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Niet-technische samenvatting

7.1

Beschrijving van het plan

7.1.1 Motivering en visie
Met de afbakening van de kleinstedelijke gebieden wordt invulling gegeven aan de bindende bepalingen van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Asse is in het RSV geselecteerd als kleinstedelijk gebied (KSG)
op provinciaal niveau, waardoor het de opdracht van de provincie is om dit KSG af te bakenen.
De afbakening resulteert in een gesloten grenslijn die losstaat van de bestaande administratieve grenzen. De
afbakeningslijn zal een beleidsmatige betekenis hebben: binnen de grenslijn voert men een stedelijk gebiedbeleid (alwaar het wenselijk is de kwantitatieve behoefte inzake woningbouw, economische activiteiten en
andere activiteiten op te vangen); buiten deze lijn voert men een buitengebiedbeleid. Het afbakeningsproces
vormt ook de basis voor strategische projecten (acties) van o.a. provinciaal niveau die in het stedelijk gebied
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versterken. Het eindrapport van de visienota voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse werd in
maart 2013 voorgelegd aan de Provincie en aan de gemeente Asse, en vormde de basis voor onderhavig planMER.
Asse vormt binnen de Vlaamse Ruit een rustig groen gebied met mooie vergezichten, dat echter onder sterke
verstedelijkingsdruk staat vanuit Brussel. De goede bereikbaarheid vanuit de hoofdstad en het landelijke
karakter geven Asse bijzondere kansen als groene woonbestemming. De verstedelijkingsdruk is een uitdaging,
maar ook een kans: de nabijheid van voorzieningen en werkgelegenheid in Brussel maakt dat Asse een
geliefde plek is om te wonen in de toch landelijke omgeving. Voor de omliggende gemeenten speelt Asse een
rol met haar voorzieningen in het centrum: de goed uitgeruste kern, en de sublokale betekenis van de handel
en van diensten als het OLV Ziekenhuis en de scholen.
Inzake landschappelijke structuur is de bijzondere kwaliteit van Asse de nabijheid van de landelijke omgeving.
Deze bestaat enerzijds uit een verwevenheid van lintbebouwing met velden, anderzijds uit de vergezichten die
geboden worden over kouters en beekdalen. Uitgaande van de groengebieden, beekdalen, steilranden en
waardevolle open ruimtes, kunnen voorwaarden gesteld worden aan eventuele toekomstige ontwikkelingen.
Hierbij wordt gedacht aan het beschermen van zichten, open ruimtes en langzaamverkeersverbindingen, om
het landschap toegankelijk te houden.
Bij het aangeven van mogelijke woonontwikkelingen in Asse, en de manier van verkavelen ervan, moeten
heldere keuzes gemaakt worden om deze woonprojecten iets te laten toevoegen aan de kleinstedelijke structuur van Asse. De belangrijkste doelen hierbij zijn het creëren van een verdichting van de stad om het
omringende landschap te vrijwaren en bewoners dichtbij voorzieningen en openbaar vervoer te laten wonen,
en het open houden van zichtlijnen of langzaamverkeersroutes om het contact met het landschap te
behouden en een groen karakter aan de stad te bieden.
Inzake bedrijvigheid wordt de ontwikkeling van een volledig nieuwe bedrijvenzone in Asse niet wenselij
geacht, noch vanuit landschappelijk, noch vanuit mobiliteitsstandpunt. Daarom wordt ervoor geopteerd om
enkel te kijken naar de mogelijkheden om de bestaande KMO-zone Mollem uit te breiden met respect voor de
ruimtelijke – vnl. landschappelijke – randvoorwaarden, en dit te combineren met een “strategisch project”
t.h.v. de corridor tussen de KMO-zone en het stedelijk weefsel van Asse, waardoor deze zone een “poort”
voor het kleinstedelijk gebied Asse wordt.
Inzake detailhandel wordt geopteerd voor een opwaardering en verdichting van de bestaande winkelconcentraties Asse-centrum, Nerviërsstraat en Brusselse Steenweg. Voor het deelgebied Nerviërsstraat wordt de
opwaardering en verdichting van de detailhandel geïntegreerd in een volledige herstructurering van dit gebied
in functie van grootschalige stedelijke functies, waaronder het nieuw gerechtshof van het gerechtelijk
arrondissement Halle-Vilvoorde. Een andere zone voor groot-schalige stedelijke functies is de Asphaltco-site.
De mogelijkheid wordt onderzocht om deze site uit te breiden op een landschappelijk verantwoorde manier.
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De wegeninfrastructuur van Asse is organisch gegroeid, vnl. rekening houdend met de topografie. Dit heeft er
wel voor gezorgd dat veel doorgaand verkeer door het centrum van Asse rijdt, met ernstige verkeersoverlast
tot gevolg. Er wordt al lang nagedacht over de aanleg van een rondweg rond Asse, die is bedoeld om het
bestaand wegennet, in het bijzonder in het centrum, te ontlasten. Omdat een rondweg rond Asse deels door
kwetsbaar landschap zal lopen, is een goede landschappelijke inpassing van groot belang. Het gaat daarbij om
de omgang met reliëf, zichtbaarheid, gehoor, en het intact laten van beken en natuurwaarden. Een bijzondere
schakel in het infrastructurele netwerk vormt het treinstation, waarnaast het busstation binnenkort zal
uitbreiden, waar een fietstunnel wordt aangelegd en waarnaast een pendelparking ontwikkeld wordt.
Bovendien ligt het station aan het oostelijk uiteinde van de rondweg, een reden om stedelijke intensivering te
stimuleren in de stationsomgeving.
Deze visie leidde tot een ontwerp van gewenste ruimtelijke structuur (zie figuur 2-3). De afbakeningslijn van
het KSG die op deze en andere kaarten in deze kennisgeving is afgebeeld, is nog louter indicatief. In principe
zal ze zoveel mogelijk de bestaande juridische (gewestplan) en morfologische grenzen volgen. Het milieuonderzoek in onderhavig plan-MER zal mede bepalend zijn voor het verloop van de afbakeningslijn.

Concept gewenste ruimtelijke structuur KSG Asse

7.1.2 Visie en programma voor de belangrijkste beleidsthema’s
7.1.2.1 Wonen
Voor Asse is er vanuit het PRS voor de planperiode 1991-2007 een minimale taakstelling van 1833 bijkomende
woningen opgenomen, te verdelen over het KSG Asse, het deel van de gemeente dat binnen het afgebakende
VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel) valt (Zellik en omgeving) en het buitengebiedgedeelte van de
gemeente. Op basis van evenredige verdeling kwam dit voor het (voorlopig afgebakend) KSG neer op 591
woningen, terwijl er in realiteit slechts 495 gezinnen zijn bijgekomen (tekort van 96 woningen). Voor de planperiode 2007-2017 werd de taakstelling van het KSG Asse bepaald op 214 à 250 wooneenheden. Inclusief de
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inhaalbeweging voor de periode 1991-2007 bedraagt de totale taakstelling 2007-2017 van het KSG Asse aldus
310 à 346 wooneenheden.
Deze taakstelling werd vervolgens afgewogen t.o.v. het potentieel woningaanbod in woongebied en woonuitbreidingsgebied binnen het voorlopig afgebakend KSG Asse. Dit aanbod werd voor 2008 ingeschat op 1511
potentiële woningen, waarvan 374 individuele kavels langs uitgeruste weg (deels al gerealiseerd) en 1137 in
grotere “binnengebieden”, waarvan 862 in deels al gerealiseerde verkavelingen en andere concrete woonprojecten. Kortom, het sinds 2007 gerealiseerde en op korte termijn voorzien bijkomend woningaanbod is
meerdere malen groter dan de taakstelling voor het KSG.
M.b.t. huisvesting moet i.k.v. het afbakeningsproces dus enkel een stimulerend beleid gevoerd worden om
ervoor te zorgen dat de geplande en vergunde woonprojecten, die het KSG versterken en bijdragen aan de
trendbreuk, ook daadwerkelijk gerealiseerd worden binnen de planperiode, en daarbij woondichtheden
aanhouden die passen binnen hun omgeving. Er hoeven in principe geen bijkomende woongebieden bestemd
te worden, al is dit wel mogelijk, met name in de restgebieden die zullen ontstaan tussen het bestaand woonweefsel en de aan te leggen rondweg. Hiermee wordt ingespeeld op woon- en andere stedelijke ruimtebehoeften op langere termijn, en wordt het niet bebouwen en herbestemmen tot open ruimtegebied van een
aantal woon(uitbrei-dings)gebieden aan de zuid- en westrand van het KSG gecompenseerd.

7.1.2.2 Bedrijvigheid
De taakstelling inzake bedrijvigheid voor het KSG Asse voor de periode 1994-2007 werd in het PRS vastgelegd
op een minimum van 15 ha en een streefcijfer van 45 ha, en dit buiten het VSGB. M.a.w. de bestaande bedrijventerrein Broekooi, Doornveld, Relegem, Horing en Researchpark, allen gelegen binnen de afbakeningslijn
van het VSGB, en hun omgeving komen niet in aanmerking voor het vervullen van deze taakstelling. Maar een
eerste landschappelijke afweging gaf aan dat de ontwikkeling van een volledig nieuwe bedrijvenzone in Asse
niet aangewezen is. Ook vanuit mobiliteitsstandpunt wordt een aanzienlijke toename van vrachtverkeer
doorheen de gemeente niet wenselijk geacht. Daarom wordt ervoor geopteerd om bovenstaande harde
taakstelling los te laten en te focussen op de uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande KMO-zone Mollem,
rekening houdend met de historische landschappelijke structuren. De KMO-zone wordt verbonden met het
eigenlijk stedelijk gebied via een zgn. “strategisch project”, dat een “poort” voor beide vormt.
In het plan-MER wordt onderzocht hoe binnen het KSG Asse 15 à 25 ha bijkomende bedrijvigheid zou kunnen
gerealiseerd worden via uitbreiding en optimalisering van KMO-zone Mollem en andere bestaande activiteitenzones, rekening houdend met de ruimtelijke – vooral landschappelijke – en verkeerskundige randvoorwaarden.

7.1.2.3 Rondweg rond het centrum van Asse
De aanleiding om een rondweg aan te leggen rondom Asse is het feit dat er door de grote verkeersintensiteit
op de steenweg N9 doorheen de kern van Asse een ernstig probleem optreedt met de (verkeers)leefbaarheid
in het centrum. Een rondweg kan het centrum terug leefbaar maken en kansen bieden voor stedelijke ontwikkeling, die momenteel gehypothekeerd worden door de slechte verkeerssituatie.
Tegelijkertijd kan de rondweg ervoor zorgen dat het doorgaand verkeer vlotter door/rond Asse geraakt. Het
oplossen van alle doorstromingsproblemen voor het doorgaand verkeer is echter NIET de hoofddoelstelling
van de rondweg. Een te vlotte doorstroming wordt zelfs niet wenselijk geacht, omdat dit aanzuigeffecten
genereert, waardoor de N9 als alternatieve (sluip)route voor de E40 tussen Aalst en Brussel zou fungeren.
Bepaalde activiteiten kunnen gesitueerd worden aan of in de buurt van de nieuwe verbinding. De rondweg
kan ook een nieuwe begrenzing betekenen van het stedelijk weefsel en biedt de mogelijkheid om dit stedelijk
weefsel ruimtelijk af te werken. Gezien de hoge landschappelijke waarde van het open ruimtegebied rond
Asse, moet bijzondere aandacht besteed worden aan moet de rondweg landschappelijk zo goed mogelijk
ingepast worden zodat hij zo min mogelijk afbreuk doet aan de waardevolle bestaande landschappelijke
structuur.
Het dossier van de rondweg van Asse heeft een lange voorgeschiedenis, die eind jaren ’70 begon toen de
geplande autoweg A11 Brussel-Zelzate, met afrit in Asse, definitief werd geschrapt. De zoektocht naar een
geschikte lokale omleidingsweg leidde uiteindelijk tot een tracé dat een relatief kleine driekwartsring rond het
stadscentrum vormt, en dat in 2000 door de Vlaamse regering werd vastgelegd in een gewestplanwijziging. De
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eerste fase van deze rondweg, het gedeelte tussen de N9 t.h.v. het station en Huinegem, werd in 2008
afgewerkt. De tweede en derde fase, tussen Huinegem en de N285, werden evenwel tot op heden niet
gerealiseerd, omdat de gewestplanwijziging die het tracé vastlegde in 2009 werd vernietigd door de Raad van
State. Daarom werd beslist om het onderzoek naar de rondweg en zijn alternatieven te hernemen in het kader
van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Asse en dus ook in onderhavig plan-MER. Het gekozen
tracé zal vastgelegd worden in het PRUP Afbakening KSG Asse.
Het geschrapte gewestplantracé wordt in dit plan-MER onderzocht als voorgenomen activiteit. Er zijn in de
loop der jaren evenwel talrijke andere tracés/tracégedeelten voorgesteld. Deze worden allemaal op gelijkwaardige wijze als het gewestplantracé worden onderzocht (zie onderstaande kaart).

Overzicht tracéalternatieven rondweg (+ indicatief tracé geschrapte autoweg A11)

7.1.2.4 Circulatiemaatregelen in Asse-centrum
De realisatie van de rondweg alleen zal wellicht niet volstaan om de hoeveelheid verkeer in Asse-centrum zeer
sterk te reduceren en de leefbaarheid van het centrum te herstellen. Daarnaast zijn doorgedreven verkeersleefbaarheidsmaatregelen in het centrum zelf noodzakelijk. De rondweg laat toe om in het centrum drastische
circulatiemaatregelen te treffen, die in de huidige toestand niet mogelijk zijn bij gebrek aan alternatieve
routes. Het doorgaand verkeer doorheen Asse en een deel van het bestemmingsverkeer kan immers omgeleid
worden via de rondweg, terwijl toch de bereikbaarheid gegarandeerd blijft.
Anderzijds zal en mag de rondweg niet gerealiseerd worden zonder implementatie van het circulatieplan.
Zoniet is de kans immers groot dat een belangrijk deel van het (doorgaand) verkeer niet de rondweg zal
nemen maar de wegen door het centrum (met vlottere doorstroming) zal blijven gebruiken, omdat deze nog
altijd de kortste route bieden.
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De circulatiemaatregelen (“knippen”) werden uitgewerkt in het Mobiliteitsplan Asse (Technum, 2014) en
maken intrinsiek geen deel uit van het afbakeningsproces van het KSG Asse. Ten aanzien van het plan gaat het
dus “maar” om een ontwikkelingsscenario, maar omdat de realisatie en de mobiliteits- en leefbaarheidseffecten van de rondweg zoals gezegd onverbrekelijk gekoppeld zijn aan deze circulatiemaatregelen, worden
deze ingrepen toch onderzocht in het plan-MER als volwaardig planonderdeel.

7.1.2.5 Stadsrandbos
In de sterk verstedelijkte rand van Brussel is er een grote behoefte aan toegankelijk groen op wandel- en
fietsafstand van de woonkernen. Daarom wordt in dit MER onderzocht of en waar in (de directe omgeving
van) het KSG Asse één of meerdere openbaar toegankelijke bos- en parkgebieden kunnen worden ontwikkeld
met voldoende oppervlakte en robuustheid (richtwaarde 100 ha, absolute ondergrens 50 ha).
Daarbij werden drie zoekzones onderzocht op hun ruimtelijke milieueffecten, alle drie gelegen buiten HAG
(herbevestigd agrarisch gebied):
•

Zoekzone Wolfrot: open kouter en beekvallei tussen Asse-centrum, KMO-zone Mollem en woonkern
Walfergem, aansluitend op bestaande bebossing langs de beek en rond kasteel Wolfrot

•

Zoekzone Putberg: Putberg met omliggende valleien van de Kleine Wijtsbeek en de Broekebeek

•

Zoekzone Hoogpoort: ten zuiden van wijk Boekfos tot en met kasteeldomein Hoogpoort

Hier-bij moet benadrukt worden dat een stadsrandbos geen massief, aaneengesloten bos impliceert, maar
ook ruimte biedt voor open (grazige) plekken en zichtassen.

7.1.3 Deelplannen van het PRUP
Volgende onderdelen van het programma zullen als deelplannen worden opgenomen in het PRUP Afbakening
KSG Asse:
•

de afbakeningslijn;

•

de rondweg;

•

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

•

de herstructurering van deelgebied Nerviërsstraat in functie van grootschalige stedelijke functies ;

•

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

•

de herbestemming van bepaalde onbebouwde woon(uitbreidings)gebieden die buiten de afbakeningslijn van het KSG komen te liggen tot (agrarisch) open ruimtegebied;

•

de mogelijke uitbreiding van de Asphaltco-site.

Mogelijks worden meerdere van deze herbestemmingen gecombineerd in één deelplan.
Alle korte termijn woonontwikkelingen in Asse-centrum en de opwaardering van de winkelconcentraties Assecentrum en Brusselse Steenweg zijn realiseerbaar binnen het huidig juridisch kader, en vereisen dus geen herbestemming. Indien latere woon- of andere stedelijke projecten binnen het KSG wel een herbestemming
zouden vereisen, kan dit geregeld worden via een gemeentelijk RUP. Ter uitvoering van het circulatieplan voor
Asse-centrum, die buiten het eigenlijk afbakeningsproces staat, zijn evenmin herbestemmingen nodig.
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7.2

Beschrijving van de milieueffecten – ruimtelijke disciplines
M.b.t. het planonderdeel “rondweg” worden alle tracéalternatieven per tangent individueel beoordeeld voor
de vijf ruimtelijk disciplines (bodem en grondwater, oppervlaktewater, fauna en flora, landschap en erfgoed
en mens – ruimtelijke effecten). Op basis van deze beoordeling worden per tangent de 1 à 2 meest redelijke
en kansrijke alternatieven geselecteerd voor verder (verkeersgerelateerd) onderzoek. Waar nodig worden de
geselecteerde tracés verder geoptimaliseerd om hun ruimtelijke impact te minimaliseren.

7.2.1 Bodem en grondwater
7.2.1.1 Bestaande toestand
Uit de bodemkaart blijkt dat de bodem in het KSG Asse en omgeving voor het overgrote deel uit droge leem
bestaat. De beekvalleien worden ingenomen door vochtige tot natte leem. De topografie en bodemgesteldheid van Asse wordt sterk bepaald door de stratigrafie van de onderliggende tertaire lagen, in het bijzonder
door de klei van het Lid van Ursel/Asse (Laat-Eoceen). De resistentie en helling in NO richting van (vnl.) deze
kleilaag heeft een asymmetrische heuvelrug, de zgn. cuesta van Asse, doen ontstaan met een hoogte van 75 à
85m TAW. Op de relatief vlakke topzone van de cuesta en in de beek-valleien bedraagt de dikte van het
kwartair leemdek 6 à 10m, maar in de hellende zones daartussen is de dikte veel beperkter.
De grondwatertafel bevindt zich vnl. in de quartaire deklaag of – in de zones met zeer dun quartair – in de
onderliggende zandige tertiaire formaties. De ondoorlatende kleilaag van het Lid van Ursel/Asse vormt de
ondergrens van de grondwatertafel. Op de grondwaterkwetsbaarheidskaart is heel het KSG Asse en omgeving
gekarteerd als “weinig kwetsbaar” (type Cc). Het plangebied, de tracéalternatieven en omgeving zijn in hun
geheel niet infiltratiegevoelig, als gevolg van de lemige of kleiige ondergrond. De alluviale kleiafzettingen in de
beekvalleien zijn zeer grondwaterstromingsgevoelig, alle overige gronden zijn matig grondwaterstromingsgevoelig. Vanwege het sterke reliëf is het grootste deel van het KSG Asse (sterk) erosiegevoelig.
Een beperkt aantal bodemverontreinigingen (cfr. OVAM-dossiers) en grondwaterwinningen zijn relevant voor
bepaalde planonderdelen of rondwegtracés.

7.2.1.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
Met betrekking tot de rondwegtracés kunnen in functie van het beperken van het grondverzet de twee
kortste tracés, resp. N1 en W1 (gewestplantracés), als het meest kansrijk beoordeeld worden. Voor de
oosttangent is dit het nulalternatief (bestaand segment O1). Bij de noord- en westtangent zal er in alle tracés
een grondtekort optreden (ophoging > uitgraving). Bij geen van de tracés zijn significant negatieve effecten te
verwachten inzake stabiliteit, verontreinigingen, grondwaterstromingen of erosiegevoeligheid. Bij de diepe
uitgravingen (ca. 7m-mv) zullen normaliter geen problematische grondwaterdalingen optreden bij tracés
W1/N1 en N2/N3, maar wel bij tracé N5 (gevoelige vegetatie op de steilrand t.h.v. Koereit). In functie van de
stabiliteit van de sleufwanden wordt voorgesteld om het uitstromend grondwater achter het talud op te
vangen in een drain.
Wat de geoptimaliseerde tracévarianten betreft, is er voor W1bis en W5bis geen significante effectverschil,
scoort N1bis iets beter dan N1 qua grondverzet, en heeft B1ter duidelijk negatievere effecten qua grondverzet
en grondwater (uitgraving tot onder de grondwatertafel >> bemaling nodig, ondoorlatende taludwand om
uitstroming van grondwater te vermijden).
Overige planonderdelen
Bebossing van landbouwgrond i.k.v. een stadsrandbos heeft positieve effecten op bodemkwaliteit en erosiegevoeligheid. De andere planonderdelen (woonprojecten, uitbreiding bedrijventerrein Mollem, “scharnierproject” en verdichting zone voor grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat,…) zullen in principe geen
significant negatieve effecten hebben op bodem en grondwater, mits voldaan wordt aan de voorschriften van
VLAREBO, VLAREMA en het Hemelwaterbesluit.
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7.2.2 Oppervlaktewater
7.2.2.1 Bestaande toestand
Het KSG Asse ligt op de waterscheidingskam, gevormd door de cuesta van Asse, tussen het bekken van de
Dender (deelbekken Bellebeek) en de Beneden-Schelde (deelbekken Vliet). Er zijn geen bevaarbare waterlopen gelegen binnen het plangebied. Op de watertoetskaart zijn alle beekvalleien in de omgeving van Asse,
overeenkomend met de vochtige en natte leembodems, aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. Delen
van de valleien van de Grote Molenbeek, de Nieuwe Molenbeek en de Overnellebeek zijn daarenboven
effectief overstromingsgevoelig.
De waterkwaliteit van drie waterlopen in het studiegebied is gekend via het meetnet van de VMM (Grote
Molenbeek, Bollebeekvliet en Waalborrebeek). Van deze drie beken heeft enkel de Bollebeekvliet een redelijke waterkwaliteit. De gemiddelde structuurkwaliteit van de beken ten ZW van Asse, die afwateren op de
Bellebeek is beduidend beter dan die van de beken die naar het NO afwateren via de Grote Molenbeek, met
grote delen van de Grote Molenbeek zelf als uitzondering op deze regel.
inzake waterzuivering is het studiegebied verdeeld over de zuiveringsgebieden van RWZI Liedekerke (Denderbekken) en RWZI Asse-Bollebeek (bekken Beneden-Schelde).

7.2.2.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
Alle rondwegtracés kruisen één of meerdere waterlopen die van de waterscheidingskam, gevormd door de
cuesta van Asse, naar het NO en ZW stromen, en lopen over meerdere honderden meters tot kilometers doorheen overstromingsgevoelig gebied.
Bij de noordelijke en westelijke tracés gebeurt dit vrijwel overal in ophoging, aangezien de smalle beekvalleien
te steile hellingen hebben t.a.v. het lengteprofiel van de rondweg. Deze doorsnijding wordt niet als een
negatief effect beoordeeld, omdat het wegtalud een barrière vormt die het van de cuesta afstromend water
buffert en aldus de overstromingsproblemen stroomafwaarts beperkt. De doorstroomcapaciteit van de beken
die onder de rondweg doorlopen moet wel dusdanig gekallibreerd worden dat geen bijkomende stroomopwaartse overstromingsproblemen ontstaan (vnl. t.h.v. bestaande en geplande bebouwing). Terwijl de meeste
tracés de overstromingsgevoelige beekvalleien dwarsen, loopt tracé N1 grotendeels in de lengterichting door
de vallei van de Krameibeek. Om de impact op de waterhuishouding maximaal te beperken, wordt voorgesteld om dit tracé enigszins naar het noorden op te schuiven (N1bis, zie verder).
De varianten voor de oosttangent O2, O3 en O4 lopen door vlakker gebied en doorsnijden de overstromingsgevoelige gebieden grotendeels op maaiveld. Vanwege de potentieel negatieve effecten die hiermee gepaard
gaan, gaat de voorkeur vanuit de discipline oppervlaktewater duidelijk uit naar het nulalternatief, tracé O1.
Via voldoende ruim gedimensioneerde langsgrachten en/of riolen, die tevens als buffer voor het van de
cuesta afstromend water fungeren, moeten de effecten van de bijkomende weg-verharding opgevangen
worden. Infiltratiestroken en eventueel olie- en slibvangers moeten verontreiniging van het oppervlaktewater
vanaf de weg vermijden. Bij weggedeelten in sleuf moet afstromend hemelwater opgevangen en afgevoerd
worden aan de bovenzijde van de taluds.
Wat de geoptimaliseerde tracévarianten betreft, scoren W1bis en N1bis beter dan de basisvariant (minder
impact op overstromingsgevoelig gebied). Variant N1ter (met tunnel onder de spoorweg) heeft negatievere
effecten dan N1, en moet maximaal in de steilrand ingegraven worden, door een dijk afgescheiden worden
van de beekvallei. Het afstromend hemelwater vanaf Marlier moet opgevangen worden in een gracht en over
het tunneldak naar de beekvallei geleid worden.
Overige planonderdelen
De andere planonderdelen (woonprojecten, uitbreiding bedrijventerrein Mollem en verdichting zone voor
grootschalige stedelijke functies Nerviërsstraat, eventuele uitbreiding Asphaltco-site) zullen in principe geen
significant negatieve effecten hebben op oppervlaktewater, mits voldaan wordt aan de voorschriften van het
Hemelwaterbesluit en inzake afvoer van afvalwater. Bij het “scharnierproject” zal bijkomende buffering en/of
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infiltratie nodig zijn vanwege de ligging in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Bij de uitbreiding van KMOzone Mollem moeten de beekvalleien van de Gerstebeek en de Bollebeekvliet zeker gevrijwaard blijven.
Woonontwikkeling in overstromingsgevoelig gebied (dalhoofden), in casu naast het atheneum, in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en P. Ascanusstraat, wordt weinig wenselijk geacht en sowieso aan strengere
buffer- en infiltratievoorwaarden onderworpen. Dit geldt ook voor de zones tussen noordtangent N1 en het
bestaand woongebied en tussen de Merchtemsebaan en de Mollemseweg als potentiële woonuitbreiding. De
zone tussen de Mollemseweg en de vallei van de Krameibeek komt hiervoor wel in aanmerking.
Bebossing van (vnl.) landbouwgrond i.k.v. een stadsrandbos heeft een positief effect op de oppervlaktewaterkwaliteit en –kwaliteit. In zoekzone Wolfrot kan de ontwikkeling van een stadsrandbos gepaard gaan met het
terug open leggen van de Bollebeekvliet langs Langeweide.

7.2.3 Fauna en flora
7.2.3.1 Bestaande toestand
Er zijn geen beschermde natuurgebieden – speciale beschermingszones (habitat- of vogelrichtlijngebieden),
VEN-gebieden en/of natuur- of bosreservaten – binnen het plangebied. Ca. 1,5km ten NW van het KSG Asse
bevindt zich het Kravaalbos, dat deel uitmaakt van habitatrichtlijngebied BE2300007 “Bossen van de Vlaamse
Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” en het VEN-gebied “Kravaal- en Herenbos”.
Uit de Biologische Waarderingskaart (BWK) blijkt dat binnen de voorlopige afbakeningslijn van het KSG Asse
weinig of geen biologisch waardevolle elementen voorkomen, met uitzondering van het valleigebied Witteramsdal tussen het stadscentrum en de wijk Boekfos. Daar staat tegenover dat er heel wat biologisch (zeer)
waardevolle elementen voorkomen in de open ruimte rond het KSG (beekvalleien, kasteelparken en beboste
topzones). Volgens de Vogelatlas zijn er geen broed- of pleisterplaatsen, noch seizoen-, voedsel- of slaaptrekroutes in de directe omgeving van het studiegebied.
Op de ecosysteemkwetsbaarheidkaart kunnen rond het KSG vier grotere gebieden onderscheiden worden
met een (relatief) hoge ecosysteemkwetsbaarheid (Putberg, Kartelobos, Grote Molenbeek en haar zijbeken en
heel de zone tussen Asse en de E40, met uitlopers tot aan de wijk Boekfos). Daarnaast zijn er drie kleinere
relatief kwetsbare entiteiten binnen het KSG (Witteramsdal, park van kasteel Waalborre en Broekebeekvallei).

7.2.3.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
Inzake de rondwegtracés kunnen voor fauna en flora volgende conclusies getrokken worden:
•

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

•

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

•

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

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

7.2.4 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
7.2.4.1 Bestaande toestand
Volgens de Landschapsatlas behoort het studiegebied in zijn geheel tot het traditioneel landschap “Land van
Asse”. Rond het plangebied liggen drie Ankerplaatsen, die plaatselijk tot binnen de voorlopige afbakeningslijn
van het KSG reiken en doorsneden worden door een aantal rondwegtracés: A20001 Kobbegem en Bollebeek
(ten O), A20022 Putberg (ten W) en A20023 Vrijhoutbos en Moretteberg (ten Z). Deze Ankerplaatsen overlappen gedeeltelijk met drie Relictzones die aan het KSG grenzen. Ca. 1,5 km ten NW van het plangebied ligt
het Kravaalbos, dat zowel een Ankerplaats als een Relictzone is. Daarnaast zijn twee lijnrelicten en zeven
puntrelicten relevant voor het KSG.
Binnen de voorlopige afbakeningslijn van het KSG komt één beschermd dorpsgezicht (Domein Waalborrepark)
en 6 beschermde monumenten voor. In de omgeving van het plangebied komen nog een aantal beschermde
landschappen (Kravaalbos en Domein De Morette) en dorpsgezichten (gehucht Bollebeek, dorpskom Mollem
en omgeving Hoge Kamer). 18 waardevolle doch niet beschermde gebouwen, opgenomen in de Inventaris van
het Bouwkundig Erfgoed (IOE), kunnen significant beïnvloed worden door één of meerdere rondweg-tracés of
door de uitbreiding van KMO-zone Mollem.
Uit de Centrale Archeologische Inventaris (CAI), aangevuld met gegevens aangeleverd door archeologe K.
Magerman, blijkt dat Asse zeer rijk is aan archeologische sites en vondsten, vooral gekoppeld aan haar (pre-)
Romeins verleden (Romeinse vicus op de cuesta t.h.v. Nerviërslaan-Kalkoven, Keltisch oppidum op Putberg).

7.2.4.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
Inzake de rondwegtracés kunnen voor landschap en erfgoed volgende conclusies getrokken worden:
•

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

•

De landschappelijke impact van de noordtangenttracés is veel kleiner dan die van de westelijke
tracés. De tracés N1, N2 of N3 zijn duidelijk het meest kansrijk, omdat deze geen relictzone doorsnijden. Bij N1 is een optimalisatie van het tracé wenselijk om haar negatieve impact op de vallei van
de Krameibeek te verkleinen (N1bis of N1ter, zie verder).
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•

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

De geoptimaliseerde tracévarianten W1bis, W5bis en N1bis hebben een beperkt positief effectverschil inzake
visueel-landschappelijke impact dan hun basistracé. N1ter heeft een aanzienlijk minder negatieve impact dan
N1 door het vervangen van het viaduct en talud door de Krameibeekvallei door een tunnel annex sleuf. W5bis
scoort beter dan W5 qua potentiële aantasting van archeologisch patrimonium (Romeinse vicus).
Voor elk (geselecteerd) wegtracé is voor de delen in uitgraving archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk.
Overige planonderdelen
De meeste woonprojecten en de verdichting van zone Nerviërsstraat hebben geen significante effecten inzake
landschap en bouwkundig erfgoed. Bij de woonprojecten in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en P.
Ascanusstraat wordt een volledige invulling van het gebied niet wenselijk geacht en moet maximaal behoud
en integratie van de aanwezige kleine landschapselementen nagestreefd worden. In de projectzone Pastinakenstraat-Boekfos-N9 mag enkel het hoekperceel bebouwd worden, met respect voor het aanpalend
kasteel Belvédère met historische tuin. Heel wat woonprojecten en quasi de hele zone Nerviërsstraat liggen in
een gebied met een (zeer) hoge archeologische potentie, nl. in de Romeinse vicus of het middeleeuws dorpscentrum van Asse.
Uitbreiding van bedrijventerrein Mollem kan niet toegelaten worden in NW of ZO richting (landschappelijk
waardevolle Gerstebeek- en Bollebeekvlietvallei, deel van een ankerplaats of relictzone). Uitbreiding in ZW en
Z richting geniet de voorkeur, mits deze beperkt blijft tot het lager gedeelte van de bolle open kouter (grosso
modo onder de 65m-hoogtelijn) en buiten ankerplaats “Kobbegem en Bollebeek” blijft, en via een groenbuffer
afgeschermd wordt van de open ruimte. Alhoewel een uitbreiding in NO richting inname van relictzone zou
impliceren, wordt deze optie niet uitgesloten, omdat via een compacte groenbuffer aan de achterzijde van de
terreinuitbreiding de ankerplaats visueel veel beter kan afgeschermd worden dan in de huidige configuratie.
Het “scharnierproject” is aanvaardbaar mits behoud van de achterliggende bomenrij (visuele buffer t.o.v. de
open kouter), behoud van een smalle corridor/zichtlijn tussen de site en woonlint Waarbeek en een markant
ontwerp dat een overgang creëert tussen dit woonlint en de open kouter.
Een eventuele uitbreiding van de Asphaltco-site heeft weinig landschappelijke effecten, voor zover deze
beperkt is in omvang (maximaal ca. 200m voorbij de huidige RUP-grens) en de Bollebeekvlietvallei vermijdt.
Qua potentiële woonuitbreiding binnen de noordtangent zijn de vallei van de Krameibeek en het “bocage”gebied tussen Mollemseweg en Merchtemsebaan te vermijden vanwege hun landschappelijke kwaliteit, maar
de zone tussen de Krameibeekvallei en de Mollemseweg komt wel in aanmerking.
Voor alle terreiningrepen i.f.v. bovengenoemde ontwikkelingen is archeologisch (voor)onderzoek vereist.
Inrichting als stadsrandbos kan in elk van de drie zoekzones Wolfrot, Putberg en Hoogpoort bijdragen aan een
versterking van de (reeds hoge) landschappelijke kwaliteit van het gebied. Daarbij is het wenselijk dat de
inrichting zoveel mogelijk past binnen de bestaande landschappelijke structuur en historisch-landschappelijke
context van het gebied. In zoekzone Wolfrot impliceert dit dat de topzone van de historische open kouter
gevrijwaard blijft van bebossing; de zuidflank kan wel bebost worden, aansluitend op de bestaande bebossing
in de Bollebeekvlietvallei.

7.2.5 Mens – ruimtelijke aspecten
7.2.5.1 Bestaande toestand
Het stedelijk gebied van Asse is grotendeels bestemd als een vrij compact woongebied met uitlopers langs de
invalswegen. Het gebied rond Asse bestaat grotendeels uit (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied, met
KMO-zone Mollem als een geïsoleerd eiland daarbinnen. Een groot deel van het agrarisch gebied, vooral ten
noorden en oosten van Asse, werd aangeduid als “herbevestigd agrarisch gebied” (HAG).
Het hele westelijk en zuidelijk deel van het KSG is reeds ingenomen is door stedelijk bebouwing. In de meeste
resterende “gaten” in de bebouwing worden woonprojecten voorzien. Tussen dit stedelijk weefsel en KMOzone Mollem ligt een uitgestrekte open kouter met landbouwfunctie, waarvan de westrand op (korte) termijn
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zal ingenomen worden door stedelijk functies (busstelplaats, brandweer, sportvelden, cfr. RUP Asphaltco). Het
gebied rond het KSG is quasi volledig in gebruik als landbouwgebied, doorsneden/onderbroken door woonlinten en beboste beekvalleien en kasteeldomeinen (Putberg, Hoogpoort). Volgens de landbouwtyperingskaart (VLM, 2004) ligt de gemiddelde landbouwwaardering van het gebied ten noorden van Asse beduidend
hoger dan ten zuiden van Asse (meer steile hellingen en versnippering door bossen en parken).
Er kan algemeen gesteld worden dat het gebied rond Asse een hoge tot zeer hoge belevingswaarde heeft. Het
heuvelachtig reliëf zorgt voor afwisseling van hoger gelegen kouters met wijdse vergezichten en lager gelegen
beekvalleien met veel lineair groen, die er een “bocage”-effect aan geven. Asse-centrum ligt op een kam,
waardoor vanaf de rand van de stedelijke bebouwing quasi overal vergezichten voorkomen op de lager
gelegen omgeving (o.a. op de valleien van de Broekebeek en de Krameibeek). Ook binnen het bebouwd
gebied zijn er nog enkele restgebieden met een hoge belevingswaarde, met name het Witteramsdal en het
binnengebied tussen Pastinakenstraat en Petrus Ascanusstraat. De KMO-zone Mollem vormt een vreemd
“lichaam”, grotendeels zonder visuele afscherming, in het openruimtelandschap ten NO van Asse.

7.2.5.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
Inzake de rondwegtracés kunnen voor mens – ruimtelijke aspecten volgende conclusies getrokken worden:
•

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

•

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

•

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

Wat de geoptimaliseerde tracévarianten betreft, scoren W1bis en W5bis beter dan W1 en W5 qua impact op
bewoning, scoort N1bis slechter dan N1 slechter qua landbouwimpact maar beter qua beeld- en belevingswaarde, en scoort N1ter beter dan N1 voor zowel landbouw als beeld- en belevingswaarde.
Overige planonderdelen
De woonprojecten en de verdichting van zone Nerviërsstraat worden positief beoordeeld qua gebruikswaarde
en (in beperkte mate) ook inzake beeld- en belevingswaarde. Bij de woonprojecten in Witteramsdal en tussen
Pastinakenstraat en P. Ascanusstraat wordt een volledige invulling van het gebied omwille van de hoge beelden belevingswaarde niet wenselijk geacht.
Uitbreiding van bedrijventerrein Mollem kan niet toegelaten worden in NW of ZO richting (beboste beekvalleien van de Gerstebeek en Bollebeekvliet). Uitbreiding in ZW en Z richting geniet de voorkeur, mits deze
beperkt blijft tot het lager gedeelte van de bolle open kouter (grosso modo onder de 65m-hoogtelijn), en via
een groenbuffer afgeschermd wordt van de open ruimte. Een uitbreiding in NO richting biedt de kans tot een
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logische visuele inbuffering van het bedrijventerrein richting Mollem, maar wordt toch weinig wenselijk
geacht vanwege de zeer hoge landbouwwaardering van dit gebied.
Het “scharnierproject” heeft positieve effecten op vlak van gebruikswaarde en is aanvaardbaar qua beeld- en
belevingswaarde mits behoud van de achterliggende bomenrij (visuele buffer t.o.v. de open kouter), behoud
van een smalle corridor/zichtlijn tussen de site en woonlint Waarbeek, vermijden van inkijk en schaduwwerking op dit woonlint, en een markant ontwerp dat een overgang creëert tussen dit woonlint en de open
kouter.
Een (beperkte) uitbreiding van de Asphaltco-site heeft slechts beperkte effecten op landbouw en beeld- en
belevingswaarde. Qua potentiële woonuitbreiding binnen de noordtangent zijn de vallei van de Krameibeek
en het “bocage”-gebied tussen Mollemseweg en Merchtemsebaan te vermijden vanwege hun hoge beeld- en
belevingswaarde. De zone tussen de Krameibeekvallei en de Mollemseweg komt vanuit dit aspect wel in aanmerking, maar heeft een hoge landbouwwaardering.
Inrichting van de drie zoekzones Wolfrot, Putberg en Hoogpoort als stadsrandbos kan hun reeds hoge beelden belevingswaarde nog versterken. Omwille van de hoge landbouwwaardering wordt de topzone van de
open kouter in zoekzone Wolfrot best gevrijwaard van bebossing. Zoekzone Putberg heeft de hoogste actuele
landschappelijke waarde en de laagste landbouwwaarde en wordt derhalve het meest geschikt geacht als
stadsrandbos.
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7.2.6

Synthese ruimtelijke disciplines

7.2.6.1 Rondweg
Westtangent
Discipline/effectgroep

Effect

W1

W2

W3

W4

W5

Meest kansrijke tracé(s)

Milderende maatregelen

-1
-1
0

-1/-2
-1
0

-1/-2
-1/-2
0

-2
-1/-2
0

-1/-2
-1
0

W1

-1
0/-1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-1

-1

-1

-1

0/-1

-1

-1

-1/-2

-1

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

-1

-1

-1

-1

-1

Doorlatende randstrook of olie- en
slibvanger voor opvang
verontreinigd wegwater

Discipline bodem en grondwater
Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Drain achter sleufwanden

Discipline oppervlaktewater
Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

Discipline fauna en flora
Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0/-1

-2

-2

-2

-1

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0/-1

-2

-2

-2

-1

Verdroging

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

0

0

0

0

0

-1

-2/-3

-2/-3

-3

-1/-2

W1, W5

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
structuren
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W1, W5

Discipline/effectgroep

Effect

W1

W2

W3

W4

W5

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

-2

0/-1

0/-1

-2

-1/-2

Archeologie

Aantasting archeologisch
patrimonium

0/-1

-2

-2

-1/-2

-2

Meest kansrijke tracé(s)

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

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere functies

0/-1
0/-1

-1
-1

-1
0

-1/-2
0

-1
0

W1, W5

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring

-1/-2

-2

-2

-2

-1

W1, W5

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen

-2

0/-1

0/-2

0/-2

-1/-2

Effect

N1

N2

N3

N4

N5

Meest kansrijke tracé(s)
N1

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

Noordtangent
Discipline/effectgroep

Milderende maatregelen

Discipline bodem en grondwater
Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

-1/-2
-1
0

-2
-1
0

-2
-1
0

-2
-1/-2
0

-2
-1/-2
0

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

-1
0/-1

-1/-2
0/-1

-1/-2
0/-1

0/-1
0

-2
0/-1

Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Drain achter sleufwanden

Discipline oppervlaktewater
Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

0

0

0

0/-1

0/-1

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

-2

-1

-1

-1/-2

-1/-2
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N1: maximaal opschuiven tot buiten
vallei Krameibeek
N1ter: maximaal ingraven in
steilrand, dijk tussen sleuf en beekvallei, gracht over tunneldak om

Discipline/effectgroep

Effect

N1

N2

N3

N4

N5

Meest kansrijke tracé(s)

Milderende maatregelen
afstromend hemelwater van steilrand om te leiden naar beekvallei
Voldoende uitstroomcapaciteit
onder taluds, langsgrachten of –
riolen, toepassing Hemelwaterbesluit

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

-1

-1

-1

-1

-1

Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0

0/-1

0/-1

-1

0/-1

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0

0/-1

0/-1

-1

0/-1

Verdroging

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

0

0/-1

0/-1

0

-1

-1

-1

-1

-1/-2

-2

Doorlatende randstrook of olie- en
slibvanger voor opvang wegwater

Discipline fauna en flora
N1

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol
landschap

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

0/-1

0

0

-1

0

Archeologie

Aantasting archeologisch
patrimonium

0/-1

-1

-1

0/-1

0/-1

N1-N3

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

Archeologisch (voor)onderzoek

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere functies

-1/-2
0

-1/-2
0

-1/-2
-1

-2
0

-2
0

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring

-1/-2

-1

-1

-1

-1/-2

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen

-1/-2

-1/-2

-1

-1

0/-1
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N1-N3
N1: opschuiven en/of ingraven tracé
om visuele impact op Krameibeekvallei te verminderen

Oosttangent
Discipline/effectgroep

Effect

O1

O2

O2B

O3

O3B

O4

O4B

Meest kansrijke tracé(s)

O1

Milderende maatregelen

Discipline bodem en grondwater
Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

0
0
0

-1
0/-1
0

-1/-2
-1
0

-1/-2
0/-1
0

-1/-2
-1
0

-2
-1/-2
0

-2/-3
-2
0

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

0
0

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

0/-1
0/-1

Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Drain achter sleufwanden

Discipline oppervlaktewater
Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

0

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

0

-1/-2

-1/-2

-2

-2

-2

-2

O1

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

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

O1

Doorlatende randstrook of olie- en
slibvanger voor opvang
verontreinigd wegwater

Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0

-1

-1/-2

-1

-1/-2

-1

-1/-2

O1

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0

-1

-1/-2

-1

-1/-2

-1

-1/-2

O1

Verdroging

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

0

0

0

0

0

0

0

Discipline fauna en flora

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol
landschap

0

0/-1

-1/-2

0/-1

-1/-2

0/-1

-1/-2

O1

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

0

0/-1

-1

0/-1

-1

0/-1

-1

O1

Archeologie

Aantasting archeologisch
patrimonium

0

0/-1

0/-1

-1

-1

-1

-1

O1
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Archeologisch (voor)onderzoek

Discipline/effectgroep

Effect

O1

O2

O2B

O3

O3B

O4

O4B

Meest kansrijke tracé(s)

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere functies

0
0

-1/-2
0

-2
0

-1/-2
-1

-2
-1

-2
-1/-2

-2/-3
-1/-2

O1

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring

0

-1

-1/-2

-1

-1/-2

-1/-2

-1/-2

O1

Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

O1
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Milderende maatregelen

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

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

•

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

•

Voor de oosttangent wordt gekozen voor het nulalternatief O1, de bestaande rondweg fase 1, omdat
deze uiteraard geen bijkomende milieueffecten genereert, en omdat de langere tracés weinig
verkeerskundige meerwaarde bieden (geen capaciteitsproblemen op N9 ten oosten van Asse, relatief
weinig verkeer voor wie de lange rondweg een valabel alternatief vormt, leegzuigen bestaande
rondweg fase 1)

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

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

o

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

o

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

o

N1: Dit tracé loopt in ophoging in de as van de vallei van de Krameibeek (overstromingsgevoelig
gebied), wat afwateringsproblemen kan veroorzaken.
o

Door het tracé noordwaarts op te schuiven, tot op de noordflank van de beekvallei, kan dit
knelpunt opgelost worden, en vermindert meteen ook het grondverzet(N1bis). Maar ook
dan blijft de visuele impact van het viaduct dat de beekvallei dwarst aanzienlijk.

o

Een andere optie is het vervangen van het viaduct door een tunnel onder de spoorweg. Om
de toename van het grondverzet en de impact van een open sleuf op het overstromingsgevoelig gebied maximaal te beperken, moet dit tracé (N1ter) zo ver mogelijk zuidwaarts
verschoven worden, tot in de steilrand die de grens van de bebouwing vormt. De sleuf van
de rondweg moet met een dijk afgescheiden worden van de rest van de beekvallei, zodat
deze haar bergingsfunctie kan behouden. Het afstromend hemelwater aan de zuidzijde van
de sleuf moet via een gracht over de tunnel t.h.v. de spoorweg naar de beekvallei geleid
worden.

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

Fase 2: enkel noordelijke tangent:
o
o

•

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

Fase 3: noordelijke + westelijke tangent:
o

Scenario 31: O1 + N1 + W1 (gewestplantracé)
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o
o

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

Bij scenario 33 liggen de noordelijke en de westelijke rondwegtangent dus niet in elkaars verlengde.
Deze vijf scenario’s werden onderworpen aan een effectbeoordeling voor mobiliteit, geluid en lucht (met
waar nodig een onderscheid tussen het basistracé en het geoptimaliseerd tracé).
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7.2.6.2 Overige planonderdelen
Discipline/effectgroep

Effect

Milderende maatregelen

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

inrichting
Stadsrandbos

0/-1
0
0/-1

0/-1
0
0

0/-1
0
0

0/-1
0
0

0/-1
0
0

0
+1
+1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

+1
+1

0

0

0

0

-1

+1

0/-1

0

0/-2

0

0/-2

+1

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

-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

+1

Gescheiden riolering

Discipline bodem en grondwater
Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

Grondwater

Grondwaterverlaging
Grondwaterstromingen

Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Discipline oppervlaktewater
Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

Discipline fauna en flora
Biodiversiteit

Ecotoopverlies

0/-2

0

0/-2

0

0/-2

+1/+2

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0/-1

0

0/-2

0

0/-1

+1/+2

Verdroging

Verdroging t.g.v. grondwaterdaling

0

0

0

0

0

+1
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KMO-zone: beekvalleien vermijden
“Scharnierproject”: behoud bomenrij
Woonproj: natuurwaarden Witteramsdal en
Pastinakenstraat maximaal vrijwaren
Woonuitbr: natuurwaarden ten N van
Mollemseweg vermijden
Stadsrandbos: topzone open kouter niet
bebossen

Discipline/effectgroep

Effect

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

inrichting
Stadsrandbos

Milderende maatregelen

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol
landschap

-1/-3

0/-1

0/-2

0/-1

0/-2

+1

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

0/-1

0

0

0

0

0

Archeologie

Aantasting archeologisch
patrimonium

0/-1

-1/-2

0/-2

0/-1

0/-1

0

-2
+2

0
+1/+2

0/-1
+2

0/-1
+1/+2

-1/-2
+2

-1/-2
0

-1/-2

0/+1

0/-2

0/-1

-1/-2

+1

KMO-zone: beekvalleien vermijden;
eerst/enkel uitbreiding in ZW richting tot ca
65m-lijn; landschappelijke inpassing
“Scharnierproject”: behoud bomenrij en
corridor/zichtlijn t.o.v. woonlint Waarbeek;
markante overgang woonlint-open kouter
Woonproj: kleine landschapselementen
Witteramsdal en Pastinakenstraat maximaal
vrijwaren
Woonuitbr: kleine landschapselementen ten
N van Mollemseweg en vallei Krameibeek
vermijden
Asphaltco: uitbreiding beperken tot max
200m voorbij huidige RUP-grens
Stadsrandbos: inrichting maximaal afstemmen op historische context; topzone open
kouter niet bebossen

Archeologisch (voor)onderzoek

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde

Impact op landbouw
Impact op andere functies

Beeld- en
belevingswaarde

Visuele verstoring
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Topzone open kouter niet bebossen
KMO-zone: beekvalleien vermijden;
eerst/enkel uitbreiding in ZW richting tot ca
65m-lijn; visuele buffering
“Scharnierproject”: behoud bomenrij
(visuele buffer) en corridor/zichtlijn t.o.v.
woonlint Waarbeek; vermijden van inkijk en
schaduwwerking op woonlint; markante
overgang woonlint-open kouter

Discipline/effectgroep

Effect

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

inrichting
Stadsrandbos

Milderende maatregelen

Woonproj: zichtlijnen Witteramsdal en
Pastinakenstraat maximaal vrijwaren
Woonuitbr: “bocage” ten N van
Mollemseweg en vallei Krameibeek
vermijden
Leefbaarheid en
woonkwaliteit
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0

-1/-2

0
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0

0

0

7.3

Beschrijving van de milieueffecten – verkeersgerelateerde disciplines

7.3.1 Mens – mobiliteit
7.3.1.1 Bestaande toestand
de

Het KSG Asse wordt in de eerste plaats ontsloten door de N9, de 18 eeuwse steenweg van Brussel naar
Oostende over Aalst, Gent en Brugge. Deze steenweg doorsnijdt de stedelijke kern van NW naar ZO. T.h.v.
kruispunt “Wijndruif” takt de steenweg N47 Asse-Dendermonde-Lokeren af van de N9. In het eigenlijk stadscentrum takken twee belangrijke dwarsverbindingen aan op de N9: de N285 (steenweg Asse-Edingen) en de
as Huinegem-Assesteenweg (Asse-Wolvertem/Meise). Deze wegen verbinden het KSG met het autowegennet,
resp. de E40 en de A12. Huinegem-Assesteenweg vormt tevens de ontsluiting van KMO-zone Mollem.
Asse wordt qua openbaar vervoer ontsloten door spoorlijn 60 Brussel-Lokeren en een tiental regionale buslijnen van De Lijn, waarvan het merendeel de centrale as doorheen het centrum volgt. Er zijn geen hoofdroutes voor fietsers in de directe omgeving van het KSG. Alle belangrijke invalswegen van Asse-centrum zijn
wel aangeduid als bovenlokale functionele fietsroute.
Asse wordt geconfronteerd met structurele fileproblemen tijdens de spitsuren. Deze worden in hoofdzaak
veroorzaakt door de (over)verzadiging van kruispunt N9-N285 en de frequente sluiting van de spooroverweg
t.h.v. het kruispunt N9-rondweg fase 1. Beide knelpunten leiden tot filevorming die terugslaat tot op/voorbij
de voorgaande kruispunten (die op zich niet problematisch zijn) en tot sluipverkeer via het onderliggend
wegennet. De (verkeers)leefbaarheid in het centrum van Asse wordt door de hoge verkeersintensiteiten
ernstig geschaad.
Op basis van een herkomst-bestemmingsonderzoek (cordontellingen, 24/10/2013) werd de omvang van de
verschillende verkeersstromen in en door het KSG Asse ingeschat. Het aandeel bestemmingsverkeer werd
daarbij geschat op 40 à 45% van het totaal in- of uitgaand verkeer. Tijdens de ochtendspits ligt het inkomend
bestemmingsverkeer duidelijk hoger dan het uitgaand bestemmingsverkeer; tijdens de avondspits geldt het
omgekeerde (Asse-centrum heeft dus een positieve pendelbalans). Deze telresultaten werden gebruikt om
per rondwegscenario de potentiële belasting van de resp. rondwegsegmenten en ontlasting van de bestaande
wegen in te schatten.

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

Doorgaand
verkeer >>
rondweg (1619u)

% van totaal
doorgaand
verkeer (16-19u)

Doorgaand
verkeer door
Asse noord >>
rondweg

% van totaal
doorgaand
verkeer door
Asse noord

Bestemmingsverkeer >>
rondweg (1619u)

% van totaal
bestemmingsverkeer (1619u)

Referentie

526

11,3 % (1)

0

0%

0

0%

Scen21

3456

74,4 %

0

0%

561

7,5 %

Scen22

2775

59,7 %

1723

64,7 %

0

0%

Scen31

4127 – 4411

88,8 – 94,9 % (2)

0

0%

773

10,4 %

Scen32

3438 – 4061

74,0 – 87,4 % (3)

2386

89,6 %

0

0%

Scen33

3446

74,1 %

1723

64,7 %

212

2,8 %

(4) Verkeer dat reeds de bestaande oosttangent gebruikt; (2) afhankelijk van het feit of het verkeer tussen N285 en
N9-oost de rondweg gebruikt of niet; (3) idem voor het verkeer tussen N285 en Assesteenweg
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De in het mobiliteitsplan Asse voorziene en aan de rondweg gekoppelde ingrijpende circulatiemaatregelen in
Asse-centrum zorgen voor een verdere ontlasting van de eigenlijke stadskern, omdat ze ook een belangrijk
deel van het bestemmingsverkeer geheel of gedeeltelijk naar de rondweg verschuiven. Mogelijks zijn
bijkomende ingrepen (b.v. in Witteramsdal) nodig om het ontstaan van nieuwe sluiproutes tegen te gaan.
De scenario’s met het gewestplantracé hebben volgende voordelen t.o.v. de tracés via kruispunt Wijndruif:
•

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

•

Ze zullen normaliter een beperkter verkeersaanzuigend effect hebben omdat de tijdswinst voor het
54
doorgaand verkeer kleiner is ;

•

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

de daaruit voortvloeiende omrijfactoren voor het lokaal verkeer kleiner zijn;

o

potentiële interne sluiproutes gemakkelijker af te sluiten zijn;

o

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

Daar staat tegenover dat de scenario’s met aansluiting van de noordtangent op kruispunt Wijndruif ook de
Nerviërsstraat aanzienlijk ontlasten.
De scenario’s met drie tangenten, dus inclusief de westtangent, ontlasten het centrum sterker dan die met
enkel de noordtangent, waardoor de realisatie van de westtangent wenselijk geacht wordt. De westtangent is
sowieso noodzakelijk om fase 3 van het circulatieplan, met verkeersluw kruispunt Kalkoven-Nieuwstraat,
mogelijk te maken.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de maximale verzadigingsgraden (bij benadering) per kruispunt
tijdens het drukste avondspitsuur voor de theoretische referentiesituatie en de vijf rondwegscenario’s met
maximale omleiding van het doorgaand verkeer maar zonder “knippen” in het centrum.
Kruispunt

Ref

Scen21

Scen22

Scen31

Wijndruif

V: 90%

V: 90% (0/-1)

R: 90% (0/-1)

V: 90% (0/-1)

V: 80% (+1)

Scen32

Scen33

R: >=100% (-3)

R: 90% (0/-1)

V: >=100% (-3)

V: 80% (+1)

Huinegem

R: 55%

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

R: 70% (-1)

Station

V: 60%

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

V: 60% (0)

Nvt

R: 100% (-2/-3)

Nvt

R: 90% (-1/-2)

Nvt

R: 65% (0)

Kalkovenrondweg

V: 90% (-1/-2)

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

V: 55% (0)

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

Nvt

V: >100%

Nvt

V: 80% (+1/+2)

Nvt

V: 80% (+1/+2)

R: 55% (0)

R: 55% (0)

R: 55% (0)

V: 45% (0)

V: 45% (0)

V: 45% (0)

V: 50% (+3)

V: 50% (+3)

V: 60% (+2/+3)
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Het aanzuigeffect werd in de analyse buiten beschouwing gelaten, omdat de omvang ervan met de gebruikte methodiek niet betrouwbaar kan ingeschat worden.
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Daarbij wordt telkens de resp. kruispuntinrichting aangegeven (R = rotonde, V = VRI-kruispunt, R+T = rotonde
+ tunnel voor doorgaand verkeer op rondweg). Toepassing van het significantiekader levert de scores tussen
55
haakjes op .
De hoge/verhoogde verkeersintensiteit op de rondweg is noodzakelijk om het centrum in de beoogde mate te
kunnen ontlasten. Een hoge(re) verzadigingsgraad op de kruispunten op de rondweg is derhalve onvermijdelijk en wordt niet als problematisch beoordeeld, voor zover er geen oververzadigde situaties ontstaan.
Door de “knippen” in het centrum verschuift verkeer van de stadinwaartse kruispuntarmen naar de rondweg,
maar verhoogt de totale kruispuntbelasting niet, behalve indien er op het kruispunt in kwestie veel “omrijbewegingen” zouden bijkomen. Dit probleem stelt zich vooral op kruispunt Wijndruif in de Wijndruifscenario’s
(zie hiervoor).
De totale belasting van de kruispunt N9-Stationsstraat wijzigt op zich niet, maar toch kan een duidelijke verbetering van de doorstroming verwacht worden, omdat veel verkeer wordt verschoven van de Stationsstraat
naar de rondweg, en niet meer wordt gehinderd door het frequent sluiten van de spoorwegovergang.
Inzake doorstroming worden de twee grote actuele knelpunten, het kruispunt N9-N285 en de spoorwegovergang, in belangrijke mate opgelost, maar het knelpunt t.h.v. kruispunt Wijndruif blijft in alle scenario’s
bestaan. Bij scenario 32 (vijfarmig kruispunt t.g.v. aansluiting van zowel de noord- als westtangent op de Wijn56
druif) wordt het knelpunt verergerd, met een oververzadigde situatie tot gevolg , waardoor scenario 32 de
57
facto geen redelijk scenario meer is . Bij scenario 21 (enkel noordtangent volgens gewestplantracé) zal
normaliter een nieuw knelpunt ontstaan aan de aansluiting van de rondweg op de N9. Ook bij scenario 31
(noord- + westtangent volgens gewestplan) zou dit knelpunt optreden ingeval van een kruispuntinrichting op
maaiveld. Dit knelpunt kan (grotendeels) weggewerkt worden door – zoals gepland – een tunnel te voorzien
voor door-gaand verkeer op de rondweg onder Kalkoven.
Op basis van de verwachte verkeersstromen kan verondersteld worden dat de westtangent steeds beperktere
verkeersintensiteiten zal kennen dan de noord- en oosttangent. Maar de westtangent is sowieso noodzakelijk
om fase 3 van het mobiliteitsplan te kunnen implementeren.
Overige planonderdelen
Aangezien bij de huidige verkeersstromen ook na realisatie van de rondweg, ongeacht het gekozen scenario’s,
kritische verzadigingsgraden zullen (blijven) optreden op één of twee belangrijke kruispunten (zie hiervoor),
kan elke bijkomende verkeersstroom, gegenereerd door de andere planonderdelen van het KSG Asse of door
autonome groei, problematisch zijn voor de doorstroming. Dit geldt dus voor de geplande woonprojecten, de
uitbreiding van bedrijventerrein Mollem en het “scharnierproject” (vooral t.h.v. rotonde Huinegem) en de
verdichting van de zone voor grootschalige stedelijk functies Nerviërsstraat (vooral op kruispunt Wijndruif en
bij scenario’s 21 en 31 ook op het kruispunt Kalkoven-rondweg en t.h.v. de erftoegangen zelf). De blijvende
sterke belasting van de Nerviërsstraat en haar kruispunten kan, met name bij realisatie van een kleine
rondweg, een hypotheek leggen op de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de zone voor grootschalige
stedelijke functies.
Bij gebrek aan concrete gegevens kunnen de mobiliteitseffecten van het “scharnierproject”, van de verdichting van zone Nerviërsstraat, van een eventuele uitbreiding van de Asphalto-site en van een eventuele woonuitbreiding binnen de noordtangent nog niet concreet ingeschat worden. Maar gelet op hun potentiële impact
op reeds sterk belaste wegen en kruispunten, mogen in het “scharnierproject” geen sterk verkeersgenererende functies toegelaten worden, en mogen in zone Nerviërsstraat enkel bijkomende handelsactiviteiten met
een relatief beperkte verkeersgeneratie toegelaten worden (ruimte-extensieve handelszaken, die niet kunnen
55

Het doel van deze oefening is enkel om reeds in het planstadium potentiële knelpunten te detecteren, niet om al concrete uitspraken
te doen over de gewenste kruispuntconfiguratie. Deze dient bepaald te worden op projectniveau.
56
Bij de rotondevariant ingeval van een rotonde van minimale afmetingen (cfr. inrichtingsschets). De doorstroming kan aanvaardbaar
gemaakt worden door de rotonde aanzienlijk te vergroten, maar hiervoor zou een onredelijk aantal gebouwen moeten verwijderd
worden.
57
Dit betekent niet dat tracé W5 op zich onredelijk is, maar enkel bij aansluiting op de Wijndruif met een vierarmig lichtengeregeld
kruispunt. W5 zou daarbij geen deel uitmaken van de rondweg, maar (enkel) een bypass vormen voor de Nerviërsstraat.
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ingepast worden in het eigenlijk stadscentrum, zoals tuincentra, keukenzaken, autohandel,…). De mobiliteitseffecten van nieuwe grootschalige ontwikkelingen moeten sowieso onderzocht worden in een MOBER en
indien nodig gemilderd worden.
De uitbreidingszone mag enkel ontsloten worden via de rondweg fase 1 (toegang Asphaltco-site cfr. RUP).
Eventuele bijkomende woonwijken mogen niet (rechtstreeks) ontsloten worden via de rondweg, enkel via het
onderliggend wegen-net (Prieelstraat, Mollemseweg,…).

7.3.2 Geluid
7.3.2.1 Bestaande toestand
Het bestaand geluidsklimaat in en rond het KSG Asse werd onderzocht o.b.v. de geluidsbelastingskaarten van
AWV/LEN, eigen kortstondige ambulante tellingen in 28 meetpunten, en een geluidsmodellering van de
referentiesituatie o.b.v. verkeersintensiteiten en –samenstelling voor de belangrijkste wegsegmenten, aangeleverd door de deskundige mens-mobiliteit. Dit model vormt het referentiekader voor de modellering van
de geplande situatie in de vijf rondwegscenario’s (toe- of afname van Lden en Lnight).
De gewestweg N9 en diverse zijwegen daarvan (N47, N285, Huinegem-Assesteenweg) kennen in de huidige
situatie druk verkeer. In de meetpunten op kortere afstand tot deze verkeerswegen zijn de LAeq,T – niveaus
hoog en liggen deze overal boven de 66 dB(A), wat overeenstemt met een perceptie van ‘zeer lawaaiig’, en
worden overschrijdingen van de Lden- en Lnight-normen vastgesteld.

7.3.2.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
De grote verkeersintensiteit op de hoofdassen doorheen de kern van Asse zorgt in de referentiesituatie voor
hoge geluidsniveaus. Op veel plaatsen werden er niveaus van meer dan 66 dB(A) gemeten en berekend, wat
men kan percipiëren als zeer lawaaiig. Na realisatie van de rondweg, maar zonder “knippen” in het centrum,
nemen de verkeersintensiteiten op de meeste van deze wegen af. De eerstelijnsbebouwing langs de N9 geniet
op de meeste plaatsen van een matig tot significant positief effect op het omgevingsgeluid, wat overeenstemt
met een afname tussen 1 en 4 dB. Ondanks de daling van het omgevingsgeluid blijven de gedifferentieerde
referentiewaarden langs de N9 over-schreden. Wat betreft de zijwegen van de N9 stellen we over het
algemeen een verwaarloosbare afname van de verkeersintensiteiten en hiermee gepaard gaande
immissieniveaus vast. Uitzonderingen zijn Huinegem, waar het verkeersgeluid aanzienlijk vermindert (matig
positief tot significant positief effect). Op de N9k (oost-tangent rondweg) neemt het verkeersgeluid
logischerwijs toe (significant negatief effect).
De gemiddelde geluidsafname per woning langs de bestaande wegen t.o.v. de referentiesituatie ligt voor alle
rondwegscenario’s tussen 1 en 3 dB(A), en kan dus als een beperkt positief effect (score +1) beoordeeld
worden. De Wijndruifscenario’s scoren iets beter dan de gewestplanscenario’s – dankzij de ontlasting van de
Nerviërsstraat – en de scenario’s met westtangent iets beter dan de scenario’s zonder westtangent – dankzij
de bijkomende ontlasting van de Nieuwstraat.
T.g.v. de “knippen” in het centrum:
•

verbetert het geluidsniveau verder in het centrum, uiteraard vooral in het verkeersluw gemaakt
gebied, maar ook enigszins op de assen er naartoe (t.g.v. verdwijnen doorgaand verkeer);

•

ontstaan in de Wijndruifscenario’s belangrijke omrijbewegingen op kruispunt Wijndruif en Nerviërsstraat, waardoor de (beperkte) effectverschillen met de gewestplantracés verkleind worden.

Aldus kan gesteld worden dat het aspect geluidshinder niet onderscheidend is voor de keuze tussen de rondwegtracés.
Anderzijds verslechtert de geluidskwaliteit in de omgeving van de rondwegtangenten zelf. Afhankelijk van het
gekozen tracé worden er bepaalde woningen / woonlinten blootgesteld aan verhoogde geluidsimmissieniveaus. Aangezien voor de meeste woningen in de buurt van de toekomstige rondweg een zeer significant
negatief effect op de geluidsimmissie werd berekend en het tevens niet mogelijk blijkt de gedifferentieerde
referentiewaarden te respecteren werd voor de weerhouden tracés bekeken wat de mogelijkheden zijn m.b.t.

MER_KSG_Asse_def/par

pagina 264 van 278

het nemen van milderende maatregelen. Acties die men kan ondernemen teneinde het specifieke geluidsniveaus afkomstig van de wegen terug te dringen bestaan enerzijds uit het plaatsen van geluidsschermen of –
bermen en anderzijds uit het voorzien van een geluidsarm wegdek.
Specifieke milderende maatregelen zijn nodig t.h.v. de resp. rondwegtracés (in alle betreffende scenario’s):
o
o
o
o

N1: t.h.v. woningen zijstraat Huinegem en Tienbergen/Marlier
N3: t.h.v. woningen zijstraat Huinegem en Grotenbroek
W1: t.h.v. woningen Rampelberg
W5: t.h.v. woningen Rampelberg en Putberg (kruising)

Tracé N1 scoort inzake geluidshinder met ondergrondse kruising van de spoorweg en aansluitende insleuving
beter dan met viaduct over de spoorweg.
Overige planonderdelen
De nieuwe bedrijfsactiviteiten in de uitbreidingszone(s) van de KMO-zone Mollem (en eventueel op de “scharnierlocatie”) kunnen negatieve geluidseffecten hebben op de nabije bewoning. Indien de individuele inrichtingen specifiek geluid produceren over-eenstemmend met de toegelaten grenswaarde voor de dagperiode, is
t.h.v. bepaalde woningen een geluidstoename met 1 dB(A) of meer te verwachten. In dat geval moeten door
de betreffende bedrijven de nodige milderende maatregelen getroffen worden (o.b.v. een geluidsstudie).
De verdichting van de zone voor stedelijke functies Nerviërsstraat zal gepaard gaan met het gradueel afbouwen van de woonfunctie aan de ZW zijde van deze weg. Daardoor zal het aantal inwoners dat blootgesteld
wordt aan verkeersgeluid op termijn afnemen, waardoor het verschil in hinderniveau tussen de gewestplanen de Wijndruifscenario’s (nog) kleiner wordt.
De geluidseffecten van de andere planonderdelen van het KSG Asse en van de circulatiemaatregelen in Assecentrum cfr. het mobiliteitsplan zijn grosso modo recht evenredig met de procentuele verkeerstoename of –
afname die ze veroorzaken. De omvang van de effecten kan niet exact ingeschat worden (zeker niet per
wegsegment), maar kan plaatselijk aanzienlijk zijn. Gezien de sterk negatieve effecten t.h.v. de rondweg
worden nieuwe woonwijken in de directe nabijheid van het tracé (binnen de 55/45 dB(A) Lden/Lnightcontour) niet wenselijk geacht.

7.3.3 Lucht
7.3.3.1 Bestaande toestand
Op basis van de interpollatiekaarten in het VMM-jaarverslag kan gesteld worden dat in Asse (ruimschoots)
voldaan wordt aan de jaargemiddelde Vlaremnormen voor NO2, PM10 en PM2,5. Maar deze gemiddelden
verbergen grote lokale verschillen tussen zones die blootgesteld worden aan belangrijke verkeersemissies
(vooral langs de N9) en de omliggende verkeersluwe wijken en het buitengebied.
De lokale effecten op lucht van het verkeer in de bestaande toestand werd ingeschat m.b.v. het luchtmodel
CAR-Vlaanderen 2.0, op basis van de verkeersintensiteit en –samenstelling per wegsegment, aangeleverd
door de deskundige mens-mobiliteit. Uit deze berekeningen blijkt dat NO2 de meest kritische parameter is. In
het grootste deel van de N9 wordt de Vlaremnorm voor het jaargemiddelde overschreden t.h.v. de eerstelijnsbebouwing, en langs de N285 wordt deze norm sterk benaderd, terwijl er voor PM10 en PM2,5 geen
overschrijdingen voorkomen (ook niet van de toekomstige PM2,5-norm).

7.3.3.2 Geplande toestand en effecten
Rondweg
De effecten van de vijf rondwegscenario’s zonder “knippen” in het centrum t.o.v. de referentiesituatie werden
ingeschat m.b.v. CAR Vlaanderen (referentiejaar 2015). De meest kritische en onderscheidende parameter is
de jaargemiddelde concentratie van NO2. Per scenario werden twee indicatoren berekend:
•

Langs de bestaande wegen in Asse-centrum: sommatie afname NO2-concentratie x aantal woningen
per relevant wegsegment (N9, N285 en Huinegem binnen de ruimste parameter van de rondweg) >>
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gemiddelde immissieafname per woning is in alle scenario’s groter dan 10% van de norm (4 μg/m³)
>> score +3
•

Rond de rondwegtangenten zelf: vermenigvuldiging aantal woningen binnen afstandscontour met
significante bijdrage x gemiddelde toename NO2-concentratie per significantieklasse (enkel beperkte
en relevante bijdrage) >> gemiddelde immissietoename per woning binnen de kritische zone ligt in
alle scenario’s tussen 1 en 3% van de norm >> score -1; de effectverschillen tussen de basis- en de
geoptimaliseerde tracévarianten zijn verwaarloosbaar

Omwille van de veel dichtere bebouwing op korte afstand van de weg (“street canyons”) vallen de positieve
luchteffecten t.g.v. de verkeersafname langs de centrumstraten dus veel groter uit dan de negatieve impact
van het verkeer op de rondweg, die grotendeels door weinig bebouwde open ruimte loopt.
Zonder “knippen” in het centrum scoren de rondwegscenario’s met het Wijndruiftracé als noordtangent iets
beter, omdat deze ook de Nerviërsstraat (met ruim 400 woningen) aanzienlijk ontlasten, wat niet het geval is
bij de scenario’s met een noordtangent volgens het gewestplantracé. Maar de “knippen” zorgen bij de Wijndruiftracés voor belangrijke omrijbewegingen op kruispunt Wijndruif en in de Nerviërsstraat (o.a. van/naar de
Colruyt), wat niet het geval is bij de gewestplantracés. Daardoor worden de verschillen inzake luchtkwaliteit in
Asse-centrum als geheel tussen de gewestplan- en de Wijndruifscenario’s aanzienlijk kleiner. Gelet op het feit
dat de scores volgens het significantiekader ook zonder “knippen” al gelijk waren voor alle scenario’s (+3 langs
de bestaande wegen, -1 langs de rondweg), kan gesteld worden dat de discipline lucht niet onderscheidend is
voor de keuze van het rondwegtracé.
Tevens kan gesteld worden dat de scenario’s met drie tangenten, dus inclusief westtangent, kansrijker zijn,
omdat hiermee ook Kalkoven en de N285 (samen ca. 300 woningen) sterk worden ontlast.
De luchteffecten (verschil in bijdrage t.o.v. de referentiesituatie) van de andere planonderdelen van het KSG
Asse en van de circulatiemaatregelen in Asse-centrum cfr. het mobiliteitsplan zijn grosso modo recht evenredig met de procentuele verkeerstoename of –afname die ze veroorzaken. De omvang van de effecten kan
niet exact ingeschat worden (zeker niet per wegsegment), maar kan plaatselijk aanzienlijk zijn.
Omdat de relevant negatieve luchteffecten (score -2) langs de rondwegtangenten, absoluut niet gepaard gaan
met overschrijdingen van de Vlaremnorm voor NO2 (de luchtkwaliteit zal t.h.v. deze woningen nog altijd veel
beter zijn dan in de “street canyons” in het centrum), worden milderende maatregelen inzake lucht niet
noodzakelijk geacht.
Omdat de relevant negatieve luchteffecten (score -2) langs de rondwegtangenten (t.h.v. 26 à 77 woningen,
afhankelijk van het scenario), absoluut niet gepaard gaan met overschrijdingen van de Vlaremnorm voor NO2
(de luchtkwaliteit zal t.h.v. deze woningen nog altijd veel beter zijn dan in de “street canyons” in het centrum),
worden milderende maatregelen inzake lucht niet noodzakelijk geacht.
Overige planonderdelen
De luchteffecten (verschil in bijdrage t.o.v. de referentiesituatie) van de andere planonderdelen van het KSG
Asse zijn grosso modo recht evenredig met de procentuele verkeerstoename of –afname die ze veroorzaken.
De omvang van de effecten kunnen niet exact ingeschat worden (zeker niet per wegsegment), maar kan plaatselijk aanzienlijk zijn. Alhoewel geen overschrijdingen van de Vlaremnormen te verwachten zijn, worden
vanuit het voorzorgsprincipe nieuwe woonontwikkelingen in de directe nabijheid van de rondweg niet
wenselijk geacht.
De verdichting van de zone voor stedelijke functies Nerviërsstraat zal gepaard gaan met het gradueel afbouwen van de woonfunctie aan de ZW zijde van deze weg. Daardoor zal het aantal inwoners dat blootgesteld
wordt aan verkeersemissies op termijn afnemen, waardoor het verschil in blootstellingsniveau tussen de
gewestplan- en de Wijndruifscenario’s (nog) kleiner wordt.
De luchteffecten van nieuwe bedrijven in de uitbreidingszone(s) van KMO-zone Mollem (of eventueel het
“scharnierproject”) kunnen op heden niet ingeschat worden. Sowieso moeten de individuele bedrijven
voldaan aan de Vlarem-wetgeving. Om geur- en stofhinder naar de omgeving te beperken, kunnen de indicatieve afstandsnormen toegepast worden van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten.

MER_KSG_Asse_def/par

pagina 266 van 278

7.3.4

Synthese verkeersgerelateerde disciplines

7.3.4.1 Rondweg
Discipline/effectgroep

Effect

Scen 21

Scen 22

Scen 31

Scen 32

Scen 33

Milderende maatregelen

Discipline mens – mobiliteit
Ontsluiting en
bereikbaarheid

Auto en openbaar vervoer
Fiets (barrièrevorming

+1/+2
0

+2/+3
0

+2/+3
0/-1

+3
0/-1

+2/+3
0/-1

Verkeersleefbaarheid

Ontlasting centrum s.s.
Ontlasting Nerviërsstraat en
omgeving

+2/+3
0

+2
+2

+3
0

+2/+3
+2/+3

+2/+3
+2

Belasting wegennet/
kruispunten (bij
optimale kruispuntinrichting)

Wijndruif (N9-N47)
Rondweg-Huinegem
Rondweg-N9 (station)
Rondweg-Kalkoven
Rondweg-N285
N9-N285

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

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

0/-1
-1
0
0/-1
0
+3

-3
-1
0
Nvt
0
+3

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

Scen 32: geen redelijke aansluiting mogelijk

Scen 31: tunnel onder N9

Discipline geluid
Verkeersgeluid

Toetsing geluidskwaliteitsnormen t.h.v. nabije bewoning
langs rondweg

-3

-3

-3

-3

-3

Geluidshinder t.h.v. rondweg
(aantal won >55 dB(A) Lden)

-1

-1

-1/-2

-1/-2

-1/-2

Geluidshinder t.h.v. bestaande
wegen (daling Lden)

+1

+1/+2

+1/+2

+2

+1/+2

Luchtkwaliteit t.h.v.
rondweg

-1

-1

-1/-2

-1/-2

-1

Luchtkwaliteit t.h.v.
bestaande wegen

+2/+3

+3

+2/+3

+3

+3

Discipline lucht
Verkeersemissies en immissies (kritische
parameter NO2)
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Afscherming woningen zijstraat Huinegem (N1, N3),
Tienbergen/Marlier (N1), Grotenbroek (N3), Rampelberg
(W1, W5) en Putberg (W5)
Scen 31: overkapping sleuf t.h.v. N9
Scen Wijndruif: overkapping sleuf t.h.v. Prieelstraat
Scen 21/31: ondergrondse kruising spoorweg met insleuving
tracé (N1ter) + eventueel overkraging

7.3.4.2 Overige planonderdelen
Discipline/effectgroep

Effect

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

Inrichting
Stadsrandbos

Milderende maatregelen

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

0

0

0

0

0/-1

0

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

-1/-2

-1

-1

0/-1

-1

0

Geen sterk verkeersgenererende functies
in “scharnierproject”
Geen bijkomende kleinhandel met sterke
verkeersgeneratie in zone Nerviërsstraat

Discipline mens – mobiliteit
Ontsluiting en
bereikbaarheid

Alle modi

Belasting wegennet/
kruispunten

Alle wegen/kruispunten

Verkeersleefbaarheid

Ontlasting centrum

0

-1

-1

0

-1

0

Geluidshinder t.h.v.
rondweg

0

0

0

0

-1/-3

0

Geluidshinder t.h.v.
bestaande wegen

0/-1

0/-1

0/-1

0

0/-1

0

Geluid van machines,
installaties,…

-1/-3

0/-1

0

0/-1

0

0

Toepassen Vlaremnormen voor individuele
inrichtingen

Luchtkwaliteit t.h.v.
rondweg

0

0

0

0

-1/-2

0

Geen nieuwe woonontwikkelingen in
directe omgeving van rondweg (<50-80m)

Luchtkwaliteit t.h.v.
bestaande wegen

0/-1

0/-1

0/-1

0

0/-1

0

Luchtverontreiniging, geuren stofhinder

-1/-3

0

0

0

0

0

Discipline geluid
Verkeersgeluid

Geluid nieuwe
activiteiten

Geen nieuwe woonontwikkelingen in
directe omgeving van rondweg (<75-100m)

Discipline lucht
Verkeersemissies

Niet-verkeersemissies
nieuwe activiteiten
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Toepassen Vlaremnormen voor individuele
bedrijven; afstandsnormen VNG

7.4

Eindconclusies

7.4.1 Rondweg
Op basis van de beoordelingen voor de ruimtelijke disciplines kon volgende selectie gemaakt worden van de
redelijke rondwegtracés die weerhouden werden voor verder verkeersgerelateerd onderzoek:
•

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

•

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

•

Voor de oosttangent wordt gekozen voor het nulalternatief O1, de bestaande rondweg fase 1, omdat
deze uiteraard geen bijkomende milieueffecten genereert, en omdat de langere tracés weinig
verkeerskundige meerwaarde bieden (geen capaciteitsproblemen op N9 ten oosten van Asse, relatief
weinig verkeer voor wie de lange rondweg een valabel alternatief vormt, leegzuigen bestaande
rondweg fase 1)

Bij tracés W1, W5 en N1 is wel een optimalisatie wenselijk van het tracéverloop en/of het lengteprofiel om
negatieve effecten op waterhuishouding, bewoning, erfgoed en/of landschap/beeldwaarde te milderen.
Met de vijf geselecteerde tracés kunnen vijf realistische rondwegscenario’s samengesteld worden:
•

Fase 2: enkel noordelijke tangent:
o
o

•

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

Fase 3: noordelijke + westelijke tangent:
o
o
o

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

Bij scenario 33 liggen de noordelijke en de westelijke rondwegtangent dus niet in elkaars verlengde.
Alle rondwegscenario’s zorgen voor een aanzienlijke verschuiving van (doorgaand) verkeer van de verkeersassen door het centrum (N9, N285, Huinegem) naar de rondweg, met positieve tot zeer positieve effecten qua
doorstroming, verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit tot gevolg.
De scenario’s met het gewestplantracé hebben volgende voordelen t.o.v. de tracés via kruispunt Wijndruif:
•

Ze ontlasten het eigenlijk stadscentrum in beduidend sterkere mate, omdat door het kortere traject
meer verkeersstromen de rondweg kunnen gebruiken met een redelijke omrijfactor;

•

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

•

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

de daaruit voortvloeiende omrijfactoren voor het lokaal verkeer kleiner zijn;

o

potentiële interne sluiproutes gemakkelijker af te sluiten zijn;

o

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

De geoptimaliseerde tracés van de kleine rondweg hebben ook iets kleinere visueel-landschappelijke effecten
dan de overeenkomstige Wijndruiftracés, met name indien bij de noordtangent gekozen worden voor tunnelen sleufvariant N1ter. Bij deze laatste is de waterhuishouding een bijzonder aandachtspunt, verder te onderzoeken op projectniveau.
Daar staat tegenover dat de scenario’s met aansluiting van de noordtangent op kruispunt Wijndruif ook de
Nerviërsstraat, een belangrijke kleinhandels- en bewoningsas, aanzienlijk ontlasten, althans zonder “knippen”
in het centrum. Dit voordeel voor de Wijndruifscenario’s vervalt in belangrijke mate na implementatie van de

MER_KSG_Asse_def/par

pagina 269 van 278

“knippen”, vanwege de talrijke omrijbewegingen op kruispunt Wijndruif en in de Nerviërsstraat. Daardoor
wordt ook de initieel positievere beoordeling inzake leefbaarheid (geluid en lucht) van de Wijndruifscenario’s
aanzienlijk afgezwakt. Door de graduele afbouw van de woonfunctie aan de ZW zijde van de Nerviërsstraat
(zie overige planonderdelen) wordt het verschil in beoordeling nog kleiner. Derhalve kan overall gesteld
worden dat de disciplines geluid en lucht niet onderscheidend zijn bij de keuze van het voorkeurstracé.
De scenario’s met drie tangenten, dus inclusief de westtangent, ontlasten het centrum sterker dan die met
enkel de noordtangent, waardoor zowel vanuit mobiliteit als vanuit leefbaarheid de realisatie van de westtangent wenselijk geacht wordt.
Inzake doorstroming worden de twee grote actuele knelpunten, het kruispunt N9-N285 en de spoorwegovergang, in belangrijke mate opgelost, maar het knelpunt t.h.v. kruispunt Wijndruif blijft in alle scenario’s
bestaan. Bij scenario 32 (vijfarmig kruispunt t.g.v. aansluiting van zowel de noord- als westtangent op de
58
Wijndruif) wordt het knelpunt verergerd, met een oververzadigde situatie tot gevolg , waardoor scenario 32
59
de facto geen redelijk scenario meer is . Bij scenario 21 (enkel noordtangent volgens gewestplantracé) zal
normaliter een nieuw knelpunt ontstaan aan de aansluiting van de rondweg op de N9. Ook bij scenario 31
(noord- + westtangent volgens gewestplan) zou dit knelpunt optreden ingeval van een kruispuntinrichting op
maaiveld. Dit knelpunt kan (grotendeels) weggewerkt worden door – zoals gepland – een tunnel te voorzien
voor doorgaand verkeer op de rondweg onder Kalkoven.
Indien de mobiliteits-, ruimtelijke en leefbaarheidsaspecten tegen elkaar worden afgewogen, kan inzake
tracékeuze voor de rondweg de voorkeur worden uitgesproken voor scenario 31 – combinatie van noord- en
westtangent volgens het gewestplantracé – en daarbij voor de ruimtelijk geoptimaliseerde tracés W1bis en
N1ter. Op basis van de inschating van de verkeersstromen lijkt een ongelijkgrondse kruising van de N9
(tunnel) wenselijk, maar nader onderzoek op projectniveau is noodzakelijk om uitsluitsel te bieden over de
optimale kruispuntconfiguratie. Dit geldt overigens ook voor andere kruispunten (b.v. rotonde Huinegem).

7.4.2 Overige planonderdelen
M.b.t. de milieueffecten van de andere planonderdelen van het KSG Asse kunnen volgende conclusies
getrokken worden:
o

Uitbreiding KMO-zone Mollem: Geen uitbreiding in NW en ZO richting ten koste van Gerstebeek- en
Bollebeekvlietvallei (omwille van overstromingsgevoeligheid en ecologisch-landschappelijke waarde).
Bij voorkeur uitbreiding in ZW richting, maar gelimiteerd tot ongeveer de 65m-contourlijn (omwille
van beperking van de visuele impact). Indien noodzakelijk (behoefte >15 ha) komt ook uitbreiding in
NO richting in aanmerking – mits goede landschappelijke inpassing – maar minder wenselijk wegens
gelegen in relictzone en HAG met hoge landbouwwaardering. Randvoorwaarde is tevens behoud van
een vlotte verkeersafwikkeling op rotonde Huinegem.

o

“Scharnierproject”: Aanvaardbaar mits vermijden van sterk verkeersgenererende functies en mits
voldoen aan ruimtelijke randvoorwaarden: buffer- en infiltratievoorzieningen in exces van Hemelwaterbesluit (vanwege overstromingsgevoeligheid); behoud van bomenrij i.f.v. ecologische connectiviteit en visuele buffering; behoud van corridor/zichtlijn t.o.v. woonlint Waarbeek; een markant
ontwerp dat een overgang creëert tussen dit woonlint en de open kouter, waarbij inkijk en schaduwwerking op het woonlint vermeden wordt.

o

Woonprojecten: Geen significante effecten, behalve in Witteramsdal en tussen Pastinakenstraat en
Ascanusstraat (overstromingsgevoelige beekvalleien met ecologische en landschappelijke waarde) >>

58
Bij de rotondevariant ingeval van een rotonde van minimale afmetingen (cfr. inrichtingsschets). De doorstroming kan aanvaardbaar
gemaakt worden door de rotonde aanzienlijk te vergroten, maar hiervoor zou een onredelijk aantal gebouwen moeten verwijderd
worden.
59
Dit betekent niet dat tracé W5 op zich onredelijk is, maar enkel bij aansluiting op de Wijndruif met een vierarmig lichtengeregeld
kruispunt. W5 zou daarbij geen deel uitmaken van de rondweg, maar (enkel) een bypass vormen voor de Nerviërsstraat.
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volledige inname niet wenselijk, waardevolle natuur/landschapselementen maximaal te behouden.
Bepaalde projecten hebben ook negatieve effecten op archeologie (vnl. binnen Romeinse vicus).
o

Verdichting zone Nerviërsstraat: Geen bijkomende sterk verkeersgenererende kleinhandel toelaten
vanwege sterke actuele belasting van de N9 (enkel ruimte-extensieve handelszaken die niet passen
binnen het eigenlijk stadscentrum, zoals tuincentra, autohandel,…). Geen significant negatieve ruimtelijke effecten, behalve inzake archeologie (volledig gelegen binnen de Romeinse vicus) >> archeologisch onderzoek noodzakelijk. De graduele afbouw van de woonfunctie in deze zone zorgt er op
termijn voor dat minder inwoners blootgesteld worden aan geluidshinder en luchtverontreiniging
t.g.v. verkeer.

o

Eventuele uitbreiding Asphaltco-site: Geen significante effecten mits uitbreiding beperkt blijft tot ca.
200m voorbij de huidige RUP-grens en de beekvallei wordt vermeden.

o

Eventuele woonuitbreiding tussen bestaand woongebied en noordtangent (N1 of N3): Woonontwikkeling niet wenselijk in de Krameibeekvallei (overstromingsgevoelig, beeldwaarde) en het “bocage”gebied tussen Mollemseweg en Merchtemsebaan (overstromingsgevoelig, ecologisch en landschappelijk waardevol). De zone tussen Mollemseweg en Krameibeekvallei is meer geschikt, maar heeft
een hoge landbouwwaardering. Omwille van de geluids- en luchteffecten is bebouwing binnen 75 à
100m van de rondweg niet wenselijk. De combinatie van deze randvoorwaarden maakt dat relevante
woonuitbreiding enkel mogelijk is in de zone tussen de Mollemseweg en de Krameibeekvallei in de
scenario’s met tracé N3 (Wijndruifscenario’s).

o

Inrichting van alle drie de zoekzones (Wolfrot, Putberg en Hoogpoort) als stadsrandbos heeft
positieve effecten inzake bodem-, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, fauna en flora en mens
(recreatieve functie, belevingswaarde). Ook inzake landschap zijn de effecten positief, op voorwaarde
dat de hoge bestaande landschappelijke kwaliteit niet wordt aangetast door een te massieve bosontwikkeling. In het bijzonder moet in zoekzone Wolfrot bebossing van de topzone van de open
kouter vermeden worden. In dat geval zullen ook de negatieve effecten op landbouw relatief beperkt
zijn, omdat veel percelen in de (resterende) zoekzones niet in professioneel landbouwgebruik zijn.
Omdat het de hoogste landschappelijke waarde en de laagste landbouwwaarde heeft, wordt zone
Putberg van de drie zoekzones het meest geschikt geacht als stadsrandbos.
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7.4.3

Overzicht milderende maatregelen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de voorgestelde milderende maatregelen voor de geselecteerde
tracéalternatieven (met hun geoptimaliseerde varianten) en voor de andere planonderdelen. De maatregelen
worden opgesplitst in drie categorieën:
•

Maatregelen die vertaald kunnen worden in het PRUP

•

Maatregelen op te nemen in de ontwerp- en vergunningsfase

•

Flankerende maatregelen uit te voeren door andere actoren

Maatregelen die louter het respecteren van de bestaande milieuwetgeving inhouden (VLAREBO, Hemelwaterbesluit,…) en niet tracé- of projectspecifiek zijn, worden niet vermeld.

Tabel 7-1 Overzicht milderende maatregelen rondwegtracés
Tracé

Maatregelen die vertaald
kunnen worden in het PRUP

Generiek

Maatregelen op te nemen in de
ontwerp- en vergunningsfase

Flankerende maatregelen uit te
voeren door andere actoren

Voldoende uitstroomcapaciteit
onder taluds

Herinrichting kpt N9Stationsstraat om “knippen” in
centrum mogelijk te maken

Langsgrachten of –riolen
Doorlatende randstrook of olieof slibvanger langs tracé
Archeologisch vooronderzoek
Geluidsreducerende
maatregelen t.h.v. woningen
langs tracé (scherm, grondlichaam, overkraging en/of overkapping)
W1/W1bis

Vermijden inname Hof ter
Rampelberg >> W1bis

Tunnel/sleuf onder N9: drain
achter sleufwanden

Kpt met Kalkoven in Scen31:
tunnel onder N9

Kruising Koensborre op
maaiveld >> W1bis
Sleuf t.h.v. N9: overkapping
W5/W5bis

Vermijden inname Hof ter
Rampelberg >> W5bis

Tracé niet in uitgraving t.h.v.
Romeinse vicus >> W5bis

Geen vijfarmig kruispunt op
Wijndruif

N1/N1bis/ N1ter

Maximaal opschuiven tracé tot
buiten overstromingsgevoelig
gebied >> N1bis

Tunnel/sleuf onder N9 en
spoorweg: drain achter
sleufwanden

Kpt met Kalkoven in Scen31:
tunnel onder N9

Maximaal opschuiven en/of
ingraven tracé om visuele
impact te beperken >> N1bis of
(vooral) N1ter

N1ter: dijk tussen sleuf en beekvallei, gracht over tunneldak om
hemelwater van steilrand om te
leiden naar beekvallei

Maximaal opschuiven richting
Marlier om landbouwimpact te
beperken >> N1ter

Sleuf t.h.v. N9: overkapping

---

Sleuf t.h.v. Prieelstraat:
overkapping

N3
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Sleuf N1ter t.h.v. Marlier:
mogelijks overkraging
Geen vijfarmig kruispunt op
Wijndruif
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Tabel 7-2 Overzicht milderende maatregelen andere planonderdelen
Tracé

Maatregelen die vertaald
kunnen worden in het PRUP

Generiek

Maatregelen op te nemen in de
ontwerp- en vergunningsfase

Flankerende maatregelen uit te
voeren door andere actoren

Archeologisch vooronderzoek

Uitbreiding KMOzone Mollem

Buiten beekvalleien blijven

“Scharnierproject”

Behoud bomenrij

Landschappelijke inpassing

Eerst/enkel uitbreiding in ZW
richting tot 65m-contourlijn

Behoud corridor/zichtlijn t.o.v.
woonlint Waarbeek

Buffer- en infiltratievoorzieningen in exces van Hemelwaterbesluit

Geen sterk verkeersgenererende functies

Markant ontwerp als overgang
tussen woonlint en open kouter
Inkijk en schaduwwerking op
woonlint vermijden

Verdichting zone
Nerviërsstraat

Geen bijkomende sterk
verkeersgenererende handelszaken

Woonprojecten

Zones Witteramsdal en Pastinakenstraat slechts deels
bebouwen ifv water, natuur en
landschap

Eventuele uitbreiding
Asphaltco

Uitbreiding beperken tot max
200m voorbij huidige RUP-grens

Eventuele woonuitbreiding

Valleien Krameibeek en
Kloosterbeek vermijden

Geen (directe) ontsluiting via
rondweg

Natuur en landschap ten N van
Mollemseweg vrijwaren
Geen woonontwikkeling <50 à
100m van rondweg
Zoekzones
stadsrandbos

Topzone open kouter niet
bebossen
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Zoekzone Wolfrot: beek langs
Langeweide terug openleggen
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