid van de pendelparking aan het station en de bebouwing
langs de N21 was deze zone reeds deels verstoord.

De voorbereidende werken zullen leiden tot het vrijmaken van de ruimte ter
hoogte van het tracé en verwijderen van de vegetatie behorende tot deze
relictzone. Om bijkomende ruimte-inname ter hoogte van de relictzone
tijdens de werken te beperken wordt aanbevolen de werfzone maximaal te
organiseren ter hoogte van zones die in latere fase van voorliggend project
alsnog ingenomen worden of ten westen van het nieuwe tracé (ter hoogte
van het afgesneden stuk relictzone).
Om een bijkomende impact op de relictzone Asbroek te vermijden, is het
van belang de werfzone maximaal buiten deze relictzone te situeren.
Naast directe fysieke aantasting zal de nieuwe brug of tunnel een (visueel)
verstorende impact hebben het omringende gebied van de relictzone.
De huidige N21 met lintbebouwing en in mindere mate de spoorlijn langs
de zuidelijke kant van de relictzone, hebben vandaag reeds een
verstorende impact op de relictzone ter hoogte van het studiegebied.
De effectieve impact zal afhankelijk zijn van de uitvoering van het nieuwe
tracé, zijnde een tunnel of brug.
Brug
Een brug zal als opgaand element een grotere impact hebben op de
relictzone dan een tunnel. Ter hoogte van en rondom het projectgebied
wordt de relictzone gekenmerkt door de aanwezigheid van bos,
populieren en alluviaal bos (zie discipline fauna en flora). Deze zullen
de brug, met een hoogte van maximaal 7 m, grotendeels visueel
afschermen waardoor de visuele impact vanuit de relictzone beperkt zal
zijn. Gezien de beperkte doorsnijding van de relictzone en de huidige
verstoring kan de impact op de erfgoedwaarde van de relictzone als
matig negatief (-) beoordeeld worden.
De uitwerking van deze brug zal dan ook met de nodige omzichtigheid
moeten benaderd worden en vraagt een gepaste architecturale
uitwerking, met aangepast kleur- en materiaalgebruik, waarvan de
kwaliteit beoordeeld moet worden in de fase van de
stedenbouwkundige vergunning. Ook zal een aangepaste verlichting
noodzakelijk zijn om overlast te milderen.
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Tunnel
De beoordeling is grotendeels gelijkaardig aan deze van een brug. De
visuele impact zal beperkter zijn en de zichtrelaties tussen beide delen
van de relictzone zullen minder worden aangetast. De impact kan als
matig negatief tot verwaarloosbaar (-/0) beoordeeld worden.
De inrichting van het bufferbekken tussen het nieuwe en bestaande tracé
van de N21, zal gezien dit stuk van de relictzone wordt afgesneden van de
rest van de relictzone, weinig impact hebben op de erfgoedwaarde. Zoals
reeds hoger vermeld wordt dit afgesneden stuk reeds verstoord door de
aanwezigheid van de pendelparking aan het station en de bebouwing
langs de N21.
Hoewel de brouwerij van Haacht niet beschermd is als monument vormt
deze toch waardevol cultuurhistorisch, industrieel patrimonium De
brouwerij wordt door voorliggend project niet direct aangetast. Door de
realisatie van het tracé blijft de toegang en bereikbaarheid van de
brouwerij gegarandeerd of verbeterd mogelijks. Anderzijds kan de
inrichting van een brug een impact hebben op de zichtbaarheid van de
brouwerij. Gezien de belangrijkste zichtrelatie, zijnde deze vanuit de
Neerstraat (die werd aangelegd in de as van de toegangspoort tot de
brouwerij), met onder ander goede zichtbaarheid van de schouw,
behouden blijft wordt de impact als verwaarloosbaar (0) beschouwd.
De overige te beoordelen aspecten behorende tot het project, zijnde
afschaffing overweg, realisatie fietstunnel en voetgangerstunnel, inrichting
hoofdhalte van De Lijn, verlegging toegang site Elia en plaatselijke
erftoegangsfunctie N21, zullen een verwaarloosbare (0) impact hebben op
de erfgoedwaarden.
Aangezien voorliggend project gepaard gaat met vergraving bestaat de
kans dat archeologisch materiaal vernietigd wordt. Bovendien kan het
bodemerfgoed indirect aangetast worden door verandering van de
hydrologie of compactie. Binnen het studiegebied is geen archeologisch
patrimonium gekend. Dit wil echter niet zeggen dat er geen archeologisch
erfgoed in de bodem aanwezig is.

In het zuidelijke deel van het projectgebied, ten zuiden van de spoorlijn,
maar ook ter hoogte van de pendelparking en N21, is de bodem reeds
grotendeels verstoord door bestaande bebouwing, verharding, vergraving
en ophoging. De effecten ten aanzien van archeologie kunnen op deze
locaties als verwaarloosbaar (0) beoordeeld worden. Ter hoogte de niet
bebouwde zones van de vallei van de Leibeek heeft het landschap weinig
verandering ondergaan. Door recentere bebossing (populierenaanplant,
die reeds deels is omgezet in alluviaal bos (zie discipline fauna en flora))
zal de bodem hier wel reeds beperkt verstoord zijn. Daar waar de bodem
is opgehoogd, ter hoogte van de oude trambedding, is de bodem deels
verstoord. Ter hoogte van de vijver is de bodem reeds vergraven
Vergravingen (ook onder huidige ophogingen) en rooien van bomen
kunnen echter een bijkomende impact hebben op mogelijks archeologisch
ongekend bodemerfgoed. Hoewel ter hoogte van het projectgebied geen
gekende archeologische vondsten zijn, bevinden zich op andere plaatsen
in de vallei van de Leibeek wel gekende vondsten. Daarnaast wijst de
ligging aan de valleirand op een zeker archeologisch potentieel ter hoogte
van het projectgebied. Door vergraving, kappen van bomen, compactie en
bemaling kan archeologisch erfgoed direct of indirect aangetast worden.
De impact ten aanzien van dit erfgoed kan als significant negatief (--)
beoordeeld worden.
Voor de realisatie van het tracé zullen lokaal bomen en ander opgaand
groen ter hoogte van het valleigebied moeten verwijderd worden.
Afhankelijk van de uitvoering van het nieuwe tracé, zijnde een tunnel of
brug, zal de bijhorende vergraving groter zijn. Voor de ondertunneling is
bovendien bemaling noodzakelijk, voor de aanleg van het brug kan
beperkte bemaling noodzakelijk zijn. Ten aanzien van deze ingrepen
kunnen een aantal maatregelen worden voorgesteld ter hoogte van de
ingrepen in de Leibeekvallei, daar waar de bodem niet of beperkt verstoord
is, om de impact op het mogelijk archeologische erfgoed te beperken of
om ongedocumenteerd verlies van het archeologisch erfgoed te
voorkomen:
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Indien enkel bomen verwijderd moeten worden en niet vergraven, is het
aanbevolen de bomen enkel te kappen, niet te ontstronken. Dit om
mogelijke aanwezig erfgoed te beschermen;
Indien de bomen ontstronkt moeten worden en de bodem vergraven
wordt is een voorafgaande archeologische onderzoek (zoals
proefsleuvenonderzoek) aanbevolen om een evaluatie te maken van de
archeologische potentie en om ongedocumenteerd verlies van
archeologisch erfgoed te voorkomen.
Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde
Aanlegfase
Gedurende de werken zal het projectgebied tijdelijk een werflandschap
worden. De aanleg leidt enerzijds tot het verdwijnen van
landschapselementen (vegetatie ter hoogte van de relictzone), anderzijds
zullen machines, kranen, aan- en afvoer met vrachtwagens, werfketen,
opslag
van
materieel,
grondopslag,
puinopslag,...
tijdelijke
landschapselementen vormen. Gezien het tijdelijke karakter zal het effect
verwaarloosbaar tot matig negatief zijn (0/-).
Exploitatiefase
De realisatie van het wegtracé heeft een wijziging van de perceptieve
kenmerken en de belevingswaarde van het landschap tot gevolg. Het
inbrengen van een nieuwe constructie (brug of tunnel) zal een impact
hebben op de visuele, maar ook auditieve kenmerken in de omgeving. Er
wordt verwacht dat de impact groter zal zijn gebied ten noorden van de
spoorlijn, gezien de landschappelijk waarden hier groter zijn. Ten zuiden
van de spoorlijn situeert het nieuwe tracé zich binnen een bebouwde
omgeving.
De grootte van de impact zal afhankelijk zijn van de uitvoering van het
tracé, zijnde een tunnel of brug. Gezien de tramlijn een bovenleiding
impliceert, is dit een element dat bij de brugvariant eveneens de impact
bepaalt.

Brug
De impact op de perceptie en belevingswaarde zal het grootst zijn bij
de inrichting van een brug, aangezien deze bovengronds is en tot een
hoogte boven maaiveldniveau zal reiken. Door de omliggende bossen
zal de brugconstructie voor een groot deel visueel afgeschermd
worden. Voor de directe nabijgelegen locaties zal de brugconstructie
wel zichtbaar zijn, en zo een belangrijk verstorend element vormen in
de beboste, landschappelijke en ecologische waardevolle (zie discipline
fauna en flora) omgeving.
Hierbij gaat het niet enkel om visuele, maar ook auditieve. Het
omleidingstracé zal immers zorgen voor een verhoging van het
omgevingsgeluid ter hoogte van valleigebied (zie discipline geluid).
Deze verhoging van het omgevingsgeluid is echter lokaal en is het
hoogste aansluitend bij de spoorweg, waar op vandaag reeds
geluidshinder voorkomt ten gevolge van het spoorwegverkeer. De
keuze voor geluidsabsorberende schermen over een grote afstand
langsheen het nieuwe tracé van het brug (zie discipline geluid) betekent
wel een bijkomend effect op vlak van zichtbaarheid en beleving. De
impact van de bovenleiding indien een tramlijn bij het brugalternatief
geïntegreerd wordt, zal beperkt zijn ten aanzien van de impact die het
brugalternatief al heeft. Dezelfde effectbeoordeling blijft dan ook van
toepassing.
Deze lokale verstoring kan als matig tot significant negatief (-/--)
beoordeeld worden. In functie van het beperken van de visuele impact
is een landschappelijke en architectonisch kwalitatieve inrichting van de
brug met aangepast kleur- en materiaalgebruik aangewezen, zoals
neutrale kleuren die aansluiten bij de aanwezige landschapskleuren.
Ook zal een aangepaste verlichting noodzakelijk zijn. Gezien op dit
moment nog geen concreet ontwerp is uitgewerkt en bijgevolg nog niet
beoordeeld kan worden, zal de kwaliteit van de brug moeten
beoordeeld worden in de fase van de stedenbouwkundige vergunning.
Tunnel
De beoordeling is grotendeels gelijkaardig aan het brugalternatief. De
impact op de perceptieve kenmerken en de belevingswaarde zal bij de
inrichting van een tunnel echter lokaler zijn, waarbij de visuele impact
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en de geluidshinder veel minder ver zullen rijken. De effecten worden
hier als matig negatief beoordeeld (-). Bij integratie van de tram blijft
dezelfde effectbeschrijving en –beoordeling.
Ook licht vormt een belangrijk onderdeel van de visueel landschappelijke
beleving van het landschap. Het wordt aanbevolen rekening te houden met de principes zoals
gehanteerd in de lichtvisie voor primaire en secundaire wegen (niet
verlichten, tenzij op locaties waar het moet – mits flankerende
maatregelen).
14.7.2.1

Effectbespreking ten opzichte van het ontwikkelingsscenario

Met het PRUP ‘Stationsomgeving Haacht’ zal door de inrichting van de
groenparking de overgang van de stationsomgeving naar het groengebied
van de Leibeekvallei geleidelijker gebeuren. Door de invulling van
deelgebied 2 van het GRUP zal tevens de restzone die zou worden
gecreëerd door het nieuwe tracé worden ingevuld in aansluiting met de
stationsomgeving maar rekening houdend met de overgang naar het VENgebied. Deze elementen zullen ervoor zorgen dat de impact van het
nieuwe tracé op de landschappelijke structuur minder sterk zal zijn, en de
beoordeling van matig negatief (-) naar matig negatief tot verwaarloosbaar
(-/0) kan gereduceerd worden.
De overige initiatieven en beleidwenselijkheden zullen geen significante
invloeden hebben op het geplande project.

14.7.3

Milderende maatregelen
Milderende maatregelen

Volgende maatregelen kunnen getroffen worden om de impact op het
archeologische erfgoed te beperken:
Indien enkel ontbost dient te worden en niet vergraven, is het
aanbevolen de bomen enkel te kappen, niet te ontstronken. Dit om
mogelijke aanwezig erfgoed te beschermen;
Indien de bomen ontstronkt moeten worden en de bodem vergraven
wordt is een voorafgaande archeologische onderzoek (zoals
proefsleuvenonderzoek) aanbevolen om een evaluatie te maken van
de archeologische potentie en om ongedocumenteerd verlies van
archeologisch erfgoed te voorkomen.
Landschappelijke en architectonisch kwalitatieve inrichting van de brug
met aangepast kleur- en materiaalgebruik aangewezen, zoals neutrale
kleuren die aansluiten bij de aanwezige landschapskleuren en
aangepaste verlichting. Het ontwerp gebeurt geïntegreerd voor de brug
en de geluidschermen.
Aanbevelingen
Om bijkomende ruimte-inname ter hoogte van de relictzone tijdens de
werken te beperken is het aanbevolen de werfzone maximaal te
organiseren ter hoogte van zones die in latere fase van voorliggend
project alsnog ingenomen worden of ten westen van het nieuwe tracé
(in de ‘oksel’ tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ N21).
Natuurvriendelijke aanleg en landschappelijke inrichting van de
Leibeek;
Rekening houden met de principes zoals gehanteerd in de lichtvisie
voor primaire en secundaire wegen (niet verlichten, tenzij op locaties
waar het moet – mits flankerende maatregelen).
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14.7.4

Synthese

14.7.4.1

Aanlegfase

Effectengroep
Wijziging
landschappelijke
structuur en relaties
Wijziging erfgoedwaarden

Alternatief brug
Beoordeling
Milderende maatregel
Aanbeveling

Alternatief tunnel

Alternatief met tram
-

Geen specifieke milderende maatregelen

Beoordeling met MM
Beoordeling

Natuurvriendelijke aanleg en landschappelijke inrichting van de Leibeek
-/0
-/0
-- (archeologie)
-- (archeologie)

Milderende maatregel

Volgende maatregelen kunnen getroffen worden om de impact op het archeologische erfgoed te beperken:

Zoals voorgaande

Indien enkel ontbost dient te worden en niet vergraven, is het aanbevolen de bomen enkel te kappen, niet te
ontstronken. Dit om mogelijke aanwezig erfgoed te beschermen;
Indien de bomen ontstronkt moeten worden en de bodem vergraven wordt is een voorafgaande archeologische
onderzoek (zoals proefsleuvenonderzoek) aanbevolen om een evaluatie te maken van de archeologische potentie
en om ongedocumenteerd verlies van archeologisch erfgoed te voorkomen.
Aanbeveling
Beoordeling met MM
Wijziging perceptieve
kenmerken en
belevingswaarde

Beoordeling
Milderende maatregel
Aanbeveling
Beoordeling met MM

werfzone maximaal te organiseren ter hoogte van zones die in latere fase van voorliggend project alsnog ingenomen
worden of ten westen van het nieuwe tracé (in de ‘oksel’ tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ N21).
Zoals voorgaande
- (archeologie)
- (archeologie)
-/0
Geen specifieke milderende maatregelen
Geen specifieke aanbeveling
-/0
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14.7.4.2

Exploitatiefase

Effectengroep
Wijziging
landschappelijke
structuur en relaties
Wijziging erfgoedwaarden

Wijziging perceptieve
kenmerken en
belevingswaarde

Beoordeling
Milderende maatregel
Aanbeveling
Beoordeling met MM
Beoordeling
Milderende maatregel
Aanbeveling
Beoordeling met MM
Beoordeling
Milderende maatregel

Aanbeveling
Beoordeling met MM

Alternatief brug
Zie aanlegfase

Alternatief tunnel

Alternatief met tram

Geen specifieke milderende
maatregelen

Zoals voorgaande
Geen specifieke milderende
maatregelen

Zie aanlegfase

-/-landschappelijke en
architectonisch kwalitatieve
inrichting van de brug met
aangepast kleur- en
materiaalgebruik en aangepaste
verlichting; geïntegreerd ontwerp
van brug en geluidschermen

Rekening houden met de principes zoals gehanteerd in de lichtvisie voor primaire en secundaire wegen (niet
verlichten, tenzij op locaties waar het moet – mits flankerende maatregelen).
-

-

Zoals voorgaande
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14.7.5

Besluit

De belangrijkste effecten ten aanzien van het landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie gaan van start tijdens de aanlegfase en zetten zich
verder in de exploitatiefase. De negatieve effecten zullen zich voornamelijk
richten op de groene omgeving van de Leibeekvallei, ten noorden van de
spoorlijn. Het overige deel van het projectgebied bestaat uit de bebouwde
omgeving van Haacht-Station, met weinig landschappelijke of
erfgoedwaarden.
De inrichting van een omleidingstracé van de N21 zal zorgen voor een
lokale versnippering van het valleigebied, dat tevens is aangeduid als
relictzone ‘Asbroek’. De aantasting van deze relictzone en van het
omringende landschap in het algemeen zal afhankelijk zijn van de
uitvoering van het tracé, zijnde een brug of tunnel. De brug als opgaand
element zal voor grotere visuele hinder, alsook geluidshinder zorgen dan
de tunnelvariant. Gezien de kenmerken van de omgeving, zijnde het
bebouwde en infrastructurele karakter, de huidige verstoring langs het
valleigebied, zoals de spoorlijn, pendelparking, lintbebouwing langs N21,
en de bebossing ter hoogte van het valleigebied zelf, wordt verwacht dat
deze effecten beperkt zullen zijn.
Ten aanzien van archeologie kunnen, indien bomen ontstronkt worden en
de bodem ter hoogte van het valleigebied vergraven wordt, wel significante
effecten optreden. Ten aanzien hiervan worden enkele maatregelen
voorgesteld.

14.7.6

14.7.7

Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie

niet van toepassing

Leemten in de kennis

Op dit moment is er nog geen concreet ontwerp van de brug/tunnel gekend
inzake architecturale uitwerking. Bijgevolg kan dit niet in detail beoordeeld
worden. De kwaliteit hiervan zal bijgevolg in de fase van de
stedenbouwkundige vergunning moeten beoordeeld worden.
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14.8

Mens – ruimtelijke aspecten

14.8.1

Methodologie

De impact op het dagelijks ruimtelijk functioneren van het gebied, zoals
geschetst bij de beschrijving van de referentiesituatie, wordt geëvalueerd
per type ruimtegebruiker (verlies aan ruimte en gebruiksmogelijkheden) en
per onderscheiden impactgroep (bijv. barrièrevorming, beleving, ruimtelijke
samenhang): de voorgestelde ingreep kan een verbetering dan wel een
verslechtering van de huidige toestand tot gevolg hebben. De structurele
samenhang van het gebied wordt eveneens beoordeeld. Hierbij wordt
nagegaan hoe en in welke mate het project ingrijpt op de ruimtelijke
organisatie van het gebied en welke de structurerende impact is op de
verdere ontwikkeling van het gebied (versnippering, toegankelijkheid, ...).
Bij de beoordeling van het projectgebied voor de discipline mens –
ruimtelijke aspecten worden volgende effectengroepen onderscheiden:
Wijziging in ruimtegebruik
Wijziging ruimtelijke structuur, samenhang en barrièrewerking
Hinder
Wijziging ruimtelijke kwaliteit
Zoals eerder vermeld, is de effectbeoordeling binnen de discipline mens –
ruimtelijke aspecten voor een aantal effectgroepen verschillend voor
varianten in tunnel of in brug en met of zonder tram op de vrije
tram/busstrook.
Effectgroep wijzigingen ruimtegebruik
Het realiseren van het vooropgestelde project kan leiden tot verlies aan
functies. Wanneer het gaat om verlies aan natuur, dan wordt dit effect
besproken binnen de discipline fauna en flora. Wat wel wordt besproken in
deze effectgroep is het verlies aan woonfuncties. Hiervoor wordt volgend
significantiekader voorop gesteld.

Wijziging ruimtegebruik
geen of verwaarloosbare areaalverlies van de functie; geen onteigening van
woningen of tuinen
beperkt areaalverlies van de functie in verhouding tot het totale areaal binnen
het studiegebied; geen onteigening van woningen, maar wel van tuinen
horende bij woningen
significant areaalverlies van de functie in verhouding tot het totale areaal
binnen het studiegebied; onteigening van 1 tot 3 woningen
(quasi) volledig areaal van de functie binnen het studiegebied gaat verloren;
onteigening van meer dan 3 woningen

significantie
0
----

Effectgroep wijzigingen ruimtelijke structuur, samenhang en
barrièrewerking
Deze effectgroep gaat na in welke mate het plan de ruimtelijke structuur
van een gebied wijzigt en in welke mate het plan de ruimtelijke samenhang
beïnvloedt. Er wordt ook nagegaan waar de barrièrewerking optreedt.
Deze kan ontstaan als verbindingen al dan niet tijdelijk onderbroken
worden. Ook de versnippering van ruimtelijke gehelen wordt onderzocht.
Onderstaande tabel geeft het significantiekader weer dat wordt gehanteerd
bij de beoordeling van deze effectengroep:
Wijziging ruimtelijke samenhang en barrièrewerking
diverse functies/locaties die op heden (quasi) niet bereikbaar waren, worden
ontsloten/ ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verbeterd
1 functie/locatie die op heden (quasi) niet bereikbaar was, wordt ontsloten/
bereikbaarheid is verbeterd op macroschaal/ruimtelijke samenhang wordt
lokaal significant verbeterd
bereikbaarheid van 1 functie/locatie is verbeterd/ruimtelijke samenhang wordt
beperkt verbeterd
geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of ruimtelijke
samenhang
bereikbaarheid van 1 functie/locatie is verminderd/ruimtelijke samenhang
wordt beperkt verstoord
bereikbaarheid
van
1
functie/locatie
is
niet
langer
gegarandeerd/bereikbaarheid
van
diverse
functies/locaties
is
verminderd/ruimtelijke samenhang wordt lokaal significant verstoord
bereikbaarheid
van
diverse
functies/locaties
is
niet
langer
gegarandeerd/ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant
verstoord

significantie
+++
++
+
0
--

---
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Effectgroep hinder
De effectgroep hinder betreft in hoofdzaak de hinderaspecten naar
omwonenden en naar recreanten. Er zijn geen landbouwbedrijven
aanwezig. In welke zones ondervinden mensen (in woningen,
buitengebied) overlast (geluid, luchtvervuiling, verkeersoverlast,…). Ook
de hinder tijdens de werkzaamheden zal aan bod komen. Voor de
effectenbeoordeling wordt een kwalitatieve beoordeling gegeven rekening
gehouden met de duur van de hinder en het aantal gehinderden, waarbij
deels ook gesteund wordt op de significantiebeoordeling bij de disciplines
mobiliteit, lucht en geluid. Er wordt dan ook geen afzonderlijk
significantiekader uitgewerkt.
Effectgroep wijzigingen ruimtelijke kwaliteit
De visueel-ruimtelijke aspecten (visuele kwaliteit van de omgeving, sociale
veiligheid,…) die beïnvloed worden door de exploitatie van het project
worden in deze effectgroep beschreven. Hiervoor wordt onder meer
gesteund op de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’.
De uiteindelijke beoordeling gebeurt louter kwalitatief. Er wordt bijgevolg
geen significantiekader uitgewerkt.

14.8.2

Effectbespreking en –beoordeling

14.8.2.1

Aanlegfase

Wijziging ruimtegebruik
De realisatie van het project zal gepaard gaan met ruimte-inname en geldt
reeds vanaf de aanlegfase. Voor de realisatie van zowel de tunnel- als
brugvariant dienen drie woningen aan de zuidzijde van de spoorlijn, ter
hoogte van de aansluiting van het nieuwe tracé op de bestaande N21,
onteigend te worden. Bijkomend wordt voor een 6-tal percelen in de
Neerstraat grenzend aan het tracé een beperkte oppervlakte ingenomen.
Momenteel is ter hoogte van deze 6 percelen slechts 1 woning gelegen,
waarbij een deel van de achtertuin ingenomen wordt.

Ten noorden van de spoorlijn zal het tracé voornamelijk gepaard gaan met
de inname van natuurgebied. De ruimte-inname en de bijhorende
ecotoopwaarden worden besproken binnen de discipline fauna en flora.
Deze ruimte-inname met bijhorende onteigeningen wordt als significant
negatief beoordeeld (--).
Wijziging wijzigingen ruimtelijke structuur, samenhang en
barrièrewerking
De werken worden grotendeels uitgevoerd buiten de bestaande wegen
waardoor de bereikbaarheid van de bestaande functies grotendeels
gewaarborgd blijft. De N21 en de huidige spoorwegovergang zullen tijdens
de werken immers toegankelijk blijven voor alle verkeer. Pas na realisatie
van de brug of tunnel wordt de zone van de N21 tussen beide
aansluitingen heringericht in functie van zijn erffunctie.
Het fietspad ten noorden van de spoorlijn kan tijdens de werken lokaal
tijdelijk onderbroken worden. Hierdoor zal dit fietspad tijdelijk onbereikbaar
zijn voor het recreatief fiets- en wandelverkeer. Ten aanzien van de
recreanten is het aangewezen om tijdens werkzaamheden een veilige
omleidingsweg te voorzien.
De werken hebben ook een implicatie op de spoorinfrastructuur, met een
tijdelijke onderbreking van het spoorverkeer:
Tijdelijke onderbreking van het spoor kan verholpen worden door
gefaseerd te werken, waarbij telkens 1 spoor wordt onderbroken en 1
spoor in gebruik blijft.
De aanleg van een tijdelijk 3e spoor is echter noodzakelijk om een vlotte
doorstroming van het spoorwegverkeer te garanderen.
Deze tijdelijke hinder ten aanzien van recreanten en het spoorverkeer kan
als matig negatief (-) beoordeeld worden.
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Wijziging ruimtelijke kwaliteit en hinder
De werken betekenen een tijdelijke aantasting van de ruimtelijke kwaliteit
in het studiegebied.
Tijdens de aanlegfase zal er ter hoogte van het projectgebied een wijziging
van de huidige situatie optreden door de aanwezigheid en werkzaamheid
van allerlei machines. Zo zal ten gevolge van de visuele aanwezigheid van
machines, materieel en materiaal, en ten gevolge van het tijdelijke
stockeren op de werf, de perceptie en belevingswaarde wijzigen. Door de
werf zelf en door het werfverkeer zal er een verhoogde stof- en
geluidshinder zijn. De hinder zal het grootst zijn voor de woningen langs de
N21 en de Neerstraat in de directe omgeving van het projectgebied. Voor
de 3 te onteigenen woningen ter hoogte van het projectgebied zelf is de
hinder verwaarloosbaar.
Ten gevolge van de visuele aanwezigheid van machines, materieel en
materiaal, en ten gevolge van het tijdelijke stockeren op de werf, wijzigt de
perceptie en belevingswaarde van het projectgebied. Gezien het tijdelijke
karakter wordt dit als matig negatief beoordeeld (-).
Stof, lucht- en geluidshinder
Door de werf zelf (bouwrijp maken van het terrein, aanleg wegenis,
plaatsen van damwanden) en door het werfverkeer wordt verwacht dat er
een verhoogde stof- en geluidshinder zijn.
Uit de discipline geluid en trillingen blijkt dat de bouwwerken met gebruik
van diverse werktuigen voor een tijdelijke verhoging van het
omgevingsgeluid kunnen zorgen ter hoogte van de meest nabij gelegen
woningen en zeker ter hoogte van de woningen in de Neerstraat. Er wordt
verwacht dat deze hinder overdag beperkt zal zijn. Verder blijkt uit de
discipline geluid en trillingen dat het eventuele heiwerken (damplanken)
aanleiding kunnen geven tot trillingshinder en geluidshinder voor de
woningen in de Neerstraat. Het tijdstip en de duurtijd van de
werkzaamheden is van belang om de hinder te beperken. Een goede
communicatie wordt hierbij noodzakelijk geacht. Verder worden een aantal
maatregelen opgesomd inzake het heien van damplanken (cfr. discipline

geluid en trillingen). Indien de voorgestelde maatregelen niet in acht
worden genomen kunnen de effecten deze eventuele heiwerken kunnen
als significant negatief (--) beoordeeld worden.
Bij de bespreking van discipline lucht wordt geconcludeerd dat de
stofontwikkeling en opwaaiend stof beperkt zal zijn. Enkel tijdens droge
perioden met veel wind dienen maatregelen genomen te worden om het
opwaaien en verspreiden van stof tegen te gaan. Ook wat betreft de
emissies afkomstig van verbrandingsgassen door ingezette machines en
aan- en afvoer van verkeer wordt bij de discipline lucht geconcludeerd dat
het effect nagenoeg verwaarloosbaar zal zijn.
Verkeershinder
Uit de behandeling van de discipline mens-mobiliteit is voor tijdens de
aanlegfase hinder te verwachten van het werfverkeer dat voornamelijk
gebruik zal maken van de N21. De intensiteit van deze hinder is sterk
afhankelijk van de spreiding van het werfverkeer over het aantal
werkdagen en tijdens de werkdag zelf. Een concrete minder hinder
aanpak kan hier veel verbetering brengen en een goede signalisatie en
tijdelijk circulatie dienen een veilig alternatief voor alle weggebruikers te
waarborgen.
Gezondheid
Door het morsen of lekken van oliën, vetten, brandstoffen en
bouwchemicaliën die gebruikt worden voor de aanleg van de wegenis, kan
in
ernstige
gevallen
bodem-,
grondwateren
oppervlaktewaterverontreiniging ontstaan. Verontreinigende stoffen die op
of in de bodem terechtkomen, kunnen onder invloed van insijpelend
regenwater uitlogen en naar het grondwater migreren. Indien er zich een
calamiteit voordoet, dient de aannemer onmiddellijk in te grijpen en de
nodige maatregelen te treffen om bodem- en grondwaterverontreiniging uit
te sluiten. Indien deze maatregel getroffen wordt, is er geen gevaar voor
de gezondheid. Om accidentele verontreiniging tijdens de aanlegfase te
vermijden of te beperken, moeten de milderende maatregelen zoals
voorgesteld in de discipline bodem en grondwater opgevolgd worden.
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Veiligheidsaspecten
In de directe nabijheid van het projectgebied situeert zich een
hoogspanningsleiding, hoogspanningsstation en pylonen. Bij het uitvoeren
van de werken dienen dan ook een aantal van de veiligheidsvoorschriften
gevolgd te worden zoals opgesteld door Elia. Zo blijkt uit het advies van
Elia dat:
De geleiders van een bovengrondse hoogspanningslijn kunnen zowel
horizontaal als vertikaal bewegen. Voor vaste constructies en bij
uitvoeren van werken in de nabijheid van bovengrondse
hoogspanningslijnen gelden veiligheidsafstanden zoals onder meer
bepaald in de artikels 164, 192 en 266 van het AREI (Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties). De hoogtebeperking die
hieruit volgt wordt door meerdere factoren bepaald (o.a. het type van
de verbinding en de kabel, de afstand tussen 2 pylonen,
omgevingsvariabelen wind en temperatuur, de belasting op de
hoogspanningslijn). Om een gedetailleerd advies te geven dient Elia
een hoogtemeting uit te voeren.
Als algemene regel wordt minstens in een strook van 25 m langs beide
zijden vanuit de as van de hoogspanningslijn rekening gehouden met
mogelijke beperkingen.
Bij de vaste constructies horen ook de constructies bovenop daken
zoals liften, airco, zonnepanelen en schoorstenen. Ook voor
verlichtingspalen, reclameborden, reclametotems, tijdelijke constructies
zoals tenten en wegneembare serres zijn de veiligheidsafstanden voor
constructies van toepassing. Ook voor groenaanplantingen onder en
naast de hoogspanningslijn zijn de veiligheidsafstanden van
toepassing.
Bijzondere aandacht moet gaan naar de opstelling van een bouwkraan,
uitvoering van kraanwerken, hoogtewerkers, betonpompen, stellingen,
ladders, vrachtwagens met kipbak, heftrucks,…
Bijzondere aandacht moet gaan naar de aanwezige pylonen. Er zijn
ook hier veiligheidsafstanden van toepassing naargelang de activiteit

die errond uitgevoerd zal worden. Graafwerken, grondwaterbemaling,
wijzigingen aan het niveau van het maaiveld, … kunnen de stabiliteit
van de pylonen in gevaar brengen en de funderingen en
aardingslussen beschadigen. De bouw van een tunnel of brug zal
mogelijk een invloed hebben op de stabiliteit van de pylonen. Ten
aanzien hiervan dient Elia gecontacteerd te worden om de nodige
studies uit te voeren. De pylonen dienen bovendien steeds toegankelijk
te zijn voor controle en onderhoudswerkzaamheden, zodat bij
eventuele problemen de elektriciteitsbevoorrading verder gegarandeerd
kan worden.
De toegang van het hoogspanningsstation moet zodanig zijn dat zwaar
vervoer met hoge lasten (transformatoren) mogelijk blijft
Ook ten aanzien van werken in de nabijheid van een
hoogspanningsstation dienen een aantal veiligheidsvoorschriften in
rekening te worden gebracht.
De algemene veiligheidsvoorschriften ten aanzien van werken in de
nabijheid
van
bovengrondse
hoogspanningslijnen
en
hoogspanningsposten zoals geformuleerd door Elia worden nog eens
weergegeven in bijlage 12-5.
Als de randvoorwaarden en de wetgeving wordt nageleefd, wordt het risico
op veiligheidsproblemen als verwaarloosbaar (0) beoordeeld.

14.8.2.2

Exploitatiefase

Wijziging ruimtegebruik
De ruimte-inname en onteigening van drie woningen gelden reeds vanaf
de aanlegfase en zijn definitief. Bijgevolg worden de effecten hier niet
opnieuw beoordeeld en geldt dezelfde effectenbeoordeling als bij de
aanlegfase. Er wordt geen bijkomende ruimte-inname verwacht tijdens de
exploitatiefase.
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Wijziging wijzigingen ruimtelijke structuur, samenhang en
barrièrewerking
Het project is zo ingericht dat de bereikbaarheid van de brouwerij Haacht
en de woningen langs de N21 gewaarborgd blijft. De bereikbaarheid van
de brandweerkazerne wordt gegarandeerd door een nieuwe
verbindingsweg tussen de stationsomgeving en de nieuwe brug/tunnel.
Deze weg zal o.a. instaan voor de ontsluiting van de busstelplaats, de kiss
& ride, de brandweer en de bussen die het station bedienen. Door de
realisatie van brug/tunnel wordt de huidige toegang tot de
elektriciteitscentrale ingenomen. De bereikbaarheid van de centrale vormt
dan ook een aandachtspunt.
Het nieuwe tracé zal zorgen voor minder stilstaand verkeer op de N21,
waardoor een snellere ontsluiting van de brandweerkazerne kan
gerealiseerd worden.
Voor de bereikbaarheid van de stationsomgeving worden voor de zwakke
weggebruiker enkele bijkomende infrastructurele werken uitgevoerd, zoals
een fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van de spoorweg, waarbij
eveneens rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid voor personen
met een beperkte mobiliteit. De veiligheid ten opzicht van deze zwakkere
weggebruikers verbetert dus ter hoogte van de bestaande N21 tussen de
aansluiting met het nieuwe tracé, aangezien deze hier een erffunctie krijgt
en doorgaand verkeer hier verdwijnt.
Gezien de ruimtelijke samenhang in de stationsomgeving ten zuiden van
de spoorlijn reeds zwak is heeft het geplande project een verwaarloosbare
invloed op de bestaande structuur en samenhang. De grootste impact
wordt verwacht ten noorden van de spoorlijn waarbij een restruimte
gecreëerd wordt van het aanwezige groengebied (Leibeekvallei) ten
westen van het nieuwe tracé. De impact hiervan wordt beoordeeld bij de
discipline fauna en flora en landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie.
Door verbeterde ontsluiting van de brandweerkazerne en de
bereikbaarheid voor de zwakke weggebruiker kunnen als matig positief (+)
beoordeeld worden.

Hinder
Geluidshinder
Brug
Voor de woningen die in de buurt van de nieuw in te richten brug gelegen
zijn wordt een opmerkelijke verhoging van het omgevingsgeluid verwacht,
zo blijkt uit de discipline geluid. Hierbij gaat het dan voornamelijk voor de
woningen in de Neerstraat, die een geluidsverhoging van meer dan 10
dB(A) tot zelfs 15 dB(A) zullen ondervinden. Deze geluidshinder wordt als
zeer significant negatief (---) beoordeeld.
Voor de woningen langs de Provinciebaan (N21) die zich tussen de
aansluitingen van het nieuwe tracé bevinden wordt dan weer een
opmerkelijke daling van het omgevingsgeluid, ten gevolge van het
wegverkeergeluid, verwacht. Dit kan als significant positief (++) beoordeeld
worden. Enkel voor de achterkant van de woningen in de Provinciebaan
(44-54) die dicht tegen de aansluiting van het nieuwe tracé met de huidige
N21 gelegen zijn, kan bijkomende geluidshinder optreden. Voor de overige
woningen langs de N21 blijft het omgevingsgeluid grotendeels ongewijzigd.
De inrichting van een trambaan i.p.v. een busbaan blijkt weinig impact te
hebben op het omgevingsgeluid. Het wegverkeer blijft immers bepalend
voor dit omgevingsgeluid.
Ten aanzien van de geluidshinder voor de woningen in de Neerstraat en
de woningen 44 -54 langs de Provinciebaan wordt bij de discipline geluid
een absorberend geluidsscherm van minstens 3 m hoog of gelijkwaardig
als milderende maatregel voorgesteld, dit ten zuiden van het tracé vanaf
de aftakking van de bestaande N21 tot na de bocht voor de spoorlijn (ca.
300 m), en ten noorden van de spoorlijn ten westen van het tracé (ca. 120
m).
In onderstaande tabel wordt het aantal gehinderde woningen indien
geopteerd wordt voor een brug begroot op basis van GIS-overlay van de
geluidsklassen uit de discipline geluid met de kadasterkaart en dit zowel
zonder als met de milderende maatregelen die in de discipline geluid
beschreven zijn.
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Tabel 14-25: Aantal woningen dat hinder ondervindt van een bepaalde geluidklasse

Ook hier blijkt de inrichting van een trambaan i.p.v. een busbaan weinig
impact te hebben op het omgevingsgeluid.

voor de brug
Geluidsklassen Lden

Aantal gehinderde woningen thv
Provinciesteenweg (N21)
Neerstraat
Huisnummers 28-54

Huisnummers ca. 209-121

Brug

In onderstaande tabel wordt het aantal gehinderde woningen indien
geopteerd wordt voor een tunnel begroot op basis van GIS-overlay van de
geluidsklassen uit de discipline geluid met de kadasterkaart en dit zowel
zonder als met de milderende maatregelen die in de discipline geluid
beschreven zijn.

49 dB(A)

1

28

50-54 dB(A)

5

16

Tabel 14-26: Aantal woningen dat hinder ondervindt van een bepaalde geluidklasse

55-59 dB(A)

13

16

voor de tunnel

60-64 dB(A)

7

5

3 (worden gesloopt ifv project)

/

65 dB(A)

Brug met milderende maatregelen
49 dB(A)

1

53

50-54 dB(A)

7

9

55-59 dB(A)

13

3

60-64 dB(A)

5

/

3 (worden gesloopt ifv project)

/

65 dB(A)

Tunnel
Voor de tunnelvariant wordt er eveneens een verhoging van het
omgevingsgeluid in de Neerstraat verwacht, maar deze verhoging is wel
beduidend minder dan bij de brugvariant. Enkel voor de woningen in de
Neerstraat ter hoogte van de aansluiting van het tracé en de N21 kan er
een beperkte verhoging worden waargenomen. Deze impact kans als
significant negatief worden beoordeeld (--). Ten aanzien van deze
woningen dienen, zoals voorgesteld bij de discipline geluid, ook hier
geluidsabsorberende maatregelen genomen te worden, zijnde
absorberende tunnelmonden en een absorberend geluidsscherm van
minstens 3 m hoog (ca. 110 m).
Voor de woningen langs de Provinciebaan (N21) die zich tussen de
aansluitingen van het nieuwe tracé bevinden geldt eenzelfde daling van
het omgevingsgeluid zoals bij de brugvariant. Voor de overige woningen
langs de N21 blijft het omgevingsgeluid grotendeels ongewijzigd.

Aantal gehinderde woningen thv

Geluidsklassen Lden

Provinciesteenweg (N21)

Neerstraat

Huisnummers 28-54

Huisnummers ca. 209-121

Tunnel
49 dB(A)

3

57

50-54 dB(A)

13

3

55-59 dB(A)

8

4

60-64 dB(A)

2

1

3 (worden gesloopt ifv project )

/

65 dB(A)

Tunnel met milderende maatregelen
49 dB(A)

3

59

50-54 dB(A)

13

4

55-59 dB(A)

8

2

60-64 dB(A)

2

/

3 (worden gesloopt ifv project)

/

65 dB(A)

Luchthinder
Uit de discipline lucht blijkt de bijdrage van luchtemissies veroorzaakt door
het gegenereerde verkeer (verkeersemissies) ten gevolge van het project
grotendeels verwaarloosbaar zullen zijn.
Bij toetsing blijkt dat de luchtkwaliteitsdoelstellingen voor de onderzochte
verontreinigende stoffen (NO2, PM10 en PM2,5) gerespecteerd worden.
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De realisatie van het project zal op een aantal locaties de luchtkwaliteit
verbeteren en op andere locaties verslechteren. Zo zal ter hoogte van het
nieuwe tracé de luchtkwaliteit afnemen, ten gevolge van een toename van
NO2. De grootste concentratie zal zich hier voordoen ten noordoosten van
het tracé, maar hier zijn echter geen woningen gelegen. Ook ter hoogte
van de aansluiting van het nieuwe tracé met de bestaande N21 wordt een
verhoogde concentratie van NO2 verwacht, zo ook voor de woningen langs
de Neerstraat.
Voor het reduceren van deze luchtemissies worden bij de discipline lucht
een aantal milderende maatregelen voorgesteld.
Langs de Provinciebaan (N21) tussen de aansluitingen van het nieuwe
tracé zal de luchtkwaliteit verbeteren, ten gevolge van een daling van de
verkeersintensiteiten. Voor de overige locaties langs de N21 wordt op zeer
korte afstand (< 10 m) een beperkte afname van de luchtkwaliteit verwacht
ten gevolge van de verhoogde verkeersintensiteiten in de toekomst.
Verder blijkt uit de discipline lucht dat, hoewel de concentraties ten
noordoosten van de tunnel iets hoger zijn dan bij het scenario met brug, de
uiteindelijke beoordeling voor beide varianten evenwaardig is
Lichthinder
Brug
Voor de woningen die in de buurt van de nieuw in te richten brug gelegen
zijn zal mogelijks hinder ontstaan door strooilicht van de
verlichtingsarmaturen. Rekening houdend met de aanwezigheid van
woningen rondom deze wegenis maar ook met de huidige verlichte
omgeving, wordt deze hinder als matig tot significant negatief (-/--)
beoordeeld. De inrichting van een trambaan i.p.v. een busbaan zal hierop
weinig impact hebben gezien dit niet leidt tot een ander type verlichting of
inplanting ervan.
Deze hinder is deels te ondervangen door milderende maatregelen (zie
ook Preventie Lichthinder vzw):
verlichtingsarmaturen met maximaal neerwaarts gerichte lichtbundel en
minimale ‘light upward ratio’, goed afgeschermde armaturen (full cutoff
met OV-reflector binnenwerk) en goede plaatsing;

doordachte hoogte van de armatuur (zo laag mogelijk ifv vermijden
strooilicht)
juiste verlichtingssterkte;
verlichting afstemmen op gebruik van de weg: dimmen bij uren dat de
weg minder gebruikt wordt;
Meer en een betere kwaliteit van wegmarkeringen;
Meer en een betere kwaliteit van weggeleidingselementen, zoals
reflectoren en/of LED indicatoren;
Een goed onderhoud en herstelling van die wegmarkeringen en
reflectoren.
Tunnel
Voor de tunnelvariant wordt geen verhoging van het verlichtingsklimaat in
de omgeving verwacht. Daarom wordt op vlak van lichthinder besloten tot
een verwaarloosbaar (0) effect.
Verkeershinder
Vanuit de beoordeling bij de discipline mens-mobiliteit is te verwachten dat
de verbeterde doorstroming de lokale leefbaarheid van de omgeving zal
verbeteren, ter hoogte van de spoorwegoverang. We verwachten ook
bijvoorbeeld minder sluipverkeer (van wagens die de N21 mijden bij
congestie). De veiliger herinrichting van de N21 zal ook de
oversteekbaarheid vergroten.
De algemene beoordeling op vlak van leefbaarheid, gerelateerd aan
verkeer, is positief gelet op de te nemen milderende maatregelen ten
aanzien van eventuele geluidsoverlast van een brugdek of tunnel.
Ten aanzien van recreanten wordt door de inrichting van het nieuwe tracé
geen belangrijke hinder verwacht. De bestaande fietsroute ten noorden
langs het spoor blijft behouden. In functie van het PRUP zal dit fietspad
plaatselijk verlegd worden tot tegen het spoor. De belevingswaarde kan
weliswaar veranderen. Maar gezien dit lokaal is, en gezien de huidige
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eerder lage belevingswaarde van deze stationsomgeving zal dit effect
verwaarloosbaar zijn.
Wijziging ruimtelijke kwaliteit
De huidige ruimtelijke kwaliteit is in de omgeving van het Haacht-Station
vrij laag door continu stilstaand en aanschuivend verkeer op de N21 en de
zeer beperkte uitstraling van het station en de omgeving zelf. De realisatie
van het nieuwe tracé zal dus enerzijds voornamelijk een significant positief
effect (++) hebben op de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, door
verbeterde verkeersdoorstroming, voornamelijk voor de woningen langs de
N21.
Anderzijds kan de realisatie van het nieuwe tracé ook visuele hinder met
zich meebrengen, lichthinder alsook geluidshinder zoals reeds hoger
aangehaald. Deze hinder zal het grootst zijn voor de woningen langs het
tracé, zoals in de Neerstraat en de achterkant van de woningen langs de
N21 ten noorden van de spoorlijn. Ten aanzien van lichthinder wordt ook
hier aanbevolen rekening te houden met de principes zoals gehanteerd in
de lichtvisie voor primaire en secundaire wegen (niet verlichten, tenzij op
locaties waar het moet – mits flankerende maatregelen). De impact is
matig tot significant negatief (-/--).
De grootte van de visuele impact is afhankelijk van de inrichting van het
nieuwe tracé.
Brug
De visuele impact zal groter zijn bij de inrichting van een brug, aangezien
deze bovengronds is en tot een hoogte van 7 m boven maaiveldniveau zal
reiken.
Deze visuele hinder zal het grootst zijn voor de woningen in de Neerstraat
en N21 ter hoogte van het tracé, waarvan de achterkant van de woningen
en achtertuinen uitkijken op de brug. De visuele hinder voor deze
woningen kan als matig tot significant negatief (-/--) beoordeeld worden.
Om deze visuele hinder te beperken kan het tracé lokaal worden
afgeschermd met een groenscherm. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd
worden door een groene inrichting (groenaanplanten) van het
geluidsscherm (maatregel ifv geluidshinder).

Tunnel
Bij de inrichting van een tunnel zal de visuele impact veel beperkter zijn.
De visuele hinder wordt bijgevolg als matig negatief (-) beoordeeld.
Ook hier kan een groene inrichting van het geluidsscherm (maatregel ifv
geluidshinder) zorgen voor een visuele afscherming van de aansluiting van
het tracé met de huidige N21 ter hoogte voor de woningen in de
Neerstraat.

14.8.2.3

Effectbespreking ten opzichte van het ontwikkelingsscenario

De inrichting van het PRUP ‘Stationsomgeving Haacht’ zal ervoor zorgen
de gecreëerde restruimte ten noorden van de spoorlijn, tussen het nieuwe
tracé, de spoorlijn en de bestaande N21, functioneel wordt ingevuld met
een parkeerpark. De impact op de ruimtelijke samenhang wordt hierdoor
gemilderd en kan als te verwaarlozen beoordeeld worden (0).
De herinrichting van de stationsomgeving, met de ontwikkeling van een
kwalitatieve ruimte die een sterke interne samenhang vertoont en wordt
ingepast in de ruimere omgeving, zal zorgen voor bijkomende
opwaardering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van deze
stationsomgeving.
In deelgebied 2 van het PRUP wordt onder andere een woonperron
voorzien, waarbinnen een aantal private woningen of sociale woningen en
appartementen voorzien kunnen worden. Ook ten zuiden van de spoorweg
wordt eveneens eveneens mogelijke bijkomende woningen voorzien in het
PRUP, zijnde een verdere verdichting langs de Stationsstraat. Afhankelijk
van de ligging van deze nieuwe wooneenheden binnen het deelgebied
kunnen geluidshinder ondervinden van het nieuwe tracé.
Het potentieel aantal gehinderden is hier evenwel niet af te leiden omdat
de exacte woonprogrammatie niet gekend is (in het woonperron schatten
we dit in op een tien tot twintig woningen, aan de zuidzijde eventueel
meer).
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In onderstaande tabel wordt een inschatting gemaakt van de geluidshinder
voor potentieel toekomstige woningen ter hoogte van het woonperron voor
het tunnel- en het brugalternatief.
Tabel 14-27: Geluidshinder te hoogte van toekomstige woonontwikkelingen binnen het
ontwikkelingsscenario
Geluidsklassen

Brug

Lden

Brug met

Tunnel

Tunnel met

milderende

milderende

maatregelen

maatregelen

Aantal gehinderde woningen
Toekomstige woningen thv woonperron deelzone 2 PRUP
49 dB(A)

/

/

/

50-54 dB(A)

/

/

Volledig binnen Volledig binnen

/

55-59 dB(A)

Grotendeels

Volledig binnen

binnen deze

deze contour

deze contour

deze contour

/

/

/

/

/

/

/

/

contour
60-64 dB(A)

Beperkt binnen
deze contour

65 dB(A)

/

Zoals uit de tabel blijkt, geldt ook hier bijgevolg dat de milderende
maatregelen ten aanzien van deze geluidshinder ter hoogte van het
woonperron zoals eerder voorgesteld van belang zijn. Het gaat met name
over een absorberend geluidsscherm van minstens 3 m hoog of
gelijkwaardig ten noorden van de spoorlijn ten westen van het tracé.
Overigens kan voor deze nieuwe woningen aanbevolen worden om
maatregelen inzake akoestische isolatie in de stedenbouwkundige
voorschriften van het PRUP op te nemen (zie beoordeling op planniveau).

overige zone valt van noord naar zuid deels binnen contour 55-59 dB(A)
(bestaande woningen), deels binnen contour 60-64 dB(A) en deels binnen
contour > 65 dB(A). In de huidige situatie valt echter deze volledige zone
langs de Stationsstraat in de geluidscontour >65 dB(A), afkomstig van het
wegverkeer van deze Stationsstraat. De hoge geluidswaarden voor deze
zone in de geplande situatie zullen weinig te maken hebben met de
inrichting van een brug of tunnel, maar eerder afkomstig zijn van de
bestaande Stationsstraat. Voor de meest noordelijke woningen is er in de
geplande situatie (met brug of tunnel) bovendien een verbetering.
Het effect met milderende maatregelen zoals eerder voorgesteld is voor
zowel brug- als tunnelvariant hetzelfde als deze zonder milderende
maatregelen. Gezien, zoals hoger gesteld, het effect eerder te maken met
het verkeersgeluid langs de bestaande Stationsstraat, zijn milderende
maatregelen ten aanzien van geluidshinder in deze zone niet van
toepassing voor de tunnel of voor brug.
Het nieuwe tracé zal echter eveneens zorgen voor visuele hinder,
lichthinder ten aanzien van de te ontwikkelen woningen in het PRUP (ten
noorden en zuiden van de spoorweg). Dit kan gelijkaardig beoordeeld
worden als de effectbespreking ten opzichte van de bestaande woningen
in de huidige situatie.
De gemeente Haacht beschikt op heden over een speelbos “Wilde Heide”.
De gemeente heeft het doel nog extra speelbossen te voorzien. De
omgeving van het projectgebied leent zich absoluut niet als speelbos:
beschermd, prioritair bostype en te nat. Er is dan ook geen impact van het
project op de intentie van de gemeente om speelbossen te realiseren.
De overige initiatieven en beleidwenselijkheden zullen geen significante
invloeden hebben op het geplande project.

Voor de mogelijke toekomstige woonontwikkeling ten zuiden van de
spoorweg, ter hoogte van de Stationsstraat, gelden volgende
geluidscontouren voor zowel de brug als tunnelvariant: noordelijke deel
van de Stationsstraat tegen de spoorlijn, gedeeltlijke ter hoogte van
bestaande woningen, vallen binnen de geluidscontour (55-54 dB(A);
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14.8.3

Milderende maatregelen

Milderende maatregelen discipline mobiliteit.
Vergoeding voor inname van woningen en tuinen. Bij voorkeur
begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe woonst.
Ten aanzien van de recreatieve fietsers is het aangewezen om tijdens
werkzaamheden een veilige omleidingsweg te voorzien voor
onderbreking fietspad ten noorden van spoor;
Bij de aanlegfase dient strikt rekening gehouden te worden met de
ligging van aanwezige leidingen, en dienen de nodige
veiligheidsaspecten nageleefd te worden;
Maatregelen ten aanzien van geluidshinder tijdens de aanlegfase, zoals
geformuleerd bij de discipline geluid
maatregelen inzake het heien van damplanken (zie discipline geluid);
De discipline mens vraagt om op projectniveau de nodige maatregelen
te nemen om hinder door de organisatie van de werf te beperken.
Maatregelen ten aanzien van geluidshinder tijdens de exploitatiefase,
zoals geformuleerd bij de discipline geluid:
Brug: absorberend geluidsscherm van 3 m ten zuiden van
omleidingsweg over 300 m; absorberend geluidsscherm van 3 m ten
noorden van de spoorlijn ten westen van het tracé (ca. 120 m);
Tunnel: absorberend geluidsscherm van 3 m ten zuiden van
omleidingsweg over 110 m; absorberende tunnelmonden;
Groene inrichting geluidscherm (maatregel ifv geluidshinder) als visuele
buffering naar de omwonenden
Milderende maatregelen voor het milderen van lichthinder bij de
brugvariant (zie ook Preventie Lichthinder vzw):
verlichtingsarmaturen met maximaal neerwaarts gerichte lichtbundel
en minimale ‘light upward ratio’, goed afgeschermde armaturen (full
cutoff met OV-reflector binnenwerk) en goede plaatsing;
doordachte hoogte van de armatuur (zo laag mogelijk ifv vermijden
strooilicht)
juiste verllichtingssterkte;

verlichting afstemmen op gebruik van de weg: dimmen bij uren dat
de weg minder gebruikt wordt;
Meer en een betere kwaliteit van wegmarkeringen;
Meer en een betere kwaliteit van weggeleidingselementen, zoals
reflectoren en/of LED indicatoren;
Een goed onderhoud en herstelling van die wegmarkeringen en
reflectoren.
Daarnaast gelden volgende aanbevelingen
Aanbevelingen met betrekking tot stofhinder tijdens de aanlegfase
zoals geformuleerd bij de discipline lucht;
afdekken van stuivende oppervlakten en/of gebouwen met een
dekzeil;
bevochtigen van droge materialen waardoor deze minder
gemakkelijk gaan verstuiven;
stoffige toegangswegen borstelen en/of bevochtigen met behulp van
sproeiers.
Aanbeveling om maatregelen inzake akoestische isolatie voor nieuw te
bouwen woningen in de stedenbouwkundige voorschriften van het
PRUP opnemen (zie beoordeling op planniveau).
Maatregelen met betrekking tot verontreinigingen tijdens de aanleg- en
exploitatiefase zoals geformuleerd bij de disciplines grondwater;
Brongerichte maatregelen voor het reduceren van de luchtemissies
zoals geformuleerd bij de discipline lucht
Rekening houden met de principes zoals gehanteerd in de lichtvisie
voor primaire en secundaire wegen (niet verlichten, tenzij op locaties
waar het moet – mits flankerende maatregelen).
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14.8.4

Synthese

14.8.4.1

Aanlegfase

Effectengroep

Alternatief brug

Wijziging ruimtegebruik

Wijziging ruimtelijke

Beoordeling
Milderende maatregel

Alternatief tunnel

Alternatief met tram
--

Vergoeding voor inname van woningen en tuinen. Bij voorkeur begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe woonst.

Aanbeveling
Beoordeling met MM
Beoordeling

Geen specifieke aanbeveling

Milderende maatregel
Aanbeveling

Geen specifieke milderende maatregelen

-

-

structuur, samenhang en
barrièrewerking

Wijziging ruimtelijke
kwaliteit en hinder

veilige omleidingsweg voor recreatief fietsverkeer voor onderbreking van het fietspad ten noorden van spoor

Beoordeling met MM
Beoordeling
Milderende maatregel

-/0
-- (geluidshinder)
maatregelen inzake het heien van damplanken (zie discipline geluid)
Bij de aanlegfase dient strikt rekening gehouden te worden met de ligging van aanwezige leidingen, en dienen de
nodige veiligheidsaspecten nageleefd te worden;
De discipline mens vraagt om op projectniveau de nodige maatregelen te nemen om hinder door de organisatie van de
werf te beperken.

Aanbeveling

Beoordeling met MM

14.8.4.2

Aanbevelingen met betrekking tot stofhinder tijdens de aanlegfase zoals geformuleerd bij de discipline lucht;
Maatregelen met betrekking tot verontreinigingen tijdens de aanleg- en exploitatiefase zoals geformuleerd bij de
disciplines grondwater;
-/0
-

Exploitatiefase

Effectengroep
Wijziging ruimtegebruik

Beoordeling
Milderende maatregel
Aanbeveling
Beoordeling met MM

Alternatief brug
Zie aanlegfase

Alternatief tunnel

Alternatief met tram
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Effectengroep
Wijziging ruimtelijke
structuur, samenhang en
barrièrewerking
Hinder

Alternatief brug
Beoordeling
Milderende maatregel
Aanbeveling
Beoordeling met MM
Beoordeling

Alternatief met tram

+
Geen specifieke milderende maatregelen
Geen specifieke aanbeveling

+
Geluidhinder
++
(woningen langs N21 tussen
aansluitingen van het nieuwe tracé)
--/--(woningen in Neerstraat en achterkant
van woningen 44 -45 langs N21.
Evenals toekomstige woningen ter
hoogte van het woonperron in het
PRUP)
Lichthinder
-/-(voor de woningen in de omgeving van
de brug)

Milderende maatregel

Alternatief tunnel

Geluidhinder

Zie voorgaande

++
(woningen langs N21 tussen de
aansluitingen van het nieuwe tracé)
-(woningen in Neerstraat en achterkant
van woningen 44 -45 langs N21
Evenals toekomstige woningen ter
hoogte van het woonperron in het
PRUP)
Lichthinder
0

absorberend geluidsscherm van 3
m ten zuiden van omleidingsweg
over 300 m;

absorberend geluidsscherm van 3
m ten zuiden van omleidingsweg
over 110 m

absorberend geluidsscherm van 3
m ten noorden van de spoorlijn ten
westen van het tracé (ca. 120 m)

absorberende tunnelmonden

Zie voorgaande

maatregelen in functie van het
milderen van lichthinder (zie ook
Preventie Lichthinder vzw
Aanbeveling

Beoordeling met MM

Brongerichte maatregelen voor het reduceren van de luchtemissies zoals geformuleerd bij de discipline lucht
Aanbeveling om maatregelen inzake akoestische isolatie voor nieuw te bouwen woningen in de stedenbouwkundige
voorschriften van het PRUP opnemen (zie beoordeling op planniveau)
++
++
Zie voorgaande
-
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Effectengroep
Wijziging ruimtelijke
kwaliteit

Alternatief brug
Beoordeling

++
(woningen langs N21 tussen de
aansluitingen van het nieuwe tracé)
-/-(woningen in Neerstraat en achterkant
van woningen 44 -45 langs N21)

Alternatief tunnel

Alternatief met tram

++
(woningen langs N21 tussen de
aansluitingen van het nieuwe tracé)
(woningen in Neerstraat en achterkant
van woningen 44 -45 langs N21)

Zie voorgaande

Milderende maatregel

Groene inrichting geluidscherm (maatregel ifv geluidshinder) als visuele buffering naar de omwonenden

Aanbeveling

Rekening houden met de principes zoals gehanteerd in de lichtvisie voor primaire en secundaire wegen (niet
verlichten, tenzij op locaties waar het moet – mits flankerende maatregelen).
++
++
Zie voorgaande
-/0

Beoordeling met MM
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14.8.5

Besluit

In de aanlegfase zijn hoofdzakelijk effecten door wijziging ruimtegebruik,
hinderaspecten en veiligheidsaspecten van belang.
Het project impliceert namelijk ruimte-inname met bijhorende
onteigeningen, wat als significant negatief beoordeeld wordt. Deze inname
van woningen en tuinen dient vergoed te worden en begeleiding bij
zoektocht naar een nieuwe woonst is aanbevolen.
De bouwwerken met gebruik van diverse werktuigen leiden tot een
tijdelijke verhoging van het omgevingsgeluid en trillingshinder ter hoogte
van de meest nabij gelegen woningen en zeker ter hoogte van de
woningen in de Neerstraat. Indien de voorgestelde maatregelen niet in
acht worden genomen kunnen de effecten van deze eventuele heiwerken
als significant negatief beoordeeld worden. Enkel mits deze maatregelen is
de impact matig.
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met bijzondere
veiligheidsaspecten gezien zich in de directe nabijheid van het
projectgebied een hoogspanningsleiding, hoogspanningsstation en
pylonen situeren. Bij het uitvoeren van de werken dienen dan ook een
aantal van de veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden zoals opgesteld
door Elia.
Tenslotte is het ten aanzien van de recreanten aangewezen om tijdens
werkzaamheden een veilige omleidingsweg te voorzien.
Overige aspecten worden ondervangen door de vigerende wetgeving, en
door milderende maatregelen beschreven in de overige milieudisciplines.

oversteekbaarheid van de N21, een betere en veiligere bereikbaarheid van
de stationsomgeving voor de zwakke weggebruiker, incl. personen met
een beperkte mobiliteit en een verbetering van de samenhang van de
stationsomgeving.
De algemene beoordeling op vlak van leefbaarheid is positief, hoewel er
lokaal belangrijke verschillen bestaan: op vlak van hinder en ruimtelijke
kwaliteit wordt een significante verbetering vastgesteld voor de woningen
langs de N21 tussen de aansluitingen van het nieuwe tracé, maar
duidelijke verslechtering voor de woningen in de Neerstraat en achterkant
van woningen 44-45 langs N21, alsook voor de toekomstige woningen tyer
hoogte van het woonperron zoals voorzien in het PRUP. Dit motiveert de
te nemen milderende maatregelen ten aanzien van geluidsoverlast van
een brugdek of tunnel en een groene inkleding in functie van visuele
hinder.
Globaal blijkt de tunnelvariant minder negatieve effecten met zich mee te
brengen dan de brugvariant, hoewel dit verschil beperkt is. De inrichting
van een trambaan i.p.v. een busbaan blijkt weinig impact te hebben.

14.8.6

Leemten in de kennis

niet van toepassing

14.8.7

Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie

niet van toepassing
In de exploitatiefase betekent het project betekent een vlottere
doorstroming op de N21 waardoor een betere ontsluiting ontstaat en de
lokale leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit - ter hoogte van de
spoorwegovergang - zal verbeteren. Ook ontstaan een betere
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15

Grensoverschrijdende effecten

In het kader van voorliggend plan
grensoverschrijdende effecten verwacht.

en

project

worden

geen
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16

Integratie en eindsynthese

Niettemin formuleert de discipline landschap de aanbeveling om de
herinrichting van het hele gebied te gebruiken als hefboom om de
bestaande lichtvervuiling systematisch terug te dringen en af te bouwen.
Bij de geplande inrichting van het gebied worden dan ook geen
aanzienlijke effecten verwacht zodat de opmaak van een plan-MER niet
noodzakelijk is.

16.1

Overzicht van de milieueffecten op planniveau

Het voorliggend plan leidt niet tot aanzienlijke effecten op vlak van
mobiliteit, geluid, bodem, grondwater, oppervlaktewater, fauna & flora,
landschap en mens.
De herinrichting van de stationsomgeving van Haacht beperkt zich tot een
opwaardering van de huidige situatie. Het voorliggend plan omvat een
sterke promotie voor de multimodale verplaatsingen, waarbij de focus ligt
op de verdere uitbouw van het station van Haacht als een regionaal
knooppunt.
De bijkomende verhardingen binnen het voorliggend plan blijven eerder
beperkt. Bovendien zullen deze planelementen eveneens moeten voldoen
aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen
en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (05/07/2013) en het
ontvangende hemelwater in eerste instantie hergebruiken, in tweede
instantie in de bodem te infiltreren en in laatste instantie vertraagd af te
voeren.
Op vlak van fauna en flora ontstaat ecotoopinname. Deze inname wordt op
hoofdlijnen gecompenseerd door de realisatie van VEN door deelzone 5.

16.2

Overzicht van de milieueffecten op projectniveau

16.2.1

Algemene milieueffecten

Conclusies Project-MER Haacht
Globaal is de herinrichting van de stationsomgeving van Haacht een
project met veel meerwaarden zowel op vlak van milieu als op
maatschappelijk vlak. De herinrichting bevordert het gebruik van het
openbaar vervoersknooppunt en biedt veel faciliteiten voor het voor- en
natransport met de fiets of bus, het verbetert de verkeersdoorstroming en
verkeersveiligheid/leefbaarheid in deze omgeving. Gelet op het flankerend
programma voor de ontwikkeling van de stationsomgeving (zie masterplan
en PRUP) wordt het gebied als geheel op een hoger niveau getild, op vlak
van zowel de ruimtelijke kwaliteit
als het functioneren van de
stationsomgeving. Voor de woningen langs de huidige N21 betreft de
nieuwe situatie (brug of tunnel met de nodige geluidswerende
maatregelen) een sanering/verbetering van de huidige geluidssituatie.
Voor de woningen langsheen het nieuwe tracé is dit uiteraard niet het
geval.
De ontwikkeling van de stationsomgeving betekent ook een opportuniteit
om herstelmaatregelen in het noordelijk gelegen vallei- en VEN-gebied te
nemen. Enerzijds is er de zorg om herstel van verlies van natuur- en
bosgebied te compenseren en anderzijds kan de actuele situatie van het
VEN-gebied gesaneerd en hersteld worden. De huidige versnipperende
werking van de N21 kan eveneens verbeteren als voorzien wordt in een
bredere doorstroming van de Leibeek en ruimtelijke mogelijkheden voor
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herstel van ecologische relaties. De koker voor de Leibeek onder de N21
wordt aangelegd zodat hij kan dienen als faunapassage voor landdieren.
Er moet dus ook een droge passage in voorzien worden.
Het project heeft dan ook geen ernstige gevolgen op vlak van fauna en
flora als de compensatie en herstel van het VEN-gebied en de ecologische
relaties in orde zijn.
Het verlies van komberging in de vallei van de Leibeek vraagt gepaste
milderende maatregelen en compensatie. Hiervoor dienen gronden
bijkomend effectief overstroombaar vanuit de Leibeek gemaakt te worden.
Aanpassing van de onderdoorgang van de Leibeek onder de N21 zodanig
dat de doorstroming er weinig tot geen hinder van ondervindt, laat toe om
een evenwaardige compensatie afwaarts de N21 te realiseren.
Omwille van de krappe uitwerking van de tunnel (binnen de
randvoorwaarden van het gekozen tracé en grondwatersituatie), zoals de
scherpe hellingsgraden en korte bochtstralen is de handhaving van een
strikt aangepast snelheidsregime noodzakelijk. Om deze reden scoort het
brugalternatief op vlak van verkeersveiligheid beter.
Het voorgestelde wegprofiel van de brug (een breedte van 16 m die wel de
mogelijkheid voor een vrije trambaan bevat) houdt in dat op termijn de
mogelijkheid om een tramlijn aan te leggen open blijft. Dit is een
belangrijke opportuniteit/meerwaarde voor een duurzaam mobiliteitsbeleid
op de langere termijn. Het scenario met een tram op het brug heeft over
het algemeen geen bijkomende negatieve gevolgen.
Vergelijking van de scenario’s voor de ongelijkgrondse kruising van
de N21 met de bestaande spoorlijn
Voor de discipline mens – mobiliteit zijn de effecten grotendeels
gelijkaardig voor wat betreft het scenario met brug of tunnel. De
ongelijkvloerse kruising bevordert de doorstroming zonder overdreven
neveneffecten inzake aanzuigkracht van het verkeer (na het wegwerken
van het stremmingspunt van de overweg), omdat de capaciteit toch
beperkt wordt door de situatie aan het rondpunt van Kampenhout Sas.

Op vlak van verkeersveiligheid is in beide scenario’s aandacht nodig voor
mogelijke conflictpunten ter hoogte van de aansluitingen van de brug of
tunnel. Omwille van de krappe uitwerking van de tunnel (binnen de
randvoorwaarden van het gekozen tracé en grondwatersituatie), zoals de
scherpe hellingsgraden en korte bochtstralen is de handhaving van een
strikt aangepast snelheidsregime noodzakelijk. Om deze reden scoort het
brugalternatief op vlak van verkeersveiligheid beter.
De keuze voor een brug leidt op vlak van mogelijke verstoring tot
bijzondere aandacht (hinderaspecten binnen de discipline mens
ruimtelijke aspecten). Bij de brugvariant kan lichthinder ontstaan ten
aanzien van de woningen in de omgeving. Hiervoor worden milderende
maatregelen geformuleerd, met name verlichtingsarmaturen met maximaal
neerwaarts gerichte lichtbundel en minimale ‘light upward ratio’, goed
afgeschermde armaturen (full cutoff met OV-reflector binnenwerk) en
goede plaatsing, doordachte hoogte van de armatuur, juiste
verllichtingssterkte, verlichting afstemmen op gebruik van de weg
(dimmen), meer en een betere kwaliteit van wegmarkeringen en
weggeleidingselementen en een goed onderhoud hiervan.
Vanuit de discipline geluid wordt vastgesteld dat de richtwaarde inzake
overlast mogelijks kan overschreden worden voor de woningen in de
Neerstraat en ook voor de achtertuinen van de woningen langs de
Provinciesteenweg.
De keuze voor een brug is dan ook maar
aanvaardbaar als er voldoende geluidsreducerende maatregelen genomen
worden (absorberende geluidsschermen of gelijkwaardig, zowel in
noordelijk als zuidelijk deel) die het niet overschrijden van de richtwaarde
garanderen. In functie van fauna en flora dient opgelet te worden dat deze
geluidschermen het geluid niet weerkaatsen richting natuurgebied. Ook
voor de tunnel dienen geluidsabsorberende maatregelen genomen te
worden (absorberende tunnelmonden) maar de initieel te verwachten
hinder (zonder milderende maatregelen) is geringer dan bij de brugvariant.
Door het nemen van de nodige maatregelen is zowel een brug als een
tunnel aanvaardbaar. Op het vlak van luchtemissies (discipline lucht) is
het scenario brug of tunnel niet onderscheidend maar is in principe de
variant met brug te verkiezen omwille van het feit dat de emissies op
hoogte gebeuren en de verspreiding beter is waardoor de immissie-
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concentraties op korte afstand van de weg geringer zullen zijn, maar dit
verschil is beperkt. Bij het plaatsen van geluidschermen wordt dit effect
nog iets versterkt, de effectieve emissiehoogte komt dan overeen met de
bovenrand van het geluidsscherm.
De noodzakelijke keuze voor geluidsabsorberende schermen over een
grote afstand langsheen het nieuwe tracé van het brug betekent wel een
bijkomend effect op vlak van zichtbaarheid en beleving (discipline
landschap). Vanuif fauna en flora bestaat een voorkeur voor volledig
gevulde schermen. Indien transparante geluidschermen gebruikt worden,
dienen deze voldoende visuele elementen (vogelsilhouetten ed.) te
omvatten. De uitwerking van de brug zal dan ook met de nodige
omzichtigheid moeten benaderd worden en vraagt een gepaste
architecturale uitwerking waarvan de kwaliteit beoordeeld moet worden in
de fase van de stedenbouwkundige vergunning. Ook zal een aangepaste
verlichting noodzakelijk zijn om overlast te milderen.
De aanleg van een tunnel vergt grotere aandacht naar mogelijke
neveneffecten op vlak van bodemverzet en grondwater dan een brug
(discipline bodem en grondwater) en mogelijke effecten zoals
ecotoopwijziging (verdroginggevoelige natuurtypen) (discipline fauna en
flora). Bemaling dient met een gepaste techniek te gebeuren. Monitoring
van het grondwater is ook nodig. De effecten op het overstromingsgebied
en kombergend vermogen van de Leibeek zijn voor beide scenario’s, brug
of tunnel, op hoofdlijnen gelijk en in beide gevallen is het nodig om effectief
ingenomen
overstromingsgebied
te
compenseren
(discipline
oppervlaktewater). Aandacht moet bij de inrichting van het gebied ten
noorden van de spoorweg ook gaan naar de doorstroming van deze
waterloop, gelet op de interferentie van de aanloopzone van zowel tunnel
als brug met deze beek. Deze ruimtelijke interferentie werkt ook door in de
beoordeling ten aanzien van de corridorfunctie van deze waterloop binnen
de discipline fauna en flora. Het tracé van de verlegde N21, wederom
zowel voor tunnel als brug, betekent immers een ecotoopinname van VENgebied, bosvegetaties en vegetaties met verbod op wijziging zodat herstel
zich hierbij hoe dan ook opdringt. Ook op vlak van eventuele bijkomende
ecologische barrièrewerking is er geen onderscheidend oordeel tussen
brug of tunnel te maken.

Onderzoeksvraag situering werfzone
Vanuit de discipline bodem en grondwater wordt gesteld dat werfzones en
werfwegen maximaal voorzien ter hoogte van reeds antropogeen
verstoorde bodems en/of bodems die in een latere fase van het project
ingenomen zullen worden; indien dit niet volstaat dan rijplaten voorzien
t.h.v. de verdichtingsgevoelige gronden (veen, klei) om verdichting te
voorkomen
In functie van oppervlaktewater is het van belang dat de werfzone geen
impact mag hebben op de doorstroming van de Leibeek.
Vanuit de discipline fauna en flora wordt gesteld dat bijkomende
ecotoopinname en verstoring door de werf beperkt kunnen worden door
gebieden te vermijden die een biologische waarde herbergen of die
functioneren binnen het valleisysteem (zie voor deze laatste de discipline
oppervlaktewater). Uitzondering zijn de volgens BWK waardevolle
ecotopen langs de Neerstraat. Deze worden niet uitgesloten, gezien deze
percelen hun ecologische betekenis grotendeels verloren hebben. Deze
werfzone kan bij voorkeur in de verhoogde parking van de hondenclub op
het moment dat deze wordt afgegraven ifv natuurherstel.
Ook vanuit de discipline landschap is het van belang om de werfzone te
situeren ter hoogte van zones die reeds verstoord zijn en/of die in het plan
of project ingenomen zullen worden. Om een bijkomende impact op de
relictzone Asbroek te vermijden, is het van belang de werfzone maximaal
buiten deze relictzone te situeren.
De discipline mens vraagt om op projectniveau de nodige maatregelen te
nemen om hinder door de organisatie van de werf te beperken.
Eindconclusie project-MER met overwegingen op vlak van realisatie
als tunnel- versus brugalternatief
Het project-MER geeft aan dat voor de realisatie van de ongelijkgrondse
kruising van de N21 met de spoorlijn in principe voor een tunnel of een
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brug kan gekozen worden. De beide alternatieven leiden niet tot
significante milieueffecten. Indien beide alternatieven ten opzichte van
elkaar afgewogen worden, blijkt dat ze beide hun sterkten en zwakten
hebben, hoewel het verschil niet doorslaggevend is.
De brugvariant heeft op de tunnelvariant voor dat er een veiliger en
comfortabeler weginrichting is en dat bij een wegprofiel van drie rijstroken
een vrije bus- of trambaan mogelijk blijft.
Daarnaast heeft deze variant als voordelen het vermijden van relevante
impact op grondwaterstroming, het beperktere grondverzet, de gunstigere
situatie op vlak van luchtemissie en de beperktere potentiële impact op
ecotoopwijziging door verdroging in de kwetsbare omgeving ten noorden
van de spoorlijn.
De brugvariant is evenwel omwille van zijn manifeste aanwezigheid in de
hoogte een zeer duidelijke mogelijke bron van akoestische en visuele
hinder. De geluidsoverlast kan evenwel afdoende opgelost worden met
geluidsreducerende maatregelen. Maar omdat deze maatregelen op hun
beurt de zichtbaarheid van het brugelementen versterken verhoogt dit de
inspanning die moet geleverd worden voor een kwaliteitsvolle
architecturale uitwerking van de brug en de landschappelijke integratie in
de omgeving.
Het voordeel van het tunnelalternatief situeert zich voornamelijk in minder
visuele en auditieve impact op de omgeving in het algemeen, en het
ecologisch en landschappelijk waardevol gebied in het bijzonder, minder
impact op zichtrelaties en – met voorgaande samenhangend – minder
hinder. De tunnelvariant schept, omwille van wijzigingen op vlak van
grondwater, meer onzekerheden naar mogelijke ecotoopwijziging, en
brengt ook meer grondverzet mee.
Beide varianten vragen in het noordelijk vallei- en natuurgebied gepaste
maatregelen op vlak sanering en herstel.

Eindconclusie van dit project-MER is eigenlijk dat zowel kan gekozen
worden voor zowel de brug variant als de tunnelvariant. Maar de
tunnelvariant wordt omwille van het gabariet en de ligging als minder
verkeersveilig beschouwd en de risico’s op neveneffecten op grondwater
en derhalve op het nabij gelegen natuurgebied zijn groter. Daarom heeft
de brugvariant op vlak van milieueffecten de voorkeur, mits de nodige
maatregelen tegen de geluidshinder en lichthinder worden genomen. Dit
vergt maatregelen op vlak van akoestische buffering (geluidsschermen) die
op hun beurt een kwaliteitsvol geïntegreerd architecturaal ontwerp
vereisen van brug en geluidschermen. Deze geluidsmaatregelen zijn
nodig ten opzichte van de bestaande woningen maar ook ten opzichte van
de geplande woningen (cf. ontwikkelingscenario van het voorgenomen
PRUP) en werken bij voorkeur ook door in stedenbouwkundige
voorschriften inzake akoestische isolatie van deze nieuwe woningen (zie
planniveau). Verder dienen gronden bijkomend effectief overstroombaar
vanuit de Leibeek gemaakt te worden. Aanpassing van de onderdoorgang
van de Leibeek onder de N21 zodanig dat de doorstroming er weinig tot
geen hinder van ondervindt, laat toe om een evenwaardige compensatie
afwaarts de N21 te realiseren.

16.2.2

Samenvatting van de beoordeling per effectgroep op
projectniveau.

Onderstaande tabellen geven samenvattend de beoordeling weer per
effectgroep. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in de
uitvoeringsalternatieven van de ongelijkgrondse kruising, zijnde brug of
tunnel, en het alternatief met de inpassing van een tram in de vrije
bus/trambaan. Voor elk alternatief wordt de beoordeling zonder en met
inbegrip van de voorgestelde milderende maatregelen en aanbevelingen
weergegeven.
Om het overzicht te bewaren wordt voor de beoordeling voor de
aanlegfase en exploitatiefase opgesplitst in twee tabellen.
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Aanlegfase

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

MOBILITEIT
vrachtverkeer kan mogelijks
verkeerhinder geven

-

Lokale wegennet zoveel als
mogelijk vermijden (M)

-

-

Lokale wegennet zoveel als
mogelijk vermijden (M)

Vrachtverkeer indien mogelijk
vermijden tijdens de spitsuren
(A)

Vrachtverkeer indien mogelijk
vermijden tijdens de spitsuren
(A)

Promotie voor duurzame
vervoersmodi al tijdens de
werken (A)

Promotie voor duurzame
vervoersmodi al tijdens de
werken (A)

De volgende maatregelen
dienen genomen te worden
inzake het heien van
damplanken (M):

De volgende maatregelen
dienen genomen te worden
inzake het heien van
damplanken (M):

-

Idem als voor brug of tunnel
-

GELUID
Effecten op omgevingsgeluid
t.h.v.
woningen in de Neerstraat en
voor woningen thv aansluiting
omleidingsweg met huidige
N21

22

--

-

--

Geen heiwerkzaamheden
uitvoeren op afstanden
korter dan 100 m van
woningen ‘s nachts én niet
langdurig overdag;

Geen heiwerkzaamheden
uitvoeren op afstanden
korter dan 100 m van
woningen ‘s nachts én niet
langdurig overdag;

Geen heiwerkzaamheden
uitvoeren op afstanden
korter dan 50 m van
woningen zonder
bijkomende

Geen heiwerkzaamheden
uitvoeren op afstanden
korter dan 50 m van
woningen zonder
bijkomende

Idem als voor brug of tunnel

-

Bij de maatregel wordt vermeld of het over een milderende maatregel gaat (M) of aanbeveling (A)
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Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen22

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM
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Aanlegfase

controlemetingen;

controlemetingen;

Goede keuze van de buffer
tussen hamer en paalhoofd;

Goede keuze van de buffer
tussen hamer en paalhoofd;

Goede uitlijning tussen de
excitator en de aslijn van de
paal;

Goede uitlijning tussen de
excitator en de aslijn van de
paal;

Initiële buiging van de palen
trachten te voorkomen;

Initiële buiging van de palen
trachten te voorkomen;

Heien met lagere valhoogte;

Heien met lagere valhoogte;

Gebruik van palen met een
zo klein mogelijke diameter;

Gebruik van palen met een
zo klein mogelijke diameter;

Indien trilapparatuur
gebruikt wordt, zo
hoogfrequent mogelijk
(>30Hz);

Indien trilapparatuur
gebruikt wordt, zo
hoogfrequent mogelijk
(>30Hz);

Tijdens de winter de
bevroren korst eerst
uitboren vooraleer het heien
te starten;

Tijdens de winter de
bevroren korst eerst
uitboren vooraleer het heien
te starten;

Gebruik van ter plaatse
gegoten palen.

Gebruik van ter plaatse
gegoten palen.

Vooral goede communicatie en
geluidsarme werktechnieken –
enkel overdag werkzaamheden
(A)

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Vooral goede communicatie en
geluidsarme werktechnieken –
enkel overdag werkzaamheden
(A)
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Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen22

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling
na MM

Effectengroepen

Beoordeling
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Aanlegfase

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen22

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

16.2.2.1

LUCHT
luchtkwaliteit

Bij aanhoudende droogte of bij zichtbare stofontwikkeling dienen maatregelen te worden genomen om de verspreiding van stof tegen te gaan. Deze
maatregelen hebben o.a. betrekking op (M):
afdekken van stuivende oppervlakten en/of gebouwen met een dekzeil;
bevochtigen van droge materialen waardoor deze minder gemakkelijk gaan verstuiven;
stoffige toegangswegen borstelen en/of bevochtigen met behulp van sproeiers.

BODEM en GRONDWATER
Structuurwijziging

-

Profielwijziging

-/--

Erosie

-/0

werfzones en werfwegen
maximaal voorzien ter hoogte
van reeds antropogeen
verstoorde bodems en/of
bodems die in een latere fase
van het project ingenomen
zullen worden, indien dit niet
volstraat dan rijplaten voorzien
(A)
maximaal hergebruik van de
uitgegraven gronden conform
de vigerende wetgeving
(kwaliteit) (A)
het zorgvuldig afgraven en
hergebruik van de toplaag op
de oevers, taluds en restzones
(A)
de vergraven (gestockeerde)
gronden nat te houden (A)

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

0

-

0
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Aanlegfase

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

het realiseren van een snelle
begroeiing van de oevers en
taluds van het retentiebekken
en de taluds van de nieuwe
wegenis (A)
Wijziging in grondwaterkwantiteit
en het bodemvochtregime
- tot /--

maatregelen bij het uitvoeren
van bemaling, opdat de
invloedssfeer van bemaling
maximaal beperkt wordt: zoals
bvb. het werken met voldoende
diepe slibwanden (M)

0/-

Monitoring grondwater dmv
peilbuizen (M).
Bodemzetting

-/--

Wijziging in bodem- en
grondwaterkwaliteit

0,
poten
tieel
-- en
0 tot
-

maatregelen bij het uitvoeren
van bemaling, opdat de
invloedssfeer van bemaling
maximaal beperkt wordt: zoals
bvb. het werken met voldoende
diepe slibwanden (MA)
monitoring van het opgepompte
bemalingswater door de
kwaliteit van dit bemalingswater
periodiek te controleren op de
in het verleden vastgestelde
verdachte stoffen (M)

0/-

0

maatregelen bij het uitvoeren
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Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen22

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM
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Aanlegfase

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

van bemaling, opdat de
invloedssfeer van bemaling
maximaal beperkt wordt: zoals
bvb. het werken met voldoende
diepe slibwanden (M)
OPPERVLAKTEWATER
Wijziging
oppervlaktewaterkwantiteit

-/0
en
poten
tieel
--

Wijziging
oppervlaktewaterkwaliteit

Zie alternatief brug

een goede afstemming van het
profiel van de verlegde Leibeek
op het bestaande profiel (M)

0 en
poten
tieel
--

toepassen van de nodige
veiligheidsvoorschriften
(bewaren van voldoende
afstand, voorzien van dikkere
wegkoffer, voorzien van
versteviging rondom de leiding,
…) en eventuele verlegging
van de bestaande RWA- en
DWA-leidingen t.h.v. de
N21/Stationsstraat (M)
toepassen van de nodige
veiligheidsvoorschriften
(bewaren van voldoende
afstand, voorzien van dikkere
wegkoffer, voorzien van
versteviging rondom de leiding,
…) en eventuele verlegging

Idem als voor brug of tunnel

-/0

0
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Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen22

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM
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Aanlegfase

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

van de bestaande RWA- en
DWA-leidingen t.h.v. de
N21/Stationsstraat (M)
Wijziging structuurkwaliteit

overwelving enkel waar strikt
noodzakelijk (nl. enkel t.h.v. de
N21/Stationsstraat) (A)
vrijhouden van de oeverstroken
(A)

-

natuurvriendelijke inrichting van
de te verleggen Leibeek en het
retentiebekken (A)
voorzien van
migratiemogelijkheden voor
fauna langsheen de waterloop
(A)

0 tot
+

kwaliteitsvolle inrichting
‘kruispunten’ weg – waterloop
(A)
FAUNA EN FLORA
Ecotoopinname en -creatie

Aansluiten op de
natuurinrichting voorzien in
deelzone 5 van het PRUP (M);
-/--

Gezien de vochtige gronden, is
het van belang maatregelen te
nemen om bodemverstoring
door machines te beperken, in

Idem als voor brug of tunnel

Aansluiten op de
natuurinrichting voorzien in
deelzone 5 van het PRUP (M);
0

-/--

Gezien de vochtige gronden, is
het van belang maatregelen te
nemen om bodemverstoring
door machines te beperken, in

0
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Alternatief met tram
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Milderende maatregelen en
aanbevelingen22

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM
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Aanlegfase

bijzonder bij werkzaamheden
ter hoogte van de Leibeek (M);

bijzonder bij werkzaamheden
ter hoogte van de Leibeek (M);

Gezien de kwetsbaarheid van
vegetaties in het voorjaar, is
het vermijden van
werkzaamheden in het voorjaar
(1 maart tot 30 juni) in de
bossen met voorjaarsflora
belangrijk (ten noorden van de
spoorweg). Een gepaste
fasering van de werken is
bijgevolg van belang (M);

Gezien de kwetsbaarheid van
vegetaties in het voorjaar, is
het vermijden van
werkzaamheden in het voorjaar
(1 maart tot 30 juni) in de
bossen met voorjaarsflora
belangrijk (ten noorden van de
spoorweg). Een gepaste
fasering van de werken is
bijgevolg van belang (M);

Vermijden van werfzones,
tijdelijke opslagplaatsen en
dergelijke te situeren in de
waardevolle bosbestanden en
zone voor verleggen van
Leibeek (M);

Vermijden van werfzones,
tijdelijke opslagplaatsen en
dergelijke te situeren in de
waardevolle bosbestanden en
zone voor verleggen van
Leibeek (M);

Voorafgaandelijke aanleg van
nieuwe vijvers of poelen. Bij
voorkeur aanleggen in een
cluster van poelen. Aanleg op
natuurtechnische wijze (M):

Voorafgaandelijke aanleg van
nieuwe vijvers of poelen. Bij
voorkeur aanleggen in een
cluster van poelen. Aanleg op
natuurtechnische wijze (M):

Natuurtechnische aanleg van
het bufferbekken (M);

Natuurtechnische aanleg van
het bufferbekken (M);

Natuurtechnische aanleg van
de Leibeek (M);

Natuurtechnische aanleg van
de Leibeek (M);

Milderende maatregelen en
aanbevelingen
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Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen22

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling
na MM

Effectengroepen

Beoordeling
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Aanlegfase

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Beperken van de
dimensionering van
brughoofden zodat minder
ecotoopinname relevant is (M)
versnippering en barrièrewerking

vermijden van
vismigratieknelpunten (M)
-

verstoring
-

Ecotoopwijziging
hydrologie

door

wijziging

-/--

realiseren en inrichten van de
nieuwe bedding alvorens de
aantakking op de oude bedding
te realiseren (M)
Werken in de nazomer en
najaar ten noorden van de
spoorweg; in de zone ten
zuiden van de spoorweg is dit
minder van toepassing (M)

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

0

0

Zie milderende maatregelen
discipline grond- en
oppervlaktewater (M);

Zie milderende maatregelen
discipline grond- en
oppervlaktewater (M);

Werken in de nazomer en
najaar ten noorden van de
spoorweg; in de zone ten
zuiden van de spoorweg is dit
minder van toepassing (M);

Werken in de nazomer en
najaar ten noorden van de
spoorweg; in de zone ten
zuiden van de spoorweg is dit
minder van toepassing (M);

Technieken zodat
grondwaterstanddaling in
Spitbos en Schoonbroek max

0

---

Idem als voor brug of tunnel

-

Technieken zodat
grondwaterstanddaling in
Spitbos en Schoonbroek max
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Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling
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Beoordeling
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Aanlegfase

0,05 m bedraagt (M).
verontreiniging
0

Toepassen van gepaste
voorzorgsmaatregelen en best
beschikbare technieken (M)

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

0,05 m bedraagt (M).
Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

0

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Wijziging landschappelijke
structuren en relaties

-

Wijziging erfgoedwaarde
archeologie

--

Natuurvriendelijke aanleg en
landschappelijke inrichting van
de Leibeek (A)
werfzone maximaal te
organiseren ter hoogte van
zones die in latere fase van
voorliggend project alsnog
ingenomen worden of ten
westen van het nieuwe tracé (in
de ‘oksel’ tussen de ‘oude’ en
de ‘nieuwe’ N21) (A)

-/0
-

-/0
--

werfzone maximaal te
organiseren ter hoogte van
zones die in latere fase van
voorliggend project alsnog
ingenomen worden of ten
westen van het nieuwe tracé (in
de ‘oksel’ tussen de ‘oude’ en
de ‘nieuwe’ N21) (A)

Volgende maatregelen kunnen
getroffen worden om de impact
op het archeologische erfgoed
te beperken (M):

Volgende maatregelen kunnen
getroffen worden om de impact
op het archeologische erfgoed
te beperken (M):

Indien enkel ontbost dient te
worden en niet vergraven, is
het aanbevolen de bomen
enkel te kappen, niet te
ontstronken. Dit om

Indien enkel ontbost dient te
worden en niet vergraven, is
het aanbevolen de bomen
enkel te kappen, niet te
ontstronken. Dit om

-/0
-

Idem als voor brug of tunnel
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Alternatief brug
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Beoordeling
na MM
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Aanlegfase

Wijziging perceptieve kenmerken
-/0
en belevingswaarde
MENS – RUIMTELIJKE ASPECTEN
Wijziging in ruimtegebruikfuncties

--

Wijziging ruimtelijke structuur,
samenhang en barrièrewerking

-

mogelijke aanwezig erfgoed
te beschermen;

mogelijke aanwezig erfgoed
te beschermen;

Indien de bomen ontstronkt
moeten worden en de
bodem vergraven wordt is
een voorafgaande
archeologische onderzoek
(zoals
proefsleuvenonderzoek)
aanbevolen om een
evaluatie te maken van de
archeologische potentie en
om ongedocumenteerd
verlies van archeologisch
erfgoed te voorkomen.

Indien de bomen ontstronkt
moeten worden en de
bodem vergraven wordt is
een voorafgaande
archeologische onderzoek
(zoals
proefsleuvenonderzoek)
aanbevolen om een
evaluatie te maken van de
archeologische potentie en
om ongedocumenteerd
verlies van archeologisch
erfgoed te voorkomen.

/

-/0

Vergoeding voor inname van
woningen en tuinen. Bij
voorkeur begeleiden bij het
zoeken naar een nieuwe
woonst (M)

-

veilige omleidingsweg voor
recreatief fietsverkeer voor
onderbreking van het fietspad
ten noorden van spoor (A)

-/0

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel
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Aanlegfase

Wijziging ruimtelijke kwaliteit en
hinder
geluidshinder

--

maatregelen inzake het heien
van damplanken (zie discipline
geluid) (M)

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

-/0
-

Bij de aanlegfase dient strikt
rekening gehouden te worden
met de ligging van aanwezige
leidingen, en dienen de nodige
veiligheidsaspecten nageleefd
te worden (M)
Aanbevelingen met betrekking
tot stofhinder tijdens de
aanlegfase zoals geformuleerd
bij de discipline lucht (A)
Maatregelen met betrekking tot
verontreinigingen tijdens de
aanleg- en exploitatiefase zoals
geformuleerd bij de disciplines
grondwater (A)
op projectniveau de nodige
maatregelen om hinder door de
organisatie van de werf te
beperken (A).
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Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen22

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

16.2.2.1

Integratie en eindsynthese

Exploitatiefase

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen23

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

16.2.2.2

MOBILITEIT
Doorstroming

0/-

Bereikbaarheid
Verkeersveiligheid

+/++
+/++

Verkeersleefbaarheid

+/++

Parkeren

0/-

23

Promotie duurzame mobiliteit
(fiets, openbaar vervoer,…) (M)

0/-

Aanleg van de vrije busbaan
(A)

+

/
+/++
inrichting van de ontsluitingsweg
+/++
van de pendelparking dient
uitgevoerd te worden met aandacht
voor de lokale verkeersleefbaarheid
en veiligheid (M)
++
Aanpassen stationsomgeving
Wespelaar om verschuiving
naar station Haacht te
voorkomen (M)

0

0/-

+/++
-+

+/++
0/-

Promotie duurzame mobiliteit
(fiets, openbaar vervoer,…) (M)

0/-

Aanleg van de vrije busbaan
(A)

+

/
+/++
inrichting van de ontsluitingsweg
-+
van de pendelparking dient
uitgevoerd te worden met aandacht
voor de lokale verkeersleefbaarheid
en veiligheid (M)
++
Aanpassen stationsomgeving
Wespelaar om verschuiving
naar station Haacht te
voorkomen (M)

Uitbreiding van de
fietsstallingsplaatsen in de
toekomst (A)

Uitbreiding van de
fietsstallingsplaatsen in de
toekomst (A)

Handhaving van het
vermmijden van
parkeeroverlast in de omgeving
(A)

Handhaving van het
vermmijden van
parkeeroverlast in de omgeving
(A)

0

Idem als voor brug of tunnel

++
/
Idem als voor brug of tunnel

Idem als voor brug of tunnel
Idem als voor brug of tunnel

Bij de maatregel wordt vermeld of het over een milderende maatregel gaat (M) of aanbeveling (A)
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Exploitatiefase

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

GELUID
Effecten op omgevingsgeluid
t.h.v.
woningen in de Neerstraat
van 160 tot 192
woningen langs
provinciesteenweg van 6 tot
20 en van 3 tot 15
woningen langs
provinciesteenweg van 44 tot
54 – achterkant
LUCHT

Idem als voor brug of tunnel
--++(+)

--

Absorberend geluidsscherm of
gelijkwaardig ten zuiden van
omleidingsweg over 300 m (M)

Absorberend geluidsscherm
(M)

--

--

++(+) ++(+)

-

Absorberend geluidsscherm of
gelijkwaardig ten zuiden van
omleidingsweg over 110 m (M)

-

-++(+)

-

luchtkwaliteit
Zie alternatief brug

NO2 Receptoren
1. Bosgebied ten noorden

0

0

2. Hoek spoorweg - N21

+

+

3. Neerstraat (oost)

0

0

4. Neerstraat (west)

0

0

5. Grote Baan 280

0

0

6. Grote Baan 306

0

0

7. Groenstraat x N21

0

0

8. Wespelaarsebaan x N21

0

0

9. Wespelaarsebaan x N21

0

0

10. Provinciesteenweg

0

0

0

0

Idem als voor brug of tunnel

spoorweg

Oudestraat west
11. Provinciesteenweg
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Integratie en eindsynthese

Exploitatiefase

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Oudestraat oost
12. Groenstraat (160 m)

0

0

13. Provinciesteenweg x

++

++

spoorweg
Maximum Studiegebied

PM10
PM2,5

--

(1),(2),(3),(4) (M)

-

0
0

/
/

0
0

(1) harmoniseren verkeer
(2) schone voertuigen en milieutechnieken
(3) maatregelen ter voorkoming van hoge snelheden
(4) milieuvriendelijk rijgedrag

BODEM en GRONDWATER
Wijziging in grondwaterkwantiteit
en het bodemvochtregime

0/-,
-/--

Bodemzetting
OPPERVLAKTEWATER
Wijziging
oppervlaktewaterkwantiteit

0

--/---

het waterondoorlatend aanleggen
van het deel van het retentiebekken
(bodem en wanden) dat onder de
grondwatertafel komt te liggen
en/of ligging uitstroomopening
bekken boven niveau
grondwatertafel in combinatie met
grotere oppervlakte retentiebekken
(M)
Monitoring grondwater dmv
peilbuizen (M).
/
goede inrichting van het
retentiebekken met

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

-

0
- tot
-/0
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Milderende maatregelen en
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Alternatief tunnel
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Alternatief brug
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Effectengroepen

Beoordeling
na MM
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Exploitatiefase

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

knijpconstructie opdat een
voldoende groot effectief
buffervolume beschikbaar zou
zijn (M)
maatregelen ter evenwaardige
compensatie van de inname en
het afsnijden van natuurlijke
komberging in het valleigebied
van de Leibeek (M)
Wijziging
oppervlaktewaterkwaliteit
-/0

voorzien van een KWSafscheider op de RWAleidingen van de nieuwe
weginfrastructuur, vooraleer
geloosd wordt op het
retentiebekken (A)

0

FAUNA EN FLORA
Ecotoopinname en -creatie
-/-+
(ecot
oopcr
eatie)

versnippering en barrièrewerking

-

natuurvriendelijke aanleg van
de Leibeek (M);
natuurvriendelijke aanleg van
bufferbekken (M);
voorafgaande creatie van
poelen(cluster) (M).
Herinrichten van een zone rond
de waterloop (A)
- de koker voor de Leibeek onder
de N21 wordt aangelegd zodat hij

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

++

+
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Exploitatiefase

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

kan dienen als faunapassage voor
landdieren. Er moet dus ook een
droge passage in voorzien worden.
overdimensioneren dwarsing
Leibeek zodat waterloop en –
indien mogelijk – de oevers niet
ondergroken worden. Indien de
oevers onderbroken worden:
faunarichel in de
overgedimensioneerde koker
(M);
vermijden van constructies in
de waterloop die mogelijks
vismigratieknelpunten zouden
vormen (M);
hop-overs in functie van
vleermuizen en vogels (M).
(Volledig gevulde
geluidschermen kunnen als
hop-over functioneren);
amfibieënoversteekplaatsen
nabij bufferbekken (M);
amfibieëntunnels/tunnels voor
kleine fauna bij aanleg N21 bij
transparante geluidschermen
dienen voldoende visuele
elementen (vogelsilhouetten
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Exploitatiefase

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

e.d.) toegevoegd te worden
(M).
Verstoring
Geluidsverstoring
lichtverstoring

Ecotoopwijziging
hydrologie

door

-/--

-

wijziging

ifv geluidverstoring: zie
discipline geluid (M) evenwel
opletten voor weerkaatsing van
het geluid naar natuurgebied;

0

-

ifv geluidverstoring: zie
discipline geluid (M) evenwel
opletten voor weerkaatsing van
het geluid naar natuurgebied;

beperken verlichting (in tijd en
ruimte) (M);

beperken verlichting (in tijd en
ruimte) (M);

aangepaste armaturen (M);

aangepaste armaturen (M);

‘bat lamp’; UV-vrije ledlamp
(M);

‘bat lamp’; UV-vrije ledlamp
(M);

scherpe afsnede van de
lichtinval (M)

scherpe afsnede van de
lichtinval (M)

verlichting die alleen aan gaat
als fietsers of voetgangers
passeren (A)

verlichting die alleen aan gaat
als fietsers of voetgangers
passeren (A)
Zie alternatief brug

zie discipline grondwater en
oppervlaktewater (M)

-

++

de waterloop wordt zo ondiep
mogelijk uitgegraven en met
voldoende verruwing (A);
een goede integratie van de
waterloop in de vallei en in het
omliggende alluviale bos door
de rand van de bedding gelijk
te leggen met maaiveld (A);

Idem als voor brug of tunnel
++
0

Idem als voor brug of tunnel

0
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Exploitatiefase

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

waterloop laten meanderen (A)
verontreiniging

0 tot /
LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Wijziging landschappelijke
structuren en relaties
Wijziging erfgoedwaarde
Wijziging perceptieve kenmerken
en belevingswaarde

0 tot
-

Zie aanlegfase
Zie aanlegfase

-/--

landschappelijke en
architectonisch kwalitatieve
inrichting van de brug met
aangepast kleur- en
materiaalgebruik en
aangepaste verlichting;
geïntegreerd ontwerp van brug
en geluidschermen (M)

Idem als voor brug of tunnel

Rekening houden met de
principes zoals gehanteerd in
de lichtvisie voor primaire en
secundaire wegen (niet
verlichten, tenzij op locaties
waar het moet – mits
flankerende maatregelen) (A)
-

-

-

Rekening houden met de
principes zoals gehanteerd in
de lichtvisie voor primaire en
secundaire wegen (niet
verlichten, tenzij op locaties
waar het moet – mits
flankerende maatregelen) (A)
MENS – RUIMTELIJKE ASPECTEN
Wijziging in ruimtegebruik
Wijziging ruimtelijke structuur,
samenhang en barrièrewerking

Zie aanlegfase
/
+

+

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel
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woningen langs N21 tussen
de aansluitingen van het
nieuwe tracé
woningen in Neerstraat en
achterkant van woningen 44 45 langs N21. Evenals
toekomstige woningen ter
hoogte van het woonperron in
het PRUP

-

--

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Idem als voor brug of tunnel
++

--/---

absorberend geluidsscherm
van 3 m ten zuiden van
omleidingsweg over 300 m (M)
absorberend geluidsscherm
van 3 m ten noorden van de
spoorlijn ten westen van het
tracé (ca. 120 m) (M)

++

absorberend geluidsscherm
van 3 m ten zuiden van
omleidingsweg over 110 m

-

absorberende tunnelmonden
(M)

Wijziging ruimtelijke kwaliteit

Idem als voor brug of tunnel

woningen langs N21 tussen
de aansluitingen van het
nieuwe tracé

++

woningen in Neerstraat en
achterkant van woningen 44 45 langs N21. Evenals
toekomstige woningen ter
hoogte van het woonperron in
het PRUP

-/--

Groene inrichting geluidscherm
(maatregel ifv geluidshinder)
als visuele buffering naar de
omwonenden (M)
Rekening houden met de
principes zoals gehanteerd in
de lichtvisie voor primaire en
secundaire wegen (niet
verlichten, tenzij op locaties
waar het moet – mits
flankerende maatregelen) (A)

++

++

-

-

++

Groene inrichting geluidscherm
(maatregel ifv geluidshinder)
als visuele buffering naar de
omwonenden (M)

-/0

Rekening houden met de
principes zoals gehanteerd in
de lichtvisie voor primaire en
secundaire wegen (niet
verlichten, tenzij op locaties
waar het moet – mits
flankerende maatregelen) (A)
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Exploitatiefase

Lichthinder

0

Nvt

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Idem als voor brug of tunnel

maximaal neerwaarts gerichte
lichtbundel en minimale ‘light
upward ratio’, goed afgeschermde
armaturen (full cutoff met OVreflector binnenwerk) en goede
plaatsing (M);
- doordachte hoogte van de
armatuur (zo laag mogelijk) (M)
- juiste verllichtingssterkte (M);
- verlichting afstemmen op gebruik
van de weg: dimmen bij uren dat de
weg minder gebruikt wordt (M);
- Meer en een betere kwaliteit van
wegmarkeringen (M);
- Meer en een betere kwaliteit van
weggeleidingselementen, zoals
reflectoren en/of LED indicatoren
(M);
- Een goed onderhoud en
herstelling van die wegmarkeringen
en reflectoren (M)
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16.2.3

Overzicht van de voorgestelde milderende maatregelen en
aanbevelingen op projectniveau

In wat volgt worden de principes van milderende maatregelen en
aanbevelingen zoals die vanuit de milieueffectenbeoordeling worden
voorgesteld, weergegeven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
de aanbevelingen en milderende maatregelen voor de aanlegfase en de
exploitatiefase. Verder wordt aangegeven hoe deze maatregelen vertaald
kunnen worden in het verdere realisatietraject. Voor een gedetailleerde
beschrijving van de milderende maatregelen en aanbevelingen wordt
verwezen naar de desbetreffende discipline. Bij de doorvertaling van
maatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen:
Aspecten aan te vullen/op te nemen in het technisch ontwerp,
Specifieke randvoorwaarden voor het uitvoeringsbestek,
Overige beleidsinstrumenten.
Verder wordt ook aangegeven wie verantwoordelijk wordt geacht voor de
uitvoering van de maatregel.
Vanuit de milieubeoordeling wordt het belang benadrukt van de richtlijnen
voor de inrichting van de werfzone, de voorstellen inzake good practice en
de minder hinder maatregelen.
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16.2.3.1

Aanlegfase

Milderende maatregelen en aanbevelingen
Beschrijving
Lokale wegennet zoveel als mogelijk vermijden
Vrachtverkeer indien mogelijk vermijden tijdens de
spitsuren
Promotie voor duurzame vervoersmodi al tijdens de
werken

Vertaling
Aanbeveling

Milderende
maatregel

Technisch
ontwerp

X
X

Uitvoering
Uitvoeringsbestek
X
X

X

Maatregelen inzake geluid en trillingen met betrekking
tot het heien van damplanken
Beperken van de stofontwikkeling en voorkomen van
verspreiding van stof (afdekken van stuivende
oppervlakten en/of gebouwen met een dekzeil,
bevochtigen van droge materialen, stoffige
toegangswegen borstelen en/of bevochtigen, …)

Overig
instrument

Initiatiefnemer

Andere

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

werfzones en werfwegen maximaal voorzien ter
hoogte van reeds antropogeen verstoorde bodems
en/of bodems die in een latere fase van het project
ingenomen zullen worden en indien dit niet volstaat
dan rijplaten voorzien

X

X

X

maximaal hergebruik van de uitgegraven gronden
conform de vigerende wetgeving (kwaliteit)
het zorgvuldig afgraven en hergebruik van de toplaag
op de oevers, taluds en restzones

X

X

X

X

X

X

X

de vergraven (gestockeerde) gronden nat te houden

X

X

X

X

het realiseren van een snelle begroeiing van de
oevers en taluds van het retentiebekken en de taluds
van de nieuwe wegenis

X

X

X

maatregelen bij het uitvoeren van bemaling, opdat de
invloedssfeer van bemaling maximaal beperkt wordt

X

X

X

Monitoring van het grondwater
monitoring van het opgepompte bemalingswater door

X
X

X
X

X
X

X
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Aanlegfase

Milderende maatregelen en aanbevelingen
Beschrijving
de kwaliteit van dit bemalingswater periodiek te
controleren op de in het verleden vastgestelde
verdachte stoffen
een goede afstemming van het profiel van de verlegde
Leibeek op het bestaande profiel
toepassen van de nodige veiligheidsvoorschriften
(bewaren van voldoende afstand, voorzien van dikkere
wegkoffer, voorzien van versteviging rondom de
leiding, …) en eventuele verlegging van de bestaande
RWA- en DWA-leidingen t.h.v. de N21/Stationsstraat
overwelving enkel waar strikt noodzakelijk (nl. enkel
t.h.v. de N21/Stationsstraat)
vrijhouden van de oeverstroken

Vertaling
Aanbeveling

Uitvoering

Milderende
maatregel

Technisch
ontwerp

Uitvoeringsbestek

Overig
instrument

Initiatiefnemer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

voorzien van migratiemogelijkheden voor fauna
langsheen de waterloop

X

X

X

X

kwaliteitsvolle inrichting ‘kruispunten’ weg – waterloop

X

X

X

X

X

X

natuurvriendelijke inrichting van de te verleggen
Leibeek en het retentiebekken

Gezien de kwetsbaarheid van vegetaties in het
voorjaar, is het vermijden van werkzaamheden in het
voorjaar (1 maart tot 30 juni) in de bossen met
voorjaarsflora belangrijk (ten noorden van de
spoorweg). Een gepaste fasering van de werken is
bijgevolg van belang
Beperken van de dimensionering van brughoofden
zodat minder ecotoopinname relevant is

X

X

vermijden van vismigratieknelpunt

X

realiseren en inrichten van de nieuwe bedding
alvorens de aantakking op de oude bedding te

X

Andere

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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Aanlegfase

Milderende maatregelen en aanbevelingen
Beschrijving

Vertaling
Aanbeveling

Milderende
maatregel

Technisch
ontwerp

Uitvoering
Uitvoeringsbestek

Overig
instrument

Initiatiefnemer

Andere

realiseren
Maatregelen ten aanzien van archeologie

X

X

X

Indien mogelijk bomen enkel kappen, niet
ontstronken
voorafgaande archeologische vooronderzoek
daar waar vergraven wordt thv niet of weinig
verstoorde bodem
Vergoeding voor inname van woningen en tuinen. Bij
voorkeur begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe
woonst
veilige omleidingsweg voor recreatief fietsverkeer voor
onderbreking van het fietspad ten noorden van spoor

X

X

Naleven van de veiligheidsaspecten en de ligging van
aanwezige leidingen
op projectniveau de nodige maatregelen om hinder
door de organisatie van de werf te beperken.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Exploitatiefase

Milderende maatregelen en aanbevelingen
Beschrijving

Aanbeveling

Promotie duurzame mobiliteit (fiets, openbaar
vervoer
Aanleg van de vrije busbaan
inrichting van de ontsluitingsweg van de
pendelparking met aandacht voor de lokale
verkeersleefbaarheid en veiligheid
Uitbreiding van de fietsstallingsplaatsen in de
toekomst
Handhaving van het vermijden van
parkeeroverlast in de omgeving

X

Aanpassen stationsomgeving Wespelaar om
verschuiving naar station Haacht te voorkomen
Absorberend geluidsscherm met vermijden van
weerkaatsing geluid richting natuurgebied
Bij voorkeur volledig gevulde geluidschermen aan
beide zijden van de brug. Geïntegreerd
architecturaal ontwerp van brug en
geluidsschermen.
Indien transparante geluidschermen: voldoende
visuele elementen (vogelsilhouetten e.d.)
Absorberende tunnelmonden

Milderende
maatregel

Vertaling
Technisch ontwerp

Overig instrument

Uitvoering
Initiatiefnemer

X

X
X

X
x

Andere

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 291 van 327

Integratie en eindsynthese

Beperken van luchtverontreiniging tgv
gegenereerde verkeer door:

X

X

X

harmoniseren verkeer
schone voertuigen en milieutechnieken
maatregelen ter voorkoming van hoge
snelheden
milieuvriendelijk rijgedrag
het waterondoorlatend aanleggen van het deel
van het retentiebekken (bodem en wanden) dat
onder de grondwatertafel komt te liggen en/of
ligging uitstroomopening bekken boven niveau
grondwatertafel
Monitoring grondwater dmv peilbuizen (M).
goede inrichting van het retentiebekken met
knijpconstructie opdat een effectief buffervolume
beschikbaar zou zijn

X

X

X
X

X

X
X

maatregelen ter mildering van de inname en het
afsnijden van natuurlijke komberging in het
valleigebied van de Leibeek

X

X

X

voorzien van een KWS-afscheider op de RWAleidingen van de nieuwe weginfrastructuur,
vooraleer geloosd wordt op het retentiebekken

X

natuurvriendelijke inrichting van de te verleggen
Leibeek en het bufferbekken
voorafgaande creatie van poelen(cluster)
Maatregelen om de bestaande barrière van de
N21 t.a.v. de Leibeek aan te pakken.
de koker voor de Leibeek onder de N21 wordt
aangelegd zodat hij kan dienen als faunapassage
voor landdieren. Er moet dus ook een droge
passage in voorzien worden.
hop-overs in functie van vleermuizen en vogels

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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amfibieënoversteekplaatsen nabij bufferbekken;
amfibieëntunnels/tunnels voor kleine fauna bij
aanleg N21

X

X

X

X

Rekening houden met de principes zoals
gehanteerd in de lichtvisie voor primaire en
secundaire wegen
Maatregelen ifv lichthinder ten aanzien van
vleermuizen
Aanbevelingen ifv ecotoopwijziging door
hydrologie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

de waterloop wordt zo ondiep mogelijk
uitgegraven en met voldoende verruwing
een goede integratie van de waterloop in
de vallei en in het omliggende alluviale bos
door de rand van de bedding gelijk te
leggen met maaiveld
waterloop laten meanderen
architectonisch kwalitatieve inrichting van de brug
met aangepast kleur- en materiaalgebruik en
aangepaste verlichting; geïntegreerd ontwerp van
brug en geluidschermen
Groene inrichting geluidscherm (maatregel ifv
geluidshinder) als visuele buffering naar de
omwonenden
- verlichtingsarmaturen met maximaal neerwaarts
gerichte lichtbundel en minimale ‘light upward
ratio’, goed afgeschermde armaturen (full cutoff
met OV-reflector binnenwerk) en goede plaatsing
- doordachte hoogte van de armatuur (zo laag
mogelijk ifv vermijden strooilicht)
- juiste verllichtingssterkte;
- verlichting afstemmen op gebruik van de weg:
dimmen bij uren dat de weg minder gebruikt wordt

X

X

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 293 van 327

Integratie en eindsynthese

- Meer en een betere kwaliteit van
wegmarkeringen en weggeleidingselementen

X

- Een goed onderhoud en herstelling van die
wegmarkeringen en reflectoren.

X

X

X
X

X
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16.2.4

Leemten in de kennis

Er is nog enige onzekerheid over de stelplaats van De Lijn en aldus het
effect op de bereikbaarheid van de stelplaats na de herinrichting van de
stationsomgeving. De bouw- en milieuvergunning voor de huidige
stelplaats van De Lijn aan het station van Haacht werd verleend tot
september 2019. Een mogelijke herlokalisatie van de stelplaats is door De
Lijn en de provincie Vlaams-Brabant in onderzoek maar tot op heden nog
niet gekend. Er werd daarom uitgegaan van een behoud van de stelplaats
(met huidige bezetting) op zijn huidige locatie in afwachting van een
potentiële nieuwe locatie.

Monitoring van het opgepompte bemalingswater door de kwaliteit van
dit bemalingswater periodiek te controleren op de in het verleden
vastgestelde verdachte stoffen.
Monitoring parkeerbehoefte voor fietsen.

Impact van geluidsverstoring op andere diersoortengroepen dan avifauna.
Zo zijn er aanwijzingen dat er ook effecten op vleermuizen kunnen zijn, al
is hier weinig onderzoek van beschikbaar.
Op dit moment is er nog geen concreet ontwerp van de brug/tunnel gekend
inzake architecturale uitwerking. Bijgevolg kan dit niet in detail beoordeeld
worden. De kwaliteit hiervan zal bijgevolg in de fase van de
stedenbouwkundige vergunning moeten beoordeeld worden.

16.2.5

Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie

Permanente monitoring parkeerbehoefte autoverkeer & fietsverkeer
pendelparking stationsomgeving Haacht. Bij voltallige bezetting kan
een uitbreiding van het aanbod overwogen worden.
Een permanente monitoring en evaluatie van de verkeersstromen, van
het aantal ongevallen en van eventuele sluiproutes binnen het
studiegebied wordt aanbevolen.
Controlemetingen bij heiwerkzaamheden.
Gedetailleerde geluidstudie bij verder uitwerking van het project.
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16.3

Cumulatieve effecten

Cumulatieve effecten op vlak van mobiliteit zullen niet ontstaan. Zowel het
voorliggende plan als het project leiden tot beperkte mobiliteitsimpact. ER
kan aangenomen worden dat er geen relevante bijkomende
verkeersimpact ontstaat door de ontwikkeling van het plan.
Ten aanzien van het aspect geluid blijken eveneens geen cumulatieve
effecten te verwachten. Dit gezien het plan leidt tot een zeer beperkte
geluidsimpact. De geluidsimpact door het project dient door de
aangehaalde milderende maatregelen beperkt te worden.
Voor de discipline lucht is enkel de ontwikkeling van het project relevant.
Cumulatieve effecten zijn dan ook niet van toepassing.
Aangezien de effecten voor de disciplines bodem en grondwater
hoofdzakelijk zeer lokale effecten betreffen, zullen deze geen aanleiding
geven tot cumulatieve effecten. Bemaling vormt hierop echter een
uitzondering indien deze gelijktijdig voor het plan en project uitgevoerd
worden. Er vanuitgaand dat voldoende technische maatregelen genomen
worden om de bemalingsinvloed te beperkten (zie milderende
maatregelen), kunnen cumulatieve effecten vermeden worden.
Cumulatieve effecten met betrekking tot toename afstromend hemelwater
ten gevolge van de toename in verharde oppervlakte worden ondervangen
doordat voldaan dient te worden aan de vigerende wetgeving.
Vanuit de discipline fauna en flora worden cumulatieve effecten
vastgesteld van het project met de ontwikkeling van deelzone 2 en
deelzone 5 van het PRUP Stationsomgeving Haacht. Deelzone 3 en 4
leiden niet tot cumulatieve effecten voor deze discipline, gezien deze zich
situeren in een gebied bepaald door bebouwing, infrastructuren en
bedrijvigheid en deze geen ruimtelijk-ecologische relatie kennen tot de
natuurzones van de Leibeekvallei.

Cumulatieve effecten op vlak van ecotoopinname en –creatie zijn
reeds bij de effectbeoordeling op plan- en projectniveau meegenomen.
Dit gezien er een sterke overlap van ecotoopinname van deelzone 2
van het PRUP en het project is en gezien deze ecotoopinname niet los
gezien kan worden van de ecotoopcreatie die ontstaat, o.m. door
deelplan 5.
Voor wat betreft de effectengroepen versnippering, verstoring en
verontreiniging is de impact die ontstaat door het plan verwaarloosbaar
en ontstaan aldus geen duidelijke cumulatieve effecten.
Ecotoopwijziging door verdroging bij toepassing van bronbemaling bij
zowel plan (vb. realisatie ondergrondse zones) en project, zou in
principe tot cumulatieve impact kunnen leiden in de zeer
verdroginggevoelige ecotopen van de Leibeekvallei. Echter door de
vooropgestelde milderende maatregelen, waarbij de maximale
grondwaterstandswijzigingen in de kwetsbare gebieden slechts 0.05m
mag bedragen, wordt een cumulatieve impact uitgesloten.
Wat betreft de discipline landschap worden er weinig bijkomende
cumulatieve effecten verwacht ten gevolge van de geplande ontwikkeling.
De inrichting van een brug of tunnel zorgt voor een duidelijkere scheiding
tussen de bebouwde stationsomgeving en het noordelijke valleigebied, en
de herinrichting van de stationsomgeving zorgt voor een verdichting en
opwaardering van de bestaande infrastructuur en stationsomgeving. De
versnippering van het valleigebied ten gevolge van de brug of tunnel wordt
gedeeltelijk weggewerkt door invulling van deze restzone. De cumulatieve
impact op de landschappelijke structuur en relaties zal bijgevolg
verwaarloosbaar zijn. Op vlak van wijziging erfgoedwaarde worden er geen
cumulatieve effecten verwacht. Ook op vlak van perceptieve kenmerken en
belevingswaarde worden er geen belangrijke cumulatieve effecten
verwacht. De belangrijkste impact naar het omringende landschap wordt
verwacht van voor het brugalternatief. De overige ontwikkelingen sluiten
aan bij de bebouwde omgeving.
Vanuit de discipline mens – ruimtelijke aspecten worden er beperkte
cumulatieve effecten verwacht. Op vlak van wijziging ruimtegebruik en
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ruimtelijke structuur en barrièrewerking worden er geen cumulatieve
effecten verwacht. In deelzone 2 van PRUP wordt een woonperron
voorzien, door de inrichting van een brug/tunnel zal enerzijds de
woonkwaliteit langs de N21 tussen de aansluitingen van dit nieuwe tracé
verbeteren. Anderzijds zal de inrichting van de brug/tunnel bijkomende
hinder voor deze nieuwe woningen met zich meebrengen. Echter door de
vooropgestelde milderende maatregelen, (groene) inrichting absorberend
geluidsscherm, worden deze effecten geminimaliseerd. Daarnaast kan
worden aanbevolen om maatregelen inzake akoestische isolatie voor
nieuw te bouwen woningen in de stedenbouwkundige voorschriften van het
PRUP op te nemen (zie planniveau).

16.4

Conclusie verscherpte natuurtoets

16.4.1

Algemene conclusies – impactbeoordeling

Zowel door het plan als door het project ontstaat inname van ecotopen
binnen het GEN ‘De Vallei van de Leibeek tussen Boortmeerbeek en
Wespelaar. Het gaat deels om waardevolle, goed ontwikkelde alluviale
bosvegetaties. Daarnaast is er sprake van inname van vegetaties met
verbod op wijziging en van bosvegetaties. Eveneens voorziet het plan in
planologische compensatie voor inname van VEN en in realisatie van
VEN, maar ook in het verleggen van de Leibeek wat een opportuniteit tot
ecotoopcreatie vormt.
Versnippering door het plan leidt niet tot een verder onder druk zetten van
de bovenlokale groenstructuur van de Leibeekvallei. Niettemin vormen
deze ontwikkelingen ter hoogte van de N21 een opportuniteit tot
ontsnippering. Het project houdt tijdens de werken kans in op een tijdelijke
versnippering van de Leibeek bij het verleggen van deze beek. Na
realisatie betekent het verleggen van de Leibeek versterking van de
ecologische continuïteit van het valleigebied.
Door het nieuwe tracé van de N21 zal de zone die binnen dit tracé gelegen
is afgesneden worden.

Op vlak van verstoring door licht, geluid en beweging geldt dat de huidige
situatie in de Leibeekvallei en het Spitbos ter hoogte van en nabij het
plan/projectgebied reeds suboptimaal is door de aanwezigheid van de
spoorinfrastructuur, verkeer op de N21 en de reeds aanwezige parking.
Het plan, maar ook de uitvoeringsfase van het project, hebben t.o.v. de
huidige situatie daarom slechts een beperkte impact. Echter, bij exploitatie
van het nieuwe N21-tracé in brug ontstaat een verslechtering van het
geluidklimaat in het VEN-gebied. Bij het nieuwe tracé in tunnel verbetert
het geluidklimaat in het VEN-gebied. In de discipline geluid wordt
aangegeven dat het al dan niet integreren van de tram geen significant
verschil uitmaakt.
Ecotoopwijziging door verontreiniging wordt niet voorzien voor het plan, en
slechts beperkt bij exploitatie van het project. Dit aangezien er geen impact
zal zijn waar het project zich situeert ter hoogte van bestaande wegenis,
en langs de nieuw aan te leggen weggedeelten de impactzone met
waardevolle ecotopen die een negatieve invloed kunnen ondervinden, erg
beperkt is.
Binnen de potentiële invloedssfeer van bemaling (uitvoeringsfase van
project) komen erg waardevolle en verdroginggevoelige ecotopen voor. Bij
de brugvariant is de impact duidelijk beperkter dan bij de tunnelvariant.
Door geschikte uitvoeringstechnieken (zie mitigerende of milderende
maatregelen) kan dit grotendeels ondervangen worden.
Afhankelijk van de situering en de omvang van de werfzone, kan deze
leiden tot bijkomende milieueffecten, vnl. op vlak van ecotoopinname en
verstoring.

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 297 van 327

Integratie en eindsynthese

16.4.2

Mitigerende of milderende maatregelen en randvoorwaarden
die meegenomen worden in het plan en project

Er dient gewezen te worden op de relevante bepalingen van het
Bosdecreet bij ontbossing. Er wordt aanbevolen om de ontbossing te
compenseren in natura.
Het plan voorziet in compensatie van de ingenomen oppervlakte VEN door
enerzijds realisatie van VEN (aansluitend op de parking en ter hoogte van
de hondenclub) en anderzijds planologische compensatie. Hiertoe werd
deelzone 5 afgebakend.
Als milderende maatregel wordt verder binnen het MER vermeld:
Gezien de vochtige gronden, is het van belang maatregelen te nemen
om bodemverstoring door machines te beperken, in bijzonder bij
werkzaamheden in de vallei en de bossen ten noorden van de
spoorweg.
Gezien de kwetsbaarheid van vegetaties in het voorjaar, is het
vermijden van werkzaamheden in het voorjaar (1 maart tot 30 juni) in de
bossen met voorjaarsflora belangrijk (ten noorden van de spoorweg).
Een gepaste fasering van de werken is voor dit project bijgevolg van
belang.
Vermijden van werfzones, tijdelijke opslagplaatsen en dergelijke te
situeren in de waardevolle bosbestanden en zone voor verleggen van
Leibeek.
Boscompensatie (factor 3) in natura;
Monitoring grondwaterpeilen bij aanleg en exploitatie;
Voorafgaandelijke24 aanleg van nieuwe vijvers of poelen, echter buiten
de boszones met waardevolle en kwetsbare (kruid)vegetatie (om
bijkomende ecotoopinname te vermijden). Potentieel geschikte locaties
zijn het deel van de pendelparking dat afgegraven wordt of het
24

Voor inname van de vijver

bijkomend stuk VEN aan oostzijde van de N21 (zie plan-niveau,
deelzone 5). Het bufferbekken kan niet beschouwd worden als een van
deze poelen, gezien de kwaliteit van het water in dit bekken door
afvloei van water van de pendelparking suboptimaal zal zijn. Bij
voorkeur aanleggen in een cluster van poelen. Aanleg op
natuurtechnische wijze.
Natuurtechnische aanleg van het bufferbekken. (Opmerking: dit
bufferbekken mag niet aanzien worden als milderende maatregel voor
de inname van de waardevolle vijver; zie hoger).
Beperken van de dimensionering van brughoofden zodat minder
ecotoopinname relevant is
Natuurtechnische aanleg van de Leibeek, o.m. met eventuele aanleg
van plas-drasberm, met fauna-uitstapplaatsen, indien mogelijk
vermijden van oeverversteviging.
het opnemen van ontsnipperende maatregelen, vb. “hop-over”
vermijden van het ontstaan van een vismigratieknelpunt op de Leibeek
realiseren en inrichten van de nieuwe bedding alvorens de aantakking
op de oude bedding te realiseren
uitvoering van de werken in de leibeekvallei (vnl. verleggen Leibeek en
aanleg bufferbekken, maar ook realisatie noordelijke brughoofd of
tunnelmond) bij voorkeur in de nazomer en bijgevolg buiten het
broedseizoen en paaiseizoen van amfibieën
Overdimensioneren van de dwarsing van de Leibeek (koker) zodat de
waterloop en – indien mogelijk- zijn oevers niet onderbroken worden.
Indien het niet mogelijk blijkt om de dwarsing te realiseren zodat de
oevers van de beek niet onderbroken worden, is een faunarichel in de
koker nodig;
vermijden van constructies in de waterloop die mogelijks
vismigratieknelpunten zouden vormen (bodempeil van de koker is van
belang!).
amfibieëntunnels/tunnels voor kleine fauna bij aanleg N21 Om impact
door bemaling op de kwetsbare en (grond)watergevoelige vegetaties
ten noorden van de spoorlijn te vermijden, is het van belang bemaling
in deze zone in het voorjaar te vermijden. Dat is de periode dat de
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grondwaterstanden het hoogst zijn en voor deze vegetaties de
gevoeligste periode.
Uitvoeringstechnieken zodat de grondwaterstandverlaging in het
Spitbos en in het Schoonbroek maximaal 0,05 m bedraagt. Deze
grondwaterstandverlaging valt binnen de natuurlijke fluctuaties van het
grondwaterpeil.
Geluiddschermen zoals voorgesteld in de discipline geluid
De lichthinder voor vleermuizen kan aanzienlijk worden beperkt door de
toepassing van amberkleurig UV-vrije ledlampen (de bat-lamp), lagere
lichtmasten en een scherpe afsnede van de lichtinval (ledlampen
hebben een scherpe cut-off). Het kleurspectrum van de amber ledlamp
blijkt lichtgevoelige vleermuizen niet te verstoren, terwijl ‘groen’ licht en
wit licht duidelijk verstorend werken. Lichtmasten worden enkel
geplaatst waar dit vanuit veiligheidsstandpunt noodzakelijk is. De
masten zijn niet hoger dan zes meter en de lichtval wordt scherp naar
beneden afgesneden.
Het MER stelt de inplanting van de werkzone voor buiten gebieden die een
biologische waarde herbergen of die functioneren binnen het
valleisysteem. Zo worden ook de meest gevoelige zones voor verstoring
vermeden.

16.4.3

Effectbeoordeling ten aanzien van VEN en natuurreservaat

Volgens art. 26 bis van het Natuurdecreet mag de overheid geen
toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare
en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.
De effectbeoordeling ten aanzien van VEN en natuurreservaat op
planniveau besluit tot beperkte effecten. Op vlak van ecotoopinname
wordt op planniveau besloten tot een matig negatief effect. Op vlak van
verstoring geldt beperkte impact (verwaarloosbaar tot matig negatief
effect). Ook versnippering, ecotoopwijziging door verontreiniging en
door wijziging van de hydrologie worden, verwaarloosbaar geacht.

Rekening houdend met de voorziene milderende maatregelen en
rekening houdend met de bijkomende VEN-afbakeningen en VENrealisatie in kader van het PRUP, stelt de effectbeoordeling ten aanzien
van VEN en natuurreservaat op projectniveau voor de aanlegfase een
beperkte impact vast. Deze gaat van verwaarloosbaar voor de
effectengroepen ecotoopinname, versnippering, verstoring en vervuiling
tot verwaarloosbaar tot matig negatief besluit voor de effectengroep
wijziging door wijziging van de hydrologie. Door de gepaste situering
van de werfzone wordt inname van ecotopen en verstoring door de
werf herleid tot verwaarloosbaar tot matig negatief.
Rekening houdend met de voorziene milderende maatregelen, stelt de
effectbeoordeling ten aanzien van VEN en natuurreservaat op
projectniveau voor de exploitatiefase eveneens een beperkte impact
vast. Een positief effect gaat uit van ecotoopcreatie en van
ontsnippering. Bij de tunnelvariant verbetert het verstoringklimaat, wat
significant positief is. Geluidsverstoring bij de brugvariant is matig
negatief. Ook verontreiniging bij ingebruikname van de nieuwe wegenis
is matig negatief. Op vlak van wijziging van ecotopen door wijziging van
de hydrologie is de impact verwaarloosbaar.
Het voorliggende project ligt binnen het visiegebied van het erkend
natuurreservaat. De infrastructuurontwikkelingen impliceren dan ook
dat de doelstellingen voor de betrokken zone zoals beschreven voor dit
visiegebied niet gerealiseerd kunnen worden. Het gaat echter over een
beperkte zone aan de rand van dit visiegebied. Door de milderende
maatregelen die hoger vermeld zijn, wordt een impact op de
doelsoorten(groepen) van het visiegebied vermeden.
Er kan dan ook besloten worden dat er mits het nemen van de
opgesomde milderende maatregelen geen significante onvermijdbare
en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN optreedt.
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16.4.4

Effectbeoordeling ten aanzien van beschermde habitats en
soorten

In de Leibeek werd Bermpje reeds vastgesteld. Een verdere verspreiding
van deze soort in de beek kan verwacht worden bij verdere verbetering
van de waterkwaliteit. Negatieve impact op deze soort wordt vermeden
door de voorziene milderende maatregelen. Een positieve impact kan
ontstaan indien door het verleggen van de Leibeek betere habitatkwaliteit
gerealiseerd wordt. De beek zal bovendien maar 1 keer meer gedwarst
worden door de N21, i.p.v. de huidige 2 keren.
Aangezien vleermuizen in het gebied voorkomen, en doelsoorten zijn in
het nabijgelegen erkend natuurreservaat, is het van groot belang om
rekening te houden met verstorende impact door verlichting op deze
soorten. Door de vooropgestelde milderende maatregelen, en gezien
aansluiting op bestaande infrastructuren, is de impact op deze
soortengroep beperkt.
De inname van de poel door het nieuwe N21-tracé betekent inname van
een voortplantingsbiotoop van amfibieën. Door de voorafgaandelijke
aanleg van nieuwe poelen wordt deze inname gecompenseerd en wordt
impact op deze dieren beperkt.
Aangezien amfibieën in het projectgebied voorkomen, kan aangenomen
worden dat de nieuw gecreëerde waterlichamen biotopen zullen vormen
die door deze diersoorten gebruikt zal worden. Gezien amfibieën trekken
van hun landbiotopen naar hun waterbiotopen, zullen deze vermoedelijk de
N21 dwarsen. De ‘nieuwe’ N21 vormt hierbij door zijn aanleg in brug of
tunnel niet zozeer een probleem, echter gaat het om de ‘oude’ N21.
Verhoogde mortaliteit wordt vermeden door de milderende maatregelen
van amfibieëntunnels/tunnels voor kleine fauna bij aanleg N21 .
Er kan dan ook besloten worden dat de effectbeoordeling ten aanzien van
beschermde soorten beperkt negatieve effecten vaststelt. Er kan dan ook
besloten worden dat er mits het nemen van de opgesomde milderende

maatregelen geen significante onvermijdbare en onherstelbare
schade aan de natuur optreedt..

16.4.5

Beschrijving van onzekerheden wegens lacunes in
(wetenschappelijke) informatie

Er zijn geen directe onzekerheden of lacunes in de kennis om dit project
objectief te kunnen beoordelen.

16.5

Elementen voor de watertoets

Uit de disciplines bodem, grondwater en oppervlaktewater blijkt dat met de
ontwikkeling van het voorliggend project verwaarloosbaar tot matig
negatieve (0/-) tot significant tot zeer significant (--/---) negatieve effecten
ten aanzien van het watersysteem kunnen optreden en dit in hoofdzaak
ten gevolge van:
verlegging van de Leibeek met dwarsing van bestaande leidingen (o.a.
DWA- en RWA-leidingen) ter hoogte van de N21/Stationsstraat
verlies van komberging in de vallei van de Leibeek door directe inname
((ca. 0,5 ha of 1.670 m³ ) en afsnijding van de waterloop (ca. 0,7 ha of
2.460 m³)
beperkte bijkomende verharde oppervlakte (ca. 1,1 ha), hetgeen
resulteert in verdroging - lokaal geen infiltratie (grondwater) en een
verhoogde afvoer afstromend hemelwater, dewelke potentieel licht
verontreinigd is (oppervlaktewater)
potentieel drainerend effect van het retentiebekken
beperkte en (zeer) lokale verstoring van de grondwaterstroming t.h.v.
de tunnels
het uitvoeren van bemaling bij de aanleg van de tunnels: tijdelijke en
lokale verdroging van de grondwatertafel (beperkt effect) en potentiële
verspreiding van bestaande verontreinigingen
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Binnen deze disciplines werden de onderstaande aanbevelingen (A) en
milderende maatregelen (M) vooropgesteld:
het waterondoorlatend aanleggen van het deel van het retentiebekken
(bodem en wanden) dat onder de grondwatertafel komt te liggen om
een drainerend effect te voorkomen of een hoger niveau van de
knijpopening (boven niveau grondwatertafel) in combinatie met een
grotere oppervlakte van het retentiebekken (M)
maatregelen bij het uitvoeren van bronbemaling, opdat de invloedssfeer
van bronbemaling maximaal beperkt wordt: zoals bvb. het werken met
voldoende diepe slibwanden (M)
monitoren van het grondwaterpeil via peilbuizen, zowel tijdens de
werken als in exploitatiefase (M)monitoring van het opgepompte
bemalingswater door de kwaliteit van dit bemalingswater periodiek te
controleren op de in het verleden vastgestelde verdachte stoffen (M)
een goede afstemming van het profiel van de verlegde Leibeek op het
bestaande profiel, een smaller profiel of inbuizing zal namelijk
resulteren in een opstuwing van de waterloop (M)
toepassen van de nodige veiligheidsvoorschriften (bewaren van
voldoende afstand, voorzien van dikkere wegkoffer, voorzien van
versteviging rondom de leiding, …) en eventuele verlegging van de
bestaande RWA- en DWA-leidingen t.h.v. de N21/Stationsstraat (M)
goede inrichting van het retentiebekken met knijpconstructie opdat een
effectief buffervolume beschikbaar zou zijn (M)
maatregelen ter mildering en effectieve compensatie van de inname en
het afsnijden van natuurlijke komberging in het valleigebied van de
Leibeek (M):
alternatieve inrichting waarbij de omvang van het verlies aan
komberging ingeperkt wordt, bvb. door de brugvariant: brug volledig
op pijlers te voorzien25 of
25

compensatie van de ingenomen komberging binnen het valleigebied
van de Leibeek:
Het voorliggend project houdt een verlies van 1,2 ha of ca. 4130
m³ aan komberging in (ca. 0,5 ha of 1.670 m³ door directe inname
en ca. 0,7 ha of 2.460 m³ door afsnijding van de waterloop)
De
compensatie
dient
in
samenspraak
met
de
waterloopbeheerder te gebeuren.
De percelen die gekozen worden voor deze compensatie dienen
in goede relatie te staan tot de Leibeek, zodat deze effectief
kunnen aangesproken worden bij een hoge waterstand op de
Leibeek en dit op een evenwaardige manier als het ingenomen
kombergingsgebied.
Gezien een evenwaardige compensatie niet evident is, is de
bovenvermelde alternatieve inrichting i.f.v. het beperken van het
verlies aan komberging te overwegen. Aanpassing van de
onderdoorgang van de Leibeek onder de N21 zodanig dat de
doorstroming er weinig tot geen hinder van ondervindt, laat toe
om een evenwaardige compensatie afwaarts de N21 te
realiseren.
Algemene inrichtingsprincipes voor de te verleggen Leibeek en het
retentiebekken (A):
overwelving enkel waar strikt noodzakelijk (nl. enkel t.h.v. de
N21/Stationsstraat)
vrijhouden van de oeverstroken
natuurvriendelijke inrichting van de te verleggen Leibeek en het
retentiebekken
voorzien van migratiemogelijkheden voor fauna langsheen de
waterloop
kwaliteitsvolle inrichting ‘kruispunten’ weg – waterloop
voorzien van een KWS-afscheider op de RWA-leidingen van de nieuwe
weginfrastructuur, vooraleer geloosd wordt op het retentiebekken (A)

Dit element is echter niet verenigbaar met het ontwikkelingsscenario, daar dit achterliggend

deelgebied binnen het PRUP ‘Stationsomgeving Haacht’ – ‘deelzone 2 Noordzijde sporen –
Groene poort’ eveneens zal ingenomen worden door een harde functie.
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Bijlage 4-1: Relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
Data
Algemeen
Decreet houdende algemene 05/04/1995 (decreet)
bepalingen inzake milieubeleid

Inhoudelijk

m.e.r.-decreet
uitvoeringsbesluit

en 18/12/02 (decreet)
10/12/04 (uitvoeringsbesluit)

Plan-m.e.r.-decreet
uitvoeringsbesluit

en 27/04/07 (decreet)
12/10/07 (uitvoeringsbesluit)

Besluit
betreffende
integratiespoor
milieueffectrapportage
een RUP
Gewestplan

het Uitvoeringsbesluit:
voor 18/04/2008
over
KB
26/01/1976
BVR 13/07/2001

Relevant

Dit decreet regelt de algemene bepalingen inzake milieu- J
en veiligheidsrapportage. De Vlaamse plan-m.e.r.wetgeving werd onlangs aangepast door het decreet van
8 mei 2009 met het oog op een administratieve
vereenvoudiging. Een passende beoordeling leidt niet
noodzakelijk meer tot de opmaak van een planMER,
indien het een klein gebied op lokaal niveau of een
kleine wijziging inhoudt. Daarenboven kan op heden ook
een ontheffing van de m.e.r.-plicht toegekend worden
indien het plan een ‘uitwerking, wijziging, herziening of
voortzetting inhoudt van een plan waarvoor reeds een
planMER werd goedgekeurd en een nieuw planMER
redelijkerwijze geen nieuwe of extra gegevens kan
bevatten. Een ontheffing kan daarenboven verleend
worden indien een ander onderzoek, uitgevoerd in het
kader van een andere rapportage of beoordeling
opnieuw gehanteerd kan worden.
Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën van Ja (p)
ingrepen waarvoor een milieueffectrapport moet worden
opgemaakt

Dit decreet (BS 20/06/07) vormt een wijziging op het Ja (p)
m.e.r.-decreet en is sinds 01/12/07 in voege. Het regelt
het toepassingsgebied, de inhoud en de procedure voor
de opmaak van een plan-MER

Bespreking relevantie
In het projectMER wordt de ongelijkgrondse kruising op
milieueffecten onderzocht op projectniveau. Tevens worden
ook de overige deelprojecten van het op te maken PRUP
Stationsomgeving Haacht op milieueffecten beoordeeld,
maar dan wel op planniveau d.m.v. plan-MER ontheffing.

Het project is niet opgenomen in bijlage I of bijlage II. Om
de milieugevolgen van het project duidelijk in kaart te
brengen wordt geopteerd voor de opmaak van een
‘vrijwillig’ projectMER. Dit projectMER zal dan ook de
officiële MER-procedure doorlopen.
In het projectMER wordt de ongelijkgrondse kruising op
milieueffecten onderzocht op projectniveau. Tevens worden
ook de overige deelprojecten van het op te maken PRUP
Stationsomgeving Haacht op milieueffecten beoordeeld.

Dit
besluit
beschrijft
op
welke
manier Nee
milieueffectrapportage plaatsvindt tijdens de procedure
van een RUP.
en Geeft de bestemming en het gebruik van de gronden in Ja
Vlaanderen weer. Gewestplanwijzigingen worden niet
meer doorgevoerd. In het decreet van 18 mei 1999 is
immers vastgelegd dat in de toekomst bestemmingen
vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen
(RUP's).
De bestemmingen van het projectgebied en de
omgeving worden bepaald in het gewestplan Leuven
(07/04/1977)

Het plan- en projectgebied en omgeving zijn gelegen in het
gewestplan Leuven en kennen momenteel volgende
bestemmingen: woongebied, industriegebied en bosgebied.
Het stationsgebouw en de aansluitende parking zijn
gelegen in bosgebied, de stelplaats van De Lijn en de
ontwikkelingen hierrond zijn gelegen in woongebied. De
brouwerij van Haacht en de woningen aan de N21 die
hierbij aansluiten zijn gelegen in industriegebied.
Het PRUP zal deze bestemmingen wijzigen.
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Data
Vlaamse Codex Ruimtelijke 01/09/2009
Ordening

Stedenbouwkundige
vergunning

Decreet
hoofdstuk
artikel 99

Inhoudelijk
Relevant
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een Ja (p)
coördinatie van het decreet ruimtelijke ordening) voert
vernieuwingen in op drie belangrijke punten:
vergunningen, planologie en handhaving. Deze codex
regelt de organisatie van de ruimtelijke ordening in
Vlaanderen en vervangt hierbij het Decreet houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening en het Decreet
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22
oktober 1996
van
18/05/99, Vergunning nodig voor uitvoeren van werken die Ja (p)
III, afdeling 1, gespecificeerd zijn in het ‘Decreet houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening’

M.B. 5/05/2000 (en latere De Vlaamse Bouwmeester begeleidt de Vlaamse Ja (o)
wijzigingen)
overheid in al haar geledingen in streven naar een
kwalitatieve architectuur bij werken of handelingen van
algemeen belang. Openbare projecten – ook
infrastructuurprojecten worden via vooroverleg
begeleid.
Geeft een toekomstvisie over hoe we in Vlaanderen met Ja (o)
Ruimtelijk
Structuurplan 23/09/1997
onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot
Vlaanderen (RSV)
(BS 21/03/98)
mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen (planhorizon
Herziening (BS: 21/04/04)
loopt
tot
2007).
Het
RSV
behandelt
de
structuurbepalende elementen op Vlaams niveau.
Vlaamse Bouwmeester

Provinciaal
Ruimtelijk 07/10/04
Structuurplan Vlaams-Brabant (BS 16/11/04)
(RSVB)

Het PRS Vlaams-Brabant behandelt de structuur- Ja (o)
bepalende elementen op provinciaal niveau.

Bespreking relevantie
Basis voor het ruimtelijk planningsstelsel op die
bestuursniveaus, regelt de ruimtelijke structuurplannen,
ruimtelijke
uitvoeringsplannen,
stedenbouwkundige
verordeningen, stedenbouwkundige vergunningen, …

Een stedenbouwkundige vergunning is onder andere
vereist
voor
het
aanleggen
van
verhardingen,
reliëfwijzigingen (grondwerken ifv aanleg nieuwe weg), …
Voor voorliggend project is een stedenbouwkundige
vergunning vereist.
De Vlaamse bouwmeester geeft advies bij het ontwerp van
bvb brugconstructies.

De gemeente Haacht maakt deel uit van het stedelijk
netwerk van de Vlaamse Ruit en is meer specifiek gelegen
in het buitengebied. Binnen het buitengebied is het
belangrijk te komen tot landbouw-, natuur- en bosfunctie in
goed gestructureerde gehelen.
Mbt stationsomgevingen stelt het RSV dat een belangrijk
deel van de toekomstige mobiliteit moet worden
gerealiseerd door het bevorderen van het treingebruik.
De Brouwerij van Haacht is een historisch gegroeid bedrijf
en wordt als onderdeel van de Vlaamse economische
structuur beschouwd. De ontwikkeling van het bedrijf moet
dan ook gegarandeerd worden. Tevens wordt ook het
behoud van het aangrenzede VEN-gebied vooropgesteld.
De spoorlijn Mechelen-Leuven is opgenomen als
hoofdspoorwegennet voor het goederenvervoer als
onderdeel van de verbinding Antwerpen-Leuven-OttigniesLuxemburg.
De
spoorlijn
Mechelen-Leuven
werd
voor
het
personenvervoer opgenomen als onderdeel van het
regionaal spoorwegennet.
Het plan- en projectgebied maakt deel uit van:
de deelruimte Verdicht Netwerk, meerbepaald het
subgebied Mechelen-Leuven-Brussel. Als gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven wordt o.a. het

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 304 van 327

Bijlagen

Data

Gemeentelijk
ruimtelijk 20 september 2012
structuurplan Haacht

Inhoudelijk

Relevant

Het GRS behandelt de structuurbepalende elementen op Ja (o)
gemeentelijk niveau.

Bespreking relevantie
verbeteren
van
de
multimodale
ontsluiting
vooropgesteld
waarbij
bestaande
spoorlijnen
geoptimaliseerd
moeten
worden
en
snelle
busverbindingen ontwikkeld moeten worden.
Haacht-Station is geselecteerd als woonkern, waarbij
het wonen als prioritair beschouwd wordt tov andere
functies.
Het Natuurverbindinggebied 12b.
Het station als regionaal knooppunt die een duidelijke
rol heeft inzake herkomstlocatie. Er dient aandacht
besteed te worden aan performant voor- en
natransport met fiets of met openbaar vervoer.
Een knooppunt binnen het fijnmazig toeristischrecreatief knopennetwerk van de open schicht.
De N21 is geselecteerd als secundaire weg type II met als
hoofdfunctie
verzamelen/ontsluiten
van
mobiliteitsgenererende elementen op provinciaal niveau
naar het hoofd- of primaire wegennet.
De Brouwerij van Haacht is geselecteerd als een
landschappelijk baken.
- In het GRS Haacht werd de opmaak van een
ontwikkelingsvisie van de stationsomgeving Haacht
opgenomen. Het strategisch actieplan voorzien als prioriteit
de verdere uitwerking van het provinciale planningsproces
voor de stationsomgeving van Haacht. Dit wordt benoemd
als een strategisch projectgebied in het beleid voor
kernversterking. De stationsomgeving maakt deel uit van de
bipool structuur gevormd door de kernen Haacht-station en
Wespelaar. Hiervoor wordt een verdere verdichting en
inbreiding vooropgesteld.
- Delen van de Leibeekvallei worden aangeduid als
natuurkerngebied, de rest
wordt
aangeduid als
verwevingsgebied. Het is een open ruimte gebied van
bovenlokaal belang. De Leibeekvallei wordt uitgebouwd tot
een groene ecologische as met prioriteit voor natuurbehoud
en - ontwikkeling. Daarnaast selecteert het structuurplan de
Leibeekvallei als open-ruimtecorridor.
De grote wegen die de beekvalleien doorsnijden, dienen
geaccentueerd te worden. Dit beleid is ondermeer van
toepassing op: de Leibeekvallei-Stationstraat. Ook de
bruggen of beekcorridors dienen geaccentueerd te worden
om de leesbaarheid van het landschap te verhogen. Als
brug wordt eveneens de Leibeekvallei-Stationstraat
geselecteerd.
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Inhoudelijk

Relevant

Gemeentelijk
ruimtelijk goedgekeurd
Het GRS behandelt de structuurbepalende elementen op Ja (o)
structuurplan Boortmeerbeek
Besluit
deputatie
van gemeentelijk niveau.
28/08/2008 (B.S. 2/10/2008)

Besluit
houdende
nadere Besluit Vlaamse Regering:
regels inzake de ruimtelijke 26/01/2007
veiligheidsrapportage
Decreet houdende algemene Decreet: 05/04/1995
bepalingen in verband met
milieubeleid (DABM)
Vlarem
I
en
II
milieukwaliteitsnormen

en 01/09/91
01/08/95

Ontwerp
Provinciaal voorlopig
milieubeleidsplan
Vlaams- 28/11/08
Brabant 2009-2013

Mobiliteit
Ontwerp
Vlaanderen

Gemeentelijk
Haacht

(Vlarem
(Vlarem

vastgesteld

Mobiliteitsplan 17 oktober 2003

mobiliteitsplan 14/09/1999

Regelt de ruimtelijke veiligheidsrapportage

Bespreking relevantie
- Selectie van de Brouwerij van Haacht als baken.
- Een andere positief ervaren beeldbepalend element in het
landschap, is het gebouw buurtspoorweg' aan HaachtStation. De stelplaats van de buurtspoorweg wordt echter
als
een
negatief
ervaringbeeldbepalend
element
opgenomen.
Volgende selecties worden opgenomen:
Brouwerij Haacht als markant gebouw.
Brouwerij Haacht als historisch gegroeid bedrijf in het
sociale en economische weefsel van de omgeving
waarbij het behoud van de beeldwaarde van het
industriële erfgoed voorop staat.

Nee

Creëert een algemeen juridisch kader voor het Ja (o)
milieubeleid ter overkoepeling van de bestaande
sectorale regelingen en omvat dus de doelstellingen en
de beginselen voor het milieubeleid in Vlaanderen
I) Vlarem I behandelt de milieuvergunningsplicht en omvat Ja (o)
II) een lijst van hinderlijke inrichtingen. In Vlarem II zijn de
milieuvoorwaarden, gekoppeld aan de vergunning tot
exploitatie van een hinderlijke inrichting opgenomen.

op Geeft in grote lijnen aan wat het provinciebestuur wil Ja (o)
bereiken op het vlak van leefmilieu, hoe ze dat willen
doen, wat daarbij belangrijk is en met welke middelen
Het nieuwe milieubeleidsplan legt twee nieuwe
klemtonen nl. meer biodiversiteit en aandacht voor de
Kyoto-doelstellingen.
Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de komende Ja (o)
jaren. Dit plan vormt een algemeen kader voor het
mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit in Vlaanderen.
Hierbij worden doelstellingen en beleidsvoornemens
inzake verkeersveiligheid geformuleerd. Het plan tracht
de bereikbaarheid van steden en dorpen te garanderen,
iedereen gelijkwaardig toegang tot mobiliteit te geven, de
verkeersveiligheid te vergroten, een leefbare mobiliteit te
realiseren en de milieuvervuiling terug te dringen.
In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle Ja (o)
ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart gebracht

Deze regelgeving is vertaald op provinciaal en gemeentelijk
niveau. Die documenten zullen als algemeen beleidskader
meegenomen worden bij de beoordeling van de effecten
van de verschillende disciplines.
Maatregelen ter bescherming van het milieu
Vlarem I: Waterkwaliteitsdoelstellingen zijn van toepassing
bij de evaluatie van de ingrepen en de milieuvoorwaarden
zijn van belang bij het voorstellen van milderende
maatregelen.
Vlarem II: Van toepassing bij evaluatie en mildering van de
ingrepen (grondverzet).
In het ontwerp milieubeleidsplan wordt aangegeven dat de
(geplande) doelstellingen inzake geluids-, geur- en
lichthinder zijn in Vlaams-Brabant nog zeker niet gehaald.
De tendens van de hinderdruk in Vlaams-Brabant is
negatief, voornamelijk wegens de factor 'verkeer'.

Dit wordt meegenomen binnen de discipline mobiliteit.

Het plan omvat een opwaardering van het station van
Haacht om de goede ontsluiting van Haacht en omgeving te
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Inhoudelijk
Relevant
en worden samenhangende verkeersmaatregelen en
ruimtelijke en ondersteunende maatregelen voorgesteld,
die nadien in concrete acties worden omgezet.

In herziening

Routes uitzonderlijk vervoer

Betreft routes voor vrachtvervoer van goederen die niet Ja (o)
kunnen vervoerd worden binnen de toegelaten
maatvoering.

Vervoersnetwerk De Lijn

Geeft de routes en uurfrequenties aan van het openbaar Ja (o)
vervoer in het werkingsgebied rond Haacht.

Bovenlokaal
functioneel
fietsroutenetwerk
provincie
Vlaams-Brabant
Geluid
Besluit van de Vlaamse
Regering inzake de evaluatie
en
beheersing
van
omgevingslawaai
(omzetting Europese Richtlijn
2002/49/EG)
Ontwerptekst verkeersgeluid

Fietsnetwerk opgesplitst in verschillende categorieën: Ja (o)
04/06/2002
Wijzigingen in 2004, 2007 en hoofdroutes, functionele fietsroutes en alternatieve
functionele fietsroutes
2009
Besluit Vlaamse Regering: In dit besluit worden de factoren Lden en Lnight als Ja (o)
22/07/2005
geluidsbelastingindicatoren
naar
voor
geschoven.
Daarnaast wordt een methodiek mbt beheersing van het
omgevingsgeluid
vastgelegd
(opstellen
geluidsbelastingkaart, vaststellen knelpunten, voorlichting
en opmaak actieplan).
ontwerp: 1998
In 1998 heeft Aminal in samenspraak met AWV en een Ja (o)
college van erkende MER-deskundigen in geluid en
trillingen
een
ontwerptekst
opgesteld
voor
wegverkeergeluid. De bepalingen in de ontwerptekst zijn
enkel van toepassing op het geluid voortgebracht door
het wegverkeer op openbare wegen (gewestwegen,
provinciale
wegen)
met
een
jaargemiddelde
verkeersintensiteit (Iv) van minstens 20.000 voertuigen
pae (16 uurswaarde: 6 tot 22 h).

Bespreking relevantie
garanderen. Daarnaast dient de aantrekkelijkheid van het
station en zijn omgeving verhoogd. Dit kan enerzijds door
het verbeteren van de bereikbaarheid van het station
(vooral voor de zwakke weggebruiker door het creëren van
een onderdoorgang van de Stationsstraat) en anderzijds
door het voorzien van nieuwe infrastructuren (in het
bijzonder parkeerinfrastructuur, onthaal, afstemming treinbus ea).
De N21 ligt op een route voor uitzonderlijk vervoer,
reisklasse R2, met een toegestane tonnage van 120 tot 180
ton en een vrije hoogte van meer dan 5 meter.
Voor routes R2 (alle wegen voor uitzonderlijk vervoer)
gelden volgende maatvoeringen:
nodige breedte voor het voertuig: 350 cm;
nodige breedte voor de lading: 550 cm;
nodige stralen voor uitzonderlijk vervoer: buitenstraal
voor de berijdbare zone: 22,45 m, buitenstraal voor de
overscheerbare zone: 25,33 m.
De stationsomgeving van Haacht wordt bediend door
volgende bussen van De Lijn:
270 Brussel-Haacht-Keerbergen
272 Brussel-Zaventem-Haacht-Keerbergen-Bonheiden
284 Leuven-Haacht-Boortmeerbeek-Mechelen
belbus 700 Haacht-Kampenhout-Boortmeerbeek
De N21 en de Grote Baan zijn aangeduid als functionele
fietsroute.

Dit wordt meegenomen binnen de discipline geluid.

Dit wordt meegenomen binnen de discipline geluid.
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Data
ontwerp: 1991

Ontwerp KB 1991

Inhoudelijk
Relevant
In het Ontwerp Koninklijk Besluit tot vaststelling van Ja (o)
grenswaarden voor lawaai binnenshuis en buitenshuis en
van geluidsisolatie-eisen voor woningen uit 1991 worden
richtwaarden en maximale waarden voorgesteld voor
LAeq,T van wegverkeer.
Geeft algemene toelichting over de vereisten inzake Ja (o)
stabiliteit
en
constructieve
vereisten
voor
geluidsschermen
Geeft geluidstechnisch en constructieve vereisten aan
voor absorberende, reflecterende, en niet-vlakke
schermen (groenschermen).

Technische handleiding voor 26/09/2009
geluidswerende constructies

Lucht
Europese
richtlijn
(2008/50/EG)

Deze nieuwe richtlijn bundelt alle vorige richtlijnen in Ja (o)
verband met de kwaliteit van de omgevingslucht,
stroomlijnt de wetgeving en stelt nieuwe normen voor met
betrekking tot fijn stof (PM2,5). Ten laatste 2 jaar nadien
moet de richtlijn naar nationale en/of regionale wetgeving
zijn omgezet. De uiterste termijn voor naleving van de
grenswaarden die in de richtlijn staan, kan worden
uitgesteld op voorwaarde dat de EU-wetgeving volledig
wordt gevolgd en de nodige beleidsmaatregelen zijn
genomen om tegen de nieuwe uiterste datum de
grenswaarden wel na te leven. Voor PM10 bedraagt de
termijn van mogelijk uitstel 3 jaar na de publicatie van de
richtlijn.
Protocol waarbij waarin verschillende industrielanden de Beperkt
verbintenis aangaan de uitstoot van broeikasgassen
tussen 2008 en 2012 met gemiddeld 5 % te verminderen
ten opzichte van 1990. De broeikasgassen die in het
Protocol
van
Kyoto
beschouwd
worden,
zijn
koolstofdioxide, methaan, lachgas, HFK’s, PFK’s en SF6.
Het Protocol van Kyoto is in werking getreden sinds
23/10/04.
richtlijn: De in 2010 te bereiken emissieplafonds (National Ja (o)
Emission Ceilings, NEC), worden vermeld in Bijlage 1 van
de NEC-richtlijn. Naast het voldoen aan deze
emissieplafonds legt de richtlijn op dat de lidstaten een
programma opstellen voor een geleidelijke vermindering
van de nationale emissies van de betrokken stoffen (NOx,
SO2, VOS en NH3).
Op 12 december 2003 keurde de Vlaamse Regering het
reductieprogramma goed. Het programma legt de grote
lijnen van het emissiereductiebeleid voor deze stoffen tot
2010 vast.

lucht Europese richtlijn:
21/05/ 2008
(11/06/2008 in werking)

Kyoto protocol

Verdrag: 1997

Europese richtlijn 2001/81/EG
het NEC-reductieprogramma

Europese
27/11/ 2001

Bespreking relevantie
Dit wordt meegenomen binnen de discipline geluid.

Dit wordt meegenomen binnen de discipline geluid.

Tegen 2020 moeten de lidstaten de PM2,5-stofdeeltjes in
stedelijke gebieden met gemiddeld 20% terugdringen t.o.v.
het niveau in 2010. Tegen 2015 moet de concentratie
PM2,5-stofdeeltjes in deze gebieden lager zijn dan 20
microgram/m³. Op hun volledige grondgebied moeten de
lidstaten een PM2,5-grenswaarde van 25 microgram/m³ in
acht nemen. Deze grenswaarde moet uiterlijk in 2015
gerespecteerd worden. Ook wordt een indicatieve
grenswaarde ingevoerd voor PM2,5 tegen 2020: dan zou
deze tot 20 microgram/m³ moeten zijn teruggebracht.
Dit wordt meegenomen binnen de discipline lucht.

Dit wordt meegenomen binnen de discipline lucht.

Dit wordt meegenomen binnen de discipline lucht.
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Bijlagen

Data
Bodem
Decreet
betreffende
bodemsanering
bodembescherming,

Inhoudelijk

Relevant

Het nieuw bodemdecreet is in werking sinds 1 juni 2008 Ja (o, p)
en vervangt het vroegere bodemsaneringsdecreet. In het
nieuwe decreet zijn de fundamentele principes uit het
Besluit Vlaamse Regering: oorspronkelijke bodemsaneringsdecreet behouden. Een
aantal wijzigingen situeren zich op het gebied van:
Vlaams reglement betreffende 14/12/2007
de
bodemsanering
en
saneringsplicht en overdracht van gronden: er wordt
bodembescherming (Vlarebo
een
duidelijke
definitie
gegeven
van
de
2008)
saneringsplichtige, het begrip overdracht van
gronden werd gewijzigd
de Decreet: 27/10/2006
en

bodemonderzoek- en sanering: de procedures
werden gewijzigd ifv een efficiënter proces en
afstemming met het (her)ontwikkelen van een grond.
Het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –
beheer (Vlarea) is het uitvoeringsbesluit van het
afvalstoffendecreet. Het heeft als doelstelling de
Vlarea
gezondheid van de mens en het milieu te beschermen
tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen en de
verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan.
Het decreet schept een wettelijk kader dat toelaat
Decreet
oppervlakte Decreet: 04/04/ 2003
delfstoffen
en Besluit Vlaamse Regering: beslissingen inzake ontginningen op systematische wijze
te nemen. Hierbij wordt er gestreefd naar een beter
26/03/2004
Uitvoeringsbesluit
beheer van de oppervlaktedelfstoffen en wil men de
effectieve ontginning mogelijk maken.
Het mestdecreet of het decreet houdende de
Mestdecreet
(Decreet Decreet: 22/12/2006
bescherming van water tegen de verontreiniging door
houdende de bescherming
nitraten uit agrarische bronnen heeft tot doel het
van
water
tegen
de
beschermen van het leefmilieu tegen verontreinigingen
verontreiniging door nitraten
van meststoffen.
uit agrarische bronnen)
Beheerovereenkomsten
Ministerieel
besluit: Ministerieel besluit dat beheerovereenkomsten op een
10/11/2000
landbouwbedrijf regelt.
Grondwater en oppervlaktewater
Grondwaterdecreet
Decreet:
24/01/
1984, Regelt de bescherming van het grondwater tegen
Het
omvat
onder
meer
de
gewijzigd bij decreten van verontreiniging.
reglementering betreffende de grondwaterwinning,
12/12/90 en 20/12/96
alsook bepaalt het de afbakening van waterwingebieden
en beschermingszones rond drinkwaterwinningen.
Wijzigingen met de decreten van 12 december 1990 en
20 december 1996.
Wet op de onbevaarbare Koninklijk
besluit: Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in drie
waterlopen
28/12/1967
verschillende categorieën:
Afvalstoffendecreet en

Decreet: 02/07/1981 (en
wijzigingen)
Besluit Vlaamse Regering:
17/12/2004

Ja (o, p)

Nee

Bespreking relevantie
Bij de werkzaamheden komt grond vrij. Deze dient als
afvalstof te worden beschouwd en kan enkel als aan de
voorwaarden van Vlarea is voldaan gebruikt worden als
secundaire grondstof (hergebruik als bodem). Bij aanvoer
moet de aangevoerde bodem voldoen aan de specifieke
voorschriften (attest) (zie ook Vlarebo).
Voor grondverzet van meer dan 250 m³, ook van nietverdachte gronden, moet een technisch verslag en
bodembeheerrapport worden opgemaakt, zelfs indien de
uitgegraven grond wordt toegepast binnen dezelfde
kadastrale werkzone of op de eigendom van de eigenaars
van de uitgegraven grond.
In project zal er een groot grondverzet gebeuren. Dit
decreet is dus van toepassing.
Indien bij de werkzaamheden grond vrijkomt, dient deze als
afvalstof te worden beschouwd en kan enkel als aan de
voorwaarden van Vlarea is voldaan gebruikt worden als
secundaire grondstof (hergebruik als bodem). Bij aanvoer
moet de aangevoerde bodem voldoen aan de specifieke
voorschriften (attest) (zie ook Vlarebo).
Geen impact inzake ontginningen.

Nee

Het plan- en projectgebied is op het gewestplan aangeduid
als woongebied, industriegebied en bosgebied. Er is geen
agrarisch gebied aanwezig, noch is er landbouwgebruik.
Door het plan gaan dus geen landbouwpercelen verloren.

Nee

Geen relevantie betreffende beheersovereenkomsten

Ja (o, p)

Binnen de discipline grondwater gaat aandacht uit naar
mogelijke invloed op de grondwaterkwaliteit.

Ja (o)

Het wegtracé dwarst de Leibeek (B2096), een
de
onbevaarbare waterloop van 2 categorie (zie Kaart 13)

categorie 1 (bevoegdheid Vlaams Gewest)
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Bijlagen

Data

Inhoudelijk

Relevant

Bespreking relevantie

Nee

Nabij het project-/plangebied komen geen bevaarbare
waterlopen voor.

Nee

Het plan- en projectgebied valt niet binnen een Watering.

Nee

Het plan- en projectgebied valt niet binnen een Polder.

Ja (o, p)

Dit wordt meegenomen binnen de discipline water.

Ja (o, p)

Het plan en project is onderhevig aan de verplichting tot
opmaak van een watertoets. In het MER zullen hiertoe de
nodige elementen aangeleverd worden. Het plan- en
projectgebied behoort tot het Dijlebekken, VHA-zone
‘Leibeek/laakbeek.
De overstromingsgebieden worden weergegeven op Kaart
12.
Relevante acties in het deelbekkenbeheerplan van de Dijle
worden in de discipline water geverifieerd met het
voorliggend plan en project.

Ja (o, p)

Dit wordt meegenomen binnen de disciplines grond- en
oppervlaktewater

categorie 2 (bevoegdheid provincie)
categorie 3 (bevoegdheid gemeente)

Wet
op
waterlopen

de

bevaarbare Koninklijk
05/10/1992

besluit:

Wet betreffende Wateringen

Wet: 05/07/ 1956

Wet betreffende Polders

Wet: 03/06/1957

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Europese
22/12/2002

Decreet integraal waterbeleid

Decreet: 18/07/2003 (en
aanvullingen)
Besluit Vlaamse Regering:
31/102006

richtlijn:

Besluit houdende vaststelling Besluit Vlaamse Regering:
van
een
gewestelijke 01/10/2004
stedenbouwkundige
verordening
inzake
hemelwaterputten,

de niet geklasseerde waterlopen vallen onder de
bevoegdheid van de eigenaars van de percelen.
Onder de bevoegdheid valt het beheer alsook de
bepalingen voor beheer en onderhoud.
Duidt onder meer aan welke waterlopen als bevaarbare
waterlopen worden beschouwd. Ze vallen onder de
bevoegdheid van het Vlaams Gewest.
Regelt de bevoegdheid van de wateringen met als doel
in te staan voor de permanente afwatering van
lagergelegen
gronden.
Oorspronkelijk
was
dit
voornamelijk in functie van landbouw, maar sedert het
decreet integraal waterbeleid is de taak van de
wateringen meer multifunctioneel.
Regelt de bevoegdheid van de wateringen met als doel
in te staan voor de permanente afwatering van
lagergelegen
gronden.
Oorspronkelijk
was
dit
voornamelijk in functie van landbouw, maar sedert het
decreet integraal waterbeleid is de taak van de
wateringen meer multifunctioneel.
Deze richtlijn vormt het raamwerk voor integraal
waterbeheer van de Europese Unie en haar lidstaten. In
Vlaanderen gebeurt de omzetting van deze richtlijn via
het decreet integraal waterbeleid.
Legt de principes, doelstellingen en structuren vast voor
een duurzaam waterbeleid conform de bindende
bepalingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Via dit
decreet worden een aantal nieuwe instrumenten
ingevoerd die de overheid in staat moeten stellen een
effectief beleid inzake integraal waterbeheer te voeren.
Het waterbeheer wordt voortaan beschouwd per
deelbekken. Een van de elementen uit het decreet is de
‘watertoets’. De watertoets houdt in dat bij de beslissing
over een vergunning, plan of programma, rekening
gehouden wordt met de mogelijke nadelige gevolgen
ervan voor het watersysteem en voor de functies die het
watersysteem vervuld.
Dit besluit gaat uit van het principe dat hemelwater in
eerste instantie dient hergebruikt te worden, in tweede
instantie in de bodem infiltreert en in laatste instantie
vertraagd wordt afgevoerd. Het besluit is ondermeer van
toepassing op het bouwen of herbouwen van gebouwen
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Bijlagen

Data
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen
en
gescheiden
lozing
van
afvalwater en hemelwater
Krachtlijnen
voor
een 23/03/1999
geïntegreerd rioleringsbeleid

07/06/05 (BS 24/08/05)
Provinciale
stedenbouwkundige
verordening
inzake
afkoppeling
van
verharde
oppervlakten

Aanduiding kwetsbare zones Besluit Vlaamse Regering:
water
14/06/2002

Waterkwaliteitsdoelstellingen

Besluit Vlaamse Regering:
24/05/1983
(en
aanvullingen)

Regelgeving betreffende vrije 26/04/1996 en 18/072003
vismigratie
(BS 14/11/2003)

Fauna en flora
Decreet
betreffende
natuurbehoud
en
natuurlijke milieu

Inhoudelijk
Relevant
vanaf 75 m² dakoppervlakte, uitbreidingen vanaf 50 m²
dakoppervlakte
en
aanleg
van
verharde
grondoppervlaktes vanaf 200 m².
Dit besluit regelt de voorwaarden en de verhoudingen
waarin het Gewest bijdraagt bij de bouw en verbetering
van openbare riolen. Tevens werden een aantal codes
van goede praktijk (herwaardering van grachtenstelsels
en
hemelwaterputten
en
infiltratievoorzieningen)
toegevoegd aan de bestaande codes.
Het algemeen uitgangsprincipe is dat hemelwater in
eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede
instantie moet het resterende gedeelte van het
hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in
laatste instantie slechts een beperkt debiet vertraagd
wordt afgevoerd. Ook de plaatsing van de overloop van
de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan
dit principe te beantwoorden.
Met dit besluit neemt de Vlaamse regering maatregelen
tegen verontreiniging van meststoffen door VHA-zones
aan te duiden waarbinnen beperkingen gelden voor de
landbouwer die deze gronden gebruikt.
Met dit besluit werden door de Vlaamse regering de
oppervlaktewateren aangeduid die bestemd zijn voor de
productie van drinkwater, zwemwater, schelpdierwater
en viswater. Voor deze oppervlaktewateren gelden de
overeenkomstige milieudoelstellingen zoals bepaald in
hoofdstuk 2.3 van titel II van Vlarem.
In de Beschikking van de Benelux Economische Unie (26
april 1996) en in het Decreet Integraal Waterbeleid wordt
vooropgesteld dat in alle waterlopen van de
hydrografische stroomgebieden van de Benelux vrije
migratie van alle vissoorten mogelijk gemaakt wordt
tegen begin 2010.

Ja (o)

Ja (o)

Bespreking relevantie

Vooral de codes van goede praktijk met betrekking tot te
voorziene buffervolumes en infiltratiemogelijkheden zijn van
belang.

Dit komt aan bod binnen de disciplines Oppervlaktewater.

Nee

Ja (o)

Het wegtracé dwarst de Leibeek (B2096), dewelke als
waterkwaliteitsdoelstelling de basiskwaliteit heeft.

Nee

het Decreet: 21/10/1997 (en Dit decreet heeft tot doel een bescherming, ontwikkeling Ja (o, p)
het wijzigingen en aanvullingen) en herstel van het natuurlijk milieu te verwezenlijken.
Belangrijk hierbij zijn het standstil principe en de zorgplicht
(Art. 14). ): Tevens voorziet het in de afbakening van het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal
Verweving- en Ondersteunend Netwerk (IVON). Art. 16,
art. 26 bis en art. 36 ter leggen de opmaak van
respectievelijk een natuurtoets, VEN-toets en passende
beoordeling vast.

De omgeving van de Leibeek werd opgenomen in de
afbakening van het VEN-gebied ‘De Vallei van de Leibeek
tussen Boortmeerbeek en Wespelaar’ (GEN549). Het
stationsgebouw en de parking zijn eveneens opgenomen in
dit VEN-gebied. (Zie Kaart 16).
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Bijlagen

regelgeving inzake natuur en

Inhoudelijk
van Natuurgebieden die van belang zijn voor het behoud en
ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk milieu kunnen
door de Vlaamse regering worden aangewezen of erkend
als natuurreservaat
NATURA 2000 is het streven van Europa om een
Europese richtlijnen:
samenhangend Europees netwerk te vormen van
02/04/1979
gebieden en beschermingszones. Omvat speciale
21/05/1992
Werd omgezet in Vlaamse beschermingszones aangewezen in toepassing van de
wetgeving
via
het Europese Vogelrichtlijn 79/409/EEG (02/04/79) en
Habitatrichtlijn 94/43/EEG (21/05/92).
natuurdecreet
Decreet: 13/06/1990
Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer van
bossen in Vlaanderen.
Art. 90bis: ontbossing en compensatie
Besluit Vlaamse Regering: Doet aanbevelingen naar bermbeheer in functie van de
27 /06/1984
bescherming van fauna en flora
Decreet: 24/07/1991 (en Regelt het verstandig gebruik van wildsoorten ten
aanvullingen)
behoeve van de jacht.
5/9/2014,
in
Belgisch Grondige wijziging van de natuur- en boswetgeving
Staatsblad verschenen op
29/10/2014

bos
Ramsargebieden

Conventie: 2/02/1971

Vlaamse
en/of
natuurreservaten

Data
erkende Art.
32
en
natuurdecreet

NATURA 2000:
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn

Bosdecreet

Bermbesluit
Jachtdecreet
Decreet tot wijziging van de

33

Besluit van de Vlaamse Besluit Vlaamse Regering
Regering met betrekking tot 15/05/2009
soortenbescherming
en
soortenbeheer (het Soortenbesluit)

Relevant
Ja (o, p)

Bespreking relevantie
Het deelplan 1 en het projectgebied is deels gelegen in het
erkend
natuurreservaat
‘Haachtse
Leibeekvallei’
(Schoonbroek en Schorisgat)

Nee

Het plan- of projectgebied is niet gelegen in of in de
onmiddellijke
omgeving
van
een
speciale
beschermingszone (SBZ).

Ja (o, p)

Het wegtracé is gelegen aan de rand van Schorisgat, een
bosgebied.

Ja (o, p)

De wegbermen zullen na de werken overeenkomstig de
regelgeving moeten worden beheerd.

Nee
Ja

De Conventie van Ramsar heeft tot doel ‘het behoud en Nee
het oordeelkundig gebruik van alle watergebieden door
middel van plaatselijke, regionale en nationale acties en
internationale samenwerking, als bijdrage tot het tot stand
komen van een duurzame ontwikkeling in de gehele
wereld’
Op het Vlaamse niveau is de regelgeving inzake Beperkt
soortenbescherming geregeld in het soortenbesluit.
Dit soortenbesluit vervangt sinds 1 september 2009 de
Koninklijke besluiten van 16 februari 1976 (planten), 22
september 1980 (diersoorten uitgezonderd vogels) en 9
september 1981 (vogels).
Bepaalt dat het opzettelijk vangen, houden of doden van Beperkt
vleermuizen verboden is. Tevens dienen sites te worden
aangeduid en beschermd die belangrijk zijn voor
instandhouding van deze dieren (zoals ook voorzien in de
Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG (21 mei 1992).

Ondertekening conventie: 1
oktober 1990 door België en
op
03/05/2002
door
Vlaanderen
bekrachtigd
(trad
in
werking
op
02/062003)
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Decreet tot bescherming van Decreet: 03 maart 1976 (en De bescherming van monumenten, stads- en Nee
dorpsgezichten wordt geregeld door de wet van 7
monumenten,
stadsen wijzigingen)
augustus 1931, aangevuld door het Decreet van 3 maart
dorpsgezichten
1976 tot bescherming van Monumenten en Stads- en
Overeenkomst
voor
de
bescherming van vleermuizen
als
uitvloeisel
van
de
Conventie van Bonn

Wijziging regelgeving ontbossing en boscompensatie.
Relevantie wordt besproken in de discipline fauna en flora.

De relevantie zal nagegaan worden in de discipline fauna en
flora.

De relevantie zal nagegaan worden in de discipline fauna en
flora.

Er zijn geen beschermde landschappen, stads- en
dorpsgezichten aanwezig in de onmiddellijke omgeving (zie
Kaart 18).

293955_ stationsomgeving Haacht_v3_def.doc
Pagina 312 van 327

Bijlagen

Data

Decreet
betreffende
landschapszorg

Inhoudelijk
Dorpsgezichten, met latere wijzigingen. Dit decreet regelt
de bescherming, instandhouding, onderhoud en herstel
van monumenten, stads- en dorpsgezichten.

Relevant

de Decreet: 16 april 1996 (en Regelt de bescherming van landschappen en de Nee
aanvullingen)
instandhouding, het herstel en het beheer van
beschermde
landschappen,
ankerplaatsen
en
erfgoedlandschappen. Stelt maatregelen vast voor de
bevordering van
de algemene landschapszorg.
Ankerplaatsen kunnen worden aangeduid bij besluit van
de Vlaamse regering. Wanneer de bepalingen uit de
ankerplaatsen worden opgenomen in de ruimtelijke
uitvoeringsplannen,
spreekt
men
van
erfgoedlandschappen.

Decreet
houdende Decreet: 13 februari 2004
maatregelen tot behoud van
erfgoedlandschappen

Erfgoedlandschappen zijn gebaseerd op de aangeduide
ankerplaatsen, de meest waardevolle landschappen van
Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende
erfgoedelementen
(naast
landschappelijke
ook
monumentale
of
archeologische)
voorkomt.
De
ankerplaatsen
werden
geïnventariseerd
in
de
landschapsatlas. De Landschapsatlas geeft een
inventaris van de landschappelijke relictgebieden van
Vlaanderen.
Volgende
soorten
relicten
worden
onderscheiden: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten,
puntrelicten en zichten.
Decreet op het archeologisch Decreet: 30 juni 1993 en 28 Regelt de bescherming van het archeologisch
patrimonium
februari 2003
patrimonium. Vanaf 1 januari 2004 wordt het beheer en
beleid van het onroerend erfgoed in Vlaanderen (zowel
monumenten,
landschappen
als
archeologie)
waargenomen door het Agentschap R-O Vlaanderen.
Regionaal landschap
Art. 54 van decreet op Betreft een gebied met landschappelijke waarde en
natuurbehoud
waarrond op initiatief van de Provincie een
samenwerkingsverband
tussen
gemeenten
wordt
opgezet.
Heeft als doel de open ruimte zodanig in te richten dat
Beheer
open
ruimte, 27 juni 1984
alle facetten die in het gebied aanwezig zijn zich
ruilverkaveling, landinrichting
volwaardig kunnen ontwikkelen. VLM werd opgericht om
en natuurinrichting
deze taak tot landinrichting uit te voeren. Bij een
ruilverkaveling ligt de hoofdaandacht op de landbouw, bij
een natuurinrichting op het behoud van fauna en flora,
steeds rekening houdend met het multifunctioneel
buitengebied

Bespreking relevantie

In de onmiddellijke omgeving van het plan- en projectgebied
zijn geen ankerplaatsen of beschermde landschappen (zie
Kaart 19).

Ja (o)

De relevante relictzones, ankerplaatsen, lijn- en puntrelicten
worden aangeduid op Kaart 19 en komen verder aan bod in
de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie.
Het studiegebied is deels (ten noorden van de spoorlijn)
gelegen in de relictzone “Asbroek” (R20054).
Ten zuiden van het studiegebied op ongeveer 750m ligt de
relictzone ‘Broekbossen tussen Kampenhout en Tildonk’
(R20055).

Ja (o, p)

Maatregelen dienen te worden genomen om het
archeologisch bodemarchief te beschermen of te
onderzoeken. Hierop zal verder ingegaan worden bij de
discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

Ja (o)

Het plan- en projectgebied maakt onderdeel uit van het
Regionaal Landschap ‘Dijleland’. Projecten zijn gericht op
landschappelijke en ecologische versterking van de open
ruimte in het werkingsgebied.
Er
situeren
zich
geen
ruilverkavelingen
of
natuurinrichtingsprojecten in de omgeving.

Nee
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Conventie van Malta

Data
Conventie: 16 januari 1992

Inhoudelijk
Relevant
Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch Ja (o)
erfgoed.
Art.
5.3
van
dit
verdrag
stelt
dat
milieueffectrapportages en de daaruit voortvloeiende
beslissingen ten volle rekening houden met
archeologische vindplaatsen en hun context.

Bespreking relevantie
Maatregelen dienen te worden genomen om het
archeologisch bodemarchief te beschermen of te
onderzoeken. Hierop zal verder ingegaan worden bij de
discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

Art. 5.4 legt op om zorg te dragen, wanneer
bestanddelen van het archeologische erfgoed zijn
gevonden gedurende bouwwerkzaamheden.
In artikel 6.2. wordt bepaald passende maatregelen te
treffen om ervoor te zorgen dat bij grote particuliere of
openbare ontwikkelingsprojecten de totale kosten van
eventuele noodzakelijk daarmee verband houdende
archeologische verrichtingen worden gedekt door gelden
afkomstig uit de overheid- of privésector, al naargelang.
Op de begroting voor deze projecten dient eveneens een
post opgenomen te worden voor voorafgaande
archeologische studies en onderzoeken, voor beknopte
wetenschappelijke verslagen, alsmede voor de volledige
publicatie en registratie van de bevindingen.
Besluit van de administrateur- Besluit 5 oktober 2009
generaal
houdende
de
vaststelling van de inventaris
van het bouwkundig erfgoed

De inventaris van het bouwkundig erfgoed (‘Bouwen door Beperkt
de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het (o, p)
bouwkundig erfgoed in Vlaanderen’) vormt een
gebiedsdekkend
overzicht
van
het
bestaande
bouwkundige erfgoed – zowel beschermd als nietbeschermd – in Vlaanderen. De vaststelling van de
inventaris van het bouwkundig erfgoed leidt tot een
wettelijke erkenning van de objecten die opgenomen zijn.

Binnen de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie wordt de relevantie nagegaan.
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Bijlage 12-1: Beschrijving IFDM-Traffic
1. Inleiding
De sector verkeer levert voor de verontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5) belangrijke bijdragen aan de luchtverontreiniging in
Vlaanderen.
Met het verspreidingsmodel IFDM-traffic kunnen berekeningen worden uitgevoerd om de luchtkwaliteit langs snelwegen, gewestwegen en wegen in open
terreinen te bepalen. Dit model vormt een aanvulling op het model CAR-Vlaanderen en omgekeerd.
Het model IFDM-traffic heeft de mogelijkheid om verkeersintensiteiten te hanteren die afgestemd zijn op de multimodale modellen van het Vlaams
Verkeerscentrum. De emissieberekeningen van het wegverkeer gebeuren met MIMOSA, het emissiemodel voor wegverkeer van de Vlaamse Overheid.
IFDM-traffic bevat achtergrondconcentraties, maar de gebruiker kan ook eigen achtergrondconcentraties specifiëren.
De atmosferische dispersieberekeningen langs de wegen gebeurt met IFDM. Het IFDM-model is uitgebreid gevalideerd in tal van studies en is opgenomen als
referentiemodel in de Vlarem II wetgeving en het richtlijnenboek Lucht voor de opmaak van milieu-effect-rapporten. Het rekenmodel voldoet aan de
kwaliteitsvereisten vooropgesteld door de Europese Commissie over het gebruik van atmosferische dispersiemodellen.
De resultaten van het IFDM-Traffic bestaan uit indicatoren (jaargemiddelden, aantal overschrijdingen van korte termijnnormen, meest belangrijke
percentielwaarden) voor fijn stof (PM10), zeer fijn stof (PM2,5) en stikstofdioxide (NO2). IFDM-Traffic berekent deze indicatoren voor de luchtconcentratie op
basis van emissies berekend door het MIMOSA-model. De gebruiker kan kiezen uit huidige (2007-referentietoestand) en toekomstige (2015, 2020) situaties.
Ook de vlootsamenstellingen en de achtergrondconcentraties kunnen worden ingesteld.
Voor de voorliggende project-MER werd MIMOSA 4.3 toegepast in combinatie met de vlootsamenstelling v 2.0.
2. Algemene methodiek
Het MIMOSA-model berekent de emissies van het wegverkeer. Deze emissies worden nadien gebruikt door het IFDM-model voor de berekening van de
luchtconcentraties.
2.1

MIMOSA

Het model MIMOSA laat toe de luchtemissies van het wegverkeer te berekenen, zowel de uitlaatemissies (NO 2, PM10 en PM2,5) als de niet-uitlaatemissies
(slijtage wegdek, banden, remmen en resuspentie). MIMOSA gebruikt emissiefactoren van de COPERT IV methodologie. In IFDM-Traffic wordt de MIMOSA 4
versie gebruikt.
De emissies worden berekend op basis van volgende parameters.
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De weginfrastructuur: de XY-coördinaten (Lambert coördinaten) van het begin/einde van elk wegsegment, het wegtype (autosnelweg, landelijk en stedelijk) en
de hoogte van de weg t.o.v. het maaiveld (voor specificatie van bruggen).
De verkeersintensiteiten: de avondspitsintensiteiten (aantal/uur) op een gemiddelde werkdag, opgedeeld in licht vervoer en zwaar vervoer, per wegsegment.
De omrekening van spitsuurgegevens naar dagintensiteiten gebeurt intern in MIMOSA op basis van statistische tijdsfactoren per type weg.
De vlootsamenstelling: MIMOSA bevat de vlootsamenstellingen van de jaren 2007, 2015 en 2020, waaruit de gebruiker een selectie moet maken. De
vlootsamenstelling is gedifferentieerd naar brandstofsoort, motorinhoud en EURO-klasse en is verschillend per wegtype.

De snelheid: de free-flow snelheid is de meest aangewezen snelheid. De COPERT-emissiefuncties zijn snelheidsafhankelijk voor de meeste
luchtverontreinigende stoffen.

1.2.2 IFDM
Het IFDM model berekent de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen aan de hand van de windsnelheid, windrichting en atmosferische stabiliteit.
Het model maakt gebruik van volgende invoerparameters:
de meteorologische gegevens (op uurbasis): windsnelheid, windrichting en luchttemperatuur;
verkeersemissies (op uurbasis), zoals berekend met MIMOSA;
achtergrondconcentraties op uurbasis;
wegennetwerk: geografische ligging van de weg e.d.;
receptorlocaties.
Het IFDM-model berekent concentratievelden op grondniveau voor NO 2, PM10 en PM2,5 als uurgemiddelde concentraties. De tijdsresolutie per uur laat toe om
bijvoorbeeld de typische atmosferische stabiliteit in de ochtend (weinig menging) en de hoge verkeersintensiteiten tijdens de ochtendspits mee in rekening te
nemen en alzo een exacte berekening van percentielwaarden op jaarbasis te berekenen.
Voor de gebruiker zijn volgende parameters aanpasbaar:
Het rooster: grootte rooster, ligging van en afstand tussen rasterpunten, parameters van het lijnbron volgend rooster) en de locaties waarop
tijdsreeksen gemaakt moeten worden.
Achtergrondwaarden :Vlaamse referentiegegevens of eigen input.
Verontreinigende stoffen welke doorgerekend moeten worden (keuze tussen NO2, PM10 en PM2,5).
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Het IFDM verspreidingsmodel is een bi-Gaussiaans dispersiemodel dat gebruik maakt van de dispersieparameters van Bultynck-Malet, die typisch zijn voor
de atmosferische verspreidingscondities in Vlaanderen (en West Europa). Een typische modellering gebruikt tijdsreeksen op uurbasis van meteorologische
parameters en emissieconcentraties.
Het model berekent per receptorpunt een tijdreeks van immissieconcentraties veroorzaakt door alle bronnen en berekent daaruit het jaargemiddelde en de
percentielen voor uurgemiddelde of daggemiddelde concentraties.

1.2.3 RECEPTORROOSTER
Het IFDM-model is een analytisch model dat voor een willekeurige locatie (receptorpunt) de immissiebijdrage van een emissiebron berekent. De bepaling van
de receptorpunten voor een willekeurige configuratie van lijnbronnen (verzameling wegen) gebeurt in IFDM-Traffic als een combinatie van een regulier rooster
en een niet regulier. Het niet regulier rooster volgt de lijnbron (wegvak).
Het regulier rooster omvat het ganse studiegebied. Het niet-reguliere rooster volgt de wegen. De combinatie van beide roosters zorgt ervoor dat de hoge
gradiënten nabij de wegen worden gemodelleerd met een aanvaardbaar aantal roosterpunten. Het aantal receptorpunten bepaalt namelijk in grote mate de
rekentijd van een concentratieberekening.

1.2.4 DUBBELTELLINGCORRECTIE
In de buurt van grote wegen stel zich het probleem van dubbeltelling. Hier wordt de berekende bijdrage immers bij de IFDM-Traffic achtergrondconcentratie
geteld. Op deze locaties is de bijdrage van de weg echter niet verwaarloosbaar. In IFDM-Traffic wordt een correctiemethode toegepast om dubbeltellingen te
vermijden.
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Bijlage 12-2: Verkeersgegevens verwerkt in discipline lucht
In het kader van het voorliggend MER leverde de discipline Mobiliteit de verkeersintensiteiten van een aantal geselecteerde wegvakken. Een overzicht van de
bestudeerde wegen is weergegeven in onderstaande tabel. De verkeersintensiteiten in deze wegen zijn weergegeven in de volgende tabel en hebben
betrekking op avondspitsgegevens.
Tabel 1 Overzicht van de wegvakken waarin de verkeersintensiteiten werden bepaald
volgnr

Omschrijving

1

N21 ten noorden van de omleiding

2

Omleidingsweg

3

N21: Omleidingsweg - Wespelaarsebaan

4

N21: Wespelaarsebaan – rotonde E

5

N21: aftakking omleiding – spoorweg (noordzijde)

6

N21: spoorweg – aftakking omleiding (zuidzijde)-

Tabel 2 Overzicht van de verkeersintensiteiten in de geselecteerde wegen tijdens de avondspits (17h00 – 18h00). (Bron: discipline Mobiliteit).
volgnr

omschrijving wegvak

aantal voertuigen in avondspits
pw

vw

1027

94

Referentiesituatie
1

N21 ten noorden van de omleiding

2

Omleidingsweg

0

0

3

N21: Omleidingsweg - Wespelaarsebaan

1147

78

4

N21: Wespelaarsebaan – rotonde E

1229

144

5

N21: aftakking omleiding – spoorweg (N)

1027

94

6

N21: spoorweg – aftakking omleiding (Z)

1027

94

BAU
1

N21 ten noorden van de omleiding

1087

94

2

Omleidingsweg

1053

94
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volgnr

omschrijving wegvak

aantal voertuigen in avondspits
pw

vw

3

N21: Omleidingsweg - Wespelaarsebaan

1154

78

4

N21: Wespelaarsebaan – rotonde E

1237

144

5

N21: aftakking omleiding – spoorweg (N)

34

0

6

N21: spoorweg – aftakking omleiding (Z)

0

0

BAU worstcase +7%
1

N21 ten noorden van de omleiding

1173

105

2

Omleidingsweg

1139

105

3

N21: Omleidingsweg - Wespelaarsebaan

1240

88

4

N21: Wespelaarsebaan – rotonde E

1323

154

5

N21: aftakking omleiding – spoorweg (N)

34

0

6

N21: spoorweg – aftakking omleiding (Z)

0

0

Omrekeningen
Berekeningen met IFDM-traffic vereisen als invoer de spitsuurintensiteiten tijdens een gewone dag tijdens de avondspits (17h00 – 18h00). De aangeleverde
verkeersintensiteiten hebben betrekking op avondspitsgegevens zodat geen omrekeningen nodig zijn.
De intensiteiten in bovenstaande tabel worden gehanteerd als invoer van de avondspitsuurgegevens in het IFDM-traffic verspreidingsmodel.
Het totale wegtraject werd opgesplitst in een aantal rechte wegvakken. Hierdoor is het aantal lijnen in de invoertabel groter dan het aantal wegtrajecten.
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Bijlage 12-3: Invoergegevens IFDM-Traffic
Hieronder worden de invoergegevens voor IFDM-Traffic weergegeven. Het gaat hier over de basisinvoergegevens. De tunnel of brug is gekoppeld aan
wegsegment 3.
In het scenario van een tunnel werd aan wegsegment 3 een tunnelbestand gekoppeld, met als belangrijkste gegevens: lengte: 40 m; hoogte 6m en alleen
emissies via de tunnelingang en tunneluitgang (geen kokers).
In het scenario van een brug werd aan wegsegment 3 geen tunnelbestand gekoppeld en werd een hoogte van 6 m ingevoerd (emissies vinden plaats op een
hoogte van 6 m boven het maaiveld).
1 Referentiesituatie
De totale invoermatrix voor de berekeningen met IFDM-traffic zijn voor de referentiesituatie weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 1 Referentiesituatie. Invoergegevens voor IFDM-traffic
ID xa

ya

xb

yb

ZV

LV

wegtype

snelheid
(km/h)

hoogte

1

167557

184403

167287

184187

94

1027

3

70

0

2

167041

183990

166768

183786

78

1147

3

70

0

3

166768

183786

166079

183232

144

1229

3

70

0

4

167287

184187

167120

184058

94

1027

3

70

0

5

167041

183990

167120

184058

94

1027

3

70

0

Xa,ya: begincoördinaten wegvak; xb,yb: eindcoördinaten wegvak; ZV: zwaarvervoer; LV: licht vervoer

BAU
De totale invoermatrix voor de berekeningen met IFDM-traffic zijn voor het scenario BAU weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 2 Scenario BAU. Invoergegevens voor IFDM-traffic
ID

xa

ya

xb

yb

ZV

LV

wegtype snelheid hoogte
(km/h)

1

167557

184403

167287

184187

94

1087

3

70

0

2

167287

184189

167288

184006

94

1053

3

70

0

3

167288

184006

167287

183966

94

1053

3

70

0
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4

167287

183966

167285

183947

94

1053

3

70

0

5

167285

183947

167238

183923

94

1053

3

70

0

6

167238

183923

167041

183990

94

1053

3

70

0

7

167041

183990

166768

183786

78

1154

3

70

0

8

166768

183786

166079

183232

144

1237

3

70

0

9

167287

184187

167120

184058

0

34

3

70

0

2 BAU worstcase +7%
De totale invoermatrix voor de berekeningen met IFDM-traffic zijn voor dit scenario weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 3 Scenario BAU worstcase +7%. Invoergegevens voor IFDM-traffic
ID

xa

ya

xb

yb

ZV

LV

wegtype

snelheid
(km/h)

hoogte

1

167557

184403

167287

184187

105

1173

3

70

0

2

167287

184189

167288

184006

105

1139

3

70

0

3

167288

184006

167287

183966

105

1139

3

70

0

4

167287

183966

167285

183947

105

1139

3

70

0

5

167285

183947

167238

183923

105

1139

3

70

0

6

167238

183923

167041

183990

105

1139

3

70

0

7

167041

183990

166768

183786

88

1240

3

70

0

8

166768

183786

166079

183232

154

1323

3

70

0

9

167287

184187

167120

184058

0

34

3

70

0
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Bijlage 12-4: Broedvogelinventarisatie Schoonbroek en Schorisgat (Bron: De Meirsman 2007 en 2006, Natuurpunt Haacht, waarnemingen.be
periode 2012-2014)

Rode

Soorten

Lijst *

besluit

Aalscholver

NB

X

Appelvink

NB

X

Bergeend

NB

X

/

X

NB

X

Blauwe kiekendief
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bonte

Vogelricht
lijn bijlage I
X

Gevoeligheid voor
verstoring
**

Schoonbroek

Schorisgat

Broed Waarne Broed Waarne
vogel

mingen.

vogel

mingen.

2007

be

2006

be

1

X

4

X

1
X

4

X

3

X

A

X

5

NB

X

3

3

X

4

X
x

vliegenvanger
Boomklever

NB

X

1

3

X

Boomkruiper

NB

X

1

20

X

8

Boompieper
Boomvalk

X
X

B

X

3

0

x

NB

X

5

1

X

0

X

x

Bosrietzanger

NB

X

3

16

14

x

Bosuil

NB

X

3

1

1

x

0

1

Braamsluiper

NB

X

Exoot

X

Buizerd

NB

X

Ekster

NB

X

Brandgans

Fazant

3
X

0
3

X

13

X

3

14
29

18
0

Fitis

NB

X

3

1

NB

X

3

0

Fuut

NB

X

3

0

Gaai

NB

X

1

0

K

X

2

1

X

2

0

X

1

1

Fluiter

Gekraagde

X

1

x
X
X

X

X
0

X

roodstaart
Glanskop

X
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Rode

Soorten

Lijst *

besluit

Vogelricht
lijn bijlage I

Gevoeligheid voor
verstoring
**

Schoonbroek

Schorisgat

Broed Waarne Broed Waarne
vogel

mingen.

vogel

mingen.

2007

be

2006

be

X

Gierzwaluw

NB

X

2

0

Goudhaan

NB

X

1

15

0

Goudvink

B

X

3

0

0

Grasmus

NB

X

4

10

B

X

4
4

Graspieper
Grauwe gans

NB

X

Groene specht

NB

X

X

19

x
X

X

0
0

X

3

X

2

X

X

Groenling

NB

X

1

4

Grote bonte

NB

X

1

14

NB

X

3

0

X

0

X

5

X

11

X

0

X

specht
Grote gele
kwikstaart
Grote lijster
Grote zilverreiger

NB

X

/

X

2
X

0

Havik

NB

X

3

1

Heggenmus

NB

X

1

19

X

4

X

0

X

0

X

13

X
X

Holenduif

NB

X

1

3

1

Houtduif

NB

X

1

86

32

Houtsnip

NB

X

2

0

3

X

Huismus

A

X

1

3

3

X

IJsvogel

NB

X

Kauw

NB

X

Keep
Kerkuil

/

X

NB

X

X

1

1

1

12

X

0

X

3

1

0

X

2

X

0

X

0

X

Kievit

NB

X

3

11

x

7

X

Kleine Bonte

NB

X

2

2

x

1

X

Specht
Kleine karekiet
Kleine

NB

X

5

0

K

X

4

0

X
X

mantelmeeuw
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Knobbelzwaan

Rode

Soorten

Lijst *

besluit

Vogelricht
lijn bijlage I

Gevoeligheid voor
verstoring
**

Schoonbroek

Schorisgat

Broed Waarne Broed Waarne
vogel

mingen.

vogel

mingen.

2007

be

2006

be

NB

X

2

0

Koekoek

A

X

4

4

Kolgans

EXOO

X

X
3

0

X
X

T
Kokmeeuw

NB

X

2

0

X

Koolmees

NB

X

1

39

X

32

X

Koperwiek

/

X

X

0

X

X

0

X

Kraanvogel

/

Krakeend

V

Kramsvogel

B

Kuifmees
Kwartel
Matkop

3
X

2

X

0

X

0

X

NB

X

2

0

X

?

X

4

0

X

K

X

1

6

3

Meerkoet

NB

X

1

16

0

X

Merel

NB

X

1

47

29

X

4

12

Nachtegaal

K

X

Ooievaar

/

X

Pijlstaart
Pimpelmees

X

5

x

5

X

x

0

X

0

X

29

X

Z

X

4

0

NB

X

1

40

x
X

Putter

NB

X

1

0

Ransuil

NB

X

3

0

Rietgors

B

X

Rode wouw

Z

X

NB

X

Roek

X

X

2

0

5

0

x

3

0

X

34

X

0

X

0

X
X

Roodborst

NB

X

1

Roodborsttapuit

NB

X

3

Scholekster

NB

X

4

x

0

X

X

1

X

0

X

NB

X

2

0

X

/

X

2

0

X

Sijs
Slobeend
Smient

39

X

0

X
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Rode

Soorten

Lijst *

besluit

Vogelricht
lijn bijlage I

Gevoeligheid voor
verstoring
**

Schoonbroek

Schorisgat

Broed Waarne Broed Waarne
vogel

mingen.

vogel

mingen.

2007

be

2006

be

x

1

X

Sperwer

NB

X

1

1

Spotvogel

NB

X

2

0

Spreeuw

NB

X

2

21

Sprinkhaanzanger

NB

X

5

4

x

2

X

Staartmees

NB

X

2

17

X

3

X

X

1

X

20

X

Steenuil

NB

X

4

0

X

Tafeleend

NB

X

2

0

X

Tjiftjaf

NB

X

2

72

Torenvalk

NB

X

3

1

X

24

X

0

X

Tuinfluiter

NB

X

2

21

x

5

X

Vink

NB

X

2

34

X

21

X

7

X

Vuurgoudhaan

NB

X

2

0

Waterhoen

NB

X

1

26

/

X

Watersnip

Waterpieper

UB

X

Wespendief

NB

X

B

X

Wielewaal

X
X

5
X

X

4

1

3

1

x

X
X

19

X

Wilde eend

NB

X

1

41

Winterkoning

NB

X

1

81

46

2

1

Wintertaling

NB

X

1

Witte kwikstaart

NB

X

3

x

0
0

X

Zanglijster

NB

X

1

24

X

13

X

Zwarte kraai

NB

X

3

16

X

8

X

Zwarte mees

NB

X

/

X

Zwarte roodstaart

NB

X

Zwarte specht

NB

X

Zwartkop

NB

X

Zwarte ooievaar

1

X

X
X

X
2

4

x

1

X

2

1

X

0

X

2

77

X

32

X

* Rode Lijst broedvogels: NB: niet bedreigd, A: achteruitgaand, K: kwetsbaar, Z: zeldzaam, B: bedreigd
**Volgens Aeolus en Lisec 2001. Opmaak ecosysteemkwetsbaarheidskaart verstoring.
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Bijlagen

Bijlage 12-5: algemene veiligheidsvoorschriften ten aanzien van werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen en
hoogspanningsposten zoals geformuleerd door Elia
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