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3 Voorwoord
3.1

Milieueffectenrapportage: algemeen

De verschillende planelementen die worden meegenomen binnen het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan (PRUP) voor de nadere uitwerking van het specifiek economisch knooppunt
(SPEK) Londerzeel worden afgetoetst aan de impact op het milieu . Het gaat hierbij om
bestemmingswijzigingen op vlak van regionale bedrijvigheid, aangevuld met elementen van de
verkeers - en vervoersstructuur. Specifiek voor SPEK Londerzeel wordt zowel gemengde als
TOL-ondersteunende bedrijvigheid beoogd. Zuivere TOL-activiteiten worden hier niet
vooropgesteld.
De impact op het milieu wordt nagegaan door de opmaak van een milieueffectenrapport
(kortweg MER). Milieueffectrapportage (kortweg m.e.r.) is een juridisch-administratieve
procedure waarbij , voordat een activiteit of ingreep plaatsvindt, de milieugevolgen worden
bestudeerd , besproken en geëvalueerd. Via het milieuonderzoek wordt getracht om de voor het
milieu mogelijk negatieve effecten in een vroeg stadium van de besluitvorming te kennen zodat
ze kunnen worden voorkomen of gemilderd. Op die wijze kan het voorliggend project of plan
worden bijgestuurd. Het milieueffectrapport vormt bijgevolg een belangrijk instrument in de
besluitvorming. Het is een hulpmiddel voor de overheid om te beslissen of een bepaald project
of plan toegelaten of vergund zal worden en onder welke voorwaarden .
Omdat het plan-MER wordt opgesteld in functie van het op te maken PRUP moet het duidelijke
uitspraken bevatten omtrent de elementen die in het PRUP moeten worden opgenomen, met
name een gemotiveerde afweging van de te bestemmen gebieden en een opgave van
milderende maatregelen met een ruimtelijke weerslag (bijvoorbeeld de situering en het
ruimtebeslag van een geluidsscherm of -berm , eventuele maatregelen inzake waterberging,
enz.).

3.2

Kort overzicht van de m.e.r.-procedure

Een plan dat door een instantie op provinciaal niveau wordt opgesteld en vastgesteld (in dit
geval een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan - PRUP) én dat het kader vormt voor de
toekenning van een vergunning voor een project valt binnen het toepassingsgebied van het
plan-m .e. r.-decreet.
Het decreet betreffende milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18 december 2002 (het
zogenaamde mer/vr-decreet, hierna "het decreet" genoemd) beschrijft de m.e.r.-procedure (BS
13 februari 2003) . Dit decreet is op het vlak van milieueffectrapportage voor plannen en
programma's gewijzigd (BS 20/06/2007). Deze wijziging trad in voege vanaf 1 december 2007.
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Voor wat betreft planMER's in het kader van een RUP-procedure voorziet het nieuwe decreet
1
het zogenaamde integratiespoor. In Art. 4.2.4. van het plan-m.e.r.-decreet wordt de
mogelijkheid voorzien om via een decreet of een besluit de procedure tot de opmaak van een
plan-MER te integreren in de opmaakprocedure van een plan of een programma. Voor
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) is de procedurele integratie van het plan-MER en het
RUP uitgewerkt in het integratiespoorbesluit voor RUP's. Het Besluit van de Vlaamse Regering
betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage voor een ruimtelijk
uitvoeringsplan werd bekrachtigd op 18 april 2008. (BS 30 mei 2008). Volgende procedure
wordt hierbij gevolgd.
Nor. voor publ/e/11 consa.l•rJe opmekM .,,
lnd,.,,tn bij de d/ensl Mei

-

1

Vol/odigverk/aring nota voor publieke consultalie
door Dien si Mor

1
1

1

t

Publieke consultario (torlnzage/egglng)
gedurende 30 dagen

J

1

Uitvaardigen richtlijnen door Dienst Mer

1

1

1

Opmaak o-,p planMER

1

Bespreking ontwerp p/anMER

1

Ve,ti/nen ...,,_,,, planMER

1

Goedkeuring p/anMER door de Dienst Mer
• vóór de plenaire vergadering van het RUP (50 dagen)
• op de plenaire vergadering van hot RUP
• len laatste vóór de voorlopige vastsle/ling van hel RUP

Figuur 3-1: Procedure plan-MER volgens integratiespoor
1

Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake

milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu (BS . 20 juni 2007).
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• Nota voor publieke consultatie
De initiatiefnemer controleert of het plan moet onderworpen worden aan een milieueffectenrapportage. Als het voorgenomen plan plan-m.e.r.-plichtig is, stelt de initiatiefnemer een team
van deskundigen samen. Na het opstellen van de nota voor publieke consultatie, dient de
initiatiefnemer het dossier in bij de bevoegde overheid, namelijk de Dienst Mer, afdeling Milieu-,
Natuur- en Energiebeleid, van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Na eventuele
aanpassingen wordt de nota volledig verklaard door de Dienst Mer en kan de nota ter inzage
gelegd worden .
[ De nota voor publieke consultatie werd volledig verklaard op 5 september 2011 .
• Terinzagelegging en richtlijnen
Bij het integratiespoor moet de publieke consultatie van de nota (terinzagelegging)
aangekondigd worden met een aangetekende brief of via elektronische post met
ontvangstbevestiging. Deze aankondiging is gericht aan enerzijds de overheden en instanties
die worden geraadpleegd volgens de bepalingen in het decreet Ruimtelijke Ordening (DRO) in
het kader van de plenaire vergadering over een voorontwerp van RUP en anderzijds de
overheden en instanties waarvan de Dienst Mer het advies nuttig acht. De aankondiging van de
terinzagelegging werd bovendien bijkomend gepubliceerd in Het Laatste Nieuws, editie Brabant
op 1 oktober 2011 . De nota voor publieke consultatie was beschikbaar op de website van de
Dienst Mer, de website van de initiatiefnemer van het RUP en als afgedrukt exemplaar bij de
betrokken gemeenten Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos en Meise. De terinzagelegging loopt
gedurende 30 dagen. Na de terinzagelegging volgt een vergadering met de betrokken
instanties waarin de opmerkingen op de nota voor publieke consultatie worden besproken en
wordt nagegaan welke aanpassingen/aanvullingen worden meegenomen bij de opmaak van
het MER. De resultaten van dit overleg vertaalt de Dienst Mer in de richtlijnen voor de opmaak
van het plan-MER.
De terinzagelegging liep van 3 oktober tot en met 2 november 2011 . De richtlijnenvergadering
vond plaats op 21 november 2011 en de richtlijnen werden betekend op 12 december 2011 .
• Ontwerprapport
Na het uitvaardigen van de richtlijnen stelt het team van erkende deskundigen het plan-MER op
onder leiding van een MER-coördinator. Het ontwerprapport wordt vervolgens ingediend bij de
Dienst Meren wordt besproken op de ontwerptekstbespreking .
[ De ontwerptekstbespreking vond plaats op 12 februari 2013.
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• Eindrapport
Na aanpassingen van het ontwerprapport wordt het uiteindelijke plan-MER ingediend bij de
Dienst Mer ter goedkeuring. Bij het integratiespoor zijn er drie opties voorzien voor de
goedkeuring van het definitieve plan-MER.
- Het definitieve plan-MER kan enerzijds voor de organisatie van de plenaire vergadering van
het RUP ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Dienst Mer. De Dienst Mer beslist in dit
geval binnen de vijftig dagen na ontvangst over de goed- of afkeuring van het plan-MER.
Anderzijds kan het definitieve plan-MER als onderdeel van de stukken voor de plenaire
vergadering van het RUP samen met de uitnodiging voor de plenaire vergadering
overgemaakt worden aan de Dienst Mer. In dat geval kan de Dienst Mer over de goed- of
afkeuring beslissen op de plenaire vergadering. Als dat gebeurt, kan de besl issing van de
Dienst Mer geïntegreerd worden in het advies van het departement Leefmilieu, Natuur en
Energie, dat uitgebracht wordt op de plenaire vergadering.
Als de beslissing over de goedkeuring van het plan-MER niet gebeurt op de plenaire
vergadering van het RUP , dan moet de Dienst Mer ten laatste voor de voorlopige
vaststelling van het RUP beslissen. Het goedgekeurd plan-MER is uiterlijk bij de voorlopige
vaststelling van het RUP beschikbaar.
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4 Algemene inlichtingen
4.1

Beknopte beschrijving van het plan

Voorliggend plan betreft de nadere uitwerking van het specifiek economisch knooppunt
Londerzeel. Het plan omvat verschillende planelementen waar een planologisch initiatief wordt
genomen om de beleidsvisie op het specifiek economisch knooppunt Londerzeel te kunnen
realiseren . Een planologisch initiatief kan zowel betrekking hebben op een
bestemmingswijziging als op een verfijning of aanvulling binnen een bestaande
bestemmingszone. De planologische initiatieven hebben in de eerste plaats betrekking op
regionale bedrijvigheid doch kunnen ook complementaire of ondersteunende functies betreffen,
bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit. Specifiek voor SPEK Londerzeel wordt zowel
gemengde als TOL-ondersteunende bedrijvigheid beoogd. Zuivere TOL-activiteiten worden hier
niet beoogd .

4.2

Initiatiefnemer van het plan

Provincie Vlaams-Brabant
Contactpersoon : Stephan Reniers

4.3

Administratieve voorgeschiedenis

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt Londerzeel geselecteerd als
economisch knooppunt. De nadere uitwerking van de economische knooppunten is een
bevoegdheid van de provincie.
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) Vlaams-Brabant vormt het beleidskader voor
deze nadere uitwerking. Het PRS Vlaams-Brabant werd op 11 mei 2004 definitief vastgesteld
door de provincieraad. Op 7 oktober 2004 keurde de Vlaamse regering het provinciaal ruimtelijk
structuurplan goed. (BS 16/11/2004). Op 19 juni 2012 heeft de Provincieraad het provinciaal
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant aangepast.
De opdracht tot nadere uitwerking van het SPEK Londerzeel werd door de deputatie van de
provincie Vlaams-Brabant gegund in de zitting van 13 december 2007.
Bij de nadere uitwerking van het specifiek economisch knooppunt (SPEK) Londerzeel staat een
geïntegreerde aanpak voorop. De uitwerking gebeurt in 3 stappen en omvat 3 onderdelen:
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•

•

Fase 1: Visievorming en milieubeoordeling
Onderdeel 1: het uitwerken van een ruimtelijk-economische visie op de ontwikkeling van
het specifiek economisch knooppunt Londerzeel.
Fase 2: Operationalisering van de ruimtelijk-economische visie
Onderdeel 2: de vertaling van de visie in een haalbaar actieplan waarin de
taakverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus en economische actoren wordt
vastgelegd .
Onderdeel 3: de opmaak van één of meerdere provinciale RUP's voor de
operationalisering van de ruimtelijk-economische visie.

Fase 1 werd afgerond in november 2008. Er werd een visie voor het specifiek economisch
knooppunt uitgewerkt. Deze visie werd onderworpen aan een milieubeoordeling. De visie en de
resultaten van de milieubeoordeling werden gebundeld in de visienota. De visienota werd
voorgelegd aan een klankbordgroep.

4.4

Toetsing aan de plan-m.e.r.-plicht

Om de inrichting van bijkomende regionale bedrijventerreinen in het onderzoeksgebied mogelijk
te maken, moeten de bestemmingen gewijzigd worden. Bijgevolg is de opmaak van één of
meerdere PRUP's (met één of meerdere deelplannen) noodzakelijk.
Volgens het recent gepubliceerde plan-m .e.r.-decreet valt een plan dat wordt opgesteld om
middels een wetgevingsprocedure door de Vlaamse Regering te worden vastgesteld én dat het
kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project binnen het
toepassingsgebied van het plan-m .e.r.-decreet. Dit betekent dat het voorziene PRUP binnen
het toepassingsgebied valt.
Daarenboven heeft een van de planelementen betrekking op een zone van bijna 50 ha.
Volgens het Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende de vaststelling
van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (BS 17/02/2005)
valt de aanleg van een bedrijventerreinen van 50 ha of meer onder Bijlage 2 rubriek 10-a. Dit
laat toe om in een latere fase een ontheffing aan de vragen.
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4.5

Team van deskundigen

4.5.1

Externe deskundigen
Xenia Goessens
Guy Putzevs

MER/EDA/393N-2

28/07/2013

Jan Verstraeten

MER/EDA/048N3

20/1/2/2014

Xenia Goessens

MER/EDA/639

Onbepaalde duur

Xenia Goessens

MER/EDA/639

Onbepaalde duur

MER-deskundige fauna en flora

Rebecca Devlaeminck

MER/EDA/669/v1

28/11/2013

MER-deskundige landschap, bouwkundig erfgoed

Rik Houthaeve

MER/EDA-520-V2

19/09/2013

Rik Houthaeve

MER/EDA-520-V2

19/09/2013

en archeologie
MER-deskundige

mens

(socio-organisatorische

aspecten en mobiliteit

Daarnaast werken ook Arne Maes (discipline Fauna en flora) , Soetkin Verryt (disciplines
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en mens - ruimtelijke aspecten) en Jeroen
Bastiaens (discipline Mens - mobiliteit) mee aan het MER.

4.5.2

Interne deskundigen

Stephan Reniers, provincie Vlaams-Brabant
Daan Demey, provincie Vlaams-Brabant
Erwin Lammens, POM Vlaams-Brabant

4.6
4.6.1

Verdere procedures en besluitvorming
Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

De inhoud van het plan-MER, meer specifiek de locatie en de ontsluiting van bijkomende
regionale bedrijventerreinen en de ruimtelijke consequenties van milderende maatregelen ,
zullen worden geïntegreerd in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) . Na de plenaire
vergadering (en eventuele bijsturingen) wordt het voorontwerp PRUP voorlopig vastgesteld
door de provincieraad . Dit ontwerp PRUP wordt vervolgens onderworpen aan een openbaar
onderzoek gedurende 60 dagen. De inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt door de
PROCORO (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) dewelke een gemotiveerd
advies uitbrengt. Het PRUP wordt (na eventuele aanpassingen) definitief vastgesteld door de
provincieraad en daarna goedgekeurd door de Vlaamse Regering .
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4.6.2

Watertoets

De nodige elementen voor het opstellen van een watertoets conform de bepalingen van het
decreet integraal waterbeleid worden aangeleverd . Eenmaal de regionale bedrijventerreinen
zijn vastgelegd en er meer projectinformatie (bvb concrete technische uitvoeringsmodaliteiten)
bekend is, wordt deze 'toets' op een meer gedetailleerde wijze uitgevoerd.

4.6.3

Project m.e.r.-plicht

In het kader van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van het
regionale bedrijventerrein dient een project-MER te worden opgesteld indien het
bedrijventerrein 50 ha of meer is, dit om de milieueffecten van de gekozen locatie en de
gekozen invulling van het gebied in detail te evalueren . Er kan volgens Bijlage 2, rubriek 10 a
een ontheffing van de m.e.r.-plicht worden aangevraagd .
Indien het bedrijventerrein kleiner is dan 50 ha dient conform de vigerende wetgeving een
screening van de projectmilieueffectrapportage uitgevoerd te worden.

4.6.4

Vergunningsprocedure

Eens het project-MER / ontheffingsnota en de projectmilieueffectrapportage is opgemaakt en
goedgekeurd, kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd. In het kader van de
vergunningsaanvraag is eveneens een openbaar onderzoek voorzien. Hierbij wordt het
goedgekeurde MER/ontheffing of de projectmilieueffectrapportage samen met de
vergunningsaanvraag onderworpen aan het openbaar onderzoek. Gedurende 30 dagen kan
iedereen zijn bezwaren of opmerkingen formuleren . Deze worden gericht naar het college van
burgemeester en schepenen. De vergunningverlenende overheid moet zich daarna uitspreken
over elk van de ingediende bezwaren en opmerkingen . Deze uitspraak moet voldoende
gemotiveerd zijn. Uiteindelijk wordt er een beslissing genomen met betrekking tot de
vergunningsaanvraag .

4.6.5

Tijdspad

Onderstaand wordt het te volgen procedureel verloop schematisch verduidelijkt. In dit schema
werd uitgegaan van een vlotte aaneenschakeling van de verschillende procedures en de
vereiste opmaak van een projectMER. Indien een ontheffing mogelijk blijkt, dan kan de totale
proceduretijd met ca. 5 maanden ingekort worden . Tijdens de momenten van openbaar
onderzoek is publieke inspraak mogelijk.
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1

5 Verantwoording van het plan
5.1

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

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

5.2

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB}

De gemeente Londerzeel behoort volgens het provinciaal Ruimtelijk Structuurplan VlaamsBrabant (RSVB) tot de deelruimte van het Verdicht Netwerk, een uitgestrekte en zeer
gediversifieerde regio met in het noorden en het westen een grensoverschrijdend karakter met
de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Binnen de deelruimte van het Verdicht Netwerk
behoort Londerzeel tot het subgebied Brussel-Mechelen-Antwerpen, gelegen binnen het
stedelijk spanningsveld van Brussel , Mechelen en Antwerpen .

1

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

verweven is met de omgeving en dat een specifieke sociaal-economische relatie heeft met de omgeving.
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Het Verdicht Netwerk is een belangrijke tewerkstellingspool. De dynamiek die Brussel
kenmerkt, vertaalt zich ook naar de omgeving van Brussel en in het bijzonder in het gebied van
het Verdicht Netwerk. Lijninfrastructuren vormen de ruggengraat voor ontwikkelingen .
Knooppunten van waterwegen en spoor- en of snelweg hebben namelijk meer potenties om
activiteiten die verbonden zijn aan het opslaan , verwerken en distribueren van goederen te
ontwikkelen. Hoogdynamische ontwikkelingen kunnen naargelang de aard van de activiteiten
toegelaten worden in de (specifiek) econom ische knooppunten die goed ontsloten zijn . De
inplanting van deze hoogdynamische activiteiten zal steeds gekoppeld worden aan een
degelijke multimodale ontsluiting .
Binnen de Vlaamse Ruit fungeert de luchthaven van Zaventem als poort en als motor voor
economische ontwikkeling. De economische knooppunten Londerzeel en Ternat liggen op
ru imere afstand doch kunnen eveneens een rol opnemen in het netwerk van de Vlaamse Ruit.
Ze krijgen vooral een rol in de logistieke activiteiten en distributie, waardoor een goede
ontsluiting via de weg essentieel is. Om de economische ruimte efficiënter te organiseren is
differentiatie van bedrijventerreinen wenselijk, bijvoorbeeld op het vlak van logistiek en/of
distributie. De provincie wil elk (nieuw) bedrijf lokaliseren op een bedrijventerrein dat
beantwoordt aan het niveau waarvoor het terrein werd uitgebouwd. Het locatiebeleid zal
sturend zijn in het onderscheiden van het lokale of het bovenlokale karakter van een
bedrijventerrein. Voor bedrijven die bijzondere eisen stellen met betrekking tot ruimtebehoefte,
wil de provincie specifieke ruimte voorzien.
Vanuit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) wordt aangegeven dat
bij de ontwikkeling van het specifiek economisch knooppunt rekening moet worden gehouden
met de bestaande ontwikkelingen van op logistiek en distributie gerichte activiteiten en een
eerder beperkt aandeel van productieactiviteiten . De provincie wenst de economische structuur
te versterken door meer samenhang na te streven van alle ruimten in de provincie met een
overwegend economische invulling. De verdeling van de behoefte aan bedrijventerreinen over
de kleinstedelijke gebieden en de andere economische knooppunten is een van de
taakstellingen .
Bij de ontwikkeling van het specifiek economisch knooppunt Londerzeel wordt vooral rekening
gehouden met de bestaande ontwikkel ing van op logistiek en distributie gerichte activiteiten en
een eerder beperkt aandeel van productieactiviteiten. De provincie stelt voor het specifiek
economisch knooppunt Londerzeel , dat minimaal 40ha dient gerealiseerd te worden en 70ha
als streefcijfer wordt vooropgesteld . De provincie zal het knooppunt uitbouwen door deze
oppervlakte te verdelen over een aantal specifieke locaties die elk een specifieke invulling
krijgen . De A 12 zal hiertoe ook als openbare vervoersas worden ingericht. Ontwikkeling van
kantoorlocaties is hier niet wenselijk.
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Voor de volledigheid, vermelden we tevens volgende beleidsopties:
Voor concentraties van grootschalige kleinhandel die niet geselecteerd worden door de
provincie, wordt een uitdoofbeleid vooropgesteld. De provincie wenst deze concentraties af
te bouwen door aan te sturen op herlocalisatie van de kleinhandel en via verordeningen of
vergunningenbeleid.
Om in te spelen op de onzekerheid binnen het economische gebeuren en om de open
ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren , wordt een gefaseerde aansnijding van de terreinen
vooropgesteld.
Bestaande bedrijventerreinen worden geoptimaliseerd.

5.3

Realisatie van de taakstelling voor bedrijventerreinen

De taakstelling voor bijkomende bedrijventerreinen voor de provincie Vlaams-Brabant is in het
RSV vastgelegd op 1.350 ha, te realiseren tussen 1994 en 2007. Dit pakket werd door de
provincie verdeeld over de groot- en regionaalstedelijke gebieden (pakket 1: 475 ha), de
kleinstedelijke gebieden en de specifiek economische knooppunten (pakket 3: 461 ha waarvan
218 ha als reserve) en de buitengebiedgemeenten (pakket 4: 296 ha).
Het pakket 3 is door de provincie verder verdeeld, rekening houdend met
De rol van het gebied binnen de ruimtelijk-economische structuur van de provincie;
De beoogde differentiatie en bedrijfstypes;
De mogelijkheden en beperkingen vanuit de bestaande structuur;
De ontsluitingsmogelijkheden.
Voor het specifiek economisch knooppunt Londerzeel wordt de minimale oppervlakte te
realiseren bedrijventerreinen voor de periode 1994 - 2007 vastgelegd op 40 ha. Het streefcijfer
bedraagt 70 ha. De minimum oppervlakte komt overeen met de minimaal af te bakenen
oppervlakte voor bedrijventerreinen. Het streefcijfer is de oppervlakte die de provincie als
doelstelling vooropstelt om de meest optimale invulling van de gewenste structuur te bekomen.
Het streefcijfer is niet te beschouwen als een minimum, noch als een maximum. In functie van
de mogelijkheden en de wenselijkheden kan een kleinere of een grotere oppervlakte
afgebakend worden.
Aangezien het een taakstelling aan bijkomende regionale bedrijvigheid betreft, komt verdichting
van reeds bestaande bedrijventerreinen niet in aanmerking voor de realisatie van 40 ha tot 70
ha bijkomende regionale bedrijvigheid .
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5.4

Afbakening onderzoeksgebied regionale bedrijvigheid

Uit de beleidscontext op Vlaams en provinciaal niveau, volgen twee harde randvoorwaarden
voor de locaties voor bijkomende regionale bedrijvigheid binnen het SPEK Londerzeel:
De locaties situeren zich langs de A 12
Binnen het economisch knooppunt worden de locaties gebundeld
Het onderzoeksgebied situeert zich langsheen de A12, aan weerszijden ervan, ter hoogte van
het viaduct van de A12 over de spoorlijn Mechelen-Dendermonde. Het onderzoeksgebied
omvat delen van het grondgebied van de gemeenten Londerzeel en Meise.
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6 Beschrijving van de planelementen
De verdere uitwerking en operationalisering van het SPEK Londerzeel wordt omschreven in
een actieplan . De acties die een juridisch-planologisch initiatief vereisen, worden opgenomen in
een PRUP. Het betreft volgende planelementen:
A
Zone voor regionale bedrijvigheid Molenveld
B
Zone voor specifieke regionale bedrijvigheid Berg
C
Zone voor regionale bedrijvigheid 'Stone'
R
Reservatiestroken voor ontsluitingsinfrastructuur tussen de bedrijvenzones en
de respectievelijke knooppunten Londerzeel-Noord en Londerzeel-Zuid
Vanuit de inspraakreacties werd gevraagd een minimaal scenario voor de ontwikkeling van
zone B te onderzoeken. In het planMER worden voor deze zone dan ook twee varianten
onderzocht, nl. Bmax (volledige gebied) en variant Bmin (deel gebied parallel aan de A12). Dit
wordt verderop in het document besproken .
Vanuit de inspraakreacties werd tevens een bijkomende onderzoekslocatie voorgesteld. Deze
locatie wordt in het verder verloop van het planMER meegenomen.
D
Zone voor regionale bedrijvigheid Londerzeel-Noord
Tenslotte wordt in voorliggend planMER een actie opgenomen die een juridisch-planologisch
initiatief op gemeentelijk niveau vereist. Deze actie wordt opgenomen in een gemeentelijk RUP
maar wordt wel behandeld in voorliggend planMER.
L
Zone voor lokale bedrijvigheid Bergstraat
In wat volgt wordt dieper ingegaan op ieder van bovenvermelde planelementen. De
verschillende planelementen worden hierbij ruimtelijk gesitueerd, de inhoud van elk
planelement wordt toegelicht en een specifieke verantwoording van elk planelement worden
gegeven.
Per planelement worden een aantal inrichtingsprincipes geformuleerd . Ze hebben tot doel om
relevante milieueffecten in beeld te brengen of mogelijke milderende maatregelen duidelijker te
kunnen lokaliseren.
De vermelde oppervlaktes zijn in deze fase als indicatief te beschouwen. De exacte oppervlakte
kan pas bepaald worden na het afbakenen van de zones op het grafisch plan van het
provinciaal RUP (of het gemeentelijk RUP) .
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Figuur6-1 : Situering van de planelementen
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6.1

Planelement A: Zone voor regionale bedrijvigheid Molenveld

Antwerpen

(-· -·

Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd
door de bebouwing langsheen de Meerstraat. De
bestaande en de geplande bebouwing langsheen de
randen
van
het plangebied
stellen
harde
randvoorwaarden aan de ontwikkeling van de
bedrijvigheid. De grens van het plangebied wordt aan
de westzijde bepaald door de afbakeningslijn van het
gemeentelijk RUP Molenveld. Daarbij wordt een
bufferzone t.o.v. de bestaande en de (in het
gemeentelijk RUP geplande) nieuwe bebouwing
voorzien.
Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd
door het viaduct van de A 12. De ontsluiting van de
aanwezige bedrijven gebeurt vandaag deels d.m.v.
rechtstreekse erfontsluitingen op de A 12 en deels via
de Meerstraat.
Visie
optimale benutting van de beschikbare ruimte
voor regionale bedrijvigheid,
- behoud en integratie van de bestaande vergunde
bedrijven.
nieuwe ontsluitingsstructuur:
o de
Meerstraat
wordt
ontlast
van
vrachtverkeer
o rechtstreekse erfontsluitingen op de A 12
worden opgeheven .
Bruto oppervlakte: 16,4 ha
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Inrichtingsprincipes
Kavelindeling: De vorm van de zone heeft tot gevolg dat er geen valabele alternatieven zijn
om tot een efficiënte en rendabele invulling te komen i.f.v. regionale bedrijvigheid.
o In het zuidelijk deel wordt de bebouwing georganiseerd volgens een rationeel
verkavelingsplan. De bedrijfskavels worden ontsloten via een centrale weg ,
loodrecht op de ventweg langs de A12 . Ten zuiden van de centrale weg ,
grenzend aan de spoorlijn, worden grotere kavels en bedrijfsgebouwen
voorzien. De bedrijfskavels ten noorden van de ontsluitingsweg liggen dichter
bij de woonwijk. Daarom wordt geopteerd voor kleinere kavels en kleinere (en
lagere) gebouwen.
o Het noordelijk deel bestaat uit een smalle strook tussen de bestaande en
geplande woonwijk ten westen en de A12 ten oosten . Aan de kant van de A12
wordt een bouwvrije strook van 30 meter voorzien vanaf de langsgracht van de
A12. In deze strook wordt een parallelweg voorzien . De bedrijfskavels worden
langs deze ventweg ontsloten. Het gedeelte van de zone dat te smal is om
bijkomende bedrijfsgebouwen in te planten, wordt bestemd voor buitenopslag
voor de aangrenzende bedrijven of voor vrachtwagenparking.
Buffering: ten opzichte van de woningen ten westen wordt een continue buffer voorzien.
Deze buffer is zowel visueel als functioneel. Ze wordt uitgewerkt als een dichte
groenstructuur met een combinatie van hoogstammige bomen en ondergroei. Binnen deze
bufferzone zijn ook buffervoorzieningen voor hemelwater mogelijk.
Ontsluiting :
o Interne ontsluiting: de zone wordt verbonden met de bestaande zone
Londerzeel-industrie via een doorgang onder de A12. Aan de westzijde van de
A12 wordt een ventweg voorzien. Om sluikverkeer te vermijden, wordt de
geplande ventweg langs de A 12 niet verbonden met de Meerstraat.
o Externe ontsluiting: de ontsluiting verloopt via het nieuwe knooppunt
Londerzeel-Noord . In het PRUP zal juridisch verankerd worden dat deze zone
niet kan ontwikkeld worden zolang het nieuwe knooppunt Londerzeel-Noord
niet is gerealiseerd.
Binnen het planelement situeren zich 2 woningen langs de spoorweg. In het MER worden
twee scenario's beoordeeld , nl. behoud van beide woningen en deze kwalitatief integreren
in het plangebied enerzijds of beide woningen mee op te nemen in het plangebied. Dit zal
vnl. aan bod komen bij de bespreking van de discipline mens-ruimtelijke aspecten.
Integratie bestaande bedrijven: binnen de zone zijn 5 bedrijven/handelszaken aanwezig .
Bestaande vergunde bedrijven kunnen geïntegreerd worden in de bedrijvenzone. De
bestemming van de zone wordt echter 'regionaal bedrijventerrein'. Uitbreiding van
bestaande detailhandel of vestiging van nieuwe detailhandelszaken zal niet mogelijk zijn .
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6.2

Planelement B: Zone voor specifieke regionale bedrijvigheid Berg

Antwerpen

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

<---·

Bruto oppervlakte: 88,0 ha

,.

,

'

~

Deze oppervlakte is indicatief. De exacte afbakening
van het gebied volgt uit de nadere uitwerking van het
plan-MER en het PRUP .
In het verder verloop van het planMER zal dit scenario
vermeld worden als het maximale scenario, nl. Bmax

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

Antwerpen

-

Figuur 6-2: Ontsluiting zonder aantakking Mechelsestraat

Figuur 6-3: Ontsluiting mét aantakking Mechelsestraat
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Variant zone Berg: minimaal scenario (Bmin)
Antwerpen
Vanuit de inspraakreacties werd het voorstel
meegenomen om specifiek voor deze locatie ook
een minimaal scenario te onderzoeken waarbij de
bedrijvigheid geconcentreerd wordt tot een zone
parallel aan de A12.
In het planMER zal naast de bespreking van de
inname van de totale zone B, ook duidelijk
aangegeven worden welke effecten specifiek
optreden bij inname van het minimale scenario.
In het verder verloop van het planMER zal dit
scenario verder vermeld worden als Bmin
(-

Bruto-oppervlakte: ca. 8 ha

.- - - ·1
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N
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Brussel
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6.3

Planelement C: Zone voor regionale bedrijvigheid 'Stone'

Antwerpen

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

<- ·-·
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t

Brussel

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

Bruto oppervlakte: 8,9ha
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In richtingsprincipes
In een eerste fase: inrichting van het gebied in functie van de bestaande bedrijfsactiviteiten.
De provincie wil met dit planinitiatief de nodige rechtszekerheid bieden aan het bestaande
aanwezige bedrijf.
Daarnaast werden de mogelijkheden onderzocht naar een alternatief gebruik in het geval
de bestaande activiteit zou verdwijnen. Gelet op de ligging langs de A12 en de
rechtstreekse ontsluiting via een ventweg langs de A12 naar het toekomstige knooppunt
Londerzeel-Zuid, wenst de provincie hier ook op lange termijn in te zetten op regionale
bedrijvigheid. In dit geval wordt de bebouwing georganiseerd volgens een rationeel
verkavelingsplan. De bedrijfskavels worden ontsloten via een centrale weg , loodrecht op de
ventweg langs de A 12.
Buffering: Ten opzichte van de woningen aan de randen wordt een continue buffer
voorzien. Deze buffer is zowel visueel als functioneel. Ze wordt uitgewerkt als een dichte
groenstructuur met een combinatie van hoogstammige bomen en ondergroei. Binnen deze
bufferzone zijn ook buffervoorzieningen voor hemelwater mogelijk.
Ontsluiting: Op termijn kan een rechtstreekse ontsluiting van de site Stone naar de A12 niet
behouden blijven. Er is gestart met de aanleg van een ventweg langs de A12, vanaf de
woningen ten zuiden van Eeckhout tot aan de Kerkhofstraat. Deze ventweg zal worden
aangewend om het bedrijventerrein te ontsluiten naar het knooppunt Londerzeel-Zuid op de
A 12. De realisatie van de doortrekking van deze ventweg is noodzakelijk voor een goede
verkeerskundige aansluiting op de A12.
In tegenstelling tot de bestaande groothandel in de zone, maken de bestaande
kleinhandelsfuncties aan de rand van de zone geen onderwerp uit van het RUP.
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6.4

Planelement D: Zone voor regionale bedrijvigheid Londerzeel-Noord

Antwerpen

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

( -· -·
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Brussel

Visie:
De selectie van dit gebied kadert in het streven
van een maximale bundeling van regionale
bedrijvenzones met aansluitingen op het
bovenlokale wegennet. De zone Londerzeel
noord kan onmiddellijk aansluiten op het
geplande op- en afrittencomplex LonderzeelNoord van de A 12. Verkeer van en naar deze
zone staat dus in directe verbinding met het
bovenlokale wegennet. Hierdoor is deze zone
geschikt voor regionale bedrijvigheid.
Door de strikt begrenzing van het plangebied,
wordt
gestreefd
naar
een
optimale
ruimtebenutting .
Het
bedrijventerrein
zal
ontwikkeld worden als een compact geheel met
een hoge terreinbezetting.
Buffering aan de zuidelijke rand , ten opzichte van
de aangrenzende woningen en de camping
Diepvennen .
Kwalitatieve randafwerking ten opzichte van de
open ruimte ten westen , tussen Londerzeel SintJozef en de A 12.
Bestaande huizen kunnen hun woonfunctie
houden of een bedrijfsactiviteit huisvesten. In dit
laatste geval worden ze geïntegreerd in het
bedrijventerrein.
Bruto oppervlakte: 12ha
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Inrichtingsprincipes
Kavelindeling: door de relatief regelmatige vorm van het gebied , wordt gestreefd naar een
zo optimaal mogelijke kavelindeling in regelmatig gevormde bedrijfskavels, ontsloten via
een interne weg . Kavelgrootte is gericht op regionale bedrijvigheid (meer dan 0,5 ha als
individuele kavelgrootte). De hoogspanningleiding die over het terrein loopt zal mogelijk
randvoorwaarden stellen aan de concrete inrichting.
Buffering: ten opzichte van de woningen en de camping Diepvennen is een buffering langs
Molenhoek wenselijk. Anderzijds zal bij de realisatie van een volwaardig knooppunt
Londerzeel-Noord , het bestaande half op- en afrittencomplex vervallen. Deze ruimte kan
aangewend worden voor de realisatie van een kwalitatieve buffer. met behoud van de
straat Molenhoek als lokale ontsluitingsweg en toegang tot de camping. Binnen deze
bufferzone zijn ook buffervoorzieningen voor hemelwater mogelijk.
Ontsluiting: individuele ontsluiting van de bedrijfskavels via een interne ontsluitingsweg die
rechtstreeks aansluit op het knooppunt Londerzeel-Noord . Geen ontsluiting via de
Meerstraat, noch rechtstreekse aantakking op de A 12.
Landschappelijke inpassing: kwalitatieve randafwerking langs de Meerstraat met mogelijk
behoud van de bestaande huizen langs de Meerstraat, als overgang naar de open ruimte
ten westen van de Meerstraat. Een strook met beperkingen op bouwvolumes en/of hoogtes voor het meest westelijke deel van de bedrijvenzone kan de landschappelijke
integratie bevorderen. Er wordt onderzocht hoe het puntrelict 'Hoeve Terlocht' in de globale
ontwikkeling kan geïntegreerd worden .
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6.5

Planelement R: Reservatiestroken voor ontsluitingsinfrastructuur

Antwerpe n
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Zones ten noorden van de spoorweg worden
aangesloten op een knooppunt 'Londerzeel-Noord';
zones ten zuiden van de spoorweg op een
knooppunt 'Londerzeel-Zuid'. Beide knopen zijn nog
aan te leggen en deze kaderen in de verdere uitbouw
van de A 12 tot primaire weg 1, volgens de selectie in
het RSV. De locatie van het knooppunt LonderzeelZuid ligt nagenoeg vast. De locatie van het
knooppunt Londerzeel-Noord is niet eenduidig
gekend en wordt dus beschouwd als een
zoeklocatie. Het voorzien van rechtstreekse
verbindingen tussen de knooppunten en de
bedrijvenzones is hieraan complementair. Deze
zorgen voor een vlotte bereikbaarheid van de
bedrijvenzones, zonder het onderliggende wegennet
te belasten. De ontwikkeling van de A12 en ook het
reserveren van ruimte voor de aanleg van beide
knooppunten is een Vlaamse bevoegdheid. Het
provinciaal RUP zal zich beperken tot het reserveren
van ruimte voor het aanleggen van de noodzakelijke
verbindingswegen
tussen
de
respectievelijke
knooppunten en de regionale bedrijventerreinen.
Visie:
Een rechtstreekse ontsluiting naar de A 12 als
randvoorwaarde
om
bijkomende
bedrijventerreinen te ontwikkelen
Gescheiden afwikkeling naar beide knooppunten
Rechtstreekse aansluiting van de bedrijvenzones
op de A12
De bestaande reservatiestroken op het gewestplan
die vallen binnen de afgebakende planelementen
worden geschrapt. De aanduiding van deze
reservatiestroken is, rekening houdend met de
mobiliteitsvisie van het streefbeeld voor de A 12,
achterhaald .
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6.6

Planelement L: zone voor lokale bedrijvigheid Bergstraat

.Antwerpen

~---·

De oostelijke grens van het plangebied wordt
bepaald door de te behouden woningen aan de
Bergkapelstraat, de Kruisweg en de Bergstraat. Er
wordt een bufferzone t.o.v. de bestaande
bebouwing voorzien. De A12 vormt de westelijke
grens van dit planelement. De noordelijke grens
wordt bepaald door het bestaande bedrijf
langsheen de Kruisweg (zuidelijke deel). Voor het
resterende deel van het gebied tussen Kruisweg
en spoor wordt een bestemming gezocht die beter
aansluit op de bestaande woningen (buffer, groen,
wonen .. . )
Momenteel zijn er t.h .v. het planelement
rechtstreekse erfontsluitingen op de A 12.
Visie
een zo optimaal mogelijke indeling van het
terrein in bedrijfskavels
een zo efficiënt mogelijk ruimtegebruik.
maximale ruimtelijke inpassing van de
bestaande woningen langs de Kruisweg.

\

,'

Rekening houdend met de bouwvrije strook
langs de A12 en de gewenste buffering ten
opzichte van de woningen , is de ruimte voor
bedrijvigheid beperkt. Om die reden wordt hier
enkel ruimte gezocht voor kleinere (en dus lokale)
bedrijven
Bruto oppervlakte: 9 ha.
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In richtingsprincipes
Kavelindeling: De zone wordt ingedeeld in functie van kleinschalige (lokale) bedrijvigheid.
De bebouwing wordt georganiseerd volgens een rationeel verkavelingsplan dat het
planelement opdeelt in kavels van 0,5 tot 1 ha.
Buffering: Ten opzichte van de woningen aan de noordelijke en oostelijke rand wordt een
continue buffer voorzien. Deze buffer is zowel visueel als functioneel. Ze wordt uitgewerkt
als een dichte groenstructuur met een combinatie van hoogstammige bomen en
ondergroei. Binnen deze bufferzone zijn ook buffervoorzieningen voor hemelwater mogelijk.
Ontsluiting:
o Interne ontsluiting : Vanwege de kleine oppervlakte van de zone is het
wenselijk de infrastructuur te beperken . De vorm van de zone maakt het
mogelijk het geheel te ontsluiten via één centrale interne ontsluitingsweg . Door
de nieuwe ontsluitingsinfrastructuur zijn rechtstreeks aantakkingen op de A 12
niet meer mogelijk.
o Externe ontsluiting: de ontsluiting verloopt via het nieuwe knooppunt
Londerzeel Zuid. Dit betekent een aansluiting op het knooppunt Londerzeel
Zuid aan de oostzijde van de A 12. In het PRUP zal juridisch verankerd worden
dat deze zone niet kan ontwikkeld worden zolang het · nieuwe knooppunt
Londerzeel-Zuid niet is gerealiseerd.
Binnen de zone liggen 2 woningen. De woningen worden zo veel mogelijk behouden.
Integratie bestaande bedrijven: bestaande hoofdzakelijk vergunde bedrijven kunnen in de
bedrijvenzone geïntegreerd worden.
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7 Overwogen alternatieven
7.1

Nulalternatief

Het nulalternatief wil zeggen het behouden van de huidige toestand waarbij er geen ruimte
voorzien wordt voor bijkomende regionale bedrijvigheid . Het nulalternatief wordt niet
weerhouden als volwaardig alternatief omdat het geen uitvoering geeft aan de bindende
bepalingen van het PRS Vlaams-Brabant. Het nulalternatief wordt echter wel meegenomen
binnen het ontwikkelingsscenario waarbij de effecten in beeld worden gebracht als gevolg van
beslist beleid gecombineerd met het niet realiseren van voorliggend plan (zie verder).

7 .2
7.2.1

Locatiealternatieven
Optimalisatie en reorganisatie van bestaande bedrijventerreinen

De Vlaamse overheid heeft de provincie een taakstelling opgelegd om in bijkomende regionale
bedrijvigheid te voorzien . Een optimalisatie of reorganisatie van de nog beschikbare ruimte op
bestaande bedrijventerreinen kan niet beschouwd worden als het realiseren van bijkomende
bedrijvigheid. Dit impliceert dat niet kan voldaan worden aan de opgelegde taakstelling zodat dit
principe niet weerhouden wordt als een volwaardig alternatief.
De optimalisatie en eventueel reorganisatie van het bestaande bedrijventerrein Londerzeelindustrie is een onderwerp dat aan bod komt in het actieplan dat zal opgemaakt worden in het
kader van de verdere realisatie van het specifiek economisch knooppunt Londerzeel.
7 .2.2

Onderzoeksgebied

De keuze van de zones voor bijkomende regionale bedrijvigheid volgt uit het locatieonderzoek
dat werd uitgevoerd tijdens de uitwerking van de eerste fase van de nadere uitwerking van het
SPEK Londerzeel.
Er werd gestart met de definiëring van het onderzoeksgebied voor fase 1. Hiervoor was het
beleidskader van het PRS Vlaams-Brabant bepalend. Het economisch knooppunt Londerzeel
krijgt vooral een rol in de logistieke activiteiten en distributie, waardoor een goede ontsluiting via
de weg essentieel is. De provincie besluit daarom de verdere uitbouw van het SPEK
Londerzeel te koppelen aan de A 12.
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Hieruit volgt onmiddellijk dat gebieden die niet langsheen de A 12 gelegen zijn, niet in
aanmerking komen voor de inplanting van regionale bedrijvigheid in het kader van de uitbouw
van het SPEK Londerzeel.
Het onderzoeksgebied bestond bij de start uit een ruime zone langsheen de A 12 op het
grondgebied van de gemeente Londerzeel. Binnen dit onderzoekgebied wordt een eerste
screening gedaan naar potentiële locaties voor een regionaal bedrijventerrein op basis van
structuurbepalende elementen op macroniveau. De structuurbepalende elementen volgen uit
de ruimtelijke analyse van de open ruimte, de bebouwde ru imte en de verkeersstructuur.
Het zoekgebied wordt opgedeeld in 4 kwadranten die gesitueerd worden ten opzichte van het
kruispunt van de A12 met de spoorlijn. Aldus ontstaan 4 kwadranten: noordwest (NW),
noordoost (NO), zuidwest (ZW) en zuidoost (ZO). Merk op dat de zuidelijke kwadranten zich
reeds uitstrekken tot op het grondgebied van Meise.
De noordel ijke kwadranten overschrijden voor een deel de provinciegrens, doch om evidente
redenen zijn de mogelijkheden voor het aanduiden van zoekzones beperkt tot het grondgebied
van de provincie Vlaams-Brabant.
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7.2.3

Uitsluitende randvoorwaarden

• Mogelijkheid tot rechtstreekse ontsluiting via de A12
De ontsluiting van een regionaal bedrijventerrein dient rechtstreeks te gebeuren op de A12,
zonder de bestaande woonstraten daarbij te hinderen. Op de A 12 worden twee nieuwe
knooppunten voorzien: een noordelijk en een zuidelijk. Dat laatste zorgt eveneens voor de
ontsluiting van het regionale bedrijventerrein Meise-Westrode 1. De potentiële zoeklocaties
dienen rechtreeks op één van deze twee knooppunten aan te takken, of deze aantakking moet
op zijn minst op een redel ijke manier verwezenlijkt kunnen worden .
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Vrijwaren van de sites Kasteel van
Houtem en Hof ten Berenbroek
In het noordoostelijke kwadrant van het
onderzoeksgebied zijn de bossen bij het
Kasteel van Houtem en het Hof ten
Berenbroek structurerend voor wat betreft de
natuurlijke structuur. Dit gebied kent een hoge
biologische waardering op de BWK en vormt
een ankerplaats volgens de landschapsatlas.
Het resterende landbouwgebied tussen het
boscomplex en het bedrijventerrein wordt zeer
op
de
hoog
gewaardeerd
landbouwtyperingskaart. Beide zijn gelegen
op het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos
(deelgemeente Ramsdonk) .
•

Vrijwaren van het Leefdaalbos en de vallei
van de Molenbeek
In het zuidwestelijke kwadrant van het
onderzoeksgebied zijn de vallei van de
Molenbeek en het Leefdaalbos structurerend
voor wat
betreft
de
natuurlijke
en
landschappelijke structuur. Het Leefdaalbos is
biologisch zeer waardevol op de BWK en is
aangeduid als effectief overstromingsgevoelig
gebied op de watertoetskaart. Beide zones
zijn relictzones volgens de landschapsatlas.

1

GRUP Meise--Westrode werd in februari 2013 voor de derde keer geschorst door de Raad van State.
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• Afstand tot de kern van Londerzeel en woonstructuren
De kern van Londerzeel heeft een belangrijke woonfunctie en verzorgingsfunctie voor de
gemeente en de regio. Het inplanten van regionale bedrijvigheid in of aan de rand van de kern
is niet gewenst. De nabijheid van de kern met haar voorzieningen is echter een meerwaarde.
Het voorzien van goede verbindingen tussen de bedrijvenzones en het centrum is wenselijk.
Ook ten opzichte van andere woonstructuren , is de nodige afstand wenselijk.
7 .2.4

Aanduiding van 5 potentiële zoekzones

Een onmiddellijk gevolg van bovenstaande randvoorwaarden is dat een uitbreiding van de
bestaande bovenlokale bedrijvenzone Londerzeel-I ndustrie niet wenselijk is volgens de
uitgangsprincipes. Deze zone ligt ingeklemd tussen de spoorlijn, de A12, het Kasteel van
Houtem en het Hof ten Berenbroek. Er wordt daarom gezocht naar andere zones aansluitend
bij de A12.
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Een verdere analyse van het onderzoeksgebied resulteert in de aanduiding van 5 potentiële
zoekzones: drie zones in het noordwestelijke kwadrant en twee zones in het zuidoostelijke
kwadrant. In het noordoostelijke kwadrant ligt de bestaande zone Londerzeel industrie.
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In het zuidwestelijke kwadrant worden nog 2 zones geïdentificeerd als mogelijke uitbreiding van
andere zoekzones. Op de kaart zijn deze twee zones met een stippellijn aangeduid .
Het gebied tussen de Mechelsestraat en de spoorweg , sluit aan bij zoekzone 3 en ligt er ten
zuiden van, maar is er van gescheiden door de spoorweg.
De site van het bedrijf Stone sluit aan bij zone 4 doch is er van gescheiden door de A 12. Verder
in westelijke richting ligt het centrum van Londerzeel. Verder in zuidelijke richting worden geen
zoekzones weerhouden vanwege de specifieke structurerende kwaliteiten van de open ruimte.

7.2.5

Niet weerhouden potentiële zoekzones

De geselecteerde zoekzones 1 tot en met 5 werden onderworpen aan een eerste evaluatie en
milieubeoordeling. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in de visienota voor het specifiek
economisch knooppunt Londerzeel van november 2008.
Zoekzone 1 blijkt niet aangewezen voor de ontwikkeling van regionale bedrijvigheid omwille
van de hoge natuur- en landbouwwaarden en de betekenis van de open ruimte als begrenzing
van Londerzeel. In de zone bevindt zich het brongebeid van de Zwarte beek. Ze heeft een
matige tot lokaal hoge waardering op de biologische waarderingskaart. De zone heeft een
matige tot hoge waardering op de landbouwtyperingskaart. In de visienota wordt geconcludeerd
dat het gebied een belangrijke rol speelt in de natuurlijke, agrarische en landschappelijke open
ruimte structuur. Ze ligt deels in herbevestigd agrarisch gebied. Deze zone werd dan ook niet
verder weerhouden .
Zoekzone 2 werd ook aangeduid en komt eventueel ook in aanmerking voor de ontwikkeling
van regionale bedrijvigheid, ondanks de beperkte schaalgrootte en/of onregelmatige vorm.
Zoekzone 2 is echter minder geschikt omwille van de huidige bestemming als recreatiezone. Ze
is in gebruik als een actief uitgebate camping. In het gebied is er een grote vijver aanwezig,als
onderdeel van de recreatiezone. Deze zone werd dan ook niet verder weerhouden.
Na een eerste evaluatie werden dus 3 van de 5 zoekzones weerhouden.
Zoekzone 3 Molenveld
Zoekzone 4 Bergstraat
Zoekzone 5 Berg
Voor de gebieden werden inrichtingsprincipes opgemaakt. Vervolgens werden de zones en de
bijbehorende inrichtingsprincipes onderworpen aan een milieubeoordeling. Daarbij kwamen de
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disciplines natuur, bodem en grondwater, oppervlaktewater, landschap en erfgoed en mens
sociaal-organisatorische aspecten aan bod .
Op basis van deze eerste milieubeoordeling werd zoekzone 4 niet verder weerhouden als
mogelijk regionaal bedrijventerrein. Het inrichtingsvoorstel waarbij zone 4 zou ontwikkeld
worden met behoud van de woningen, werd op basis van de milieubeoordeling negatief
beoordeeld. De milieubeoordeling concludeert immers dat er sterk negatieve effecten te
verwachten zijn voor de woningen in de zone, indien deze ontwikkeld zou worden als regionaal
bedrijventerrein. De negatieve effecten hebben betrekking op het verlies aan ruimtelijke
samenhang binnen de woon- en leefstructuur, de potentieel sterke hinder voor de bewoners en
de negatieve impact op de beeldwaarde. Deze negatieve effecten zijn niet te milderen zonder
de basisdoelstelling van het plan, i.c. de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein, te
hypothekeren. Ook een ontwikkeling met het verwijderen van de woningen binnen het terrein is
geen nuttige ontwikkeling. De buffering ten opzichte van de woningen aan de rand en het
bouwvrij houden van een strook langsheen de A12 geeft een weinig efficiënte benutting van dit
terrein voor regionale bedrijven. De zone wordt wel weerhouden als een zone voor lokale
bedrijven, omwille van de kleinere schaal van dergelijke bedrijven.

7.2.6

Weerhouden alternatieven

Op basis van de resultaten van de milieubeoordeling worden dus volgende zones weerhouden
voor fase 2 (inclusief PlanMER) van de nadere uitwerking van het SPEK Londerzeel:
Zone 3 Molenveld,(planelement A)
Zone 5 Berg (planelement 8)
Voor het gebied tussen de Mechelsestraat en de spoorweg zal een initiatief op gemeentelijk
niveau genomen worden. Deze zone is daarom geen onderwerp van het plan-MER. (zie verder
bij de beschrijving van het ontwikkelingsscenario).
De zone 'Stone' (gelegen aan de overzijde van de zone 4) zal worden meegenomen in de
nadere uitwerking van het SPEK Londerzeel (PRUP) omwille van de gewenste
ontwikkelingsperspectieven voor het bestaande regionale bedrijf. Deze zone maakt als
planelement C onderwerp uit van de plan-MER.
De zone Bergstraat wordt weerhouden als mogelijke locatie voor een lokaal bedrijventerrein.
Deze ontwikkeling is in het plan-MER opgenomen als planelement L omdat op basis van de
mogelijkheid tot het geven van een delegatiebevoegdheid, de bestemmingswijziging kan
opgenomen worden in het provinciaal RUP voor het SPEK Londerzeel.
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7.3

Ontsluitingsalternatieven

7 .3.1

Referentiesituatie

In het plangebied en omgeving zijn er verschillende types van bedrijvenzones, nl. het regionaal
bedrijventerrein ten oosten van de A12, de bedrijvigheid aan de Meerstraat, de bedrijvigheid
aan de A12 ten zuiden van de spoorweg en autogerelateerde bedrijvigheid aan weerszijden
van de A12. Deze bestaande bedrijvenzone Londerzeel Industrie is bereikbaar vanaf de A12.
De ontsluiting van de bestaande industriezone is momenteel complex. Dit wordt geïllustreerd in
volgend schema.
Brussel -+ IZ Londerzeel (geel):
Komende van Brussel moet vrachtverkeer al
een heel eind voor de industriezone van de
A12 afrijden om via een weg parallel aan de
A12 de industriezone te bereiken .
Antwerpen -+ IZ Londerzeel (Groen)
Het verkeer rijdt van de A 12 af en moet een
eind door de Meerstraat om vervolgens links
af te draaien en via een brug over de A12
naar de industriezone te rijden .
IZ Londerzeel -+ Brussel (rood):
Het verkeer verlaat de industriezone via de
brug over de A 12 en rijdt via de Meerstraat
naar de A12.

_]
~-

IZ Londerzeel -+ Antwerpen (blauw):
Via de Technologielaan, een parallelweg aan
de A 12, kan het verkeer de A 12 oprijden.
Een aftakking vlak voor de brug van de
Oudemanstraat verbindt de Oudemanstraat
met de Technologielaan.
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De zone Londerzeel Industrie is eveneens bereikbaar
via een onderdoorgang van de spoorlijn. Deze onderdoorgang verbindt de Oudemanstraat
met de Bergkapelstraat. Deze verbinding is enkel mogelijk voor verkeer< 5t.
via de Mechelsestraat-Bergkapelstraat en de 'slang' naast het A 12-viaduct.
Verschillende bedrijven worden rechtstreeks op de A12 ontsloten. Dit is het geval voor:
In de zone Molenveld: Autovil en Amerhout
1n de zone Stone: Stone
1n de zone Berg straat: 3 bedrijven langs de A 12
De andere bedrijven in de zone Molenveld worden ontsloten via de Meerstraat. Meubelen
Moens wordt ontsloten via de Mechelsestraat.

7.3.2

Uitgangspunten voor de gewenste ontsluitingsinfrastructuur

Londerzeel kent gevaarlijke punten op A12, nog steeds bestaan er rechtstreekse toegangen, de
ontsluiting van de bestaande industriezone is verspreid over meerdere punten, niet helder en
deels ook gevaarlijk en de onduidelijke verkeerscirculatie veroorzaakt onnodig doorgaand
1
verkeer door Londerzeel centrum.
• Visienota SPEK Londerzeel
Voor de toekomstige ontsluiting van de bestaande bedrijven en bedrijvenzones en van de
geplande bijkomende bedrijventerreinen in het SPEK Londerzeel, worden in de visienota van
november 2008 volgende uitgangspunten gehanteerd.
Een volwaardige rechtstreekse ontsluiting naar de A12 is een randvoorwaarde om
bijkomende bedrijventerreinen te ontwikkelen
Gescheiden afwikkeling naar noordelijk en zuidelijk knooppunt
Aansluiting van de bedrijvenzones op de A12 zo rechtstreeks mogelijk
Deze uitgangspunten volgen rechtstreeks uit de streefbeeldstudie voor de A 12 en uit de
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van Londerzeel en Meise.
• GRS Londerzeel
De twee eerste punten volgen uit het bindend deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan .
De gemeente ijvert voor de realisatie van twee volwaardige knooppunten Londerzeel noord
(tussen de camping Diepvennen en het bedrijventerrein te Puurs) en Londerzeel zuid (ten

1

Bron : GRS Londerzeel , richtinggevend deel p. 23

42/326

zuiden van Kerkhofstraat) en voor een gescheiden ontsluiting voor de verschillende
bedrijventerreinen .
Verder opteert de gemeente voor volgende randvoorwaarden :
maximale scheiding van personenvervoer en vrachtvervoer (of woon- en werkverkeer) ;
scheiding tussen ontsluitend verkeer en verbindend verkeer;
afstanden tussen knooppunten die worden gevraagd op primaire wegen type 1 (3 tot 5 km)
respecteren;
voorzien van volledige knooppunten met aansluitingen in alle richtingen ;
minimaliseren van de aan te leggen infrastructuur.
Ook het derde punt is gerelateerd aan de richtinggevend bepalingen van het gemeentelijk
structuurplan Londerzeel. Het mobiliteitsconcept aanvaardt de ruimtelijke barrière die de
spoorlijn vormt tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van de gemeente. Parallelwegen die
de noordelijke met de zuidelijke helft verbinden , zijn niet nodig, noch gewenst. Het verkeer in
het noorden wordt naar een nieuw noordelijk knooppunt ter hoogte van de camping gebracht;
het verkeer in het zuiden naar een nieuw knooppunt ten zuiden van Kerkhofstraat. Zowel de
noordelijke als de zuidelijke aansluiting op A12 zijn twee volwaardige knooppunten met
aansluitingen in alle richtingen . De verkeersgenererendé functies, zowel bestaande als te
realiseren bedrijventerreinen moeten zo direct mogelijke aansluiten op deze twee knooppunten.
Tenslotte wenst de gemeente een vernieuwde en verlengde brug overheen de spoorweg
waardoor meerdere onderdoorgangen mogelijk worden .
Rekening houdend met deze uitgangspunten, is het realiseren van twee volwaardige
knooppunten, Londerzeel-Noord en Londerzeel-Zuid , een element in de visie op het specifiek
economisch knooppunt Londerzeel.
• GRS Meise
Het GRS van Meise beschouwt de A 12 en de N211 als de bovenlokale structuurbepalende
elementen in de verkeersstructuur. Het bestaande op- en afrittencomplex aan Wolvertem wordt
behouden en krijgt een multimodaal karakter. Ter hoogte van de kern van Westrode wordt een
bijkomend op- en afrittencomplex gerealiseerd. De wijze waarop het lokale wegennet aansluit
op het bovenlokale is zeer belangrijk. De externe en interne bereikbaarheid van de kernen en
gehuchten is een belangrijk aandachtspunt.
• Streefbeeldstudie A 12
Het behandelde document is het Ontwerp streefbeeld, ontwerpnota voor de Provinciale
Auditcommissie van 14/02/2006. De uitgangspunten van het streefbeeld leiden tot een
gewenste rechtstreekse ontsluiting naar A 12 van de industriezone te Londerzeel en van de
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1

geplande economische ontwikkeling te Westrode . De ontsluiting van de aanpalende
woongebieden en andere lokale functies naar de A 12, gebeurt onrechtstreeks. Er worden twee
verknopingen voorzien.
Een eerste verknoping situeert zich ten noorden van de spoorlijn 53 Gent-DendermondeMechelen. Deze knoop vangt enerzijds het verkeer van het industrieterrein van Londerzeel op
alsook het economisch verkeer van de restzone aan de overzijde van A 12, het industriegebied
Moortgat (Duvel), de industriezone Breendonk en de discotheek Carré. Anderzijds vangt deze
knoop het autoverkeer op dat wordt gegenereerd in de woongebieden ten noorden van de
spoorlijn (Londerzeel, Sint-Jozef, Malderen, Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos).
De tweede verknoping ontsluit in eerste instantie het te ontwikkelen reg ionaal bedrijventerrein
Meise-Westrode, in tweede instantie de woongebieden Londerzeel (ten zuiden van de
spoorl ijn), Kapelle-op-den-Bos en de ontwikkelingen ten oosten van de kern van Londerzeel.
Deze verknoping dient ook een aandeel van het noord-zuid-gericht sluipverkeer op te vangen .
Langs de westzijde van A12 sluiten naast de kern van Londerzeel en een aantal woonfuncties,
ook het bedrijf Sarens en een aantal lokale functies in de onmiddellijke omgeving aan op deze
verknoping. Ook de bedrijvigheid ten oosten van A12 (waaronder het te ontwikkelen regionaal
bedrijventerrein Westrode) takt rechtstreeks aan op deze verknoping.

7.3.3

Onderzochte alternatieven

Uit voorgaande principes volgt dat:
De bestaande industriezone en de zone Molenveld via een nader te bepalen noordelijk
knooppunt worden ontsloten;
De zones Stone en Berg naar het zuidelijk knooppunt worden ontsloten.
Uit bovenstaande volgt eveneens dat scenario's waarbij één of meerdere planelementen {A, B
of C) worden ontwikkeld en ontsloten via de bestaande op- en afritten niet worden onderzocht.
De koppeling van de bestemmingswijzigingen aan de realisatie van het noordelijk en/of zuidelijk
knooppunt op de A12, kan verankerd worden in het PRUP.
De zone Molenveld wordt verbonden met de bestaande industriezone en krijgt dus geen
rechtstreekse verbinding met het noordelijk knooppunt. Dit alternatief wordt om volgende
redenen niet weerhouden :
Er bestaat reeds een verbinding tussen beide zones, via een weg naast de spoorlijn , onder
het viaduct van de A 12.
1

Het GRUP Meise-Westrode werd in februari 2013 voor de derde keer geschorst door de raad van State.
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Een rechtstreekse aansluiting van de zone Molenveld op een noordelijk knooppunt vereist
een verbindingsweg tussen de bedrijvenzone en het noordelijk knooppunt. De lengte van
dit tracé hangt af van de locatie van het noordelijke knooppunt, doch staat niet in
verhouding tot de omvang van de bedrijvenzone.
Een nieuwe verbindingsweg betekent een aantasting van de recreatiezone Diepvennen en
de woningen in de buurt.
Voor de verbinding tussen beide zones aan weerszijden van de A12 worden 2 alternatieven
weerhouden:
1. Via de bestaande onderdoorgang , langs de spoorweg. Hiervoor worden nog eens 2
varianten weerhouden
a. De bestaande onderdoorgang behoud zijn huidige breedte. De alternatie van
rijrichting wordt geregeld via verkeerslichten.
b. De bestaande onderdoorgang wordt verbreed tot een weg met 2 volwaardige
rijbanen. De weg is breed genoeg om 2 vrachtwagens te laten kruisen ,
weliswaar aan lage snelheid .
2. Via een nieuwe onderdoorgang . Deze verbindt de centrale ontsluitingsweg en de ventweg
aan de westzijde van de A 12 met de wegenstructuur op het bestaande bedrijventerrein aan
de oostzijde. Dit vereist wellicht de bouw van een nieuw viaduct van de A12 over de
spoorweg . Op heden bestaat er nog geen zekerheid over de exacte inrichting van het
viaduct over de A 12 aangezien er nog onduidelijkheid is over de vereiste hoogte.
Uit voorbereidend onderzoek is gebleken dat het ten zuiden van de spoorweg niet mogelijk is
om de zones aan weerszijden van de A12 onderling te verbinden en ten westen van de A12 op
het knooppunt Londerzeel zuid te laten aantakken. Er zijn verschillende redenen :
Aan westelijke zijde van de A12 is er onvoldoende plaats om de nodige
verkeersinfrastructuur aan te leggen, tenzij bijna de volledige site Stone zou worden
opgeofferd voor verkeerinfrastructuur.
Er moet rekening worden gehouden met de hoogteverschillen over het tracé van de A 12.
Het bestaande viaduct over de spoorlijn zet aan ter hoogte van de toonzaal van Stone.
Indien het zuidelijk knooppunt als een zwevende rotonde zou worden aangelegd, dan kan
de A12 niet lager dan 3 meter ingegraven worden, vanwege de hoge grondwatertafel. Dit
betekent dat rekening moet gehouden worden de hellingen van de aantakkingen op de
zwevende rotonde.
Dit betekent dat de zone Berg enkel kan ontsloten worden via het zuidelijk knooppunt indien er
een aansluiting op de A12 voorzien wordt aan oostelijke zijde van de A12.

45/326

Het ontsluitingsconcept gaat daarom uit van een gescheiden aansluiting op de A12 waarbij de
zone Stone via een (reeds in uitvoering zijnde) ventweg aangesloten wordt op het zuidelijk
knooppunt en de zone Berg aan de oostelijke zijde van de A12 een rechtstreekse aansluiting
op het zuidelijk knooppunt krijgt.

7 .3.4

Spoorontsluiting

Vanwege de ligging langs een goederenspoorlijn, wordt de optie voor een spoorontsluiting van
de bedrijvenzones open gehouden. De spoorlijn Dendermonde-Mechelen is in het RSV
geselecteerd als hoofdspoorweg voor het goederenvervoer. Op basis van de ligging en de
beschikbare oppervlakte komen 2 gebieden in aanmerking voor een spoorontsluiting:
De bestaande industriezone. Hier kan een rechtstreekse spoorontsluiting gerealiseerd
worden via een parallelspoor en een laad- en losplatform. Dit vereist een gewijzigde
inplanting van de bedrijfsgebouwen grenzend aan het spoor. De rechtstreekse
spoorontsluiting van deze bestaande industriezone was er vroeger maar werd opgeheven.
De zone Berg. Omdat deze zone niet aan de spoorlijn grenst, kan een spoorontsluiting
enkel worden gerealiseerd via een aftakking van de bestaande spoorlijn. Deze aftakking zal
zowel het fietspad aan de zuidzijde van het spoor als de Bergkapelstraat kruisen. De
inplanting van de aftakking en het platform wordt daarentegen niet gehinderd door
bestaande bebouwing en kan van in het begin mee geïntegreerd worden in de ontwikkeling
van de bedrijvenzone.

7.3.5

Conclusie

Van de 2 weerhouden zones voor bijkomende regionale bedrijvigheid ligt zone Molenveld ten
noorden van de spoorlijn. De zone Berg ligt ten zuiden. De bestaande industriezone ligt ten
noorden van de spoorweg , de bestaande zone Stone ten zuiden. Hieruit volgt dat:
De bestaande industriezone en de zone Molenveld samen via een nader te bepalen
noordelijk knooppunt worden ontsloten; beide zones worden verbonden via en doorgang
onder het viaduct van de A 12
De zone Stone door een ventweg langs de A12 verbonden wordt met het zuidelijk
knooppunt
De zone Berg rechtstreeks naar het zuidelijk knooppunt wordt ontsloten.
Op basis van de ligging en de beschikbare oppervlakte komen 2 gebieden in aanmerking voor
een spoorontsluiting : De bestaande industriezone en de zone Berg . Andere alternatieven
worden niet weerhouden.
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7.4

Inrichtingsalternatieven

Inrichtingsalternatieven maken geen onderwerp uit van voorliggend planMER, maar zullen aan
bod komen bij de eventuele latere uitwerking van het projectMER/ontheffing, die mogelijk nodig
is voor het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning (namelijk indien het
bedrijventerrein 50 ha of groter is of indien een van de overige rubrieken uit het MER-besluit
van toepassing zijn). Daarnaast worden er in het MER suggesties / milderende maatregelen
voor de verdere concretisering van het plan geformuleerd. Deze suggesties kunnen ondermeer
de wijze van inrichting betreffen.
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8 Juridische en beleidsmatige context
In Bijlage 8-1 worden de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgelijst met de
bespreking van de relevantie ( een 'X' duidt op geen relevantie) . Hierbij wordt aangegeven of
het element juridisch (J), dan wel beleidsmatig (B) is. De bespreking van deze
randvoorwaarden komt bij de uitwerking van het plan-MER verder aan bod bij de disciplines
waar deze op van toepassing zijn.
Opmerking
- Verwijzing naar een decreet of besluit houdt impliciet een verwijzing in naar eventuele latere
wijzigingen hieraan.
- Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en voor zover niet reeds vermeld een verwijzing
in naar de onderliggende uitvoeringsbesluiten.
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9 Geplande ontwikkelingen
9.1
9 .1 .1

Inzake mobiliteit
Streefbeeldstudie A 12

Het doel van de streefbeeldstudie is te komen tot een toekomstbeeld van de A 12 in zijn
omgeving, zowel op vlak van het verkeerskundig functioneren als van de landschappelijke en
stedenbouwkundige inpassing. Een streefbeeld is dus een voorbereidende stap op de concrete
realisatieplannen voor het studietracé en heeft als doel op voorhand een aantal uitgangspunten
vast te leggen en deze zowel verkeerskundig als landschappelijk te kaderen. Het streefbeeld
betreft de A12 tussen Willebroek en Strombeek-Bever.
Het behandelde document is het Ontwerp streefbeeld , ontwerpnota voor de Provinciale
Auditcommissie van 14/02/2006. De uitgangspunten van het streefbeeld leiden tot een
gewenste rechtstreekse ontsluiting naar A 12 van de industriezone te Londerzeel en van de
1
geplande economische ontwikkeling te Westrode . De ontsluiting van de aanpalende
woongebieden en andere lokale functies naar de A 12, gebeurt onrechtstreeks. Er worden twee
verknopingen voorzien .
• Knooppunt Londerzeel-Noord
Een eerste verknoping situeert zich ten noorden van de spoorlijn 53 Gent-DendermondeMechelen. Deze knoop vangt enerzijds het verkeer van het industrieterrein van Londerzeel op
alsook het economisch verkeer van de restzone aan de overzijde van A12, het industriegebied
Moortgat (Duvel), de industriezone Breendonk en de discotheek Carré. Anderzijds vangt deze
knoop het autoverkeer op dat wordt gegenereerd in de woongebieden ten noorden van de
spoorlijn (Londerzeel, Sint-Jozef, Malderen, Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos).
De voorkeur gaat uit naar een doorverbinding Meerstraat-Oudemansstraat, omwille van de
ontlasting van de woonomgeving van de Meerstraat. Om diezelfde reden wordt de aansluiting
van de A12-knoop op de Meerstraat zo dicht mogelijk bij het kruispunt met de Stuikberg
gelokaliseerd. Deze fungeert immers als noordelijke omleidingsweg rond de kern van
Londerzeel voor verkeer vanuit Malderen en Buggenhout.
Lokale verkeersstromen en functioneel fietsverkeer tussen Londerzeel centrum en de
buurgemeenten kunnen gebruik maken van het ontlaste traject Oudemansstraat-Meerstraat en

1 1

Het GRUP Meise-Westrode werd in februari 2013 voor de derde keer geschorst door de raad van State.

49/326

de bestaande brug over A12. Molenhoek, momenteel nog gebruikt als ontsluiting naar A12 ,
wordt volledig afgebouwd tot lokale woonstraat, zonder doorgaande functie.
Wat de inplanting betreft, dient te worden gestreefd naar een minimale inname van
bedrijfsgrond en van landschappelijk waardevol landschap, indien mogelijk in combinatie met
het behoud van het restaurant 'Hof ter Molen'.
Tenslotte dient vermeld te worden dat in het kader van de geplande ontwikkeling van het
regionale bedrijventerrein te Willebroek langsheen de A12 er een nieuwe verbindingsweg
tussen de bedrijvigheid ter hoogte van Kersdonk (gelegen aan het Kanaal) en het nieuw te
ontwikkelen bedrijventerrein voorzien wordt. Dit impliceert dat ook deze bestaande bedrijvigheid
de mogelijkheid zal krijgen om via de geplande knoop Londerzeel-Noord te ontsluiten naar het
hogere wegennet.
• Knooppunt Londerzeel-Zuid
De tweede verknoping ontsluit in eerste instantie het te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein
Meise-Westrode, in tweede instantie de woongebieden Londerzeel (ten zuiden van de
spoorlijn), Kapelle-op-den-Bos en de ontwikkelingen ten oosten van de kern van Londerzeel.
Deze verknoping dient ook een aandeel van het noord-zuidgericht sluipverkeer op te vangen .
Langs de westzijde van A12 sluiten naast de kern van Londerzeel en een aantal woonfuncties,
ook het bedrijf Sarens en een aantal lokale functies in de onmiddellijke omgeving aan op deze
verknoping . Ook de bedrijvigheid ten oosten van A12 (waaronder het te ontwikkelen regionaal
bedrijventerrein Westrode) takt rechtstreeks aan op deze verknoping .

9.1.2

Light Rail studie provincie Vlaams-Brabant

In de Mobiliteitsvisie 2020 worden voor Vlaams-Brabant 13 lightrails naar voor geschoven die
moeten bijdragen tot een uitgebreid en hoogwaardig vervoernet in Vlaanderen. Eén van de
prioritaire lijnen in deze visie betreft de verbinding Boom-Willebroek-Londerzeel-Brussel.
De uitwerking van het planMER is momenteel lopende. Onderstaande figuur geeft een
overzicht van de mogelijke tracéalternatieven en zoekzones in de onmiddellijke omgeving van
het plangebied SPEK Londerzeel die in het planMER voor deze lightrailverbinding onderzocht
1
zullen worden .

1

Bron: Kennisgevingsnota PlanMER Mobiliteitsvisie De Lijn 2020. Tramverb inding Boom-Willebroek-Londerzeel-

Brussel.
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Figuur 9-1: te onderzoeken alternatieven voor lightrail ter hoogte van het plangebied
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9.1 .3

Vernieuwing bestaande brug

AWV Vlaams-Brabant plant de bestaande brug over de spoorweg ter hoogte van de bestaande
industriezone te vernieuwen , waarbij het verbreden van de onderdoorgang het uitgangspunt is.
Recent werd de aanbesteding 'Vernieuwen van de bruggen 07 en 08 in de A12 te Londerzeel'
gepubliceerd.

9.2
9.2.1

Inzake bedrijvigheid
Gewestelijk RUP Bedrijventerrein Meise-Westrode

De Vlaamse Regering heeft op 1 juli 2011 het GRUP 'Specifiek regionaal bedrijventerrein
'Transport, distributie en logistieke zone Westrode' te Meise en Londerzeel definitief
vastgesteld. Het bedrijventerrein wordt voorbehouden voor transport, distributie en logistieke
bedrijven. Overige bedrijven die zich wensen te vestigen in de nabijheid van de A12 en die
geen TOL-hoofdactiviteiten hebben of aan TOL-gerelateerde hoofdactiviteiten, worden niet op
het bedrijventerrein toegelaten. In 2008 en 2010 werd het GRUP vernietigd door de Raad van
State. Recent februari 2013) heeft de Raad van State het GRUP voor de derde keer geschorst.
Onderstaan wordt het grafisch plan, met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften
opgenomen .
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9.2.2
In het kader van het Kaderplan Brabantse Poort werd
een planMER in opgemaakt voor de inrichting van
een regionaal bedrijventerrein op het grondgebied
van de gemeente Willebroek. De provinciale
taakstelling omvat 50 tot 170 ha regionale
bedrijvigheid met focus op transport, distributie- en
logistieke activiteiten.
Het planMER 'Onderzoek naar de mogelijkheden
voor de inplanting van een regionaal bedrijventerrein
in de omgeving van de A12 te Willebroek' werd door
de Dienst Mer goedgekeurd op 21/12/2011.
In figuur 9-3 wordt de initiële afbakening van het
onderzoeksgebied weergegeven.

Figuur 9-3: Afbakening onderzoeksgebied

In figuur 9-4 wordt het resultaat van het planMER
weergegeven. Hierbij werd vanuit de effectbespreking de initiële afbakening van
het
onderzoeksgebied verder verfijnd om tot een vanuit
milieuoogpunt haalbare invulling te komen, waarbij
nog ca. 91 ha bedrijvigheid gerealiseerd kan worden.
Voor het zuidelijk deel van dit gebied wordt een
nieuwe knoop op de A12 voorzien . Deze knoop dient
dermate ingericht te worden dat ook de voorziene
ontsluiting van Rnoord hier kan op aantakken en vice
versa.

Figuur 9-4: Resultaat planMER
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9.2.3

Gemeentelijke RUP's

• Londerzeel : RUP Molenveld
Dit RUP vervangt het bestaande BPA nr. 13 'wijk Molenveld' gedeeltelijk en werd goedgekeurd
op 06/05/2010. Het RUP wordt opgemaakt in functie van het realiseren van bijkomende
won ingen achter de Meerstraat.
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Figuur 9-5: RUP Molenveld
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• Meise: RUP Schoolomgeving Westrode
Het RUP voorziet in een differentiatie in de
open ruimte. De gronden worden onder andere
bestemd als bouwvrij agrarisch gemengd open
ruimtegebied, beekvallei... met als doel de
woonkwaliteit in de woonkern van Westrode te
verhogen.
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- ---Figuur 9-6:

RUP Schoolomgeving westrode
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9.3

Gemeentelijke initiatieven in het kader van het SPEK Londerzeel
A ntwerpen

f-

De gemeente Londerzeel zal het initiatief
nemen voor de ordening van het gebied
tussen de Mechelsestraat, de spoorlijn, de
Sint Kristoffelstraat en de Meerstraat. Dit
gebied is bestemd als woongebied
(stroken langs de bestaande straten) en
woonuitbreidingsgebied (binnengebied tot
tegen de spoorweg) . Het gebied blijft in
hoofdzaak bestemd voor wonen . Een deel
ervan kan worden voorbehouden voor
functies en activiteiten die ondersteunend
zijn voor de ontwikkeling van het
economisch
knooppunt.
Hotelen
congresfaciliteiten
en
diensten
zijn
mogelijke functies. Het GRS selecteert ter
hoogte van dit gebied een poort naar het
centrum.
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Gemeentelijk initiatief ikv SPEK

Figuur 9-7: gemeentelijk initiatief ikv SPEK
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10 Informatie uit bestaande onderzoeken
10.1 Streefbeeld A12: Toetsing aan het multimodaal model
De toetsing aan het multimodaal verkeersmodel toont het volgende aan:
Het scenario A 12 2x3 veroorzaakt geen onoverkomelijke verkeersintensiteitsproblemen.
De variant waarbij A 12 wordt gereduceerd tot een 2x2 van Willebroek tot Wolvertem
veroorzaakt evenmin onoverkomelijke verkeersintensiteitsproblemen.
Een reductie van A12 tot een 2x2-rijbaan ten zuiden van Wolvertem zou de
verkeersstromen niet kunnen verwerken .
De verknoping van A12 en N16 (Willebroek-Zuid) op een symmetrische manier leidt tot een
evenwichtige verdeling van de verkeersstromen over beide assen.

10.2 Locatieonderzoek en milieubeoordeling
Voorafgaand aan de uitwerking van deze NPC werd een locatie-onderzoek doorgevoerd om de
verder te onderzoeken planelementen te definiëren. Een eerste selectie van mogelijke
planelementen werd onderworpen aan een milieubeoordeling , waarbij de milieueffecten inzake
bodem , grond- en oppervlaktewater, fauna en flora, landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie en mens-socio-organisatorische aspecten op hoofdlijnen werden onderzoek. De
resultaten van dit milieuonderzoek werden achtereenvolgens meegenomen bij de definitieve
keuze van de planelementen.
Bij de opmaak van
milieubeoordeling.

het planMER zal gesteund worden

op de reeds uitgewerkte
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11 Scoping van de milieueffecten
11.1 Scoping op planniveau
De impact van voorliggend plan op het milieu situeert zich op drie vlakken :
De realisatie van de planelementen impliceert een zeker direct ruimtebeslag . Dit
ruimtebeslag brengt een aantal milieueffecten met zich mee zoals het verlies van functies.
Deze milieueffecten zijn doorgaans definitief (gezien het ruimtebeslag doorgaans definitief
is) en onafhankelijk van het gebruik. Het ruimtebeslag ontstaat reeds tijdens de werken (=
realisatie van de aanwezigheid van de infrastructuur).
De aanwezigheid van de nieuwe infrastructuur (en mogelijk ook het gebruik ervan) heeft
een invloed op de ruimtelijke samenhang van een gebied op diverse vlakken (ecologisch,
landschappelijk, verkeerskundig, ... ). Hierbij kan enerzijds een barrière ontstaan ten
aanzien van aanwezige structuren, anderzijds kan de realisatie van het planelement een
versterking betekenen van bestaande structuren of een nieuwe verbinding realiseren . Deze
effecten worden ook wel netwerkeffecten genoemd.
Het gebruik van nieuwe infrastructuur brengt verstoring van de omgeving met zich mee.
Deze verstoring is onder meer gerelateerd met emissies (geluid, lucht, licht, trillingen) van
voertuigen , gebruik van installaties, ... en is daardoor in belangrijke mate afhankelijk van de
intensiteit waarmee de infrastructuur wordt gebruikt. Daarnaast is ook verstoring mogelijk
tijdens de aanlegfase (door de gebruikte werktuigen en uitvoeringstechnieken).
Elk van deze clusters van milieueffecten omvat een aantal effectgroepen. Deze effectgroepen
worden hierna in tabel 11-1 aangehaald en besproken op hun relevantie rekening houdende
met de aard van het plan. Hierbij wordt er voor de duidelijkheid onderscheid gemaakt tussen de
relevantie tijdens de werken (aanlegfase) en de gebruiksfase.
Niet alle weergegeven effectgroepen zijn in dezelfde mate relevant. Effecten gerelateerd aan
de aanlegwerkzaamheden hebben vaak een tijdelijk karakter en zijn sterk afhankelijk van de
uitvoeringstechniek. Gezien op dit planniveau geen gegevens gekend zijn met betrekking tot de
concrete uitvoeringswijze en voor zover het tijdelijke effecten betreft, worden deze niet
meegenomen op planniveau. Uitzondering hierop vormen de ingrepen die aanleiding geven tot
permanente effecten (bvb definitieve ruimte-inname). Deze effecten worden wel relevant geacht
op planniveau. Dit wordt duidelijk weergegeven in onderstaande tabel.

-

De hierboven aangehaalde effectgroepen (tabel 11-1) zijn rechtstreeks of onrechtstreeks
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relevant binnen deze disciplines. De laatste kolom van tabel 11-1 geeft de relevante
milieudisciplines weer. Hieruit blijkt de relevantie van de diverse disciplines op planniveau. Het
milieueffectrapport wordt opgebouwd aan de hand van volgende disciplines:
Mobiliteit
Geluid en trillingen
Lucht
Bodem
Water (grond- en oppervlaktewater)
Fauna en flora
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Mens - socio-organisatorische aspecten, ruimtelijke aspecten
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Direct
ruimtebeslag

J

J

Relevant gezien de ontwikkeling van de planelementen steeds gepaard gaat met Bodem

bodemzetting

ruimte-inname. De effecten tgv het ruimtebeslag treden reeds op tijdens de aanlegfase Water
en zijn definitief bij aanvang van de gebruiksfase. Het definitief ruimtebeslag kan Fauna en flora

waterkwantiteit

zorgen voor ecotoopinname of inname van andere functies of bouwkundig erfgoed,

ecotoopinname en -creatie

wijziging van het bodemprofiel en kan eveneens een impact hebben op het

versnippering en barrièrewerking

functioneren van het watersysteem (bvb bij inname bergingscapaciteit, verhoogde

structuur- en relatiewijziging

afstroom hemelwater, ... ).
Naast ruimtebeslag door de planelementen is er ook tijdelijk ruimtebeslag tijdens de
werken door de stockage van materialen, werfzones, ... Aangezien dit afhankelijk is
van de werfinrichting wordt dit op planniveau niet mee beoordeeld.

Cl

ro

ui
Q)
.0
Q)

Landschap

erfgoedwaarde
perceptieve kenmerken

Mens (incl mobiliteit)

Ë

ruimtegebruikfuncties
ruimtelijke structuur en samenhang
ruimtelijke kwaliteit

·2

verkeersintensiteit en -doorstroming
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verkeersveiligheid en -leefbaarheid
veiligheid
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Wijziging
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waterkwantiteit
structuurkwaliteit

verbindingen
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grondwaterkwetsbaarheid

De realisatie van nieuwe infrastructuur heeft een invloed op de ruimtelijke samenhang , Fauna en flora
zowel wat betreft barrièrewerking als wat betreft versterking en realiseren van nieuwe La nd schap

vernatting/verdroging

verbindingen (bvb versterken fietsverbinding , barrièrewerking tav migratieroute voor
fauna)

perceptieve kenmerken
Mens (incl mobiliteit)

structuur- en relatiewijziging
ruimtegebruikfuncties
ruimtelijke structuur en samenhang

Ook tijdelijke omleidingen en (weg)onderbrekingen kunnen tijdens de aanlegfase een
invloed hebben op de ruimtelijke samenhang. Deze tijdelijke effecten worden op
planniveau niet mee beoordeeld

doorstroming
verkeersveiligheid en -leefbaarheid
bereikbaarheid
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Geluidsverstoring

J

J

Tav de geplande bestemmingswijzigingen wordt het huidige geluidsklimaat in beeld

Geluid

geluidsimmissies

gebracht

Fauna en flora

ecotoopwijziging tgv. verstoring

Mens (incl mobiliteit)

hinder

Geluid

geluidsimmissies

Tav de geplande bestemmingswijzigingen wordt de huidige luchtkwaliteit in beeld

Lucht

luchtkwaliteit

gebracht en wordt de impact van bijkomende emissies tgv verkeersgenererende

Mens (incl mobiliteit)

hinder

Tijdens de gebruiksfase kan lichthinder mogelijk optreden , bvb agv straatverlichting.

Fauna en flora

verstoring

Verwacht wordt dat de lichthinder eerder beperkt zal zijn.

Mens (incl mobiliteit)

hinder

Landschap,

structuur- en relatiewijziging

en

wordt

de

impact

van

bijkomende

geluidsbelasting

tgv

verkeersgenererende functies begroot. Geluidsbelasting tgv de geplande activiteiten
zal

enkel

kwalitatief worden

besproken.

Tijdens

de

werken

treedt

mogelijk

geluidsverstoring op door het gebruik van machines ea. Dit is een tijdelijk effect en
wordt op planniveau niet mee beoordeeld .
Trillingshinder

(J)

N

Tijdens de werken is trillingshinder mogelijk relevant. Dit hangt evenwel af van de
uitvoeringstechnieken en is hoogstwaarschijnlijk slechts zeer lokaal en tijdelijk
relevant. Deze tijdelijke effecten worden op planniveau niet mee beoordeeld

N

Lucht-

J

verontreiniging

functies begroot.
De mogelijke luchtverontreiniging ten gevolge van het gebruik van machines tijdens
de werken wordt als verwaarloosbaar klein beschouwd en niet mee beoordeeld op
plan niveau.
(J)

Lichthinder

(J)

Tijdens de werken is lichthinder mogelijk relevant. Dit hangt evenwel af van de
uitvoering en is hoogstwaarschijnlijk slechts zeer lokaal en tijdelijk relevant.
Visuele verstoring

J

J

erfgoedwaarde
De realisatie van nieuwe infrastructuur brengt visuele verstoring met zich mee: Mens (incl mobiliteit)
enerzijds door de aanwezigheid van machines ed tijdens de werken, anderzijds door
de finale aanwezigheid van de infrastructuur.
Verstoring van het J
hydrologisch
hydraulisch
Cl

c::

B
~

~

systeem

en

J

Afhankelijk van het planelement kan tijdens de gebruiksfase een invloed optreden op

ruimtelijke structuur en samenhang
ruimtelijke kwaliteit

Water

het watersysteem (bvb grondwaterwinning, lozingspunt, ... ).

waterkwantiteit
waterkwaliteit

Tijdens de aanlegfase is mogelijk bemaling vereist zodat een verstoring van het Fauna en flora

verdroging/vernatting
verontreiniging

watersysteem kan optreden. Hierdoor kunnen permanente effecten optreden op vlak
van Ecotoopwijziging of bouwkundig erfgoed en archeologie. Gezien het permanente

perceptieve kenmerken

Mens

hinder

effecten betreft, wordt dit meegenomen op planniveau .

J: relevant, N: niet relevant , (J): beperkt relevant

Landschap= verkorte benaming voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
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11.2 Scoping onderscheidend karakter van de effectgroepen
Uitgaande van de op planniveau relevant bevonden effectgroepen, kan tenslotte een onderscheid
gemaakt worden tussen algemene effectgroepen en onderscheidende effectgroepen.
Algemene effectgroepen zijn effectgroepen die op planniveau niet onderscheidend zijn (bv. sterk
afhankelijk van uitvoeringstechnische aspecten) en waarvan de bespreking zich met andere
woorden zal beperken tot een algemene kwalitatieve bespreking. De bespreking van deze
effectgroepen zal zich dan ook voornamelijk toespitsen op het formuleren van aanbevelingen voor
de verdere uitwerking van het plan (aanbevelingen op projectniveau).
Specifieke effectgroepen zijn effectgroepen die onderscheidend zijn op planniveau. De beoordeling
van deze effectgroepen zal dan ook bijdragen tot een gemotiveerde afweging van de verschillende
te onderzoeken locaties voor regionale bedrijvigheid.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven het onderscheidend karakter van de relevante
effectgroepen waarbij een duidelijke motivering opgenomen wordt indien de effectgroep als niet
onderscheidend beschouwd wordt.
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Tabel 11-2: Resultaat Fase 3: onderscheidend karakter van de relevante effect,

i@ik!.i!.U.

X

Geluid

X

Lucht

X

X

Bodem
Wijziging grondwaterkwantiteit:

Grondwater

X

X

Wijziging grondwaterkwaliteit tgv bemaling

De grondwaterkwaliteit kan beïnvloed worden als gevolg van bemaling. Aangezien
dit aspect sterk geregeld wordt via de vigerende wetgeving en daarenboven sterk
afhankelijk is van de uitvoeringstechnische aspecten, wordt deze effectgroep als
niet onderscheidend beschouwd en zal de kwalitatieve bespreking zich toespitsen
op het formuleren van aanbevelingen voor de verdere uitwerking van het project.

X

Oppervlaktewater

Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit

X

De oppervlaktekwaliteit kan wijzigen ten gevolge van instroming vervuild run-off
water, lozing afvalwater en calamiteiten.
Rekening houdend met de vigerende wetgeving wordt de impact op de
oppervlaktewaterkwaliteit tot een minimum beperkt. De effectbespreking van deze
effectgroep is daarenboven sterk afhankelijk van uitvoeringstechnische aspecten.
Bijgevolg wordt de effectgroep wijziging oppervlaktewaterkwaliteit beperkt tot een
kwalitatieve bespreking waarin vooral zal gefocust worden op aanbevelingen voor
de verdere uitwerking van het project.

X

Wijziging structuurkwaliteit

Structuurkwaliteit kan wijzigen daar waar waterlopen worden gekruist. Tevens is
structuurkwaliteit relevant indien er nieuwe waterlopen (bv. langsgrachten) worden
ingericht.

Aangezien

structuurkwaliteit

sterk

afhankelijk

is

van

uitvoeringstechnische aspecten wordt dit op planniveau niet beoordeeld, maar
beperkt de bespreking zich tot het formuleren van aanbevelingen voor een verdere
Fauna

en

••.•• ···-· ··· ·· · · ·

X

flora
X

X
X

Landschap·

X
X
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Mens
X
X
ruimtelijke kwaliteit

X

* Landschap = verkorte benaming voor de discipline landschap , bouwkundig erfgoed en archeologie
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11.3 Scoping op niveau van de planelementen
Binnen het plan-MER worden zes planelementen beoordeeld . Vier planelementen {A, B/Bmin,
C en D) omvatten de inrichting van een regionaal bedrijventerrein. Voor deze planelementen
zullen dezelfde effectgroepen relevant zijn. Het vijfde planelement betreft nieuwe
ontsluitingsinfrastructuur(R) , en het zesde planelement omvat de inrichting van een lokaal
bedrijventerrein (L).
Aan de hand van de scoping op planniveau (zie hierboven) wordt nagegaan welke ingrepen op
plan niveau relevant zijn en welke mogelijke directe en indirecte effecten deze ingrepen met zich
meebrengen. Daarnaast wordt - rekening houdend met de beschrijving van de planelementen
- aangegeven welke ingrepen relevant zijn voor de verschillende planelementen. Deze
oefening resulteert in een ingreep-effectenschema (tabel 11-3) waarbij wordt aangegeven
welke effecten relevant zijn per planelement.
Deze uitwerking wordt meegenomen in hoofdstuk 12, bij de bespreking van de methodologie
per discipline. Het betreft hier een eerste scoping van de milieueffecten. Indien tijdens de
opmaak van het plan-MER blijkt dat bepaalde eveneens effecten kunnen optreden ter hoogte
van planelementen die in tabel 11-3 niet aangeduid werden, wordt dit uiteraard mee onderzocht
in het plan-MER.
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d .

Tabel 11-3: 0

. ht

Fase

Directe effecten

ffect,
Indirecte effecten

Relevante
milieudisciplines

Relevante planelementen
1

A

BIB

C

D

R

L

Min
Aanlegfase

1. Vergraving
2. Bemaling

- Wijziging bodemprofiel

- Bodem

X

X

X

X

X

X

- Mogelijke aantasting archeologie

- Landschap

X

X

X

X

X

X

- Water

X

X

X

X

X

X

- Fauna en flora

X

X

X

X

- Bodem

X

X

X

X

X

X

- Wijziging

grondwatertafel:

verdroging

thv

- Ecotoopwijziging door verdroging/vernatting

bemaling_
- Bodemzetting tgv ontwatering samendrukbare
laag met impact op woningen , infrastructuur,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _b_o_u_w_k_u_n~
dig erfgoed
- Aantasting archeologisch erfgoed
Ruimtebeslag

- Wijziging functies
- Wijziging

bodemprofiel

door

aanwezigheid

verharding

als oppervlaktewater

Ecotoopinname en -creatie
- Wijziging
wijziging

- Gewijzigde afwatering , impact op zowel grond-

perceptie
context

en

- Versnippering en barrièrewerking en verbinding
belevingswaarde;

(beschermd)

- Mens
- Landschap
- Landschap

x

x

x

x

x

x

- Mens

X

X

X

X

X

X

- Bodem

X

X

X

X

X

X

- F&F

X

X

X

X

X

X

- Landschap

X

X

X

X

X

X

- Mens

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Mens

X

X

X

X

X

X

- Water

X

X

X

X

X

X

- water

erfgoed;

wijziging landschapsstructuur
J!}gebruikname

- Winst aan functies
- Verkeersgeneratie en exploitatie

- Leefkwaliteit tav omgeving
- Impact op verkeersdoorstroming, -veiligheid en -

-

• • . ....
MooI11te1t

leefbaarheid
- Gewijzigd geluids- en luchtklimaat

- Geluid
- Lucht
- Mens
- F&F

Wijziging waterkwaliteit

Wïzi ing belevingswaarde

Planelement A:Molenveld
Planelement B: Berg
Planelement C: Stene
Planelement D: Diepvennen
Planelement R: Ontsluitingsinfrastructuur tussen de bedrijvenzones en de knooppunten op de A 12, doch met uitzondering van de knooppunten zelf
Planelement L: Bergstraat (lokaal bedrijventerrein - gemeentelijk)

1

Gehanteerde afkortingen: F&F

=fauna en flora ; L =landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
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12 Mobiliteit
12.1

Afbakening van het studiegebied

De beschrijving van de mobiliteitseffecten gebeurt op verschillende schaalniveaus:
• Macroniveau
- Impact op het primair wegennet, meer bepaald:
• de wegvakken van de A 12:
• ten noorden van de provinciegrens
• tussen de provinciegrens (omgeving Bessemstraat) en de geplande knoop
Londerzeel-Zuid (omgeving Patatestraat)
• ten zuiden van de geplande knoop Londerzeel-Zuid / Westrode
• de verknoping van de A12 met de N16 en met het onderliggend wegennet
watergebonden ontsluiting van goederen via Zeekanaal
spoorgebonden ontsluiting van goederen via de spoorlijn Dendermonde-Mechelen
openbaar vervoer: spoorlijn Dendermonde-Mechelen en toekomstige lightrailverbindingen
• mesoniveau
- impact op onderliggend wegennet: lokale wegen in en rond het plangebied i.h.b. in de
gemeenten Londerzeel , Puurs, Willebroek, Kapelle-op-den-Bos, Meise
- fietsverbindingen relevant voor het plangebied
- openbaar vervoer: busverbindingen relevant voor het plangebied
Bij het ontwikkelingsscenario wordt de scoop van het studiegebied uitgebreid; de geplande
ontwikkelingen 'langsheen' de A12 (bedrijventerreinen Meise-Westrode, Willebroek-Centraal en
- Zuid, De Hulst te Blaasveld (N16)) worden gecumuleerd beschouwd en op een relevant
schaalniveau beoordeeld.
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12.2

Beschrijving referentiesituatie

12.2.1

Algemeen

Macroniveau
• Beschrijving van het primair wegennet
De A 12 en de N16 (Koning Boudewijnlaan) zijn in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
geselecteerd als Primaire wegen type 1. Dit betekent dat ze een verbindende (en ontsluitende)
functie hebben op Vlaams niveau. De N16-oost (Willebroek - Mechelen) verknoopt momenteel
met de A12 door middel van een (half} Hollands complex (ongelijkvloerse aansluiting zonder
lichtenregeling). Deze knoop laat een uitwisseling tussen de primaire wegen A12 en N16-oost
toe. Ten noordwesten van het studiegebied ligt de N16-west (richting Puurs, Bornem, Temse
en verderdoor naar de E17 te Sint-Niklaas.); de verbinding tussen N16-oost en de N16-west
verloopt over het wegvak van de A12 tussen beide delen van de N16. Het wegennet wordt
weergeven op Kaart 12-1 .

Ter hoogte van het studiegebied heeft de A12 telkens 3 rijstroken per rijrichting. De N16 west
heeft 2 rijstroken per rijrichting. De N16-oost heeft ter hoogte van Willebroek 2 rijstroken per
rijrichting, maar heeft verder slechts één rijstrook per rijrichting, zowel ter hoogte van de
aansluiting met A12 alsook op het wegvak tussen Blaasveldstraat en E19 in Mechelen. Tussen
de enkelstrooksrotonde aan de Mechelsesteenweg (N183/N16) en de brug over het kanaal
Leuven-Dijle zijn er veel rechtstreekse erftoegangen van aanwezige woningen en
(handels)bedrijven en een groot aantal kruispunten.
•

Verkeersintensiteiten - evolutie
o
A12
Op de A12 komen geen vaste telpunten voor ter hoogte van het studiegebied (in grootte-orde
gelegen tussen kilometerpunten 11 en 15,5 op de A 12).
Er zijn wel vaste tel punten 1 ter hoogte van Meise (kilometerpunt 5, 1)2, Meise-Londerzeel
3
(kilometerpunt 9,4) en ter hoogte van de Rupeltunnel (kilometerpunt 22,5)4. Onderstaande
figuren geven de evolutie in aantal voertuigen weer tussen 2000 en 2007. De meetgegevens

1

Lusdetectie op de A12 aan kilometerpunt 9,4 (Meise-Londerzeel)) ten zuiden van het studiegebied en aan

kilometerpunt 22,5 aan de Rupeltunnel, ten noorden van het studiegebied. Werkdaggemiddelden tussen 6u en 22u
(T16) voor beide richtingen samen . Waarden uitgedrukt in aantal voertuigen.
2

representatief voor het wegvak tussen kilometerpunt 4,6 - 6,5

3

representatief voor het wegvak tussen kilometerpunt 6,5 -12,5

4

representatief voor het wegvak tussen kilometerpunt 21,5 - 23,8
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tonen de jaarlijkse groei van de verkeersintensiteiten op de A 12, met een lichte stabilisatie van
de intensiteiten in het meetjaar 200?1.
Tussen de telposten valt het verschil in aantal voertuigen op, ten noorden van het complex aan
de N16 zijn er beduidend meer voertuigen (grootorde rond 58.000 vt/dag) waarneembaar dan
net ten zuiden van het complex aan de N16 (grootorde van 50.000 vt/dag) . Dan weer meer
richting Brussel (Meise, kmpt 5, 1) stijgt het aantal voertuigen richting 57. 000 vt/dag.
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Figuur 12-1: Weergave van het waargenomen aantal voertuigen op de A12

1

De telgegevens van 2007 worden gehanteerd omdat de referentiesituatie (' hu idige situatie') van het verkeersmodel

ook gecallibreerd is op de toestand in 2007
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Om het dagverloop te kennen , werden de waarden 2007 1 van de metingen omgezet in een
grafiekverloop. Ter hoogte van Meise (kmpt 5,1) is een duidelijke ochtendspits richting Brussel
waarneembaar; een omgekeerde beweging richting Antwerpen doet zich voor tijdens de
avondspits.
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Figuur 12-2: aantal voertuigen op de A12 -ter hoogte van kmpt 5,1
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Ter hoogte van Londerzeel is een gelijkaardig beeld van het dagverloop merkbaar, maar net
zoals de intensiteiten tijdens een werkdaggemiddelde, zijn de piekmomenten minder hoog dan
ter hoogte van Meise of ter hoogte van de Ruppeltunnel.
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Figuur 12-3: aantal voertuigen op de A12 - ter hoogte van kmpt 9,4
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Ter hoogte van de Ruppeltunnel (tussen de N16 en de tunnel) zijn de spitsmomenten tijdens
ochtend en avond én in beide rijrichtingen quasi even uitgesproken.
En hoewel in grootorde de hoeveelheid verkeer op een gemiddelde werkdag overeenstemt met
de verkeersintensiteiten ter hoogte van Meise (zie hoger), zijn de pieken minder hoog.
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Figuur 12-4: aantal voertuigen op de A12 -ter hoogte van kmpt 22,5
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o
N16
Ook op de N16 is een groei waarneembaar; ten westen van de rotonde aan de Blaasveldstraat
1
zijn intensiteitsgegevens beschikbaar op de N16. Deze gegevens worden grafisch
weergegeven op Figuur 12-5. Er werden geen verkeerstellingen uitgevoerd in 2002, 2003,
2004, 2006 en 2007. Over een periode van 5 jaar (2000 - 2005) werd een groei vastgesteld
van 12,5 %. Dit is gelijkaardig aan de evolutie van de verkeersintensiteiten op andere
gewestwegen.
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Figuur 12-5: aantal voertuigen op de N16

1

Bron: Verkeerstellingen in Vlaanderen , diverse jaargangen, Vlaamse Overheid Agentschap Wegen en Verkeer,

Brussel.
Slangdetectie op de N16 aan kilometerpunt 8,2 ("Breendonk") net ten westen van de rotonde N16 - Blaasveldstraat.
Werkdaggemiddelden tussen 6u en 22u (T16). Waarden uitgedrukt in aantal voertuigen.
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Net ten oosten en ten westen van de rotonde aan de Blaasveldstraat werden door Agentschap
Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Antwerpen, slangtellingen uitgevoerd in het najaar van
2005. De data in onderstaande grafiek zijn gemeten ten westen van de rotonde op de N16. De
intensiteiten zijn uitgedrukt in personen-auto-equivalenten (pae).
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•

Verkeersintensiteiten referentiesituatie (2007) volgens berekeningen met behulp van het
provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant

Opbouw van het verkeersmodel
De doorrekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Multimodaal (verkeers)model Vlaams-Brabant. Dit model geeft
een inschatting van de huidige en verwachte verkeersstromen op basis van een berekening van verplaatsingen tussen
herkomsten en bestemmingen, een inschatting van de modal split en een toedeling van de verkeersbewegingen op een
(vereenvoudigd) netwerk. Het gaat om een berekening die weliswaar gecallibreerd is op basis van tellingen. Dit
betekent dat de verkeersintensiteit niet op elke plek exact overeenkomt met de werkelijk waargenomen situatie
(te/gegevens). Het is belangrijk te beseffen dat het om een macromodel gaat: de belangrijke hoofd-, primaire en
secundaire wegen zijn opgenomen in het model,· voor het lokaal wegennet zijn slechts enkele verbindingen opgenomen
waardoor een kunstmatige bundeling (en overschatting) van verkeer op deze wegen ontstaat.
Dit model is ontwikkeld voor de provincie Vlaams-Brabant, maar bevat ook vrij gedetailleerde gegevens voor de
aangrenzende arrondissementen Mechelen, Dendermonde en Aalst. Het model is multimodaal wat inhoudt dat alle
vervoersmodi mee in overweging worden genomen overeenkomstig het voorziene aanbod.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verkeersintensiteiten van het omliggende
hogere wegennet (A12 en N16-oost) zoals ze berekend zijn in het provinciaal verkeersmodel
Vlaams-Brabant (versie 3.5) voor het referentiejaar 200?1 . De verdeling van de
verkeersintensiteiten tijdens de ochtend- en de avondspits worden weergegeven op Figuur 12-7
en Figuur 12-8.
De intensiteiten op onderstaande wegvakken komen in grote lijnen overeen met de beschikbare
tel resultaten .
De vaste telpost ter hoogte van kilometerpunt 22,5 (zie Figuur 12-4) is representatief voor het
wegvak A12 ten noorden van N16 west. De in 2007 getelde verkeersintensiteiten tijdens de
ochtendspits liggen zowel richting Antwerpen (2650 à 2720 mvt/h wat rekening houdend met
10% vrachtverkeer overeenkomt met 2.900 à 3000 pae/h) als richting Brussel (2500 mvt/ of
2750 pae/h) lager dan de gemodelleerde waarden. Dit geldt ook voor de avondspits. De
modelresultaten geven voor dit wegvak dus een worst-case inschatting.
Voor het wegvak van de A 12 ten zuiden van Londerzeel zijn er tel gegevens van de vaste
telpost (kmpt 9,4: zie Figuur 12-3). De kruispunttelling van T3V aan de Kerkhofstraat (zie Figuur
12-10) uit 2005 geeft daarnaast ook een idee van de belasting van de A 12 op dat moment ten
zuiden van het kruispunt met de Kerkhofstraat. De waargenomen verkeersintensiteiten liggen
tijdens de ochtendspits richting Brussel gevoelig hoger dan de modelresultaten (dit geldt zowel
voor het vaste telpost als de kruispunttelling waarbij de intensiteiten van de kruispunttelling nog
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een stuk hoger liggen). Richting Antwerpen zijn de waarden van de kruispunttelling hoger, maar
die van de vaste telpost lager dan de modelgegevens. Tijdens de avondspits liggen de
gemeten verkeersintensiteiten (zowel van de kruispunttelling als de vaste telpost) lager dan de
gegevens van het verkeersmodel.
Op de A12 tussen de N16 en Londerzeel zijn geen vaste telposten . De kruispunttelling van T3V
aan de Kerkhofstraat (zie Figuur 12-10) uit 2005 geeft wel een idee van de belasting ten
noorden van de Kerkhofstraat. De telgegevens liggen tijdens de ochtendspits - in zeer beperkte
mate richting Antwerpen, maar vooral richting Brussel - hoger dan de gegevens van het
verkeersmodel. Tijdens de avondspits liggen de verkeersintensiteiten in beide richtingen lager
dan de gegevens van het verkeersmodel.
Voor het wegvak A12 tussen N16 oost en N16 west zijn geen telgegevens beschikbaar.
De telgegevens op de N16 aan de rotonde aan de Blaasveldstraat (telling uit 2005 op kmpt 7, 1:
zie Figuur 12-6) liggen zowel tijdens de ochtend- als avondspits gevoelig lager dan de
verkeersintensiteiten die het verkeersmodel op het wegvak N16 oost tussen A12 en
Mechelsesteenweg aangeeft.
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A12 tussen N16 en Londerzeel
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2.170
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2
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A12 ten zuiden van Londerzeel
1

Volgens de kruispunttelling (d.d. 24/3/2005) is de belasting van de A 12 ten noorden van het kruispunt met de

Kerkhofstraat hoger, nl 2.260 pae/h
2

Volgens de kruispunttelling (d.d. 24/3/2005) is de belasting van de A 12 ten noorden van het kruispunt met de

Kerkhofstraat hoger, nl 2758 pae/h
3

Volgens de kruispunttelling (d .d. 24/3/2005) is de belasting van de A 12 ten noorden van het kruispunt met de

Kerkhofstraat gevoelig hoger, nl 4.083 pae/h
4

Volgens de kruispunttelling (d.d. 24/3/2005) is de belasting van de A12 ten noorden van het kruispunt met de

Kerkhofstraat hoger, nl 2066 pae/h
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N16 oost tussen A12 en
Mechelsesteenwe

~ A12

1

N16 oost tussen Mechelsesteenweg en
E19 (Heffen)

970

1.150

1.340

A12

1.140

Mechelen

1

1.530

1

1

1

1

1.340
1

=Mechelen

1.480
1

1.170

Volgens de kruispunttelling (d.d. 24/3/2005) is de belasting van de A 12 ten zuiden van het kruispunt met de

Kerkhofstraat hoger, nl 2253 pae/h; volgens de vaste telpost (kmpt 9,4) is de belasting echter lager, nl. 1615 mvt/h of
1780 pae/h
2

Volgens de kruispunttelling (d.d. 24/3/2005) is de belasting van de A 12 ten zuiden van het kruispunt met de
Kerkhofstraat gelijkaardig , nl 3001 pae/h; volgens de vaste telpost (kmpt 9.4) is de belasting echter lager, nl. 2690
mvt/h of 2960 pae/h
3
Volgens de kruispunttelling (d.d. 24/3/2005) is de belasting van de A 12 ten zuiden van het kruispunt met de
Kerkhofstraat hoger, nl 4366 pae/h ; ook volgens de vaste telpost (kmpt 9,4) is de belasting hoger, nl. 3370 mvt/h of

3710 pae/h
4

Volgens de kruispunttelling (d .d. 24/3/2005) is de belasting van de A12 tenzuiden van het kruispunt met de
Kerkhofstraat lager, nl 2001 pae/h ; ook volgens de vaste telpost (kmpt 9,4) is de belasting lager, nl. 1765 mvt/h of 1940
pae/h
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Scenario 1.a
Huidige Situatie
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Figuur 12-7: Verkeersintensiteiten referentietoestand (2007) van het omliggende wegennet tijdens de
ochtendspits
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Bron: provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant (versie 3.5) - Vlaamse overheid - Departement MOW /

Verkeerscentrum
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Scenario 1.a
Huidige Situatie
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Figuur 12-8: Verkeersintensiteiten referentiesituatie (2007) van het omliggende wegennet tijdens de
avondspits

•

1

Intensiteit ( 1) versus capaciteit ( C) (1/C verhouding)

Elk wegvak heeft een bepaalde maximale capaciteit (C) , dit is het aantal personenautoequivalenten (pae) dat maximaal over een wegvak kan rijden in een bepaalde periode. De
intensiteit (1) is het aantal eenheden dat op een bepaald punt in een bepaalde periode passeert.
De verhouding tussen de intensiteit en de (theoretische) capaciteit (1/C) geeft aan hoe
congestiegevoelig het wegvak is.

1

Bron : provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant (versie 3.5) - Vlaamse overheid - Departement MOW /

Verkeerscentrum
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1

Over het algemeen kan gesteld worden dat volgende !IC-verhouding overeenkomt met
volgende kwaliteit van verkeersafwikkeling:
I/C < 0,8: goede verkeersafwikkeling zonder noemenswaardige filevorming (kans « 1%)
afgezien van incidenten
0,8 :s: I/C :s: 0,9: matige verkeersafwikkeling met structurele filevorming
0,9 < I/C :s: 1,0: slechte verkeersafwikkeling; er is sprake van structurele dagelijkse
filevorming met regelmatige stilstaande file. De invloed van verstoringen is groot, zodat
bijvoorbeeld neerslag en incidenten de filevorming met een factor 2 of meer kunnen
verergeren
I/C > 1,0: zeer slechte verkeersafwikkleing; er is sprake van dagelijkse structurele
filevorming met stilstaande file. Deze klasse kan gebruit worden om de ernst van de situatie
te benadrukken
2

Als maximale capaciteit voor een snelweg wordt 1.800 pae/h per rijstrook gehanteerd.
Concreet betekent dit voor de A 12 per rijrichting een theoretische capaciteit van 3 x 1.800
pae/h = 5.400 pae/h. Deze theoretische capaciteit houdt geen rekening met verstorende
effecten op detailniveau (conflicten in- en uitvoegers, terugslagbewegingen van afritten met te
kleine capaciteit, ...).
Uit bovenstaande gegevens worden de berekende verkeersintensiteiten vergeleken met deze
theoretische capaciteit. Deze theoretische vergelijking doet dus uitspraken over wegvakken,
niet over kruispunten. Volgende wegvakken zijn van toepassing binnen het studiegebied :
A12 ten noorden van N16 west: 2x2 rijstroken tussen aansluiting N16 west en WillebroekNoord; verder naar het noorden (b.v. in de Rupeltunnel) zijn er terug 2x3 rijstroken
A 12 tussen N16 oost en N16 west: 2 x 3 rijstroken
A 12 ten zuiden van de N16 oost: 2 x 3 rijstroken
N16 oost tot aan rotonde Blaasveldstraat: 2 x 2 rijstroken , waarbij aan de aansluiting van
de N16 op A12 alsook aan de rotonde van de Blaasveldstraat de N16 teruggebracht wordt
op 1 rijstrook per rijrichting;
N16 oost vanaf de rotonde aan de Mechelsesteenweg tot in Mechelen (Heffen): hier ligt 1
rijstrook per rijrichting ; de capaciteit wordt er bijkomend beperkt door de vele erftoegangen
en
(al
dan
niet
verkeerslichtengeregelde)
kruispunten.
Op
dergelijke
gebiedsontsluitingswegen hanteert het CROW onder ideale omstandigheden een maximale
1

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu , Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (2011 ).

Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen, Handboek. Versie 3, april 2011
2

Pae = personen-auto-equivanten waarbij een lichte vrachtwagen wordt geteld aan 1,75 voertuigen en een zware

(lange) vrachtwagen wordt geteld aan 2 ,5 voertuigen .
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capaciteit van 1.400 pae/h per rijstrook (Bron: CROW publicatie 164c). De capaciteit wordt
echter bepaald door de zwakste schakel en kan in de praktijk dus nog een stuk lager
liggen.

Richting Antwerpen

5.400

3.600

3.510

65%

98%

3.250

60%

90%

Richting Brussel

5.400

3.600

2.760

51%

77%

3.200

59%

89%

A12 (tussen N16 oost en N16 west)
1

Richting Antwerpen

5.400

3.220

60%

3.250

60%

Richting Brussel

5.400

3.720

69%

3.200

59%

Richting Antwerpen

5.400

1.970

36%

1

2.170

40%

Richting Brussel

5.400

2.160

40%

1

1.780

33%

Richting Antwerpen

5.400

2.060

32%

Richting Brussel

5.400

2.640

49°/.2

A12 tussen N16 en Londerzeel
1

1

A12 ten zuiden van Londerzeel
1

1

1

2.920

1 54%

1

1

2.130

1 39%

N16 oost tussen A 12 en Mechelsesteenweg
Richting A12

3.600

1.800

1.340

37%

74%

970

27%

54%

Richting Mechelen

3.600

1.800

1.150

32%

64%

1.340

37%

74%

N16 oost tussen Mechelsesteenweg en Heffen/ E19

1

Richting A12

1.400

1.140

81%

1.480

106%

Richting Mechelen

1.400

1.530

109%

1.170

84%

Rekening houdend met hogere intensiteiten (cf kruispunttelling dd 24/3/2005) ligt de 1/C verhouding nog steeds ruim

lager dan 80%
2

Rekening houdend met hogere intensiteiten (cf vast telpost kmpt 9,4) ligt de 1/C verhouding nog steeds lager dan

80%; volgens gegevens (cf kruispunttelling dd 24/3/2005) ligt 1/C tussen 80% en 90%
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Op basis van bovenstaande gegevens kan gesteld worden dat er op de A 12 voldoende
rijstroken zijn om zowel tijdens de ochtend- als avondspits het verkeer te verwerken.
Belangrijk hierbij is echter wel te vermelden dat in de referentiesituatie de capaciteit op de A 12
bepaald wordt door de lichtengeregelde kruispunten, de invoegstroken en weefbewegingen, en
niet door de capaciteit van het wegvak. Op wegvakniveau is het belangrijkste knelpunt het deel
van de A12 tussen het knooppunt met de N16 west en Willebroek-Noord. Hier zijn over een
afstand van ongeveer 1 kilometer slechts twee rijstroken beschikbaar, wat tot een kritische
belasting op wegvakniveau leidt(> 90%).
Omdat de N16 tussen Willebroek en Heffen (aansluiting E19) niet is uitgebouwd als primaire
weg en gekenmerkt wordt door vele erftoegangen en kruispunten is er een structureel
capaciteitsprobleem met filevorming tijdens ochtend- en avondspits tot gevolg. Het verkeer
neemt tijdens de ochtendspits toe in de richting Mechelen waardoor de hoogste belasting is
waar te nemen in de omgeving van Heffen. De filevorming (belasting> 100%) heeft echter een
terugslageffect op de rest van de N16. In de richting van de A12 is de verkeersdruk het hoogst
op het wegvak tussen A12 en Mechelsesteenweg. De weginrichting laat op dit wegvak (zelfs op
plaatsen met 2x1 rijstrook) toe om dit verkeer te verwerken; de meest kritische schakel op dit
wegvak is het knooppunt aan de Blaasveldstraat. Een gedeeltelijke oplossing bestaat erin dat
dit knooppunt heringericht wordt als verkeerslichtengeregeld kruispunt om de capaciteit te
vergroten.
Volgende figuur geeft de verzadigingsgraad weer op basis van het modelmatig onderzoek
(ochtendspits); hierop zijn de 1/C verhoudingen op wegvakniveau zichtbaar alsook de
kruispunten. Vooral de verzadigingsgraad van een aantal kruispunten (aansluitcomplexen van
de A12 met de N16, lichtengeregeld kruispunt Breendonkstraat) is omwille van de hoge 1/C
verhouding(> 80%) maatgevend.
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Scenario 1.a
Huidige Situatie
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Figuur 12-9: I/C verhouding van de referentietoestand tijdens de ochtendspits

1

' Bron: provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant (versie 3.5) - Vlaamse overheid - Departement MOW /
Verkeerscentrum
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• Kritische knooppunten op de A12
Er is momenteel een lichtengeregeld kruispunt met de A12 ter hoogte van de Kerkhofstraat Londerzeelstraat (grens Londerzeel / Meise). De inrichting van het kruispunt werd recent
geoptimaliseerd door TV3V waarbij de aansluiting van de Kerkhofstraat en
Londerzeelsesteenweg haakser werden gemaakt en aan de westzijde een parallelweg werd
aangelegd tussen de Kerkhofstraat en de omgeving van Eeckhout voor de ontsluiting van de
aanwezige woningen. Het kruispunt zal conform de inrichtingsprincipes van een primaire weg
worden vervangen door een volwaardig op- en afrittencomplex (knoop Londerzeel-Zuid) dat iets
zuiderlijker zal liggen: het ontwerp hiervoor is momenteel in opmaak.
1
In maart 2005 werd een kruispunttelling uitgevoerd van dit kruispunt. In de ochtendspits valt de
grote verkeersstroom richting Brussel op, tijdens de avondspits zijn de verkeersstromen meer
symmetrisch. Dit wordt weergegeven op onderstaande figuur 12-10.
Kruispunt A 12 - Kerkholstroot - londerzeelseboon

~·! ~.'.•.~ Och1 en6pits 24-03-05:
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Figuur 12-10: Weergave van de verkeersintensiteiten (in pae) t.h.v. het kruispunt A12 - Kerkhofstraat /
Londerzeelsebaan tijdens de ochtend en de avondspits

1

Bron: TV3V, waarden in personenauto equivalenten (PAE) waarbij 1 vrachtwagen voor 2 personenwagens wordt

gerekend.
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Er zijn relatief veel afslagbewegingen op het kruispunt. In combinatie met de omvangrijke
hoofdstroom op de A 12 zorgt dit ervoor dat de restcapaciteit op dit verkeerslichtengeregeld
kruispunt beperkt is.
Ten noorden van de spoorlijn is er een complex systeem van op- en afritten (LonderzeelIndustrie) die onder andere voor de ontsluiting van het bestaande bedrijventerrein aan de
Weversstraat zorgen. De ontsluiting van de bestaande industriezone wordt geïllustreerd in
volgend schema.
Afrit Brussel ~ IZ Londerzeel (geel):
Komende
van
Brussel
moet
vrachtverkeer vóór de brug over de
spoorlijn van de A 12 afrijden om via een
weg
parallel aan de A12 (de
Technologielaan) de industriezone te
bereiken.
Afrit Antwerpen ~ IZ Londerzeel
(Groen)
Het verkeer rijdt van de A 12 af en moet
een eind door de Meerstraat om
vervolgens links af te draaien en via een
brug over de A 12 (Oudemanstraat) naar
de industriezone te rijden .

_]
~

Oprit IZ Londerzeel ~ Brussel (rood):
Het verkeer verlaat de industriezone via
de brug over de A 12 (Oudemanstraat)
en rijdt via de Meerstraat naar de A 12.
Oprit IZ Londerzeel ~ Antwerpen
(blauw):
Het verkeer kan hetzij via de
Technologielaan of via een zijtak van de
Oudemansstraat
die
de
Oudemansstraat ten oosten van de brug
over de A12 verbindt met de
Technologielaan de A12 oprijden .
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Aan de Patatestraat en Sarens is er een volledige gelijkgrondse aansluiting zonder
lichtenregeling (weliswaar nabij lichtengeregeld kruispunt van de Kerkhofstraat). Er is een uitrit
richting Nerom komende vanuit Brussel. Verkeer vanuit Nerom kan de A 12 richting Antwerpen
oprijden (voorrangsweg) . Voor verkeer vanuit Brussel richting Sarens is er een linksafslagstrook
(zonder lichtenregeling). Verkeer vanuit Sarens kan in de verschillende richtingen de A 12
(voorrangsweg met plaatselijk onderbroken middenberm) oprijden.
Andere lokale wegen zijn niet of slechts gedeeltelijk aangetakt op de A12. Aan de Bergstraat is
er een korte uitrit (enkele richting naar Berg). De Bessemstraat sluit enkel aan op de A 12 aan
de oostzijde. Ter hoogte van de dancing Carré is een korte uit- en invoegstrook voorzien. Ter
hoogte van de Peeterstraat is de in- en uitrit zeer kort. Sommige percelen hebben nog een
rechtstreekse perceelstoegang op de A 12. De inrichting van deze kruispunten voldoet niet aan
de inrichtingsprincipes van een primaire weg .
Het knooppunt van de N16 met de A12 bestaat uit een half Hollands complex. De
verkeersbewegingen verlopen grotendeels conflictvrij . Het belangrijkste gelijkgrondse (niet
verkeerslichtengeregelde) conflict situeert zich tussen de verkeersbeweging van de A12 noord
(Antwerpen) richting N16 oost (Mechelen) en de N16 oost (Mechelen) richting A12 zuid
(Brussel).
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•

Ongevalgegevens
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Figuur 12-11: Kaart ongevalgegevens periode 2005-2007

Londerzeel kent gevaarlijke punten op A12, nog steeds bestaan er rechtstreekse toegangen, de
ontsluiting van de bestaande industriezone is verspreid over meerdere punten , niet helder en
deels ook gevaarlijk en de onduidelijke verkeerscirculatie veroorzaakt onnodig doorgaand
1
verkeer door Londerzeel centrum.
Het kruispunt A12 - Kerkhofstraat - Londerzeelsesteenweg is een gevaarlijk punt2. In het kader
van de studie "Wegwerken van de gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen" werd het
kruispunt in 2010 heraangelegd (zie hoger).

1

Bron: GRS Londerzeel , richtinggevend deel p. 23

2

De gevaarlijke punten worden berekend door de geaggregeerde ongevallen naargelang de ernst van de ongevallen te

vermenigvuld igen met een vaste waarde. Een ongevallocatie wordt als 'gevaarl ijk punt' beschouwd indien, op bas is van
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• Beschrijving van het waterwegennet
Het plangebied ligt op ong . 2 km van de Zeeschelde (kanaal Brussel-Schelde) . Dit kanaal is
geselecteerd als hoofdwaterweg. Dit betekent dat het kanaal een verbindende functie heeft op
(inter)nationaal en Vlaams niveau.
De tonnenmaat van het kanaal bedraagt 10.000 ton tot Willebroek. Op het vak van Willebroek
tot Brussel kunnen schepen tot 4.500 ton varen.
Er zijn in de regio verschillende regionale overslagcentra voor water / wegvervoer waar nog
restcapaciteit aanwezig is voor de overslag van containers en goederen:
- ten noorden ligt op de oostelijke oever van het kanaal het ROC Willebroek; vanuit het
plangebied is dit ROC bereikbaar via de A 12 en de Victor Dumonlaan (reisafstand :
ongeveer 10 km)
ten zuiden ligt Cargovil Container Terminal in de Cokeriestraat in Grimbergen (nabij
gemeentegrens met Vilvoorde) . Dit overslagcentrum is vanuit het plangebied bereikbaar via
de A12 (primaire 1), de RO (hoofdweg) en Woluwelaan (primaire weg type Il) (reisafstand:
ongeveer 30 km)
Ten noorden van het onderzoeksgebied zelf zijn momenteel volgende kadevoorzieningen
aanwezig:
kadevoorzieningen Promat / Eternit (ten zuiden van de kern van Tisselt): via deze kade zijn
er mogelijkheden voor bulk en pallettentransport, momenteel is aanvoer van grondstoffen
voor Promat via pijpleiding;
• Beschrijving van het spoorwegennet
Het plangebied ligt aan de spoorlijn Dendermonde - Mechelen (lijn 53). Vanuit het station
Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos rijdt er 1x per uur een L-trein naar resp. Mechelen en Gent.

de beschikbare statistische gegevens, er de laatste drie jaar 3 of meer ongevallen gebeurd zijn en de prioriteitswaarde
'P' groter of gelijk is aan 15. De prioriteitswaarde 'P' wordt als volgt berekend; P=X+3Y+5Z met X=aantal
lichtgewonden, Y=aantal zwaargewonden en Z=aantal doden (overledenen binnen de 30 dagen). Bron ongevallen-GIS:
Provincie Antwerpen
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Interregionale knoop
c

bovenlokale of stedelijke knoop

•

belangrijke halte

lnterstedelijke en (inter)regionale
vervoerstructuur per spoor

• • lighttrain / GEN

•

Inschatting modal split volgens berekeningen met behulp van het provinciaal verkeersmodel
Vlaams-Brabant

Voor de berekening van de modalsplit of vervoerswijzekeuze werd in het model rekening
gehouden met volgende verdeling :
Tabel 12-3: Verdeling ifv modal split

Ochtendspits
Autoverkeer

Zonder aangepast OV-net
Met aangepast OV-net

ov

Rest

Avondspits
Totaal

74.04% 13.72% 12.24% 100.00%
69.46% 19.37% 11.16% 100.00%

ov
Rest
Totaal
75 .54% 15.92% 8.54% 100.00%
70.66% 21.05% 8 .29% 100.00%

Autoverkeer
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Mesoniveau
• Beschrijving van het lokaal wegennet
De kern van Londerzeel wordt via de Kerkhofstraat (lokale weg type 1) ontsloten naar de A12.
Aanvullend heeft ook de Mechelsestraat tot aan de oprit naar de Technologielaan een lokale
ontsluitingsfunctie (lokale weg type Il).

De Meersstraat heeft ten noorden van de Oudemansstraat een ontsluitende functie en
verzamelt het verkeer naar Malderen dat via Stuikberg dient te verlopen. De Meerstraat is een
2x1 weg met vrijliggende fietspaden en een snelheidsregime van 70 / 50 km/h .
Westrode wordt via de Londerzeelsesteenweg (lokale weg type 1) ontsloten naar de A12. Vanaf
het kruispunt met de Jan Hammeneckerstraat hebben zowel de Londerzeelsesteenweg Westrodestraat als de Jan Hammeneckerstraat een lokale ontsluitingsfunctie (lokale weg type
Il). De Londerzeelsesteenweg - Westrodestraat heeft een rijweg met beperkte breedte met
plaatselijk verbredingen (2x1) in de bochten en een snelheidsregime van 50 km/h . Er ligt op de
meeste plaatsen langs één zijde een aanliggend verhoogd dubbelrichtingsfietspad dat niet
voldoet aan de criteria van het Vademecum Fietsvoorzieningen.
De Nieuwenrodestraat - Paddegatstraat heeft een verbindende functie (lokale weg type 1,
(snelheidsregime 50 km/h) richting Nieuwenrode. Er zijn geen fietspaden, op een beperkt
wegvak tussen de Westrodestraat en Boondreef na (maar deze voldoen niet aan de criteria van
het Vademecum Fietsvoorzieningen).
Voor een situering van de vermelde wegen en de wegencategorisering wordt verwezen naar
Kaart 12-1 en Kaart 12-2.
• Bereikbaarheid van bestaande bedrijven en leefbaarheid in kernen
Verschillende bedrijven worden rechtstreeks op de A12 ontsloten. Dit is het geval voor:
In de zone Molenveld: Autovil en Amerhout
In de zone Stone: Stone
In de zone Bergstraat: 3 bedrijven langs de A12
De andere bedrijven in de zone Molenveld worden ontsloten via de Meerstraat. Meubelen
Moens wordt ontsloten via de Mechelsestraat.
De zone Londerzeel Industrie is via de A12 bereikbaar (zie hoger) en vanuit het lokaal
wegennet:
via de Stuiverstraat (onder de spoorlijn) die de Oudemanstraat met de Bergkapelstraat
verbindt. Deze verbinding is enkel mogelijk voor verkeer< 5t.
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via de Mechelsestraat-Bergkapelstraat en de Bergboslaan die net ten zuiden van de
spoorlijn is aangesloten op de afrit Londerzeel-Industrie/ Technologielaan
De verkeersleefbaarheid in de omliggende kernen wordt momenteel sterk beïnvloed door
verkeer dat een weg zoekt naar de bestaande opritten en kruispunten van de A12 en interlokaal
verkeer tussen kernen:
Meerstraat (Londerzeel): verkeer naar / van op- en afrit aan westzijde van de A 12 thv
Diepvennen en interlokaal verkeer tussen Londerzeel en Puurs
Oudemansstraat: verkeer van / naar oprit A 12 en interlokaal verkeer tussen Londerzeel en
Kapelle-op-den-Bos / Nieuwenrode
Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos) : interlokaal verkeer tussen
Berg: verkeer naar oprit A12 richting Antwerpen ten zuiden van spoorlijn en interlokaal
verkeer tussen Londerzeel en Tisselt/ Ramsdonk/ Kapelle-op-den-Bos
Westrode: verkeer van/ naar kruispunt A12 en interlokaal verkeer tussen Londerzeel en
Nieuwenrode
Bergstraat: verkeer van A 12 richting Tisselt/ Ramsdonk/ Kapelle-op-den-Bos
•

Sluipverkeer

Met sluipverkeer worden (ongewenste) verkeersstromen bedoeld die ontstaan als gevolg van
capaciteitsproblemen (door ongevallen en structurele files) op snelwegen of andere belangrijke
wegen (i.c. E19, R0, A12). Hierdoor wordt het onderliggende wegennet overbelast en
ondervinden het lokale verkeer en de omwonenden hinder. De herkomst en/of bestemming van
het verkeer is op deze wegen komt niet overeen met de vooropgestelde functie
(cf. categorisering van de wegen) . Vermits er geen herkomst-bestemmingsonderzoeken
beschikbaar zijn , is een kwantitatieve onderbouwing van dit fenomeen niet mogelijk. Vanuit de
structuur van het wegennet, de structurele files (zie Figuur 12-12) en analyse van werkelijke
reistijden tijdens de spits (steekproef: zie Figuur 12-13) kunnen evenwel een aantal
'vermoedelijke sluiproutes' worden aangewezen :
Ten oosten van de A12
0
via Humbeek-Sas: Brielen - Oostdijk- Sluisweg - Benedenstraat - N221a - Vaartdijk N260
0
via Nieuwenrode, Beigem en Grimbergen: Stuiverstraat - Paddegatstraat - Zijpstraat Beigemsesteenweg - Brusselsesteenweg
Ten westen van de A 12
0
Via Brussegem en Kobbegem : N259 - Drijpikkelstraat - Barbierstraat - Neerpoorten Meusegemstr- Linthoutseweg - Bollestr -.. . - N9
0
Via Meise-Wolvertem: N259 - N276 of Meise-centrum - N277
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Figuur 12-12: structurele files tijdens de ochtend- (links: situatie om 8u30) en avondspits (rechts: situatie om 17u30)
Bron : Verkeerscentrum Vlaanderen

1

Om de mogelijke impact van structurele filevorming op de reistijd (en sluipverkeer) te toetsen,
wordt met behulp van een reistijdplanner de reistijd van bepaalde trajecten tijdens de spits
berekend. Deze indicatieve kaarten zijn tijdsgebonden en niet gebiedsdekkend (situatie op één
welbepaald moment, berekend volgens de gegevens die in het systeem verwerkt zijn). Ze
geven geen volledig overzicht van de fileproblematiek rond Brussel , maar laten wel toe om de
gevoeligheid van bepaalde trajecten voor sluipverkeer te toetsen.

1

De structurele filekaarten zijn gebaseerd op de filegegevens die het Verkeerscentrum registreerde op werkdagen

buiten de schoolvakantie in 2010 .
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Figuur 12-13: werkelijke reistijden tijdens ochtendspits (do 28/2/2013 - 8u30) op een aantal trajecten naar
Brussel. Bron: google maps
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• Openbaar vervoer
De dichtst bijzijnde stations liggen op 1 à 3 km van het plangebied: het gaat om het station van
Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos gelegen op lijn 53 Mechelen - Dendermonde - Gent
(frequentie: in elke richting 1 trein per uur+ extra piekuurtreinen).
Volgende buslijnen lopen door en in de nabijheid van het studiegebied .
Buslijn 260 Brussel - Kapelle-op-den-Bos - W illebroek - Puurs loopt via de Beekstraat en
de kern van Tisselt en de Jozef De Blockstraat naar Willebroek. Deze buslijn heeft een
uurfrequentie. Buslijn 258 Boom - Willebroek - Tisselt is een functionele lijn gericht op
schoolvervoer.
Buslijn 460 Brussel - Londerzeel - Boom
Buslijn 289 Breendonk - Mechelen loopt komende van de kern van Breendonk, over de
Veurtstraat, de Breendonkstraat en de Baeckelmansstraat naar de kern van Tisselt. Er zijn
haltes ter hoogte van de Veurtstraat, de Breendonksstraat en in de kern van Tisselt. Deze
buslijn heeft een uurfrequentie.
Aan de rand van het studiegebied loopt snelbuslijn 460 (Boom-Londerzeel-Brussel) die via de
kern van Breendonk passeert. Deze lijn heeft een frequentie van 1 bus per uur.
Onderstaande figuur toont het huidige busnetwerk. Voor een meer gedetailleerde situering van
de planelementen ten opzichte van het openbaar vervoer wordt verwezen naar Kaart 12-3.

95/326

,/

· · ·.:. ..\rvfald:e::.9 _-_- ~R~~,
~---

.

-

1

!!!1 1

·4:

.~····

../:'··,..\.,
;

··········-,,

Figuur 12-14: Huidig openbaar vervoer, uittreksel uit Netplan De Lijn vervoergebied Brussel (geldig vanaf 7
januari 2013)

• Fietsroutes
Parallel met spoorlijn 53 is een (nog te realiseren) non-stop hoofdroute aangeduid. Deze
hoofdroute zal vanuit de zones Molenveld (planelement A), Berg (planelement B) en Stone
(planelement C) zorgen voor een directe verbinding met de stations van Londerzeel en Kapelleop-den-Bos en verderop resp. richting Malderen en Hombeek.
De Mechelsestraat - Bergkapelstraat is geselecteerd als bovenlokale functionele fietsroute. De
A 12 wordt conflictvrij (via tunnel) gekruist. De fietsroute zorgt vanuit de zones Molenveld
(planelement A), Berg (planelement B) en Stone (planelement C) voor een verbinding met
Londerzeel en verder richting Meise-Wolvertem (via de Brusselsestraat), Steenhuffel /
Malderen (via Pluimennest) en Londerzeel-Sint-Jozef (via Stationsstraat - Klein-Holland Blauwenhoek - Topmolen). Anderzijds zorgt de Mechelsestraat - Bergkapelstraat ook via de
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-

Londerzeelseweg voor een bovenlokale fietsverbinding naar Kapelle-op-den-Bos, Ramsdonk
(via Tisseltstraat), Tisselt en Willebroek (via aan te leggen fietsroute op oude spoorlijn Leireke).
De Stuiverstraat - Nieuwenrodestraat - Paddegatstraat is eveneens geselecteerd als
bovenlokale functionele fietsroute en zorgt vanuit het plangebied voor een fietsverbinding naar
Nieuwenrode en Humbeek.
Op gemeentelijke niveau zijn volgende lokale functionele fietsroutes relevant
- Meersstraat (Londerzeel)
- Londerzeelsesteenweg - Westrodestraat (Meise)
Jan Hammeneckerstraat (Meise)
De Bergstraat en de hoofdroute langs de spoorlijn maken onderdeel uit van het gewenst
recreatief netwerk van de provincie Vlaams-Brabant (netwerk '09).
Bovenvermelde fietsroutes worden weergegeven op Kaart 12-4.
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12.2.2

Detailbeschrijving

<- -

~,

t

Bereikbaarheid openbaar
vervoer

BLussr.il

Rechtstreekse aansluiting Volvo en
Axess op A12 (primaire weg type 1)
Rechtstreekse aansluiting Dethlefs en
Amerhout op A12 (primaire weg type 1)
Ontsluiting zwembaden - spa via
Molenveld naar Meerstraat (lokale weg
type 111

Gedeeltelijke aansluiting Bergstraat
(enkelrichting ri Berg) (lokale weg type
111)
en
volledige
aansluiting
Londerzeelsesteenweg (lokale weg
type 1) op verkeerslichtengeregeld

Nabijgelegen bushaltes:
- Londerzeel De Maiter (lijn 250, 460
en 462)

Nabijgelegen bushaltes:
- Londerzeel Kerkhofstraat / A 12 (lijn
460 en 462)
- Wolvertem In Robroek (lijn 261)

Nabijgelegen bushaltes :
- Londerzeel Sint-Christoffelstraat (lijn
261 en 288)
- Londerzeel Autosnelweg (lijn 261 en

- Wolvertem Westrode Stuyverstraat
(lijn 261)

288)
- Londerzeel Acacialaan(lijn 460 en

(geen selectie als
Meersstraat
vrijliggende
fietspaden
fietsroute) :
toegang via Molenveld (geen selectie
als fietsroute): smalle weg met
gemengd verkeer

Rechtstreekse aansluitng Stene op
A12 (primaire weg type 1)

kruispunt A12 (primaire weg type 1) thv

(

Bmc;sel

Aansluiting
op
parallelweg
aan
westzijde van A 12 (primaire weg type
1): enkel oprit richting Brussel
via
Ontsluiting
naar
Antwerpen
Meerstraat - brug over A 12 aan
Oudemansstraat (lokale weg type Il)

Kerkhofstraat

- Londerzeel Sporthuis (lijn 261 en
288)
- Londerzeel Berçi (lijn 261 en 288
Bereikbaarheid fiets

~

"l
Bni5;5el

Brussel

Bereikbaarheid
gemotoriseerd verkeer

<- -

Mechelsestraat
Berg kapelstraat
(bovenlokale functionele fietsroute) :
aanliggend verhoogde fietspaden
Bergstraat (recreatieve fietsroute) :
smalle weg met gemengd verkeer

Nabijgelegen bushaltes:
- Londerzeel Marie Planché (lijn 250,
460 en 462)

462)

Mechelsestraat
Bergkapelstraat
(bovenlokale functionele fietsroute) :
aanliggend verhoogde fietspaden

Meerstraat
(lokale
functionele
fietsroute) : vrijliggende fietspaden

Stuiverstraat (bovenlokale functionele
fietsroute) : smalle weg met gemengd
verkeer
Londerzeelsesteenwe
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Westrodestraat

(lokale

functionele

fietsroute): aanliggend dubbelrichtingsfietsoad

'( -

-

~

Brussël

Bereikbaarheid

N.v.t.

Rechtstreekse aansluiting zijtak Bergstraat en heftrucks Pauwels op A 12

emotoriseerd verkeer
Bereikbaarheid openbaar

N.v.t.

Nabijgelegen bushaltes :
- Londerzeel Kerkhofstraat / A 12 (lijn 460 en 462)

vervoer

- Londerzeel Berg (lijn 261 en 288)
- Londerzeel Autosnelweq (lijn 261 en 288
Bereikbaarheid fiets

N.v.t.

Mechelsestraat - Bergkapelstraat (bovenlokale functionele fietsroute) : aanliggend
verhoogde fietspaden
Berqstraat (recreatieve fietsroute) : smalle weq met çiemençid verkeer

99/326

12.3

Ontwikkelingsscenario

In het ontwikkelingsscenario wordt uitgegaan van de situatie in 2020 waarbij de ruimtelijkeconomische trends zoals berekend door het federaal planbureau zich doorzetten. Relevante
ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied worden hierbij meegenomen .
In het ontwikkelingsscenario wordt de autonome verkeersontwikkeling met horizon het jaartal
2020 gehanteerd. Het scenario waarbij deze tijdshorizon gebruikt wordt, wordt "Business As
Usual (BAU) 2020" genoemd.
In eerste instantie worden de effecten van de "ruimtelijke ontwikkelingen 2020" in beeld
gebracht. Vervolgens worden hier de "infrastructurele ontwikkelingen 2020" aan toegevoegd.
Voor de ruimtelijke ontwikkelingen wordt uitgegaan van de ruimtelijk ontwikkelingen conform de
prognoses van het federaal planbureau, waarbij de ontwikkelingen van De Hulst (Blaasveld) en
Meise-Westrode beschouwd worden als zijnde 'beslist'. Voor deze terreinen (De Hulst en
Meise-Westrode) werden de prognoses van het federaal planbureau verfijnd met gegevens uit
de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Naast het beslist beleid worden ook de cumulatieve effecten
van bijkomende ontwikkelingen in het specifiek economisch knooppunt Willebroek mee
onderzocht.
De infrastructuurontwikkelingen 2020 bevatten een reeks van infrastructurele ingrepen zoals:
A12 (Antwerpen-Brussel) conflictvrij maken; upgraden tot volwaardige primaire weg 1 (in
hoofdzaak van toepassing op het deel Provincie Antwerpen) met opheffen van de
gelijkgrondse kruispunten
Doortrekking van de N171 met aansluiting op de parallelwegen van de A12
Upgraden van de N16-west tussen Willebroek en Sint-Niklaas met een optimalisatie van de
stroomfunctie (o.a. parallelwegen en conflictvrije kruisingen)
De verbreding van de R0 met een bijkomende rijstrook tussen A12 en E19
Aanleg Oosterweelverbinding Antwerpen
project doorgaande (DRW) en de stedelijke ringweg (SRW) van de R1 (opsplitsing van de
1
R1)
R6 (ring rond Mechelen) doortrekken tot de N15 en volledig conflictvrij maken.

1

Het principe van een gescheiden doorgaande (DRW) en stedelijke ringweg (SRW) vormt niet langer een uitgangspunt
in het Masterplan 2020. In alle redelijkheid kan echter worden aangenomen dat de impact hiervan op de
verkeerbelasting ter hoogte van het plangebied uiterst gering is.
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Antwerpen

12.4

Effectbespreking ten opzichte van referentiesituatie

12.4.1

Uitgangspunten

Voor de toekomstige ontsluiting van de bestaande bedrijven en bedrijvenzones en van de
geplande bijkomende bedrijventerreinen in het SPEK Londerzeel , worden volgende
uitgangspunten gehanteerd.
De ontwikkelingen worden gescheiden afgewikkeld respectievelijk naar het noordelijk en
zuidelijk knooppunt
0
De zone Molenveld (A) wordt met de bestaande industriezone aan de Weverstraat
verbonden via een doorgang onder het viaduct van de A 12; beide bedrijvenzones worden
via een parallelweg aan de oostzijde van de A12 naar een te ontwerpen noordel ijk
knooppunt (Londerzeel-Noord) ontsloten. Dit wordt verduidelijkt in figuur 12-13.
0
De zone Diepvennen (D) wordt ontsloten naar het te ontwerpen noordelijk knooppunt
(Londerzeel-Noord). (Zie bovenstaande figuu r).
0
De zone Stone (C) wordt door een parallelweg aan de westzijde van de A12 verbonden
met het te ontwerpen zuidelijk knooppunt (Londerzeel-Zuid). (zie figuur 6-2)
0
De zone Berg (B) en het lokaal bedrijventerrein Bergstraat (L) worden door middel van
een parallelweg aan de oostzijde van de A12 ontsloten naar het te ontwerpen zuidelijk
knooppunt (Londerzeel-Zuid) (Zie Figuur 6-2 en figuur 6-3).

Figuur 12-15: Principe ontsluiting zone Noord
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12.4.2

Algemene effectbespreking

Voor de discipline mobiliteit wordt nagegaan wat de relevante effecten zijn van bijkomende
regionale bedrijvigheid op de verkeerssituatie in en rond het studiegebied en dit voor de diverse
verkeersvormen (autoverkeer, fietsverkeer, openbaar vervoer, ... ) en voor verschillende
verkeersrelaties (regionaal of doorgaand verkeer en lokaal verkeer) .
De effecten worden beschreven in termen van verkeersgenererend effect van het regionale
bedrijventerrein,
verkeersdoorstroming,
verkeersveiligheid,
bereikbaarheid
en
verkeersleefbaarheid.
Voor de inschatting van de effecten op het verkeerssysteem werden door het Vlaams
Verkeerscentrum berekeningen uitgevoerd met behulp van het multimodaal verkeersmodel (zie
verder). Op basis van de kencijfers en resultaten van het multimodaal verkeersmodel is het
verkeersgenerende effect van de ontwikkelingen berekend en de toekomstige
verkeersbelasting van het wegennet ingeschat. In functie van een worst case inschatting van
de effecten is daarnaast ook een berekening met CROW-kencijfers uitgevoerd.
12.4.3
•

Globale raming verkeersgeneratie en -attractie

Uitgangspunten berekening regionale bedrijvigheid op basis van kencijfers CROW

Hieronder wordt op basis van Nederlandse kencijfers van het CROW een inschatting gemaakt
van het aantal auto- en vrachtwagenbewegingen dat op een gemiddelde werkdag wordt
gegenereerd . De berekening vertrekt van volgende kencijfers 1 :
Netto-uitgeefbare bedrijfspercelen = 77% van bruto oppervlakte (resp. 40 ha bruto -> 30,8
ha netto en 70 ha bruto-> 53,9 ha netto)
De cijfers gaan ervan uit dat vrachtwagens goederen brengen of halen (en niet op hetzelfde
bedrijventerrein brengen en halen)
Locatie: snelweglocatie; de verkeersgeneratie is afhankelijk van het type terrein
Type terrein: gemengd terrein 2
vrachtverkeer

1

Bron: CROW-publicatie 256, Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden, vuistregels en kengetallen gemotoriseerd

verkeer, p. 24 en 28 ; de kencijfers komen overeen met die van de recente uitgebrachte CROW-publicatie 317 (oktober
2012) , tenzij anders vermeld
2

Het is niet de bedoeling om in het plangebied zuivere TOL-activiteiten te lokaliseren, maar wel ondersteunende,
gemengde bedrijvigheid in functie van TOL in de regio (bv in Willebroek).
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0

gemiddeld aantal vrachtwagenbewegingen per werkdagetmaal = 44 vrachtwagens/ netto
1
ha bedrijventerrein , 2 pae per vrachtwagen
0
Tijdens het ochtend- (8.00 - 9.00) en avondspitsuur (17.00 - 18.00) bedraagt het aantal
vrachtwagenbewegingen resp. 8% en 7% van het werkdagetmaal
Personenverkeer
0
gemiddeld aantal autobewegingen per werkdagetmaal = 170 autobewegingen / netto ha
2
bedrijventerrein
0
Tijdens het ochtend- (8.00 - 9.00) en avondspitsuur (17.00 - 18.00) bedraagt het aantal
autobewegingen resp. 9% en 8% van het werkdagetmaal
Hieronder wordt op basis van de vooropgestelde taakstelling een eerste berekening van de
verkeersgeneratie gemaakt voor resp. 40 ha en 70 ha bijkomende regionale bedrijvigheid (=
bruto-oppervlakte, inclusief wegenis, buffering, ... ).

1

werkdag etmaal

5.236

1.355

6.591

7.946

os (8.00 - 9.00)

471

108

580

688

AS (17.00 - 18.00)

419

95

514

609

werkdagetmaal

9.163

2.372

11 .535

13.906

os (8.00 - 9.00)

825

190

1.014

1.204

AS (17.00-18.00)

733

166

899

1.065

In de recente CROW publicatie 371

wordt voor een 'gemengd terrein' een verkeersgeneratie van 30

vrachtwagenbewegingen per netto ha bedrijventerrein gehanteerd ; voor een 'distributieterrein' wordt 35 vwbewegingen
/ netto ha gehanteerd. De generatie van vrachtverkeer is bijgevolg gevoelig overschat
2

In CROW publicatie 371 wordt voor een 'gemengd terrein' een verkeersgeneratie van 128 autobewegingen per netto

ha bedrijventerrein gehanteerd; voor een 'distributieterrein' wordt 135 autobewegingen / netto ha gehanteerd. De
generatie van personenverkeer is bijgevolg overschat
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12.4.4
•

-

Inschatting met behulp van het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant

Doorrekening van effecten op bestaand wegennet van ontwikkeling van regionale
bedrijvigheid in SPEK Londerzeel

Mode/resultaten
Voor de doorrekening met het multimodaal model is uitgegaan van een maximale invulling van
de zoekzones 1 in het SPEK Londerzeel bijkomende bedrijventerrein. Volgens de berekening
met het verkeersmodel komt dit overeen met een verkeersgeneratie van 620 voertuigen/h
tijdens de ochtendspits. Dit is iets hoger dan de berekende verkeersgeneratie van 40 ha
2
gemengde regionale bedrijvigheid gebruik makend van de (oude) Nederlandse kencijfers . In
een maximaal scenario (70 ha regionale bedrijvigheid) zou de verkeersgeneratie in aantal
2
voertuigen volgens de (oude) Nederlandse kencijfers 1,6 keer hoger liggen dan de
verkeersgeneratie volgens het verkeersmodel (1020 vs 620 mvt/h). Het is dus vooral van
belang om rekening te houden met de relatieve spreiding van het bijkomend verkeer.

Onderstaande spreiding van verkeer werd afgeleid uit de verschillenplot van het verkeersmodel
(zie Figuur 12-16): de belangrijkste verkeersstromen werden (los van de precieze routekeuze)
samengeteld; vervolgens werd de onderlinge verhouding tussen deze bewegingen berekend.
30%

uit de richting van Brussel via A 12

25%

vanuit Nerom - Nieuwenrode - Humbeek

15%

vanuit Londerzeel (centrum

10%

vanuit Meise /Wolvertem

10%

vanuit Kapelle-op-den-Bos/ Hombeek

10%

vanuit Tisselt

1

De bruto-oppervlakte die is doorgerekend is 86 ha in de zone SPEK zuid oost (ten zuiden van spoorlijn en ten oosten

van de A 12, 18 ha in de zone noordwest (ten noorden van de spoorlijn en W van de A 12) en 10 ha in de zone zuidwest
(ten zuiden van de spoorl ijn en ten westen van de A 12)
2

Indien de (recentere) kencijfers van de CROW publicatie 371 worden gehanteerd ligt de verkeersgeneratie uitgaande

van 40 ha gemengd bedrijventerrein 30% lager dan de verkeersgeneratie die het verkeersmodel voorspelt. Voor 70 ha
gemengd bedrijventerrein ligt de verkeersgeneratie 20% hoger dan de voorspelling van het verkeersmodel (factor 1,2)
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Het is belangrijk om bij de interpretatie van de resultaten en effectbeoordeling (in functie van
doorstroming, verkeersleefbaarheid , verkeersveiligheid) ook rekening te houden met de
samenstelling van het verkeer: het aandeel vrachtverkeer ligt immers zeer hoog (26%) . Voor de
bereikbaarheid van het regionaal bedrijventerrein wordt als aanname gesteld dat vrachtverkeer
niet via het lokale wegennet het terrein kan bereiken. In het verkeersmodel is dit principe niet
strikt toegepast: de vrachtverkeersstromen moeten daarom geherinterpreteerd worden.
Doorrekening 1-a (BASIS 1) gaat uit van de referentietoestand (2007) van de infrastructuur en
de intensiteiten op het wegennet. Het aanbod openbaar vervoer is zoals op heden bestaande
en de ruimtelijke ontwikkelingen zijn conform hetgeen op heden waarneembaar is op het terrein
(ontwikkelingen waar plannen voor bestaan, die goedgekeurd zijn, ... zijn niet opgenomen in
deze basis). Scenario 1-a stemt overeen met de referentietoestand .
Doorrekening 1-c betreft de integrale ontwikkeling van het plangebied; enkel de ontwikkeling
van zone Diepvennen is niet opgenomen in het verkeersmodel. Hetgeen op heden aanwezig is
aan bedrijvigheid is reeds opgenomen in de referentietoestand (doorrekening 1-a).
Onderstaande figuur met de voertuigverschillen ten opzichte van de referentietoestand geeft
grafisch de belangrijkste verschuivingen van verkeersstromen ten gevolge van het plan
(scenario 1c) aan.
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Figuur 12-16 : Verschillenplot gemotoriseerd verkeer ten opzichte van de referentietoestand

1

Tijdens de ochtendspits is er een significante toename van verkeer in de richting van het
plangebied. De bedrijvigheid in het SPEK Londerzeel trekt vooral verkeer aan vanuit het zuiden
(via de A12 vanuit Brussel), de omliggende kernen in een straal van 10 km rond het
plangebied. Er moet op dit schaalniveau zeer voorzichtig omgesprongen worden met de
interpretatie van het verkeersmodel omdat het model vooral ontwikkeld is om grote
verschuivingen op regionaal niveau te detecteren en men niet mag inzoomen op individuele
straten .

1

Bron: provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant (versie 3.5) - Vlaamse overheid - Departement MOW /

Verkeerscentrum
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12.4.5

Verfijning verkeersgeneratie en -attractie per planelement

Om op schaalniveau van het plangebied en de omliggende straten een inschatting te kunnen
maken van de effecten wordt naast de globale impact (zie hoger) ook een inschatting gemaakt
van de verkeersgeneratie en -distributie per planelement. Er wordt in functie van de ontsluiting
naar het hoger wegennet een onderscheid gemaakt tussen het deelgebied ten noorden van de
spoorlijn (ontsloten via knooppunt Londerzeel-Noord) en het deelgebied ten zuiden van de
spoorlijn (ontsloten via knooppunt Londerzeel-Zuid) . In deelgebied zuid wordt ook de
ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein van 9 ha (in zone Bergstraat) meegenomen in de
berekening. Voor onderstaande berekeningen is gebruik gemaakt van dezelfde (oude) CROW
kencijfers; de distributie van het verkeer is afgeleid uit de tabel met relatieve spreiding (zie
12.4.4).
•

Raming verkeersgeneratie- en attractie mogelijke ontwikkelingen ten noorden van de
spoorlijn (in pae /h tijdens ochtendspits)
zone D
11
auto

totaal NOORD

vracht

auto

vracht

mvt

pae

40

7
44
7
0
0
0
0
15
74

47
125
43

169
50

44

44

81
8
32
15
397

81
8
32
30
471

--

vanuit
A12 noord
-- A12zuid*
Londerzeel
Meise
-Nieuwenrode - Humbe ek___
Kapelle-op-den-Bos
Tisselt - Willebroek
N16 Willebroek - Mechelen

16
32
15
18
32
3
13
0
130

3
18
3
0
0
0
0
6
30

81
36
44

81
8
32
0
323

54

* er bestaat een gevaar dat dit verkeer deels oneigenlijk gebruik maakt van het lokaal wegennet (zie sluipverkeer)
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•

Raming verkeersgeneratie- en attractie mogelijke ontwikkelingen ten zuiden van de spoorlijn
(in pae /h tijdens ochtendspits)

In eerste instantie wordt de verkeersgeneratie met een maximale invulling van zone Berg
(Bmax) aangegeven.
zóne C
8,9
auto
vanuit
A 12 noord
A12 zuid*
Londerzeel
Meise
Nieuwenrode - Humbeek
Kapelle-op-den-Bos
Tisselt - Willebroek
N16 WÎllebroek - Mechelen

- - --

--

13

26
12
14
26
3

11
0

zone L (KMO)

9
auto

vracht

2
14
2

vracht

auto

vracht

mvt

pae

2
12
2

143
286
160
163
291
34
120
0
1197

28
169
28
0
0
0
0
56
281

171
455
188
163
291
34
120
56
1478

199
624
216
163
291
34
120
112
1759

0
0
32
5
5
5
5

0
0
0
0
5

totaal ZUID

0
0
0

0
4

0

105
24
53
20
• er bestaat een gevaar dat dit verkeer deels oneigenlijk gebruik maakt van het lokaal wegennet (zie sluipverkeer)

Hieronder wordt ook een variant met een beperkte invulling van zone Berg (Bmin) aangegeven.
zone·c
8,9
auto
vanuit
A 12 noord
A 12 z-uid*
Londerzeel
Meise
Nieuwenrode - Humbeek
Kapelle-op-den-Bos
Tisselt - Willebroek
N16 Willebroek - Mechelen

zone L- (KMO)

vracht

1

9
auto

totaal ZUID

vracht

auto

2
12
2

25
50
54
33
55
10
25
0
253

vracht

mvt

pae

7

32
89
61
33
55
10
25
13
318

39
128
68
33
55
10
25
26
383

1
13
26
12
14
26
3

11
0

105

0
0

2

14
2
0
0
0
0

1

5
24

1

32
5
5
5
5

0

0
0
0
0
4

20
53
• er bestaat een gevaar dat dit verkeer deels oneigenlijk gebruik maakt van het lokaal wegennet (zie sluipverkeer)

39
7

0
0
0
0
13
65
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• Sluipverkeer
Omwille van de congestiegevoeligheid van het wegennet rond Brussel (zie 12.2.1) bestaat er
een gevaar dat het verkeer dat in principe via de A 12 van/ naar Brussel moet rijden (A 12 zuid),
oneigenlijk gebruik zal maken van het lokaal wegennet. Daarnaast kan ook de filevorming op
de N16 tussen Mechelen en Willebroek voor sluipverkeer zorgen.
De verwachte impact tijdens de ochtendspits is eerder gering
Er is tijdens de ochtendspits vooral toekomend verkeer; op de R0 en A12 in de richting van
Londerzeel is er op dat moment nauwelijks (structurele) filevorming waardoor deze
verkeersstromen wellicht geen aanleiding zullen geven voor sluipverkeer (tenzij bij
calamiteiten);
Het vertrekkend verkeer dat richting Brussel moet (±1 /4de van verkeeer A 12 zuid) , kan
mogelijk wel zorgen voor sluipverkeer: bestaande sluiproutes (zie hoger) worden hierdoor
extra belast.
Filevorming op de N16 tussen Willebroek en Mechelen kan aanleiding geven tot
sluipverkeer via Kapelle-op-den-Bos en Hombeek
Tijdens de avondspits is er mogelijk een grotere impact
Er is tijdens de avondspits vooral vertrekkend verkeer (±80% van verkeeer A 12 zuid):
verkeer naar Brussel ondervindt vooral hinder van de filevorming op de aansluiting van de
A12 op de R0 en op de buitenring (R0) tot in Wemmel : dit zal vooral het gebruik van
sluiproutes ten westen van de A12 (via Meise en Brussegem) versterken
Toekomend verkeer vanuit Brussel (±20% van verkeeer A12 zuid) ondervindt vooral hinder
op de buitenring tussen Zaventem en het knooppunt met de A12: dit zal vooral het gebruik
van sluiproutes ten oosten van de A 12 (via Grimbergen) versterken
Filevorming op de N16 tussen Mechelen en Willebroek kan aanleiding geven tot
sluipverkeer via Hombeek en Kapelle-op-den-Bos

Om (bijkomend) sluipverkeer tegen te gaan is het aangewezen om de nodige maatregelen te
nemen:
Tonnagebeperking
op
streekniveau
(bv
via
trajectcontrole,
hoogteen
breedtebeperkingen ,... )
Verlagen reissnelheid lokale wegen door aangepaste inrichting doortochten,
snelheidsremmers, wegversmallingen, ...
Vlottere toegang tot bedrijventerrein vanop A12 dan vanuit lokaal wegennet (door inbouwen
omrijbewegingen , aangepaste lichtenregeling,... )
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12.4.6

Beoordeling effectgroepen

• Verkeersdoorstroming
De bespreking van de effectgroep verkeersdoorstroming richt zich vooral op hoofd- en primaire
wegen. De verkeersdoorstroming is volgens de principes van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV) immers van belang op hoofd- en primaire wegen . Voor het plangebied zijn
het vooral de primaire wegen A12 en in mindere mate de N16 waar een impact te verwachten
is. Omdat op het lokaal wegennet niet zozeer de doorstroming, maar de leefbaarheid van
prioritair belang is, wordt de impact van de (over)belasting van het lokaal wegennet besproken
in de effectgroep 'verkeersleefbaarheid'
De verkeersgeneratie en -attractie tengevolge van het plan leidt tot een toename van het
verkeer op de A12. Om de effecten op de verkeersdoorstroming in te schatten wordt gekeken
naar de intensiteit/capaciteit - verhouding of verzadigingsgraad van wegvakken en
knooppunten. Voor zover relevant worden varianten met betrekking tot de inrichting van
bestaande en geplande knooppunten apart beoordeeld .
Onderstaande tabel geeft een inschatting van de I/C verhouding op de A12 volgens de
toedeling van het verkeersmodel , waarbij geen rekening is gehouden met eventuele milderende
maatregelen op vlak van openbaar vervoer(= scenario 1c). Om een worst case inschatting te
maken , worden de intensiteiten opgehoogd, op basis van de globale inschatting van de
verkeersgeneratie en -attractie die berekend is met behulp van (oude) CROW-kencijfers voor
70 ha bijkomende bedrijvigheid (zie 12.4.3 ). De voorspelde verkeerstoename (uitgedrukt in
pae) wordt voor elk wegvak vermenigvuldigd met factor 1,6 (zie 12.4.4). In de maximale
belasting van de N16 wordt het vrachtverkeer dat volgens het verkeersmodel via Hombeek zou
rijden , ook meegenomen omdat het niet wenselijk is dat dit verkeer (i.h .b. zwaar verkeer) via
het lokaal wegennet rijdt.
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Tabel

12-4:

Intensiteit-capaciteit verhouding

van

de A12 tijdens

de

ochtendspits

na

ontwikkeling

bedrijventerrein SPEK Londerzeel (70 ha bruto)
toedeling verkeersmodel

verschil met referentietoestand
Richtina Brussel
verschil met referentietoestand

5.400

3600

3510

5.400

3600

2840

65%

98%

53%

79%

A12 ten zuiden van Londerzeel-Zuid
2240
41%'
5.400

Richting A12
verschil met referentietoestand
Richtina Mechelen
verschil met referentietoestand

51%'

2730
90

79%

2350

44%

2780

51%

1170

84%

30 (3)

10
1530

109%

1540

110%

10 (3)

0

s

53%

140 (2)

N16 oost (tussen Mechelsesteenweg en Heffen
1150
82%
1.400

/IC < 0,8: goede verkeersafwikkeling (kans op file «1%); 0,8

2855

290 (2)

180

1.400

98%

95 (1)

80

5.400

65%

30 (1)

0

verschil met referentietoestand
Richtina Brussel
verschil met referentietoestand

3510

/IC

s

0,9:matige verkeersafwikkeling (gevoelig voor

kleine verstoringen); 0,9 < /IC s 1,0: slechte verkeersafwikkeling (dagelijkse structurele filevorming); /IC > 1,0: zeer
slechte verkeersafwikkeling (dagelijks stilstaande file)
(1) berekende verkeersgeneratie vanuit het noorden, waarvan aangenomen wordt (cf CROW) dat 76% toekomend (dwz
richting Brussel) en 24% vertrekkend (dwz richting Antwerpen) is
(2) ophoging verkeerstoename x 1,6
(3) berekende verkeersgeneratie vanuit het oosten via de N16, waarvan aangenomen wordt (cf CROW) dat 76%
toekomend (dwz richting A 12) en 24% vertrekkend (dwz richting Mechelen) is

1

Rekening houdend met hogere intensiteiten (cf vaste telpas! 9,4 en kruispunttelling dd 24/3/2005) ligt de I/C

verhouding nog steeds ruim lager dan 80%
2

Rekening houdend met hogere intensiteiten (cf vast telpas! kmpt 9,4) ligt de I/C verhouding nog steeds lager dan

80%; volgens gegevens (cf kruispunttelling dd 24/3/2005) ligt de I/C tussen 80% en 90% (cf referentiesituatie)
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Deze effectgroep wordt beoordeeld op basis van volgend significantiekader.

Oplossing van huidige structurele congestie
Oplossing van huid ige lokale congestie

+++
++

Vlottere doorstroming tgv het plan, zonder invloed op het al dan niet optreden van filevorming

+

Geen of verwaarloosbare wijzig_i_ng in doorstromin

0

Gestremde doorstroming__!gv het plan , zonder echte filevormin
Lokaal filevorming op nieuwe locatie of significante versterking van huidige lokale congestie
Filevorming op diverse nieuwe locaties of significante versterking van huidige congestie op
diverse locaties

De ontwikkelingen van het SPEK Londerzeel toegedeeld op het verkeersnetwerk '2007'
(referentietoestand) geven op wegvakniveau op het omliggende wegennet van de A12 geen
structurele problemen inzake 1/C verhouding . Op de A 12 kunnen de wegvakken (met 2x3
rijstroken) de toename van gemotoriseerd verkeer verwerken . Omdat het verkeer vooral
toeneemt tegen de richting van de spits in , is de impact op de doorstroming verwaarloosbaar
(0). De aanleg van een parallelweg aan de westzijde van de A12 voor de ontsluiting van het
gebied Molenveld (planelement A) en Stone (planelement C) heeft een beperkt positieve impact
op de doorstroming op de A12 omdat de bestaande erftoegangen worden weggewerkt(+).
Het vrachtverkeer dat vanuit het oosten wordt aangetrokken en volgens het verkeersmodel via
Hombeek en Kapelle-op-den-Bos rijdt, hoort thuis op de N16 (zie uitgangspunt). Dit betekent
dat het verkeer tijdens de ochtendspits richting A 12 en tijdens de avondspits richting Mechelen
toeneemt.
Door de verkeerstoename op de N16 in de richting van de A12 , wordt de wegvakbelasting op
de 2x1-weg tussen de rotonde aan de Mechelsesteenweg en het knooppunt aan de
Blaasveldstraat (1/C> 85%) groter en kan er stremming optreden . Op de N16 oost tussen de
Mechelsesteenweg en Heffen wordt de meest kritische rijrichting volgens het verkeersmodel
niet bijkomend belast. Toch kan de bijkomende belasting van de andere rijrichting door een
bijkomende belasting van de knooppunten (afslaand verkeer) ook effect hebben op de andere,
reeds verzadigde richting en leidt dit tot een bijkomende afname van de oversteekbaarheid
(mogelijkheid tot in- en uitrijden vanop erftoegangen). Bovendien zorgt de bijkomende belasting
van de N16 richting A12 tijdens de ochtendspits (en vice versa tijdens de avondspits) er voor
dat ook in deze richting de verzadigingsgraad stilaan bereikt wordt en stremming kan optreden .
Op niveau van de wegvakken is het effect van de ontwikkeling op de verkeersdoorstroming
verwaarloosbaar tot matig negatief (0 / -) .

112/326

De knopen op de A12 met momenteel een hoge verzadiginggraad (A12 x Kerkhofstraat, A12 x
Breendonkstraat) blijven met een hoge tot zeer hoge verzadigingsgraad (hoge I/C verhouding)
kampen.
Een aansluiting van de bedrijvigheid ten zuiden van de spoorlijn op de A12 via het
verkeerslichtengeregeld kruispunt van de Kerkhofstaat is omwille van de capaciteitsproblemen
niet mogelijk. Er moet dan ook uitgegaan worden van een nieuwe knoop in Londerzeel-Zuid (=
beslist beleid).
Om de (bijkomende) belasting van respectievelijk de knoop Londerzeel-Noord en LonderzeelZuid te beperken is het aangewezen om de ontwikkeling niet volledig te concentreren ten
zuiden van de spoorlijn. De ontwikkeling van zone Diepvennen (D) mag de aanleg en het goed
functioneren van het op- en afrittencomplex Londerzeel-Noord niet hypothekeren: dit betekent
dat de zone wellicht slechts gedeeltelijk kan ontwikkeld worden als bedrijvenzone en het
bedrijventerrein bij voorkeur onrechtstreeks op het complex wordt aangetakt.
De zone Molenveld (A) wordt verbonden met de bestaande industriezone. Voor de verbinding
tussen beide zones aan weerszijden van de A12 worden 2 alternatieven weerhouden :
1. Via de bestaande onderdoorgang, langs de spoorweg . Hiervoor worden nog eens 2
varianten weerhouden
a. De bestaande onderdoorgang behoud zijn huidige breedte. De alternatie van rijrichting
wordt geregeld via verkeerslichten.
b. De bestaande onderdoorgang wordt verbreed tot een weg met 2 volwaardige rijbanen .
De weg is breed genoeg om 2 vrachtwagens te laten kruisen, weliswaar aan lage
snelheid.
2. Via een nieuwe onderdoorgang. Deze verbindt de centrale ontsluitingsweg en de ventweg
aan de westzijde van de A12 met de wegenstructuur op het bestaande bedrijventerrein aan
de oostzijde. Dit vereist wellicht de bouw van een nieuw viaduct van de A12 over de
spoorweg .
Rekening houdend met de verwachte verkeersbelasting zijn beide alternatieven
subvarianten) mogelijk zonder significante effecten op de doorstroming (0 tot-).

(en
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• Verkeersveiligheid
De effectgroep verkeerveiligheid wordt zowel beoordeeld voor de primaire als lokale wegen. Op
lokale wegen spelen de potentiële conflicten tussen verschillende weggebruikers (fietsers,
auto's, zwaar verkeer) een rol.
Op het primair wegennet hangt de verkeersveiligheid samen met het aantal knooppunten en
toegangen en de inrichting van de knooppunten : op ongelijkvloerse knooppunten zijn de
potentiële conflictpunten beperkter dan op een gelijkgronds knooppunt. Voor zover relevant
worden varianten met betrekking tot de inrichting van bestaande en geplande knooppunten
apart beoordeeld. Ook de doorstroming (congestievorming) kan een invloed hebben op de
verkeers( on )veiligheid.

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

+++

risico op ongevallen op diverse locaties
Significante afname van het risico op ongevallen op 1 locatie of beperkte afname van het risico op

++

9.!lgevallen op diverse locaties
Beperkte afname van het risico op ongevallen op 1 locatie

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen

O

Beperkte toename van het risico op ong._e_va_l_le_n_o~_
1 _lo_c_a_tie_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,__ _ _ _ _ __
Significante toename van het risico op ongevallen op 1 locatie of beperkte toename van het risico
-9.~gevallen op diverse locaties
Zeer significante toename van het risico op ongevallen op 1 locatie of significante toename van

Voor de aansluiting op de A12 wordt uitgegaan van een nieuw complex Londerzeel-Noord en
1
Londerzeel-Zuid .
Een nieuw complex op de primaire weg A12 dient ongelijkvloers te worden aangelegd (conform
de richtlijnen voor inrichting van primaire wegen, maar ook vanwege de hoeveelheid aan
verkeer). De rechtstreekse in- en uitritten en erftoegangen op de A 12 kunnen door de aanleg
van de parallelwegen verdwijnen . De kans op kop-staart-aanrijdingen en conflicten tussen
afslaand en doorgaand verkeer wordt significant verbeterd; een aansluiting op de A 12 via
parallelwegen en een knoop ingericht conform de richtlijnen voor primaire wegen wordt dan ook
significant positief(++) beoordeeld inzake verkeersveiligheid.

1

Waarbij de exacte ligging van de knoop nog niet gekend is , maar wat inzake berekeningen met het MVB niet relevant

is.
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Op lokale wegen vinden plaatselijk een toename van het verkeer plaats. De effecten op vlak
van verkeersveiligheid zijn vooral afhankelijk van de inrichting en de gereden snelheid. Vermits
er op lokale wegen geen rechtstreeks verband bestaat tussen de toename van verkeer en de
toename van onveiligheid zijn deze effecten moeilijk te voorspelen: de effecten kunnen variëren
van matig positief (+) tot matig negatief (-).
• Verkeersleefbaarheid in de kernen
Deze effectgroep wordt beoordeeld op basis van volgend significantiekader.
Verkeersleefbaarheid
+++

Significante toename van de verkeersleefbaarheid in verschillende kernen

++

Significante toename van de verkeersleefbaarheid in een kern
Beperkte toename van de verkeersleefbaarheid in een kern
Geen of verwaarloosbare wijzigjng in de verkeersleefbaarheid

+
1

0

Beperkte afname van de verkeersleefbaarheid in een kern
Siqnificante afname van de verkeersleefbaarheid in een kern
Siqnificante afname van de verkeersleefbaarheid in verschillende kernen
1

De term verkeersleefbaarheid wordt gebruikt om aan te geven dat de druk van het verkeer op
de omgeving het kwaliteitsvol functioneren van de mens in zijn directe omgeving niet in de
wegstaat. Het functioneren van de mens heeft fundamenteel te maken met het zich al dan niet
verplaatsen. Wanneer men zich niet verplaatst stelt men eisen aan het verblijven en aan de
mogelijkheid om verblijfsactiviteiten (vb. rusten, slapen, werken, praten, op een terras zitten,
studeren, genieten van een landschap) op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren. Wanneer
men zich verplaatst stelt men bovendien ook eisen aan de kwaliteit van de verplaatsingen. De
kwaliteit van verplaatsingen op microniveau (vb. oversteken, te voet gaan, laden en lossen) is
sterk afhankelijk van de ruimtelijke omgeving en van de verkeersomgeving en wordt op
planniveau niet beoordeeld.
De effectgroep verkeersleefbaarheid wordt beoordeeld voor de omliggende kernen waar een
significante wijziging in de belasting van het lokaal wegennet wordt verwacht. De belangrijkste
effecten zijn te verwachten in de kern van Londerzeel (centrum en Berg), Westrode, Nerom,
Nieuwenrode en Kapelle-op-den-Bos/ Ramsdonk.
De situatie op vlak van verkeersleefbaarheid in de kernen wordt beïnvloed door de hoeveelheid
verkeer die doorheen de kern rijdt die op haar beurt afhankelijk is van de omvang van de
1

Zie ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen (2001)
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ontwikkelingen en de verkeersstructuur (al dan niet rechtstreeks aansluiten van de bepaalde
toegangswegen) . Niet enkel de hoeveelheid {bijkomend) verkeer, maar ook de samenstelling
van het verkeer is hierbij van belang omdat de verkeersleefbaarheid vooral bepaald wordt door
de hoeveelheid vrachtverkeer.
De verkeersgeneratie en -attractie tengevolge van het plan leidt tot bijkomend verkeer in de
omliggende kernen. Het gaat enkel om een toename van personenwagens omdat als
randvoorwaarde is gesteld dat vrachtverkeer rechtstreeks naar het hoger wegennet moet
ontsloten worden. De effecten kunnen afhankelijk van de locatie sterk verschillen en worden
matig positief tot zeer significant negatief beoordeeld (+ tot---).
De parallelweg tussen de Weverstraat en de knoop Londerzeel-Noord kan er voor zorgen dat
de belasting van het woonlint Meerstraat afneemt op voorwaarde dat deze parallelweg in twee
richtingen functioneert. Dit heeft plaatselijk een matig positief effect (+ ).
Om de (bijkomende) belasting van respectievelijk de knoop Londerzeel-Noord en LonderzeelZuid te beperken is het aangewezen om de ontwikkeling niet volledig te concentreren ten
zuiden van de spoorlijn: het scenario waarbij enkel zone Berg (B) in maximale omvang wordt
ontwikkeld is niet wenselijk.
• Multimodale bereikbaarheid
Het plan kan een impact hebben op de multimodale bereikbaarheid van het gebied.
Watergebonden transport via bijvoorbeeld het regionaal overslag centrum (ROC) in Willebroek
of Cargovil in Vilvoorde zorgt voor een bijkomende benutting van deze overslagcentra en
betere benutting van het waterwegennet op macroniveau . De impact hieNan is
verwaarloosbaar (0) tot beperkt positief(+).
Het heractiveren van een spoorontsluiting is economisch haalbaar indien dagelijks minstens
één goederentrein van 300 à 400 m (20 à 30 containers) wordt aan-/afgevoerd. Op basis van
de ligging en de beschikbare oppeNlakte komen 2 gebieden in aanmerking voor een
spoorontsluiting: de bestaande industriezone en de zone Berg. Andere alternatieven worden
niet weerhouden.
Doorheen het plangebied ligt in OW-richting de spoorlijn Mechelen - Gent (lijn 53) . Een
spoorontsluiting is bijgevolg enkel realistisch in een scenario met een maximale invulling van de
zone B (Berg - 70 ha TOL-bedrijvigheid). Omdat dit scenario, ondanks de multimodale aanpak,
een negatieve impact heeft op vlak van doorstroming en plaatselijk voor hinder zorgt op vlak
van verkeersleefbaarheid (doorsnijding woonlint Bergkapelstraat voor aanleg spooraftakking) is
de globale impact hieNan negatief(-) tot significant negatief(--).
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Voor de impact op de bereikbaarheid van fietsers wordt geanalyseerd welke fietsrelaties
worden doorsneden door de invulling van het gebied. De omrijfactor vormt een belangrijk
criterium , vooral voor functionele relaties.
Voor de bereikbaarheid van de landbouw wordt verwezen naar de discipline mens (effectgroep
'externe bereikbaarheid').
Op het vlak van openbaar vervoer zorgt het plan voor een extra gebruik van bestaande
buslijnen, meer bepaald van buslijn 288 (in functie van zone Berg, Bergstraat en Stone), buslijn
460 en 250 (vooral in functie van de zone Molenveld) en buslijn 261 (in fu nctie van zone Berg,
Bergstraat en Stone). Dit wordt matig tot significant positief(+ tot++) beoordeeld. Een directe
en aangename looproute vanaf de respectievelijke bushalten naar de bedrijventerreinen is van
belang voor een goede openbaarvervoerbereikbaarheid.
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Figuur 12-17 : Verschillenplot openbaar vervoer ten opzichte van de referentietoestand
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Water
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Bron : provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant (versie 3.5) - Verkeerscentrum Vlaanderen
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12.4.7

Detailbespreking planelementen

Deelgebied ten noorden van
spoorlijn

<- -

<- -

~r'

~

Brussel

Wijziging verkeersintensiteiten

i

Brussel

Rnoord

- Meerstraat (ten noorden van Oudemansstraat) en Oudemansstraat (ten westen van Weverstraat): - 10 tot 50%
- Molenveld (ten oosten van A12): + > 100%
- Kern Londerzeel incl Meerstraat ten zuiden van Oudemansstraat: + 10 tot 50%
- kern Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos : + 10 tot 50%
- Stuiverstraat- Nieuwrodestraat: + 10 tot 50%

Wijziging doorstroming

Op voorwaarde dat bij het ontwerp van het complex Londerzeel-Noord (ihb de kruispunten) rekening wordt gehouden met het bijkomend verkeer afkomstig
van zone A en D, zijn de effecten_op vlak van doorstroming op dit schaalniveau verwaarloosbaar (0) .

Wijziging verkeersveiligheid

De aanleg van de parallelweg Rnoord (2x1) en het vervangen van de bestaande in- en uitritten (oa Londerzeel-Industrie met korte uitvoegstroken) door een
volwaardig complex Londerzeel-Noord heeft een significant positieve impact (++) op vlak van verkeersveiligheid omdat de rechtstreekse erftoegangen op de
A12 en potentiële conflictpunten omwille van afslaand vrachtverkeer in de Meerstraat en Oudemansstraat worden weggewerkt.

Wijziging verkeersleefbaarheid

- Meerstraat (ten noorden van Oudemansstraat) en Oudemansstraat (ten westen van Weverstraat) : +
- Molenveld (ten westen van A 12): - - Kern Londerzeel incl Meerstraat ten zuiden van Oudemansstraat: - kern Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos: - Stuiverstraat - Nieuwrodestraat: 0 tot -
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Deelgebied ten zuiden
van spoorlijn

( -

-

<- -

i

Bru~:-e/

Wijziging
verkeersintens iteiten

i

aw~su

1

BrL1$Sc:I

1

eru.;sd

Rzuid

metBmax
- kern Londerzeel (Kerkhofstraat, Brusselsestraat, Bergenlaan ... ): +50 tot 100%
- kern Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos: +10 tot 100%
- kern Westrode (Londerzeelsesteenweg, Westrodestraat, Jan Hammeneckerstraat.. .): +50 tot >100%
- Berg (Bergkapelstraat): +10 tot 100%
- Stuiverstraat - Nieuwenrodestraat: + 10 tot 100%
Bmin
- kern Londerzeel (Kerkhofstraat, Brusselsestraat, Bergenlaan ... ): +10 tot 50%
- kern Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos: +10 tot 50%
- kern Westrode (Londerzeelsesteenweg, Westrodestraat, Jan Hammeneckerstraat. .. ): +10 tot 50%
- Berg (Bergkapelstraat): +0 tot 10%
- Stuiverstraat- Nieuwenrodestraat: + 10 tot 50%

Wijziging doorstroming

Op voorwaarde dat bij het ontwerp van het complex Londerzeel-Zuid (ihb de kruispunten) rekening wordt gehouden met het bijkomend verkeer afkomstig van zone B,
C en L, zijn de effecten op vlak van_~C>_orstroming op dit schaalniveau verwaarloosbaar (0).

Wijziging verkeersveiligheid

De aanleg van een parallelweg Rzuid (2x1) naar het knooppunt Londerzeel-Zuid heeft een significant positieve impact (++) op vlak van verkeersveiligheid omdat de

Wijziging

metBmax

rechtstreekse erftoegangen op de A 12 (120 km/h) kunnen worden weggewerkt
verkeersleefbaarheid

- kern Londerzeel (Kerkhofstraat, Brusselsestraat, Bergenlaan ... ): - - kern Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos : 0 tot - kern Westrode (Londerzeelsesteenweg , Westrodestraat, Jan Hammeneckerstraat...): - - tot- - - Berg (Bergkapelstraat): - tot - - Stuiverstraat- Nieuwenrodestraat: 0 tot met Bmin
- kern Londerzeel (Kerkhofstraat, Brusselsestraat, Bergen laan .. . ) : - kern Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos: 0 tot - kern Westrode (Londerzeelsesteenweg , Westrodestraat, Jan Hammeneckerstraat. .. ): - Berg (Bergkapelstraat) : 0 tot - Stuiverstraat - Nieuwenrodestraat: 0 tot -
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12.5 Effectbespreking tov ontwikkelingsscenario
In het ontwikkelingsscenario waarbij enkel de ruimtelijke ontwikkelingen cf. de prognoses van het
1
federaal planbureau (incl De Hulst, Meise-Westrode , mogelijke ontwikkeling in Londerzeel , ... ),
maar behalve de aanleg van het knooppunt Londerzeel-Zuid geen infrastructuuraanpassingen
gebeuren , neemt de verkeersbelasting op het primair wegennet toe:
- Op de A12 ten noorden van de aansluiting N16 oost:+ 20%
- Op de N16 oost (Mechelen-Willebroek): +30%
Op de N16 west (Willebroek-Bornem): +35%
Op de A 12 ten zuiden van het plangebied: + 75%
Indien alle infrastructuurprojecten opgenomen in de lijst BAU 2020 (volledige ombouw A12 tot
primaire weg, doortrekking N171 en R6, ... ) worden uitgevoerd, is er een grotere
verkeerstoename te verwachten op de A12 en een beperktere toename op de N16:
- Op de A12 ten noorden van de aansluiting N16 oost:+ 35%
- Op de N16 oost (Mechelen-Willebroek): +5%
- Op de N16 west (Willebroek-Bornem): +35%
Op de A 12 ten zuiden van het plangebied: + 100%
Het ontwikkelingsscenario heeft volgende effecten :
- Op wegvakniveau gaat de verzadiging op de A12 naar de 70% (met enkel ruimtelijke
ontwikkelingen) à 80% (met ook uitvoering van infrastructuurprojecten).
- De verzadiging wordt hoger naar mate je dichter bij Brussel komt;
Op het wegvak van de A12 tussen beide delen van de N16 stijgt de I/C verhouding naar
70 à 80%, met structurele problemen aan de knooppunten . Door de ontvlechting van de
N16 en A12 kan dit worden verholpen (daling I/C-verhouding)
Op verschillende wegvakken van de N16 (oost) worden hoge I/C verhoudingen vastgesteld
(tot 80% ter hoogte van Heffen)
- Op kruispuntniveau is de rotonde aan De Hulst oververzadigd (I/C verhoud ing boven de
100%) en is ook de aansluiting N16 (oost) / A12 aangeduid als een oververzadigde
knoop.
Door de ontwikkelingen te Willebroek, worden de beschreven effecten (negatief) versterkt; de
aansluiting van A 12 op N16-oost wordt, zonder infrastructurele ingrepen , oververzadigd.
1 1

Het GRUP Meise-Westrode werd in feb ruari 2013 voor de derde keer geschorst door de raad van State. In het
ontwikkelingsscenario wordt echter uitgegaan van de realisatie van dit regionaal bedrijventerrein daar dit een worst case

scenario voor oa. de discipline mobiliteit.
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Figuur 12-18: Verzadig ingsgraad in ontwikkelingsscenario zonder (links) en met ontwikkelingen in Willebroek en Londerzeel (rechts)

1

Het versterken van de openbaar veNoerstructuur zorgt voor een modal shift van autoverkeer
naar openbaar veNoer. Volgende projecten zijn daarbij van belang:
invoering van de sneltram Boom-Brussel op de A 12: is vooral van belang voor de
mobiliteitsaanpak op regionaal niveau (voorstedelijk veNoer naar de noordrand van Brussel); de
directe impact op het plangebied is eerder beperkt
Het versterken van het aanbod op de verbinding Willebroek - Kapelle-op-den-Bos - Brussel
Het invoeren van een buslijn Willebroek - Kapelle-op-den-Bos - Vilvoorde
Het versterken van het aanbod op de verbinding Puurs- Breendonk - Brussel
Een toevoerlijn vanuit Tisselt en het bedrijventerrein naar de sneltramhalte in Londerzeel kan
een gunstig effect hebben , maar werd niet doorgerekend in het verkeersmodel

1

Bron: provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant (versie 3.5) - Verkeerscentrum Vlaanderen

121/326

@éjijifiM

.___-:·-

Scenario 3,c

Verschil
BUS
Verschil hoeveelheid
ov-reiZ!ge--s
ovSc~nario 3.a
Och,endsolts 0a--09

--'-

-

41
-50

i..cand•:
E@nheid
!00

~

~

l

-::-:
'

e

~

i

j

__ -,·

teêzlh

Kleurencode (rel/h)
,,,. < -800
~
- -400
-400--200
-200- -50
-50 - 50
S0 - 200
_
200-~oo
, ' •00 - 600
, , >800

Achtergrond

g

~ Gem,ent,
~ Wat-.r

f

Btbo1Jw1ng

j

1

1
Figuur 12-19: Verschillenplot openbaar vervoer bij ontwikkelingsscenario 3 2

122/326

12.6

Milderende maatregelen

Voor een overzicht van het resterende effect na mildering wordt verwezen naar de
synthesetabel in hoofdstuk 24.4
12.6 .1

Dwingende maatregelen

Bij de beoordeling van de discipline mobiliteit werd uitgegaan van volgende uitgangspunten:
De zones Molenveld (A) en Diepvennen (0) worden ontsloten naar knooppunt LonderzeelNoord; deze aansluiting gebeurt door middel van een ongelijkvloerse kruising, cfr. de
richtlijnen voor de inrichting van primaire wegen.
De zones Berg (B), Stone (C) worden via een parallelweg naast de A12 ontsloten naar het
knooppunt Londerzeel-Zuid: het gaat om een parallelweg aan de oost- en een parallelweg
aan de westzijde van de A 12
Vrachtverkeer kan het bedrijventerrein enkel bereiken via het hogergelegen wegennet
(A 12) en de bestaande en aan te leggen parallelwegen; dit impliceert dat de
ontsluitingsstructuur van het bedrijventerrein los van het lokaal wegennet gebeurt,
gekoppeld aan de nodige maatregelen op het lokaal wegennet (b.v. handhaving van het
vrachtwagenverbod ter hoogte van Westrode, Berg, Stuiverstraat .. .)
Volgende milderende maatregelen komen voort vanuit hogerbeschreven effectbespreking :
Uitbouw A12 als primaire weg :
0
de aanleg van het nieuw op- en afrittencomplex Londerzeel-Noord en Londerzeel-Zuid is
essentieel voor de ontsluiting van de planelementen naar het hoger wegennet; het
ontwerp van beide complexen moet afgestemd zijn op de verwachte verkeersgeneratie
van de omliggende plangebieden; indien dit niet haalbaar of (bv omwille van
verkeersveiligheid) niet opportuun is, dient de ontwikkeling te worden afgestemd op de
capaciteit van het knooppunt;
0
het op- en afrittencomplex Londerzeel Noord dient zowel de zones Molenvel en
Diepvennen te ontsluiten als ook de geplande ontwikkelingen te Willebroek (zie
ontwikkelingsscenario) ;
0
aanleg parallelweg tussen de knoop Londerzeel-Noord en de Technologielaan (2x1
rijstrook)
0
creëren van een ontsluiting vanuit Molenveld naar de Technologielaan
0
aanleg parallelweg tussen de knoop Londerzeel-Zuid en de Bergkapelstraat aan de
oostzijde van de A12 voor de ontsluiting van de zone Berg (8) en KMO-zone Bergstraat
(L) ; bij een omvangrijke ontwikkeling van de zone Berg moet de Londerzeelsesteenweg
ongelijkvloers gekruist worden
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aanleg parallelweg tussen de knoop Londerzeel-Zuid en de zone Stone (C) aan de
westzijde van de A 12
0
indirecte aansluiting van zone Diepvennen (D) op de knoop Londerzeel-Noord (bv via de
bestaande parallelweg aan de westzijde)
conflictvrije uitbouw van knooppunt A 12 x N16 met ontvlechting van verkeersstromen (cf.
streefbeeld)
het personenverkeer vanuit het zuidoosten en westen dient (voor zover deze niet via de
fiets en openbaar vervoer kunnen worden opgevangen) gebruik te maken van de A 12 en
de aanwezige parallelwegen zodat een kamstructuur ontstaat; het niet rechtstreeks
aansluiten van de parallelweg Rzuid op de Kerkhofstraat - Londerzeelsesteenweg past
binnen deze visie
vlottere toegang tot bedrijventerrein vanop de knooppunten op de A12 dan vanuit het lokaal
wegennet (door inbouwen omrijbewegingen , aangepaste lichtenregeling, ... )
Bij een maximale ontwikkeling (Bmax) zijn de effecten niet afdoende te milderen. Een
gedeeltelijke ontwikkeling (Bmin) wordt dus vooropgesteld .
0

12.6.2

Aanbevelingen en suggesties

Verbeterde fietsinfrastructuur in de Mechelsestraat - Bergkapelstraat met rechtstreekse
doorsteken naar het bedrijventerrein
Versterking openbaarvervoeraanbod
0
verhogen van aanbod in oost-west- en noord-zuidrichting; bijkomende halten en
eventueel aanpassing traject voor betere bediening bedrijvenzone
Verhogen van de weerstanden op het lokaal wegennet: dit moet leiden tot een verlaagde
gemiddelde reissnelheid voor doorgaand verkeer (b.v. door aangepaste inrichting van
doortochten, beperken snelheidsregime met snelheidsremmers, wegversmallingen,
ei rculatiemaatregelen, ... )
N16 tussen Willebroek en de E19: hiervoor moet een nieuw tracé ontworpen worden zodat
de N16 tussen de A12 en de E19 haar functie als primaire weg kan vervullen
en
Tonnagebeperking
op
streekniveau
(bv
via
trajectcontrole,
hoogtebreedtebeperkingen , ... )
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13 Geluid en trillingen
13.1 Afbakening van het studiegebied
Het plangebied bevindt zich ten oosten en ten westen van de A12 in de gemeente Londerzeel ,
Meise en tegen de grens met de gemeente Puurs en Kapelle-op-den-Bos.
Voor de evaluatie van de geluidsimpact van het voorliggend plan worden het omgevingsgeluid
en de specifieke geluidsbelasting t.g.v. het plan bepaald en beoordeeld in relevante punten
binnen het studiegebied . Belangrijk is dat het huidige omgevingsgeluid in en rondom het
onderzoeksgebied wordt gekwantificeerd. Dit om na te gaan welke geluidsbronnen momenteel
bepalend zijn voor het omgevingsgeluid . Vooral het wegverkeer op de A 12 is bepalend voor het
(continu) omgevingsgeluid.
Conform VLAREM Il wordt het studiegebied bepaald tot op 200m rondom het
onderzoeksgebied . Ten aanzien van de afstemming op de discipline mobiliteit wordt, in het
geval significante verkeersveranderingen optreden buiten 200m van het onderzoeksgebied ,
een geluidsbeoordeling uitgevoerd ter hoogte van woningen aan de desbetreffende
verkeerswegen . Er wordt pas van een significant effect gesproken indien het omgevingsgeluid
met meer dan 1 dB(A) stijgt. Voor wegverkeersgeluid is dit pas indien de toename van het
verkeer meer dan 20 % bedraagt.
Het aspect trillingen wordt niet relevant geacht op planniveau . Dit aspect dient verder op
projectniveau onderzocht te worden. Er wordt bijgevolg dan ook geen studiegebied voor het
aspect trillingen afgebakend.

13.2 Beschrijving referentiesituatie
13.2.1

Algemeen

Vooraleer over te gaan tot de beschrijving van het huidig geluidsklimaat geeft onderstaande
tabel een overzicht van een aantal akoestische begrippen.
Tabel 13-1 : overzicht akoestische beqrippen

dB(A)-waarde

(Decibel A) , het A-gewogen geluidsniveau . Door deze weging toe te passen worden de
lineaire niveaus aanqepast aan de qevoeliqheid van het menselijk oor.

L Aeq.T

Het A-gewogen continu equivalent geluidsniveau over periode T. Dit is een maat voor de
eluidsniveau over de
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meetperiode T wordt omgerekend naar een continu niveau met dezelfde energetische
waarde. Het equivalent geluidsniveau wordt in de meeste normen als maat voor de
qeluidsbelastinq qebruikt.
LAi,T

Het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende i % van de observatieperiode T wordt
overschreden (i = 1, 10, 50 , 95, ... ).

LA95,T

Is representatief voor het achtergrondgeluidsniveau en wordt in VLAREM Il bij een
evaluatieoeriode van 1uur aebruikt als beoordelinasoarameter van het omaevingsgeluid.

Lsp

Het specifieke geluid . Het is een component van het omgevingsgeluid die kan worden
toegeschreven aan één of meer welbepaalde geluidsbronnen van een inrichting en die
akoestisch gezien , kan aeïdentificeerd worden.

LArrnx T

Het maximale geluidsdrukniveau aereaistreerd in periode T.

Gelu idsvermogen niveau

Het geluidsvermogenniveau (lineair of A-gewogen). Het is een maat voor het uitgestraalde

(Lw LwA)

aeluidsvermoaen.

Omgevingsgeluid

Totaal geluid veroorzaakt door alle geluidsbronnen op een gegeven plaats en op een
qeqeven oqenblik.

De planelementen zijn verdeeld over verschillende zoeklocaties in de gemeenten Londerzeel
en Meise. Om het huidig akoestisch klimaat te bepalen werden ambulante metingen
uitgevoerd. Deze meetpunten werden gekozen in functie van de woningen die gelegen zijn in
en rondom de planelementen.
De metingen leverden de waarden op van de grootheden LAmax,T, LAeq,T, LA01,T, LAos,T, LA10,T,
LAso,Ten LAss,T uitgedrukt in dB(A). De metingen worden uitgevoerd conform de bijlage 4.5.1 van
het VLAREM . De meetresultaten werden tevens getoetst aan de richtwaarden uit VLAREM Il in
functie van de bestemming van het meetpunt volgens het gewestplan. Aan de hand van deze
toetsing wordt nagegaan in hoeverre de milieukwaliteitsnorm wordt gerespecteerd.
Deze metingen laten toe het achtergrondgeluidsniveau (heersend geluidsniveau) ter hoogte
van de betrokken meetplaatsen te bepalen , alvorens de aanlegfase en de exploitatiefase
plaatsvindt. Hierdoor kunnen gerichte uitspraken gedaan worden over de evolutie van het
geluidsklimaat in het betrokken studiegebied .
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13.2.2

Beschrijving huidige situatie

13.2.2.1 lmmissiemetingen in het kader van deze milieunota
Om de huidige geluidskwaliteit rondom de plangebieden te inventariseren werd enerzijds
gebruik gemaakt van de geluidsbelastingskaarten van de vlaamse Overheid. Deze informatie
werd aangevuld met de resultaten van metingen op 13 ambulante meetpunten, (A tot en met
M. Op basis van deze ambulante metingen kan een concrete beschrijving van het huidig
akoestisch klimaat gegeven worden. Op elk meetpunt werd er op een meethoogte van 1,5 m
continu gemeten gedurende 1O minuten. Deze metingen werden uitgevoerd op vrijdag
07/09/2012 en dinsdag 18/9/2012. Deze metingen leverden de waarden op van de grootheden
LAeq,T, LA01,r , LAos,r , LA10,r , LAso,r en LA9s,r uitgedrukt in dB(A). Er werd gemeten bij gunstige
meteocondities. De metingen werden uitgevoerd overeenkomstig VLAREM Il, Bijlage 4.5.1.
'Meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid'.
In onderstaande tabel worden de kenmerken van de ambulante meetpunten weergegeven
Deze worden ook gesitueerd op Kaart 13-1 .

Woonuitbre idingsgebied < 500 m van

A

1

Molenveld 20, Londerzeel

1

146 134

1

189 015

1

B

1

Meerstraat 235, Londerzeel

1

146 268

1

189 539

1

Bergkapelstraat 1, Londerzeel

C
D
E

1

1

Kru isweg 20, Londerzeel
Bergstraat 85, Londerzeel

F

1

Middelweg 18, Londerzeel

G

1

H

l

K

1

146 5 19
146 427

1

1

1

188 583
188 373
187 931
188 162

Valkebeekstraat 9 Meise

147 032

187 542

Londerzeelsesteenweq 30, Meise

146 672

187 321

146812

188528

Stuivenstraat 20,Londerzeel

147262

188652

Westrodestraat 29,Meise

147100

187510

55,Londerzeel
1

1

146 371

146 951

Bergstraat / Molenveld thv nr

J

1

L

Kerkhofstraat

146139

187666

M

Hoek Weverstraat/Oudemanstraat

146703

189704

industriegebied
Woongebied < 500 m van
industriegebied
Woongebied < 500 m van

1

industriegebied
Woonuitbre idingsgebied < 500 m van

1

industriegebied
Woongebied < 500 m van

1

1

industriegebied
Agrarisch gebied < 500 m van KMO

Woongebied op minder dan 500 m van
industrieaebied
Agrarisch gebied op minder dan 500 m
van industrieqebied
Woonqebied met landelijk karakter

127/326

Alle metingen werden uitgevoerd met een 'real time frequentie analysator', van Larson Davis
type 824. Dit meetinstrument voldoet aan de wettelijke bepalingen in VLAREM ll. Het
meettoestel werd vooraf gekalibreerd met behulp van een ijkbron CAL200 van Larson Davis.
De meetfout op de gemeten geluidsniveaus bedraagt+/- 1 dB(A). Tijdens de metingen werden
het LAeq en de statistische parameters bepaald.
De meteocondities tijdens de meetcampagne zijn hieronder weergegeven.
Tabel 13-3: meteocondities

Dinsdag 18/09/2012

13.2.2.2 Resultaten van de ambulante metingen
Op 13 meetplaatsen over een korte meetperiode (T = 10 minuten) werd het omgevingsgeluid
bepaald en dit voornamelijk ter bepaling van het LA95 -niveau. Deze parameter geeft een goede
indicatie van het akoestisch klimaat. Het LAss,T over 10 minuten zal weinig tot niets wijzigingen
indien tijdens de dagperiode over een uur werd gemeten. De metingen zijn al voldoende om
aan te geven wat de geluidskwaliteit is rondom de plangebieden. De meetresultaten voor
vrijdag 7/09/2012 tussen 10u en 13u en dinsdag 18/09/2012 zijn weergegeven in onderstaande
tabel .
De parameter LAss,Twordt in Vlarem Il gehanteerd als een maat voor het achtergrondgeluid. In
onderstaande tabel wordt het opgemeten achtergrondgeluidsniveau met de opgelegde
milieukwaliteitsnormen voor geluid vergeleken. Deze zijn afhankelijk van de indeling volgens
het gewestplan en de periode (dag, avond of nacht). Doordat het achtergrondgeluidsniveau
(dagperiode) op de betrokken meetpunten gekend is, kan de norm voor de specifieke
geluidsniveaus bepaald worden (dagperiode) die de toekomstige nieuwe inrichtingen mogen
produceren naar de meetpunten (woningen) toe.
Dit moet echter nog geverifieerd worden op basis van langeduursmetingen in het kader van
eventuele milieuvergunningsaanvragen. Deze korte metingen geven echter al goed aan waar
er nog een goed geluidsklimaat terug te vinden is onder de gegeven meteo-omstandigheden.

128/326

A
B
C

7/09/2012

D
E

F
G

H
J

18/09/2012

K
L

M

10u30
10u45
11u10
11u25
11u40
11 u55
12u15
12u20
15u45
16u
16u20
16u40
17u05

49.9
63.5
67.6
61 .9
65.6
55.0
53.3
63.3
61 ,3
60,1
65,2
68,2
68,9

46.2
50.1
60 1
56.2
55.4
54.0
50.5
50.3
49 5
47 5
50 3
59 1
60,3

50
50
50
50
50
50
45
45
50
50
45
45
60

45
45
45
45
45
45
40
40
45
45
40
40
55

45
45
45
45
45
40
35
35
45
45
35
35
55

De diverse ambulante meetpunten werden uitgekozen in functie van de woningen gelegen in
en rond de plangebieden en worden hieronder besproken. (zie ook figuur 13-1 ). Het
omgevingsgeluid op de meetpunten is vrij stabiel. Zo verschilt het LAss,T nauwelijks op de
meetpunten die op korte afstand van elkaar zijn gelegen (zie meetpunten A en B, C, D en
E, ... ).

MeetpuntA
Meetpunt A werd gekozen voor de woning gelegen te Molenveld nummer 20. Het
omgevingsgeluid wordt hier hoofdzakelijk bepaald door de autosnelweg op ± 190 m ten oosten
van de woning . Ook het verkeer van de Meerstraat levert een bijdrage. De statistische
parameter LAss,T die werd opgemeten gedurende de ambulante meting voldoet aan de
opgelegde mil ieukwaliteitsnorm voor de dagperiode (categorie 2).
Meetpunt B
Meetpunt B ligt in de Meerstraat nummer 235. Door het verkeer in de Meerstraat (met
momenten druk) ligt het A gewogen continu equivalent geluidsniveau hier hoger dan op
meetpunt A. Ook hier wordt het omgevingsgeluid bepaald door het verkeer van de A 12 (op 115
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m) en dit van de Meerstraat. Het opgemeten LA9s.T - niveau schommelt rond de opgelegde
milieukwaliteitsnorm voor de dagperiode (categorie 2).
Meetpunt C
De meetpost werd opgesteld aan de woning in de Bergkapelstraat nummer 1. Deze woning ligt
zeer dicht tegen de A12 aan . Het wegverkeer op de A12 en Bergkapelstraat bepalen het
omgevingsgeluid. Volgens het gewestplan betreft het hier een woongebied dat gelegen is op
minder dan 500 m van een industriegebied. Door het verkeerslawaai wordt de MKN voor de
dag periode met 10 dB(A) overschreden.
Meetpunt D
Meetpunt D ligt ten zuiden van meetpunt C in de Kruisweg nummer 20 (zoeklocatie 4) . De
kruisweg is zeer rustig en het omgevingsgeluid wordt bepaald door de autostrade op 160 m
westen van het meetpunt. Deze continu mobiele lawaaibron zorgt ervoor dat het LAeq,T en het
LA9s,T - niveau dicht bij elkaar liggen. De milieukwaliteitsnorm voor de dagperiode (categorie 2)
wordt met 6 dB(A) overschreden.
Meetpunt E
Meetpunt E werd gekozen aan de woning in de Bergstraat nummer 85. Het meetpunt ligt op
slechts 85 m van de A12 welke hier het omgevingsgeluid bepaalt. De MKN voor de dagperiode
(categorie 2) wordt met 5 dB(A) overschreden .
Meetpunt F
De meetpost werd opgesteld ter hoogte van de woning gelegen in de Middelweg nummer 18.
Deze woning ligt in het midden van het gebied B. De Middelweg is zeer rustig, het meetpunt ligt
op ± 600 m van de A 12 die hier het omgevingsgeluid bepaald. Het opgemeten LA 9s,T- niveau
bedraagt 54 dB(A) waardoor de MKN voor de dagperiode (categorie 3) wordt overschreden.
Meetpunt G
Meetpunt G werd gekozen aan de woning in de Valkebeekstraat 9 in een woongebied met
landelijk karakter. De Valkebeekstraat is rustig en het omgevingsgeluid wordt bepaald door
verkeerslawaai van de A12 op enige afstand(± 690 m) . De MKN voor de dagperiode (categorie
4) wordt overschreden.
Meetpunt H
De meetpost werd opgesteld voor de woning gelegen te Londerzeelsesteenweg nummer 30 in
landelijk gebied tegen de zuidelijke grens van het plangebied B. De Londerzeelsesteenweg
kent met momenten redelijk wat verkeer, dit zal samen met het verkeerslawaai afkomstig van
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de A12 het omgevingsgeluid bepalen. De MKN voor de dagperiode) wordt met meer dan 5
dB(A) overschreden.
Meetpunt 1
De meetpost is gelegen in de bocht thv de kapel op het kruispunt met Molenveld. Er is veel
sluipverkeer en nogal wat vrachtverkeer. Ook naburige bedrijven en de treinpassages bepalen
mee het omgevingsgeluid . Vermits het immissiepunt gelegen is in een gebied op minder dan
500 m van een industriegebied, bedraagt de MKN hier 50 dB(A). Door de grotere afstand van
het continu geluid van de A 12 ligt het LAss,T hier niet onder deze norm .
Meetpunt J
De meetpost J is gelegen op 5 m van de Stuivenstraat (nr 20 te Londerzeel). Ondanks het
smalle wegje is er toch tamelijk veel personenverkeer. Vermits het immissiepunt gelegen is in
een gebied op minder dan 500 m van een industriegebied, bedraagt de MKN hier 50 dB(A).
Door de grotere afstand van het continu geluid van de A 12 ligt het LAss,T hier niet onder deze
norm .
Meetpunt K
De meetpost is gelegen in de Westrodestraat nr 29. Er zit toch heel wat verkeer op deze straat
in het bijzonder in de avondspits. Het omgevingsgeluid werd sterk beïnvloed door het
wegverkeer en bijgevolg is naast het LAeq,Took het LAss,T hoog.
Meetpunt L
De kerkhofstraat is een zeer drukke verbindingsweg tussen de A12 en het centrum van
Londerzeel. Tevens bestaat het wegdek uit betonplaten wat niet bevorderend is voor de
geluidsemissie. Er werd een hoog LAeq,T opgemeten en het LAss,T overschrijdt beduidend de
MKN.
Meetpunt M
Dit meetpunt werd gekozen langs de Oudemanstraat. Vermits deze weg voor de ontsluiting van
het industrieterrein zorgt, bevat het verkeer hier veel vrachtverkeer. De Oudemanstraat grenst
aan een parkgebied.
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13.2.3

Detailbeschrijving
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Ligging van woongebieden

Langs de voorziene ontsluitingen zijn er weinig won ingen gelegen. In het noorden

I Tussen het gebied B en L zijn er won ingen gelegen in de Bergstraat.

enkele verspreide woningen
Toetsing met MKN voor

Het wegverkeer op de A 12 is bepalend voor het omgevingsgeluid.

Het wegverkeer op de A12 is bepalend voor het omgevingsgeluid .

Voor de immissiepunten langs de A 12 wordt de MKN overschreden

Voor de meetplaatsen tussen gebied L en B werd het MKN overschreden

dagperiode
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13.3 Effectbespreking ten opzichte van referentiesituatie
13.3.1

Methodologie

Aan de hand van het ontwerp van de ontsluiting, de wijziging van de verkeersstromen ten
gevolge van het plan wordt de situatie op macroschaal gemodelleerd met behulp van een
eenvoudig model.
Voor wat de verkeersintensiteiten betreft wordt beroep gedaan op uitgevoerde studies die de te
verwachten verkeersintensiteiten berekende. Het computermodel dat opgebouwd wordt steunt
op de Nederlandse rekenmethode SRM ll.
Op basis van geluidsgegevens aan een gelijkaardige situatie of op basis van literatuurstudies
wordt een inschatting gemaakt van de effecten ten gevolge van dit plan . Indien zinvol werd
gewerkt met kengetallen of geluidsvermogenniveaus per oppervlakte - eenheid .
De effectbespreking tijdens realisatie spitst zich voornamelijk toe op bijkomende
geluidsbronnen. Dit is eerder kwalitatief en indien nodig zal dit met een overdrachtsberekening
gestaafd worden. Ook de ontsluiting zal kwalitatief geëvalueerd worden. In deze studie zal
nagegaan worden of de doelstell ingen van dit project het bestaand omgevingsgeluid relevant
zullen wijzigen.
Evaluatie van de significantie van de wijziging in geluidsimmissies gebeurt als volgt:
De evaluatie van de significantie van de effecten inzake geluid gebeurt op basis van het
significantiekader uit het richtl ijnenboek geluid en trillingen, dat in eerste instantie rekening
houdt met de effecten van het plan zelf (verschil referentiesituatie-geplande situatie >
tussenscore), als met het al dan niet voldoen aan de Vlaremnormen (eindscore na correctie):

134/326

.

--- · ·- -· - ·.,. , · ··· · --··-·-· ·---· _..,, ---·Eindscore na correctie
Voldoet aan het Vlarem ?

Invloed op om ~eving
Lna-Lvoor•

tussenscore

Nieuw of veranderinq

Bestaand of herverqunninq

LI.LAX T

( effectscore)

LspsGW

Lsp>GW

LspsRW

RW<LspsRW+10

Lsp>RW+10

LI.LAXT>+6

-3

-1

-3

-1

-2

-3

+3<.ll.LAX TS+6

-2

-1

-3

-1

-2

-3

+ 1<LI.LAX TS+ 3

-1

-1

-3

-1

-1

-3

-1SLI.LAXTS +1

0

0

-1 /-2 ••

0

-1

-3

-3SLI.LAX T<-1

+1

+1

-

+1

+1

-

-6SLI.LAX T<-3

+2

+2

-

+2

+2

-

LI.LAXT<-6

+3

+3

-

+3

+3

-

LI.LAX,T : verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd
Met T

=duur in seconden

MetX:
"N" parameter van statistische analyse (LAN,T), in Vlarem wordt N
milieukwaliteitsnorm

=95 gebruikt ter toetsing aan de

ofwel

"eq" voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T}, van het omgevingsgeluid .
GW : grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.6.6.1 van Vlarem Il
RW : richtwaarde
Lsp : specifiek geluid
*bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een hervergunning van een
inrichting met een mix van bestaande & nieuwe bronnen is het oorspronkelijk omgevingsgeluid voor de nieuwe
bronnen , het omgevingsgeluid met de bestaande bronnen van de inrichting in werking.
•• de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het
betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie).
Versie 7 dd. 11/08/2010
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Voor geluidsbronnen die niet onder de Vlarem wetgeving vallen - waaronder verkeersgeluid is de gecorrigeerde eindscore niet van toepassing, en wordt enkel rekening gehouden met de
zgn. tussen-score.
Eventuele knelpunten geven aanleiding tot remediërende maatregelen.
Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend , maar indien de juridische en
-1 (matig negatief)

beleidsmatige randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan stellen dan dient de
deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende maatregelen . Bij het ontbreken ervan
dient dit gemotiveerd te worden.

-2 (significant
neoatief)
-3 (sterk significant
neoatief)

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, te koppelen aan
de lanoere termiin . Bii het ontbreken ervan dient dit oemotiveerd te worden .
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te koppelen aan
de korte termijn. Bii het ontbreken ervan dient dit oemotiveerd te worden .

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, positief, zeer
positief en uitgesproken positief.

13.3.2

Algemene effectbespreking

Voor de effecten van de uitbreiding van bedrijventerrein zijn er twee aspecten die een invloed
kunnen hebben op het omgevingsgeluid: de activiteiten op het bedrijventerrein enerzijds en het
verkeersgenerend effect anderzijds.
Belangrijk is echter te vermelden dat het specifiek geluidsniveau van hinderlijke inrichtingen
sowieso moet voldoen aan de grenswaarden opgelegd volgens de bepalingen in Vlarem ll. Dit
is al een belangrijk gegeven in de effectbespreking en dit zeker voor plangebieden die in een
luidruchtige omgeving zijn gelegen.
Ook de herbestemming van het gebied kan een gevolg hebben op de toegelaten grenswaarde
voor de immissiepunten rondom de uitbreiding. Indien een gebied anders ingekleurd wordt van
bijvoorbeeld agrarisch gebied naar industriegebied worden de richtwaarden overdag en 's
avonds 5 dB(A) minder streng . Voor de nachtperiode is dit zelfs al 10 dB(A) minder streng. Dit
wordt verder in detail besproken.
Het effect van het wegverkeer op het omgevingsgeluid zal berekend worden op basis van
verkeersgegevens. Vermits er geen verkeersintensiteiten van huidige toestand op de diverse
lokale wegen bekend is, maar enkel een indicatieve toename zal de bespreken eerder
kwalitatief gebeuren.
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13.3.3

Effect van bedrijvigheid

Vermits er momenteel nog geen concrete plannen bestaan van welke bedrijven (in het
bijzonder welke geluidsbronnen/installaties) zich op het bedrijventerreinen zullen vestigen is
het niet evident om uitspraken te doen over de te verwachten geluidsniveaus. Daarbij komt nog
dat men dit pas kan toepassen op grote uitgestrekte industriegebieden. Voor planelementen A,
D en C is het niet zinvol dit toe te passen, rekening houdend met de kleine oppervlakte, de
korte afstand tot de woningen en de vorm van het plangebied Voor planelement B is een
invulling met milieuzonering mogelijk.
Bijgevolg is het enkel mogelijk om met kengetallen te werken voor planelement 8 en dit
afhankelijk van het type activiteit.
In het rapport Rijnmondgebied Rotterdam werden een aantal kengetallen gehanteerd per soort
activiteit:
·

Containeroverslag

65

Intensieve opslag en distributie

61

Chemische industrie, afvalwerkwerking , verbrandingsovens

66

Staalindustrie en andere zware industrie

63

Verwerkende industrie (o.a. Zuivelnijverheid)

60

Thermische centrales

64

Minder intensieve opslag en distributie (TOL)

57 à 58

Schrootbehandeling

70

Waterbouwwerken , aannemers

55

Tankopslag

51

Deze kengetallen laten toe een geluidsvermogenniveau per hectare toe te kennen zodat kan
nagegaan worden wat het maximale geluidsvermogenniveau per ha kan zijn opdat er geen
overschrijdingen van Vlarem Il normen optreden én opdat het effect op het omgevingsgeluid zo
minimaal mogelijk is.
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In de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van 63 dB(A)/m 2 als kengetal voor industrie. Dit
komt overeen met een 103 dB(A)/ha als kengetal. Voor TOL activiteiten wordt standaard 58
2
dB(A)/m gehanteerd wat overeenkomt met 98 dB(A)/ha.
1

In het rapport 'Bedrijven en Milieuzonering' (opgesteld in 2007 ) worden verschillende
activiteiten opgesomd waarbij telkens wordt aangegeven wat de nodige afstand tot kwetsbare
functies is opdat het effect te verwaarlozen zou zijn . Dit kan eventueel als leidraad gebruikt
worden voor de plangebieden, A,C, D en L.
Indien de voorziene afstand gerespecteerd wordt, gaat men in dit rapport er vanuit dat er geen
geluidshinder te verwachten is. De lijst van activiteiten op basis van de Nederlandse
milieuzonering is zeer uitgebreid en in onderstaande tabel worden een aantal relevante
activiteiten weergegeven met de minstens te respecteren afstanden :
aoc

0

ro.specteren arsranaen vo1gens ·Bear1Jv1;;11

ç11 ,,,111çuLu11'C'1 "''"

Afstanden minstens te respecteren en dit volgens
Omschrijving van type bedrijvigheid

bijlage 1 en 2 uit VNG methode 'Bedrijven en
milieuzonering·

Puinbrekerijen (beton, mengpuin ,.. )

300 à 700 m

Zuivelproducten fabrieken

300 à 500 m

Meelfabrieken

200 à 300 m

Koffiebranderijen

200m

Bierbrouwerijen

100 m

Houtzagerijen

100 m

Betoncentrales

100 à 300 m

Elektriciteitsbedrijven - gasgestookt

500 m

WKK (kleine installaties)

100 m

Windturbines

200 à 300 m

Groothandel allerlei

30 tot 100 m

Kolenterminal

1

Bedrijven en milieuzonering -

500 m

Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk ;

Opdrachtgever : Vereniging Nederlandse Gemeenten in samenwerking met de Ministeries van Volkshuisvesting ,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische zaken - uitgegeven op 16 april 2007
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Detailhandel
Laad , los , en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart - containers
Laad, los , en overslagbedrijven t.b.v.binnenvaart - ertsen,
mineralen ,..
Autoparkeerterreinen
RWZl 's
Composteerbedrijven

10 à 50 m
300 m
300 à 700 m
30m
100 à 300 m
100 m

Belangrijk is echter wel te vermelden dat elk individueel bedrijf aan de meest nabijgelegen
woningen of op 200m van de perceelsgrens van het bedrijf moet voldoen aan de bepalingen
conform Vlarem Il en dit voor nieuwe inrichtingen en ook voor de toekomstige bestemming. Met
andere woorden, als beoordelingscriteria gaat de studie in de eerste plaats uit van het streven
naar het respecteren van milieukwaliteitsnormen (MKN) voor geluid in open lucht, zoals
beschreven in de milieuwetgeving Vlarem ll. In het kader van het MER is het wel belangrijk om
de effecten te milderen zeker als toch voldaan zou zijn aan de richtwaarde/grenswaarde maar
toch het omgevingsgeluid nog beduidend zou stijgen. Uiteraard kan door een
bestemmingswijziging ook de richtwaarde/grenswaarde minder streng worden zodat het effect
nog groter kan zijn.
Tevens is het opleggen van een voorafgaandelijke geluidsstudie een goede preventieve
maatregel. Op basis van een geluidsmodel kan men vooraf nagaan welke milderende
maatregelen nodig zullen zijn opdat de grenswaarde voor een nieuwe inrichting zal gehaald
worden .
Het heeft geen zin om met kengetallen te werken voor kleine bedrijventerreinen. Hierbij is het
dan wel belangrijk om aan te kunnen geven dat volgende afstanden moeten gerespecteerd
worden in functie van het geluidsvermogenniveau :
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Tabel 13-8: Geluidsdrukniveau te verwachten op gegeven afstand ifv geluidsverrnogenniveau

105 dB(A)

Afstand
1

100 dB{A)
1

95 dB(A)
1

90 dB(A)
1

85 dB(A)
1

immissiepunt tot
puntbron
1

25m

1

68 dB(A)

63 dB(A)

58 dB(A)

53 dB(A)

48 dB(A)

50m

1

61 dB(A)

56 dB(A)

51 dB(A)

46 dB(A)

41 dB(A)

100 m

1

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

200 m

1

48 dB(A)

43 dB(A)

38 dB(A)

33 dB(A)

28 dB(A)

400m

1

42 dB(A)

37 dB(A)

32 dB(A)

27 dB(A)

22 dB(A)

500m

1

40 dB(A)

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

20 dB(A)

13.3.4 Effectbespreking
13.3.4.1 Deelgebied Noord
Enerzijds is er de toename van het wegverkeer door de aanleg van het bedrijventerrein gebied
A (Molenveld) en D en anderzijds is er de mogelijke invloed van de bedrijven met eventuele
specifieke activiteiten.
Planelement A
Voor de woningen in de Meerstraat en Molenveld in de omgeving van planelement A is het
wegverkeergeluid door A12 nu al hoog. Vermits elk bedrijf aan VLAREM Il moet voldoen en de
grenswaarde 5 dB(A) strenger is dan de MKN , zijn er geen effecten op het omgevingsgeluid te
verwachten . Belangrijk is een voldoende afstand tussen 'luidruchtige' activiteiten en de
bewoning te voorzien. In de beschrijving van planelement werd een buffer voorzien. Indien
nodig kan in deze bufferzone ook een gronddam voorzien worden, waardoor het industriegeluid
beperkt kan worden, maar ook het wegverkeersgeluid van de A 12 kan worden aangepakt.
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Planelement D
Voor planelement D, uitbreiding van reg ionaal bedrijventerrein, zijn er voornamelijk de
woningen ten zuiden van het planelement. Ook hier geldt dezelfde bewering : voldoen aan
VLAREM Il is normaal al een voldoende garantie opdat de hinder beperkt wordt en het effect
op het omgevingsgeluid minimaal is. Eventueel is het wenselijk om ten zuiden van het gebied
geluidsarme 'activiteiten' te voorzien zoals kantoren, gebouwen die afschermend werken voor
zowel de activiteiten op het bedrijventerrein als het wegverkeer van de A 12.

13.3.4.2 Deelgebied Zuid
Planelement C
De zone voor regionale bedrijvigheid 'Stone', wordt aan de westzijde begrensd door de
bebouwing langsheen de Mechelsestraat, Pilatusveld en Eeckhout. Een deel van het gebied is
al ingevuld. Nieuwe bedrijven en nieuwe installaties moeten voldoen aan de richtwaarde - 5
dB(A) , wat een voldoende garantie geeft om de effecten te milderen. Vermits op termijn ook de
ontsluiting via een ventweg zal verlopen naar het knooppunt Londerzeel - Zuid wordt het
wegverkeergeluid langs de A 12 geconcentreerd.
Planelement L
Een deel van planelement L is reeds ingekleurd als industriegebied. Voor een groot deel van
de woningen gelegen in woongebied bedraagt de milieukwaliteitsnorm 50 dB(A) voor de
dagperiode en 45 dB(A) voor de avond - en nachtperiode. Net zoals de andere planelementen
A,D en Cis het respecteren van de VLAREM Il , met name de grenswaarden voor een nieuwe
inrichting in dit geval een voldoende garantie dat er geen bijkomende hinder zal optreden of dat
het omgevingsgeluid zal verhogen . Het is natuurlijk wel essentieel dat er op toe gezien wordt
dat voorafgaandelijk aan de concrete inplanting van planelement L een geluidsstudie wordt
uitgevoerd voor elke individuele inrichting. Uit de immissiemetingen bleek dat in de Bergstraat
er al een hoog geluidsniveau aanwezig is ten gevolge het wegverkeersgeluid.

Er kan eventueel overwogen worden om een gronddam tussen plangebied L en de Bergstraat
te voorzien. Een dergelijke gronddam moet dan wel minstens 5 m hoog zijn.
Voor de woningen in het planelement L, die nu in een gebied op minder dan 500 m van een
industriegebied zijn gelegen, zal de milieukwaliteitsnorm voor de dag, avond -en nachtperiode
met 10 dB(A) stijgen . Dit is bijgevolg een stijging van meer dan 6 dB(A) want tot een score van
- 3 zal leiden. Indien men immers toelaat dat voor de woningen in een industriegebied hogere
grenswaarden worden gehanteerd, kan dit tot een beduidende verhoging zorgen. Dit kan
ondervangen worden door ook voor deze woningen de huidige norm te blijven respecteren. Dit
is de enige manier om het effect te milderen.
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Planelement B
Het planelement B vergt een gehele nieuwe bestemming van het gebied.
Vermits er momenteel nog geen concrete plannen bestaan van welke bedrijven zich op het
bedrijventerrein zullen vestigen is het niet evident om enige uitspraken te doen over de te
verwachte geluidsniveaus. Het plangebied 8, althans de volledige invulling biedt wel
mogelijkheden om het gebied naar effecten te beoordelen met kengetallen. Het gebruik van
kengetallen dient echter wel genuanceerd te worden. Kengetallen zijn enkel van toepassing bij
een gelijkmatige verdeling van het geluid over de gebruikte oppervlaktes. Tevens blijft de
geluidsemissie op één punt in relatie tot de afstand met een immissiepunt doorslaggevend voor
de geluidsimmissie. Ook de afschermende werking is moeilijk in rekening te brengen bij
dergelijk gebruik van kengetallen. Het speelt immers van groot belang op welke hoogte
gerekend wordt.
Hierna worden een aantal situaties met de invulling met bepaalde kengetallen besproken.

13.3.4.2.1

Situatie 1 - kengetal TOL = 58 dB(A)/m 2

Voor TOL bedrijven hanteert men een geluidsvermogenniveau van 58 dB(A)/m 2 , wat
overeenkomt met een geluidsvermogenniveau van 98 dB(A)/ha. Aan de hand van een
overdrachtsberekening bekomen volgens ISO 9613 bij een luchtvochtigheid van 70 % en een
temperatuur van 10° C en rekening houdend met harde en zachte oppervlaktes werden
volgende geluidscontouren bekomen en weergegeven in onderstaande figuur. Deze
berekeningen zijn geldig voor ook andere activiteiten gelijkwaardig aan het kengetal voor TOL.
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Figuur 13-1 : geluidscontouren volledige invulling 58 dB(A) van plangebied B

Uit deze geluidscontouren blijkt dat het specifiek geluidsniveau op basis van deze invulling voor
een groot aantal woningen in de naburige straten (Bergstraat, Westrodestraat, Stuiverstraat,
Mechelsestraat, .. . ) nog voor een beduidende overschrijding zorgt van de grenswaarde voor de
dagperiode, zelfs indien rekening gehouden wordt met de mindere strenge norm voor de
dagperiode [45 dB(A)].
Weliswaar zijn dit berekeningen op basis van kengetallen en kan dit zeer lokaal afhankelijk zijn
en kan dit zeker in functie van de geluidsemissie voor een specifiek bedrijf nog sterk afwijken .
Voor de woningen in de Bergstraat zal het omgevingsgeluid tot meer dan 55 dB(A) toenemen.
Ook voor de woningen in de Westrodestraat kan het omgevingsgeluid toenemen tot meer dan
50 dB(A).
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Indien het gehele plangebied zowel B als L wordt ingenomen zal het omgevingsgeluid met
meer dan 1O dB(A) toenemen rondom de plangebieden . De leefbaarheid voor de bewoners kan
voor die situatie in vraag gesteld worden . Voor de woningen in het plangebied B zelf kunnen de
geluidsniveaus nog hoger oplopen indien we met dergelijke kengetallen rekenen . Indien deze
woningen behouden blijven zal een duidelijk inrichtingsplan moeten worden opgemaakt wat op
dit moment onmogelijk is, zonder de concrete invulling te kennen.
Belangrijk is nu al mee te geven dat op basis van deze kengetallen en indien enkel overdag
gewerkt wordt zijn bijkomende maatregelen of buffering nodig.

13.3.4.2.2

Situatie 2 - kengetal TDL = 58 dB(A)/m2 (met gronddam van 5 m en
buffer van 50 m)

Indien een buffer van minstens 50 m tussen de grens van het plangebied en de nodige
gronddam van 5 m wordt gerespecteerd worden volgende geluidscontouren verwacht bij een
2
gedeeltelijke invulling van het gebied (Bmin) met een kengetal van 58 dB(A)/m .
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Figuur 13-2: geluidscontouren invulling 58 dB(A) met gronddam 5 mop 50 m van grens van het plangebied

Voor de dag periode zijn er voor de invulling volgens dit scenario overdag geen overschrijdingen
te verwachten . Op basis van de immissiemetingen kan wel gesteld worden dat het
omgevingsgeluid in de woonstraten in het oosten en in het zuiden (zoals Westrodestraat, .. . )
wel nog zal stijgen met 3 à 5 dB(A) wat als significant negatief moet beoordeeld worden.
Door de aanwezigheid van de gronddam van 5m en de bufferzone van 50m tussen de
gronddam en de grens van het plangebied zal de specifieke bijdrage naar de woningen in de
naburige straten 45 dB(A) bedragen bij een invulling van 58 dB(A)/m 2 .
Dit betekent wel dat er nog steeds een overschrijding zal optreden voor de avond - en
nachtperiode op basis van de kengetallen . Het blijft echter een theoretische benadering en kan
uiteraard nog zeer sterk afwijken in situ afhankelijk van de definitieve inplanting van bedrijven.
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Opdat ook voor de avond - en nachtperiode aan de grenswaarden voor een nieuwe inrichting
zou voldaan zijn, moet een zone worden afgebakend met geluidsarme bedrijven en TDL
bedrijven of bedrijven met een gelijkwaardige Lw.
Indien de bedrijven ook tijdens de nacht produceren is het noodzakelijk dat deze bedrijven zich
in het midden van het bedrijventerrein bevinden. Voor deze bedrijven is er zeker een afstand
van 1oom tot de gronddam (totale bufferafstand 150 m) aangewezen. De bedrijven in de "stille
zone", in de band van 100 m mogen bijkomend dan ook 's avonds en 's nachts geen
luidruchtige activiteiten veroorzaken of totaal geen activiteiten hebben.
Naar de woningen in de Bergstraat, die bij een volledig invulling van plangebied B en L tussen
2 bedrijventerreinen komen te liggen, wordt zowel van plangebied B als van L een beduidend
effect verwacht.

13.3.5

Effect van verkeer ten gevolge het plan

13.3.5.1 Macroniveau
Uit de verkeersintensiteiten op macroniveau (A12, N16) blijkt dat de toename van het extra
verkeer te verwaarlozen is in functie van geluid. Immers voor een toename van minstens 1
dB(A) is al een toename van intensiteit van 25 % nodig. Uit de discipline verkeer blijkt dat op
macroschaal de toename aan verkeer kleiner is dan 25%. Bijgevolg zal in de ochtendspits de
toename voor LAeq minder dan 1 dB(A) bedragen zodat - rekening houdend met
significantiekader- gesteld kan worden dat het effect op het wegverkeerslawaai
verwaarloosbaar zal zijn. Uiteraard zullen pieken van extra vrachtwagens frequenter
voorkomen, maar door het nu al zeer hoge omgevingsgeluid voor de woningen langs de
diverse gewestwegen (N16,A12,.. } is het extra verkeer te verwaarlozen. Het opmaken van een
geluidscontourenkaart levert bijgevolg geen meerwaarde op macroniveau.
Uit deze overdrachtsberekeningen zowel op basis van de geluidscontouren als naar de discrete
punten toe, blijkt dat er slechts een toename is van minder dan 1 dB(A) voor LAeq voor de
ochtendspits. Bijgevolg kunnen we het effect op het wegverkeerslawaai als verwaarloosbaar
beschouwen. Uiteraard zullen pieken van extra vrachtwagens frequenter voorkomen , maar
door het nu al zeer hoge omgevingsgeluid voor de woningen langs de diverse gewestwegen
(N16,A12, .. ) is het effect van het extra verkeer te verwaarlozen. Immers voor een toename van
minstens 1 dB(A) is al toename van intensiteit van 25 % nodig.
13.3.5.2 Mesoniveau
Het verkeersmodel laat niet toe om verkeersintensiteit op mesoschaal te genereren. Met
andere woorden, het is onmogelijk voor geluid om een specifieke bijdrage te bepalen
tengevolge het plan . Er kon enkel de verwachte verkeerstoename op de belangrijkste
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verkeerswegen opgegeven worden. Het mesoniveau omvat de lokale wegen in en rond het
plangebied .
Belangrijk is al mee te geven dat de verkeersintensiteiten op de parallelwegen beduidend
minder zal zijn dan het wegverkeer op de A12. Immers, het geluidsniveau langs een
verkeersweg zal pas met 3 dB(A) stijgen, indien het aantal voertuigen verdubbeld wordt. Indien
de toename minder dan 20 % bedraagt, is de toename van het geluidsniveau minder dan 1
dB(A) en een toename van 1 dB(A) is niet hoorbaar.
13.3.5.3 Ontwikkeling deelgebied Noord
Uit de bespreking van de discipline mobiliteit blijkt dat de toename van wegverkeer voor
deelgebied noord beperkt is. De ontsluiting van planelementen gebeurt ook via een
rechtstreekse ontsluiting naar A 12. De verkeersintensiteiten op de parallelweg zijn
ondergeschikt aan de intensiteiten op de A12, zodat ook het effect van deze parallelweg
ondergeschikt is aan het wegverkeersgeluid op de A12.
Het wegverkeersgeluid door het verkeer in de Meerstraat zal zeker niet verergeren vermits de
ontsluiting via een weg parallel met de A 12 verloopt. Kortom , de Meerstraat wordt ontlast van
vrachtverkeer. Uit de geluidsmetingen was immers gebleken dat het wegverkeersgeluid door
de Meerstraat toch wel bepalend is.
Er wordt wel een toename van 90 personenwagens verwacht op de Oudemansstraat, maar ten
opzichte van het bestaand omgevingsgeluid voornamelijk door het vrachtverkeer verwachten
geen beduidende effecten op het omgevingsgeluid.
13.3.5.4 Ontwikkeling deelgebied zuid - beperkte invulling
Op basis van de aangeleverde gegevens omtrent de 'theoretische' toename van verkeer op de
lokale wegen, blijkt dat voor de ochtendspits dit voor de meeste lokale wegen eerder beperkt
is. De grootste toename is voorzien in de Kerkhofstraat. Momenteel is de geluidshinder langs
deze straat al heel hoog mede ook door het slechte wegdek. Ook op de Stuivenstraat en de
Nieuwenrodestraat wordt een grote toename verwacht terwijl dit eigenlijke smalle wegen zijn.
Hoewel de huidige intensiteiten niet gekend zijn, wordt een toename van het
wegverkeersgeluid in de Stuivenstraat, Nieuwenrodestraat en Kerkhofstraat verwacht. Het
effect wordt voor deze straten als - 1 beschouwd (matig negatief effect). Vooral in de
Kerkhofstraat dringt een aangepast wegdek zich op.
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13.3.5.5 Ontwikkeling deelgebied zuid - maximale invulling -variant 1
Indien voor een maximale invulling wordt gekozen zonder toegang via Mechelsestraat wordt
een nog groter toename van verkeer verwacht in de Stuivenstraat, Nieuwenrodestraat,
Westrodestraat en in het bijzonder in de Kerkhofstraat, Berkenlaan en Londerzeelsesteenweg.
De verwachte toename van 1 à 3 dB(A) wordt als een significant negatief effect beoordeeld (2) .
13.3.5.6 Ontwikkeling deelgebied zuid - maximale invulling -variant 2
In de Stuivenstraat wordt er nu geen toename verwacht en ook in de Westrodestraat en in de
Londerzeelse steenweg ligt de toename lager dan in variant 1. Het effect in de Bergkapelstraat
is nu wel groter, maar gezien het hoge geluidsniveau nu al in deze straat en ook de invloed van
A 12 is het effect minder. Belangrijk is een juiste inplanting van de toegang tot het plangebied B.
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Detailbespreking
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13.4 Effectbespreking tov ontwikkelingsscenario
Bij de bespreking van de discipline geluid werd uitgegaan van de verkeersintensiteiten die
berekend werden in de discipline mobiliteit. In deze verkeersintensiteiten werd rekening
gehouden met het BAU2020 scenario, een verkeerssituatie op lange termijn (2020) waardoor
de geplande ontwikkelingen , zoals besch reven in hoofdstuk 9, reeds meegenomen zijn in het
onderzoek.

13.5 Milderende maatregelen
Voor een overzicht van het resterende effect na mildering wordt verwezen naar de
synthesetabel in hoofdstuk 24.4

13.5.1
-

-

Dwingende maatregelen

In de voorziene bufferzones een gronddam optrekken van 5 m hoog op 50m van de grens.
Deze afscherming kan ook gecreëerd worden door een aaneensluiting van kantoren,
gebouwen. De openingen tussen de gebouwen kan dan gesloten worden d.m.v. van een
wand.
Geluidsemissie zone B beperken tot maximaal 58 dB(A)/m2. Dit dient verder op
projectniveau vertaald te worden binnen het kader van de vergunningsaanvragen.

-

Voor bedrijven die ook 's avond en 's nachts in werking zijn een afstand van 100 m tot de
gronddam respecteren - totale afstand tot woningen van 150 m. Voor bedrijven die enkel
overdag operationeel zijn wordt een afstand van 50m tot de gronddam vooropgesteld . (dus
totale afstand tot de woningen van 100m).

-

Bedrijven zoals energiecentrales, afvalverwerking , puinbrekers, zware industrie zijn qua
geluid niet verenigbaar met de opgelegde geluidsemissie eisen en bijgevolg ook niet
mogelijk op de uitbreiding tenzij men aan de hand van een geluidsstudie toch kan aantonen
dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor de nachtperiode. Indien men geen rekening kan
houden met positie, afschermende objecten moet men volgende afstandregel voor elke
groep installaties in acht nemen in functie van de geluidsemissie.
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-

Uiteraard moeten eventuele zuivere tonen in het spectrum van het specifieke geluidsniveau
vermeden worden.
Uitgaande van de gebruikte methodologie op basis van kengetallen kan op heden niet met
zekerheid gesteld worden dat geluidsklimaat voor de woningen in de Bergstraat, bij een
volledige invulling van plangebied L en B, te verantwoorden is. Eens meer informatie
beschikbaar is met betrekking tot de inrichting of met betrekking tot de bedrijven die zichter
willen vestigen , dient bijkomend onderzoek aan te tonen dat de verwachte effecten tot een
aanvaardbaar niveau gemilderd kunnen worden of dat de woningen onteigend dienen te
worden;

-

Ook het behouden van de woningen in plangebied L en B moet nauwkeurig uitgewerkt op
basis van concrete invulling van het bedrijventerrein (inrichtingsstudie). Hierbij dienen
duidelijke garanties gegeven te worden dat aan de grenswaarde van 45 dB(A) voor de
dagperiode en 40 voor de avond - en nachtperiode kan voldaan worden . Het respecteren
van het vigerende geluidsnormen dient vertaald te worden in het vergunningsaanvragen.

-

Het opleggen van een geluidsstudie aan elk bedrijf dat luidruchtige activiteiten kan hebben is
absoluut noodzakelijk

13.5.2

Aanbevelingen en suggesties

-

Omdat het specifiek geluid van het bedrijf afhankelijk is van de geluidsemissie, de afstand
tussen bron en ontvanger en eventuele afschermende elementen is het moeilijk om in dit
stadium een exacte "buffer'' zone af te bakenen. De dwingende maatregelen met betrekking
tot het voorzien van een bufferzone of een gronddam kunnen aangevuld worden met
gerichte bronmaatregelen, waarbij het geluid aangepakt wordt aan de bron .

-

Vrachtwagens vermijden in de woonstraten zoals Meerstraat, Bergstraat, Westrodestraat,
Stuiverstraat,.. en hoofdzakelijk gebruik maken van de nieuwe aan te leggen ontsluitingen.
(cfr. maatregelen mobiliteit)
Geen ontsluitingswegen van het bedrijventerrein op de rand van het industrieterrein, maar
vertrekken vanuit een centrale as in het bedrijventerrein en zo ontsluiten richting A 12
Wegbedekking van voornamelijk de woonstraten (zoals Kerkhofstraat,.. ) in goede staat
houden en voorkomen van oneffenheden, eventueel voorzien van een geluidsarme
wegbedekking. Betonplaten als wegbedekking (grote groeven tussen platen) absoluut
vermijden
Aan de kant van de woningen in de Meerstraat (planelement A), ten zuiden in de Molenhoek
(planelement D), voor de woningen in de Bergstraat, Kruisweg , Bergkapelstraat
(planelement B), zoveel mogelijk de 'blinde muur' van het bedrijf voorzien

-

-
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-

-

Indien er toch noodzakelijke luidruchtige installaties aan de kant van de woningen moeten
voorzien worden, deze eventueel omkasten, geluidsarm on__!W.erpeo_en/of afschermen
Indien er bedrijven worden ingeplant met aanzienlijke geluidsbronnen zoals ventilatoren,
afzuigingen, koelinstallaties, compressoren , luidruchtige activiteiten zoals overslag
(wiellader, heftrucks, laad - en losactiviteiten) deze in het centrum van het bedrijventerrein
voorzien. Tevens is het opleggen van een voorafgaandelijke geluidsstudie een goede
preventieve maatregel. Op basis van een geluidsmodel kan men vooraf nagaan welke
milderende maatregelen nodig zullen zijn opdat de grenswaarde voor een nieuwe inrichting
zal behaald worden . Uiteraard is een monitoring na inplanting van het bedrijf nuttig.
Een concrete evaluatie en eventuele bijsturing van milderende maatregelen kan pas nadat
men een duidelijk beeld heeft van de activiteiten en geluidsbronnen die voorzien zullen
worden.
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14 Lucht
14.1 Afbakening studiegebied
De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de geografische verspreiding van de
mogelijke effecten die zich kunnen voordoen . Het studiegebied wordt afgebakend tot het gebied
waar de industriële en verkeersemissies veroorzaakt door het plan nog een impact hebben op
de concentraties van de omgevingslucht.
Veiligheidshalve wordt het studiegebied afgebakend als een zone van 2 km rondom het
plangebied. Bijkomend worden de wegtrajecten van de belangrijkste wegen waarin belangrijke
wijzigingen in de verkeersintensiteiten worden verwacht, geselecteerd .
Verkeersvoertuigen oxideren fossiele brandstoffen en emitteren als gevolg hiervan
luchtverontreinigende stoffen . De belangrijkste luchtverontreinigende stoffen die bij dit
verbrandingsproces vrijkomen zijn stikstofdîoxide (NO 2 ) , fijn stof (PM 10) en zeer fijn stof (PM 2 ,5) .
Daarnaast worden in kleinere hoeveelheden zwaveldioxide (SO 2 ) , koolmonoxide (CO) en
vluchtige organische stoffen (VOS) geëmitteerd. Ook kooldioxide (CO 2) wordt bij de
verbranding van fossiele brandstoffen uitgestoten. Benzeen wordt door het verkeer (vooral
benzinewagens) in mindere mate uitgestoten.
Binnen het planMER worden de differentiërende luchtverontreinigende stoffen NO 2, PM 10 en
PM 2 ,5 bestudeerd. Het voorgenomen plan zal vooral voor deze verontreinigende stoffen
mogelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale luchtkwaliteit. Nu reeds worden de
normen voor fijn stof op vele plaatsen in Vlaanderen overschreden en voor de toekomst wordt
verwacht dat ook de normen voor NO 2 in Vlaanderen plaatselijk zullen overschreden worden .
De literatuur bevestigt ruimschoots dat momenteel NO 2 en (zeer) fijn stof de
aandachtscomponenten zijn voor de luchtkwaliteit in Vlaanderen .
Dit neemt echter niet weg dat ook andere verontreinigende stoffen (SO 2 , CO, CO 2 ) wel degelijk
een bijdrage leveren aan de plaatselijke luchtverontreiniging. Deze verontreinigende stoffen zijn
echter minder relevant op het planniveau . De concentraties van SO 2 zijn in Vlaanderen de
laatste jaren sterk gedaald en vormen op de meeste locaties geen probleem meer. De uitstoot
van SO 2 door het verkeer is bovendien zeer beperkt. De grenswaarde voor CO is vrij hoog en
wordt in Vlaanderen vrijwel nergens overschreden . De geëmitteerde CO wordt in de
omgevingslucht geleidelijk omgezet tot CO2. De problematiek van CO 2 speelt zich af op een
grotere schaal. Hoewel de emissies van CO 2 als gevolg van het plan licht zullen toenemen, zal
dit slechts een fractie zijn van de totale COruitstoot in de omgeving.
153/326

Voor VOS (waaronder benzeen) waarvoor luchtkwaliteitsdoelstellingen van kracht zijn, worden
in het studiegebied geen sterk verhoogde waarden verwacht. In de omgeving zijn geen
belangrijke bronnen aanwezig (buiten verkeer) en de VMM rapporten over luchtkwaliteit geven
aan dat in het gebied geen verhoogde waarden voorkomen en de luchtkwaliteitsdoelstellingen
ruimschoots gerespecteerd worden
Met betrekking tot ozon (0 3) zullen er bij bepaalde meteorologische omstandigheden (warm en
zonnig weer) verhoogde concentraties voorkomen langs de wegen. Mogelijke overschrijdingen
zijn het gevolg van hoge NOx en VOS emissies.

14.2 Beschrijving referentiesituatie
14.2.1

Methodologie

De discipline lucht onderzoekt de effecten van het voorgenomen plan op de luchtkwaliteit in de
omgeving. Vooreerst wordt de huidige luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied
beschreven. Vervolgens wordt de impact van het voorgenomen plan op de luchtkwaliteit
beschreven en beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie en een beoordelingskader.
De lokale luchtkwaliteit in de referentiesituatie wordt beschreven aan de hand van
interpolatiekaarten van de VMM .
Om de luchtkwaliteit te evalueren , worden de immissieconcentraties (concentraties in de
omgevingslucht) getoetst aan de bestaande normen en richtwaarden. Deze normen en
richtwaarden hebben tot doel:
- de gezondheid en het welzijn van de omwonenden te vrijwaren ;
de hinder tot een minimum te beperken;
de verontreiniging van de verschillende compartimenten binnen aanvaardbare grenzen te
houden.
De normen en richtwaarden zijn opgenomen in onderstaande tabel en hebben betrekking op de
verontreinigende stoffen: koolmonoxide (CO), stikstofdioxide (N0 2 ) , zwaveldioxide (S0 2 ), fijn
stof (PM 10) en zeer fijn stof (PM 2 ,s).
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Tabel 14-1. Luchtkwaliteitsnormen

1 uur

mag niet meer dan 18 keer per
kalenderjaar worden overschreden

kalenderjaar

40 µg/m

ezondheid van de mens
jaargrenswaarde voor de bescherming van de

40 µg/m
50 µg/m

24 uur

gezondheid van de mens
jaargrenswaarde voor de bescherming van de

3

kalenderjaar

kalenderjaar

uurgrenswaarde voor de bescherming van de

daggrenswaarde voor de bescherming van de

3

3

ezondheid van de mens
,

maximum 35 keer per kalenderjaar te

streefwaarde: 25 1,1q/m

daggrenswaarde voor de bescherming van de
gezondheid van de mens

3

Vanaf 1/1/2015
kalenderjaar

Grenswaarde: 25 µg/m

3

20% op 01/01/2009 en daarna geleidelijk te
verminderen tot 0% op 1 januari 2015

Met betrekking tot fijn stof kan vermeld worden dat het voldoen aan de grenswaarden niet
betekent dat er geen gezondheidseffecten kunnen zijn . Voor fijn stof is immers aangetoond dat
er geen onderste concentratie bestaat waarbij geen gezondheidseffecten meer optreden .
Vooral de kleinere fracties van het PM10 en de samenstelling bepalen in belangrijke mate de
gezondheidsimpact van stof. Voor fijn stof moet bijgevolg gestreefd worden naar de laagst
mogelijke concentratie zelfs als aan de kwaliteitsdoelstellingen voldaan is.
Voor fijn stof (PM 10) wordt de Europese grenswaarde van 40 µg/m 3 als daggemiddelde
3
gehanteerd. Tegen 2015 kan deze norm verstrengd worden tot 20 µg/m . De WHO stelt voor
3
PM 10 eveneens een doelstelling voorop van 20 µg/m .
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14.2.2

Beschrijving referentiesituatie

14.2.2.1 Algemene luchtkwaliteit in het studiegebied
De algemene luchtkwaliteit in de ruimere omgeving van het plangebied wordt bepaald aan de
hand van het geoloket VMM. In dit geoloket wordt de luchtkwaliteit in Vlaanderen
gebiedsdekkend benaderd op basis van meetresultaten in de meetstations en een
interpolatiemethode. Er wordt enkel gefocust op de concentraties van N0 2 en PM 10 omdat het
naleven van de Europese grenswaarden voor deze verontreinigende stoffen het meest kritiek
zijn in Vlaanderen. Het geoloket maakt gebruik van de RIO-Carine interpolatietechniek die
gebruik maakt van satelliet-landgegevens (CORINE data set). De techniek laat toe de
luchtverontreiniging te schatten op plaatsen waar geen metingen gebeuren. Via deze methode
berekende de VMM voor elke roostercel (4x4 km) in Vlaanderen een jaargemiddelde
concentratie. De berekeningsmethode kan echter een over- of onderschatting geven op
bepaalde plaatsen.
De interpolatiekaarten bevatten gemiddelde waarden over de laatste drie jaar. De luchtkwaliteit
in de periode 2007 - 2009 wordt weergegeven in onderstaande tabel.

A
B

C
R

L

Molen veld
Bero
Stone
Reservatiestrook
Berqstraat

24,9
24,9
24,9
24,9
24,9

25
25
25
25
25

--·-----

17
17
17
17
17

--

17,1
17,1
17, 1
17, 1
17, 1

.

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

De VMM berekende ter hoogte van het plangebied een achtergrondwaarde van 24,9 µg/m

3

•

De

3

jaargrenswaarde van 40 µg/m wordt in het 4x4 km-hok, waarin alle planelementen zijn gelegen ,
gerespecteerd.

Fijn stof

De achtergrondwaarde voor fijn stof (PM,o) bedraagt ter hoogte van het plangebied 25,0

(PM,o)

µg/m Deze waarde is kleiner dan de jaargrenswaarde van 40 µg/m 3, zodat in het plangebied de

3

daggrenswaarde voor PM,o gerespecteerd wordt.
Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde bedraagt conform de interpolatiekaarten in
het studiegebied 17. De grenswaarde van maximum 35 overschrijdingen wordt in het studiegebied
gerespecteerd.
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Fijn stof (PM2,s)

Volgens CAR-Vlaanderen bedraagt de jaargem iddelde achtergrondconcentratie voor PM2.s in het
3
3
plangebied ca . 17 µg/m . De luchtkwaliteitsdoelstelling van 25 µg/m wordt in de actuele situatie
gerespecteerd.

14.2.2.2 Luchtkwaliteit langs de wegen in de referentiesituatie
De belangrijkste lokale bron voor luchtverontreiniging in het plangebied is de A12. De impact
van het wegverkeer neemt snel af in functie van de afstand. Op een afstand van enkele
honderden meters wordt bij deze wegen geen aantoonbare impact meer verwacht.
Uitgaande van de grote verkeersintensiteiten worden op macroniveau de A12 en de N16 als
belangrijkste wegen geselecteerd . In de onmiddellijke omgeving van de A12 worden
overschrijdingen van de luchtkwaliteitsdoelstellingen voor NO 2 en PM 10 verwacht.
De luchtemissies van het wegverkeer worden vooral bepaald door het totale aantal voertuigen
en het aandeel vrachtverkeer. Daarnaast spelen ook de rijsnelheid en de rijdynamiek een rol.
Een overzicht van de berekende immissieconcentraties in de referentiesituatie langs de
geselecteerde wegen is opgenomen in onderstaande tabel. Voor de berekeningen werd
uitgegaan van de verkeersintensiteiten zoals ze door de discipline mobiliteit werden aangereikt.
Deze gegevens hebben betrekking op aantallen gedurende de ochtendspits (08h00 -09h00) . In
de discipline lucht werden deze gegevens omgerekend naar etmaalgegevens met behulp van
de 'rekentaal omzetting intensiteiten' (Dienst Lucht) . De berekende etmaalintensiteiten werden
ingevoerd in het rekenmodel CAR Vlaanderen v2.
Tabel 14-3: Huidige situatie. Overzicht van de immissieconcentraties voor NO2, PM10 en PM2,5 langs

2

dingen uur-

middelde

(l:!g/m3)

gemiddelde

(l:!g/m3)

grenswaarde

N12 ten zu iden van de N16

45,8

0

26,8

17

N12 ten noorden van de N16

62,5

3

36,9

38,1

0

26,7

3 N16

1

§:i
16

(1:!g/m3

18,9

:J

25,1
18,8
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Bij toetsing van de berekende immissieconcentraties aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen blijkt
dat:
De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde van NO 2 (40 µg/m 3 ) langs de A12
overschreden wordt. Langs de N16 wordt de grenswaarde nipt gerespecteerd.
3
Het aantal overschrijdingen van de uurgrenswaarde voor NO 2 (200 µg/m ) bedraagt langs
3
alle wegvakken minder dan 18. De kwaliteitsdoelstelling van 200 µg/m die slechts-18 keer
per jaar mag overschreden worden, wordt langs alle geselecteerde wegen gerespecteerd.
De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde voor PM 10 (40 µg/m 3 ) wordt langs
al le wegvakken gerespecteerd.
- Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor PM 10 (50 µg/m 3 ) is langs het
noordelijk deel van de A12 groter dan 35. De daggrenswaarde voor PM 10 wordt langs dit
wegvak niet gerespecteerd.
De grenswaarde voor PM 2 ,5 wordt in de actuele situatie langs het noordelijk deel van de N12
3
juist niet gerespecteerd. De jaargemiddelde concentratie bedraagt 25, 1 µg/m tegen een
3
grenswaarde van 25 µg/m .
De overschrijding van de luchtkwaliteitsdoelstelling voor NO 2 langs de A 12 doet zich voor over
een afstand van ca. 90 m.
14.2.2.3 Impact gebouwenverwarming
Het plangebied wordt niet gekenmerkt door een uitermate dichte bebouwing met zeer
aanzienlijke verwarmingsem issies gekoppeld aan lage schouwen. De impact op de actuele
luchtkwaliteit wordt als relatief beperkt aanzien t.o.v. van de impact van het verkeer. Dit aspect
van emissies wordt niet verder uitgewerkt.
14.2.2.4 Impact bedrijfsemissies
In en nabij het studiegebied liggen een aantal bedrijven die door hun emissies mogelijk een
impact hebben op de plaatselijke luchtkwaliteit. De aard en de grootte van deze bedrijven is
echter niet van die aard dat de impact van de emissies zeer aanzienlijk is. De realisatie van het
plan zal een kleine toename van deze emissies tot gevolg hebben.
14.2.2.5 Detailbeschrijving
De emissies en immissies per planelement besproken in onderstaande tabel. .
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verkeersemissies.
In
de
referentiesituatie zijn deze echter zeer
beperkt.
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Bn 1s:3el

De zone bestaat momenteel vooral uit
agrarisch gebied . Emissiebronnen zijn
in dit planelement vrijwel
niet

De aanwezige bedrijven zorgen voor
emissies
en
industriële
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Bruss~I

Emissies

<- -

(- ·-

aanwezig.

Bn1s~QI

De zone is momenteel bestemd als
bedrijvenzone.
Naast
industriële
emissies genereert het planelement in
de huidige situatie ook verkeersemissies . Door de aard van de

I Emissiebronnen zijn in dit planelement
vrijwel niet aanwezig .

bedrijvigheid en de grootte van het
planelement zijn
deze
emissies
beperkt.
immissies

Het

achtergrondniveaus

voor

Het

NO2,

PM10
en
PM2,s
bedragen
3
respectievelijk 20, 22 en 16 µg/m • De
zone strekt zich langgerekt uit langs de
A12 waardoor de achtergrondwaarden
plaatselijk verhoogd worden door de
em issies van de A12. Tot een afstand
van ca. 70 m wordt de luchtkwaliteitsdoelstelling voor NO2 overschreden. De bijdrage van de A12 aan de
fijn stofconcentratie ter hoogte van het
planelement is gering als gevolg van
een lagere emissie. T.o.v. de A12
bevindt de site zich windopwaarts
t.o.v.de overheersende windrichting (Zz:-N). Hierdoor is de invloed van de
A12 qerinqer

achtergrondniveaus

voor

NO2,

PM10 en PM2,s
bedragen respec3
tievelijk 20, 22 en 16 µg/m •
Alleen in de zuidwestelijke hoek van
het
planelement
kan
de
immissieconcentratie van NO2 licht
verhoogd zijn als gevolg van de
1

aanwezigheid van de A 12.

Het

achtergrondniveaus

voor

NO2,

PM10
en
PM2,s
bedragen
3
respectievelijk 20, 22 en 16 µg/m . De
zone is gedeeltelijk gelegen langs de
A12 waardoor de achtergrondwaarde
van vooral NO 2 plaatselijk verhoogd
(ca. 70 m) is. De bijdrage van de A12
aan de fijn stofconcentratie ter hoogte

achtergrondniveaus voor NO 2,
PM10
en
PM2,s
bedragen
3
respectievelijk 20, 22 en 16 µg/m . De
zone is gelegen op iets grotere afstand
van de A 12 waardoor de invloed van
de A 12 geringer is.
Het

van het planelement is geringer. T.o.v.
de A12 bevindt de site zich
windopwaarts t.o.v. de overheersende
windrichting (Z-ZW). Hierdoor is de
invloed van de A 12 geringer
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Emissies

immissies

-

De weg voor de ontsluiting van de zones ten noorden van de spoorweg moet nog

De zone wordt beïnvloed door luchtemissies van de A 12. Het bestaande bedrijf

worden aangelegd , de exacte locatie is momenteel nog niet gekend . De weg zal

langs de Kruisweg zorgt mogelijk voor een kleine hoeveelheid industriële

aangelegd worden in landelijk gebied waar momenteel geen industriële emissies
aanwezig zijn. De zone wordt beïnvloed door de A 12 (verkeersem issies) en het
bedrijventerrein ten zuiden (industriële emissies)..

emissies.

De achtergrondn iveaus voor NO2, PM10 en PM2.s bedragen respectievelijk 20, 22
en 16 µg/m 3 . Op korte afstand van de A12 (tot ca. 90 m) kan de
achtergrondwaarde van NO2 verhoogd zijn. Ook de emissies van de het

Het achtergrondniveaus voor NO2, PM, o en PM2.s bedragen respectievelijk 20, 22
3
en 16 µg/m . Op korte afstand van de N12 kan de achtergrondwaarde van NO2
verhoogd zijn . Bij overheersende zuidwestenwind worden de emissies van de
A1 2 naar dit planelement gevoerd . Deze zone beperkt zich tot ca. 90 m van de

bedrijventerrein te zuiden
achtergrondniveaus leiden.

kan

voor

een

lichte

verhoging

van

deze

A12.
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14.3 Effectbespreking ten opzichte van referentiesituatie
14.3.1

Methodologie

14.3.1.1 Luchtkwaliteit langs wegen
De wijzigingen in de luchtkwaliteit langs de wegen zijn een gevolg van de wijziging van de
verkeersintensiteiten in deze wegen. Verkeersemissies geven aanleiding tot verhoogde
immissieconcentraties langs de weg. De bijdrage van het gegenereerde verkeer aan de
immissieconcentraties langs de wegen wordt berekend met behulp van het computermodel
CAR-Vlaanderen 2.0. Meer details over de modellering met CAR Vlaanderen is opgegeven in
bijlage 14-1 .
14.3.1.2 Industriële emissies
De ontwikkeling van bedrijventerreinen zal aanleiding geven tot industriële emissies. Voor de
invulling van deze regionale bedrijvigheid worden gemengde en TOL-ondersteunende
activiteiten beoogd. Zuivere TOL-activiteiten worden niet vooropgesteld .
De emissies van het gemengd regionaal bedrijventerrein worden geschat met behulp van
emissiefactoren (zie onderstaande tabel) , de oppeNlakte van het bedrijventerrein en een
bebouwingsfactor. Er wordt aangenomen dat 50% van de oppeNlakte zal bebouwd worden.

industriële activiteit
logistieke activiteit

7,7
0,0145

0,5
0,0009

Op basis van de berekende emissies kan de bijdrage van de verontreinigende componenten
aan de luchtverontreiniging berekend worden. HieNoor wordt in principe het IFDMverspreidingsmodel van de VITO gebruikt. Dit rekenmodel wordt echter alleen uitgebreid
toegepast als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn opgenomen in
volgend selectieschema.
Selectieschema
Dispersieberekeningen worden uitgevoerd als voldaan wordt aan één van de onderstaande
voorwaarden :
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1. De door de overheid gemeten luchtkwaliteit voor een bepaalde luchtverontreinigende
stof in de omgeving van het plangebied bedraagt meer dan 80% van de
overeenkomstige luchtkwaliteitsnorm
Voor gegevens over de luchtkwaliteit in de omgeving wordt in principe beroep gedaan op de
interpolatieberekeningen van de VMM . De toetsing wordt als volgt doorgevoerd:
achtergrondwaarde
3
(µg/m )

grenswaarde
(µg/m3)

AG als percentale
van de GW

20
22
16

40
40

50%
55 %
64%

25

Het blijkt dat de huidige luchtkwaliteit lager is dan 80% van de luchtkwaliteitsnormen.

2. De totale atmosferische emissievracht van de verontreinigende stof is op jaarbasis
groter dan de drempelvrachten voor opname in het integraal milieujaarverslag (IMJV).
De drempelwaarden voor NO2 en PM10 bedragen respectievelijk 50 ton/jaar en 20 ton/jaar.
Als de emissies van het bedrijventerrein groter zijn dan deze waarden , worden
verspreidingsberekeningen uitgevoerd.
3. De verontreinigende stoffen met een hoog potentieel humaan-toxicologisch risico
worden altijd bestudeerd. Dit zijn de polluenten met volgende risicozinnen:
R40: carcinogene effecten zijn niet uitgesloten
R45: kan kanker veroorzaken
R46: kan erfelijke genetische schade veroorzaken
R48: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling
R49: kan kanker veroorzaken bij inademing
R60: kan de vruchtbaarheid schaden
R61 : kan het ongeboren kind schaden
Aan de bestudeerde luchtverontreinigende stoffen werden geen R-zinnen toegewezen.
Toetsing van de berekende immissiewaarden
Voor de luchtverontreinigende stoffen waarvoor verspreidingsberekeningen worden uitgevoerd,
kunnen immissieconcentraties berekend worden ter hoogte van belangrijke receptoren
(woonzones,
kwetsbare
receptoren
(ziekenhuizen ,
bejaardentehuizen ,.. . )
en
natuurgebieden, ... ). De bijdragen van het plan aan de immissieconcentraties worden getypeerd
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als verwaarloosbaar, beperkt, relevant of belangrijk conform het algemene significantiekader
lucht, opgenomen in onderstaande tabel.

-

Voor N02 hebben de berekende immissiebijdragen betrekking op:
Het jaargemiddelde;
- Percentiel 99,8: wat overeenkomt met het maximale 18 overschrijdingen per jaar van de
uurgrenswaarde (200 µgtm\
Voor PM 10 hebben de berekende immissiebijdragen betrekking op:
Het jaargemiddelde;
Percentiel 90,4: wat overeenkomt met 35 overschrijdingen per jaar van de daggrenswaarde
(50 µg/m3).
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de toetsingswaarden voor de
immissieconcentraties van N02 en PM10.
Tabel 14-5: Algemeen significantiekader lucht

emiddelde beretsemi~

siebijdrage XftQ/of aantaloyefschrijcnngen:

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

beperkte bijdrage

-1

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

belangrijke bijdrage

-2

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

zeer belangrijke bijdrage

-3

Opmerking PM,o bij stationaire bronnen:
------ --Voor PM 10 bij stationaire bronnen wordt g_etoetst aan het rekenkundig gemiddelde van 31 ,3 µg/m
Milderende maatregelen :
_ _ _____
_
j ~ e~ iddelde:

3

1

=> Score -1 (beperkte bijdrage):
onderzoek naar milderende maatregelen is minder
dwingend , tenzij de MKN in de referentiesituatie
reeds voor 80% is ingenomen
(link met milieugebruiksruimte)

=> Score -2 (belangrijke bijdrage):
milderende maatregelen moeten gezocht worden
in het MER met zicht op implementatie ervan op
korte termijn .

=> Score -3 (zeer belangrijke bijdrage):
milderende maatregelen zijn essentieel.
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X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten aantal overschrijdingen

beperkte bijdrage

-1

X > 5% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten aantal overschrijdingen

belangrijke bijdrage

-2

X > 20% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten aantal overschrijdingen

zeer belangrijke bijdrage

-3

=> Er wordt geen link met milderende maatregelen voorLink milderende maatregelen:

gesteld. De deskundige beoordeelt en rapporteert
de noodzaak aan milderende maatregelen

PM,o

jaargemiddelde

40

0,4 s bijdr < 1,2

1,2 s bijdr <4

bijdr 2:4

(µg/m' )

P9o,4 dagwaarden (*)

50

0,5 s bijdr < 1,5

1,5 s bijdr <5

bijdr 2:5

NO2

jaargemiddelde

40

0,4 s bijdr < 1,2

1,2 s bijdr <4

bijdr 2:4

(µg/m')

P99,a-uurwaarden(**)

200

2 s bijdr <6

6 s bijdr <20

bijdr 2:20

(*): P90,4 komt overeen met 35 overschrijdingen van de daggrenswaarde
(**): P99,8 komt overeen met 18 overschrijdingen van de uurgrenswaarde

14.3.2

Industriële emissies

De emissies van de bedrijventerreinen worden geschat op basis van de oppervlakte,
emissiefactoren (zie methodiek) en een bebouwingscoëfficiënt van 50% . Een overzicht van de
berekende emissies zijn weergegeven in onderstaande tabel. Hierbij wordt de totale
oppervlakte genomen van alle te ontwikkelen bedrijventerreinen (79 ha, macroniveau) . De
emissie van N0 2 voor de industriële activiteiten (gemengd regionaal) wordt dan bijvoorbeeld als
volgt berekend: 79 ha x 60% (industriële activiteit) *7,7 (EF) *50%(bebouwing) = 182 ton/jaar
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industriële activiteiten

182

15

lo_g_istieke activiteit

0,50

0,4

totaal

183

15

In onderstaande tabel wordt nagegaan of de berekende emissies in aanmerking komen voor
verspreidingsberekeningen met IFDM. Hiervoor wordt het tweede criterium van het
selectieschema (zie methodiek) toegepast:
Tabel 14-8: Noodzaak IFDM-berek

·

verontrein igende stof

em issie
(ton /Jaar)

drempelwaarde
IMJ V

stikstofdioxide, NO2

183

50

verspreidingsberekeningen

15

20

geen verspreidingsberekeningen

fi jn stof, PM10

toetsing

Uit de tabel blijkt dat de verwachte emissies van N0 2 groter zullen zijn dan de drempelwaarde
gehanteerd in het Integraal Milieu Jaarverslag, zodat voor deze verontreinigende stof
verspreidingsberekeningen worden uitgevoerd. Voor PM 10 is de totale emissie kleiner dan de
IMJV-drempelwaarde, zodat voor deze verontreinigende stof in principe geen
verspreidingsberekeningen noodzakelijk zijn. De berekende emissies van PM 10 zijn te laag en
zullen op immissieniveau slechts een "verwaarloosbare" bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit.
Milieu-impact van stikstofdioxide (N02}
De immissies van het bedrijventerrein werden berekend met het verspreidingsmodel IFDM van
VITO. De immissies werden berekend in een zestal receptorpunten rond het bedrijventerrein.
De berekende bijdragen aan de immissieconcentraties voor N0 2 zijn opgenomen in volgende
tabel 14-9. De ligging van deze receptorpunten is weergegeven in Figuur 14-1 . De nummering
in de figuur komt overeen met deze in de tabel.
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Tabel 14-9: Bijdragen de bedrijventerreinen aan de N02-immissieconcentraties ter hoogte van een aantal
recept

Londerzeel- Bergkapelstraa (1)1
Bergstraat (2)
Eeckhout (3)
Centrum Londerzeel (4)
Mechelsestraat (5)
Ramsdonk.@

-~v,~11

~t

-=== -=-=:.-·

N02 emiddeld

N02 P99 .8

x~

Y(m)

Û::!9/m3)

~

146588
146570
146143
145087
146141
147639

188599
188091
188001
188226
188533
189505

1,6
0,7
1,0
0,6
0,8
1,5

23
11
16

Lambert-coördinaten

woonzone

9

14
19

,--::=-=

-===:.,•

,'

=-:-:·:-

,-;~

,:.

::·:"

~- - - - - - 9 5 7 m

-'

'rY- ..

©_AG!V n.

Figuur 14-1: Ligging van de receptorpunten

Een beoordeling van de bijdrage ter hoogte van de belangrijke receptoren is weergegeven in
onderstaande tabel .
De bijdragen in de receptoren worden getoetst aan de volgende kwaliteitsdoelstelling:
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3

jaargemiddelde: 40 µg/m ;
3
99,8-ste percentiel van de uurwaarden: 200 µg/m .

gemiddelde
Londerzeel - Bergkapelstraat

1,6

3,9%

Bergstraat

0,7

1,7%

beperkt

Eeckhout

1,0

2,6%

beperkt

Centrum Londerzeel

0,6

1,5%

beperkt

Mechelsestraat

0,8

2,0%

beperkt

Ramsdonk

1,5

3,8%

belançirjjk

belangrijk

percentiel 99,8 van de uurwaarden
Londerzeel - Bergkapelstraat

23

11 ,7%

belangrijk

Bergstraat

11

5,5%

belangrijk

Eeckhout

16

8,2%

belangrijk

Centrum Londerzeel

9

4,5%

beperkt

Mechelsestraat

14

6,8%

belangrijk

Ramsdonk

19

9,5%

belançiriik

Uit de tabel blijkt dat:
- de bijdragen van N02 in alle beschouwde receptoren kleiner zijn dan de grenswaarden;
- de bijdragen van het plangebied aan de gemiddelde immissieconcentraties van N0 2 als
'beperkt negatief (-)' tot 'belangrijk negatief (--)' worden beoordeeld. De punten waar een
'belangrijke' bijdrage wordt berekend, zijn op korte afstand van de bedrijfsterreinen gelegen.
- de bijdragen in het plangebied aan de 99,8 percentiel zijn 'belangrijk' ter hoogte van de
meeste receptoren. Concreet wil dit zeggen dat de bijdrage aan de luchtverontreiniging bij
extreme meteorologische omstandigheden (vb temperatuurinversie) voelbaar zal zijn tot op
deze receptorlocatie. In het centrum van Londerzeel zal deze bijdrage beperkt zijn.
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14.3.3

Verkeersemissies

14.3.3.1 Macroniveau
De macrosituatie heeft betrekking op de toename van het aantal personenwagens en
vrachtwagens bij realisatie van 70 ha RO en 9 ha KMO. De immissieconcentraties op 10 m
afstand langs de N12 en de N16 zijn opgenomen in onderstaande tabel.

..

. ..

Tabel 14-11: Situatie op Macroniveau. Overzicht van de immissieconcentraties voor N02, PM10 en PM2,s langs

. .

-- ,-

.

1

PM10

N02

wegvak

PM2,s

jaarge-

aantal overschrij-

jaarge-

aantal overschriJ-

Jaarge-

middelde

dingen uur-

middelde

dingen dag-

middelde

(µg/ml)

gemiddelde

(µg/ml)

grenswaarde

(µg/mll

N12 ten zuiden van de N16

48,7

0

27,5

19

19,3

N12 ten noorden van de N16

63,2

3

37,1

§6.

25,2

N16

38,9

0

26,8

17

18,9

Bij toetsing van de berekende immissieconcentraties aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen blijkt
dat:
De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde van NO 2 (40 µg/m 3 ) langs de A12
overschreden wordt. Langs de N16 wordt de grenswaarde nipt gerespecteerd.
3
- Het aantal overschrijdingen van de uurgrenswaarde voor NO 2 (200 µg/m ) bedraagt langs
3
alle wegvakken minder dan 18. De kwaliteitsdoelstelling van 200 µg/m die slechts 18 keer
per jaar mag overschreden worden, wordt langs alle geselecteerde wegen gerespecteerd.
De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde voor PM 10 (40 µg/m 3 ) wordt langs
alle wegvakken gerespecteerd .
Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor PM 10 (50 µg/m 3 ) is langs het
noordelijk deel van de A12 groter dan 35. De daggrenswaarde voor PM 10 wordt langs dit
wegvak niet gerespecteerd.
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Tabel 14-12: Macrosituatie. Luchtkwaliteit langs de wegen . Vergelijking van de geplande situatie met de

Stikstofdioxide NO2
N12 ten zuiden van de N16
N12 ten noorden van de N16
N16

L

45,8

48,7

62,5

63,2

38, 1

-

38,9

J

7,3%
1,8%
2,0%

Fïn stof, PM,o
N12 ten zuiden van de N16

26,8

27,5

1,8%

N12 ten noorden van de N16

36,9

37,1

0,5%

0

N16

26,7

26,8

0,3%

0

Zeer fijn stof, PM2 s

-

N12 ten zuiden van de N16

18,9

19,3

1,6%

N12 ten noorden van de N16

25, 1

25,2

0,4%

0

N16

18,8

18,9

0,4%

0

Op macroniveau zal de bijdrage van N0 2 aan de verkeersimmissies 'belangrijk' zijn in het
zuidelijk deel van de N12. In het noordelijk deel en de N16 zal de bijdrage van het plan aan de
luchtkwaliteit langs de wegen 'beperkt' negatief zijn.
De bijdrage van het plan aan de immissieniveaus van fijn en zeer fijn stof zal beperkt tot
verwaarloosbaar zijn .
14.3.3.2 Mesoniveau
Bij de uitwerking op mesoschaal worden enkele scenario's beoordeeld. Deze scenario's worden
opgebouwd door combinaties van de ontwikkeling van de deelgebieden. Er worden drie
scenario's beschouwd, waarbij de laatste scenario nog opgesplitst wordt in 2 varianten.
- Deelgebied Noord: ontwikkeling planelementen A en D ten noorden van de spoorlijn;
- Deelgebied Zuid - beperkte invulling: ontwikkeling zone Bmin + Zone C + Zone L
- Deelgebied Zuid - maximale invulling: ontwikkeling zone Bmax + Zone C + zone L
o Variant 1: zonder toegang via Mechelsestraat
o Variant 2: met toegang via Mechelsestraat.
(zie hoofdstuk 6.2)
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14.3.3.2.1

Ontwikkeling deelgebied Noord

De impact langs een aantal wegen bij realisatie van de ontwikkeling van het deelgebied Noord
is weergegeven in onderstaande tabel. De wegen waar een verhoging van de
verkeersintensiteiten wordt verwacht zijn: Meerstraat, Weverstraat, Bessemstraat,
Oudemanstraat, Molenveld, Stuiverstraat en Londerzeelsesteenweg. Uit de tabel blijkt dat:
De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde van NO 2 (40 µg/m 3 ) langs geen
enkele van de geselecteerde wegen overschreden wordt .
3
Het aantal overschrijdingen van de uurgrenswaarde voor NO 2 (200 µg/m ) bedraagt langs
3
alle wegvakken minder dan 18. De kwaliteitsdoelstelling van 200 µg/m die slechts 18 keer
per jaar mag overschreden worden, wordt langs alle geselecteerde wegen gerespecteerd.
De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde voor PM 10 (40 µg/m 3 ) wordt langs
alle wegvakken gerespecteerd .
Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor PM 10 (50 µg/m 3 ) is langs geen
enkel wegvak groter dan 35. De daggrenswaarde voor PM 10 wordt gerespecteerd .
De bijdrage van NO 2 aan de luchtverontreiniging langs de geselecteerde wegen is conform
het significantiekader 'belangrijk' langs de parallelweg en Molenveld.
De bijdrage van PM 10 en PM 2 ,5 is 'verwaarloosbaar'.

•

. ,wegvak

... .

-

........ ...

..

jaarge-

jaargemiddelde

bijdrage

procen-

beoorde-

aantal overschrij-

middelde

achtergrond

N02

tuele

ling

dingen

(µg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

bijdrage

•

Meerstraat noord

20,4

19,9

0,5

1,3%

0

Meerstraat zuid

20,6

19,9

0,7

1,8%

0

Weverstraat

20,6

19,9

0,7

1,8%

0

Parallelweg

21 ,6

19,9

1,7

4,3%

0

Bessemstraat

20,0

19,9

0,1

0,3%

0

Oudemanstraat

20,4

19,9

0,5

1,3%

0

Molenveld

22,3

19,9

2,4

6,0%,

0

Stuiverstraat

20,3

19,9

0,4

1,0%

0

Londerzeelseweg

19,9

19,9

0,0

0,0%

0

Meerstraat noord

22, 1

22,0

0,1

0,3%

0

Meerstraat zuid

22,1

22,0

0,1

0,3%

0

Weverstraat

22, 1

22,0

0,1

0,3%

0

fijn stof, PM,o
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wegvak

jaarge-

jaargemiddelde

middelde

achtergrond

(µg/m

3

)

(µg/m

3

)

bijdrage
NO 2
(µg/m

3

)

procen-

beoorde-

aantal overschrij-

tuele

ling

dingen

bijdrage

Paralllelle weg

22,3

22,0

0,3

0,8%

Bessemstraat

22,0

22,0

0,0

0,0%

0
0

Oudemanstraat

22,1

22,0

0,1

0,3%

0

1

Molenveld

22,4

22,0

0,4

1,0%

0

2

Stuiverstraat

22,1

22,0

0,1

0,3%

0

Londerzeelseweg

22,0

22,0

0,0

0,0%

0

Meerstraat noord

16,0

15,9

0,1

0,4%

0
0

zeer fijn stof, PM2s

Meerstraat zuid

16,0

15,9

0,1

0,4%

Weverstraat

16,0

15,9

0,1

0,4%

0

Paralllelle weg

16,1

15,9

0,2

0,8%

0

Bessemstraat

15,9

15,9

0,0

0,0%

0

Oudemanstraat

16,0

15,9

0,1

0,4%

0
0

Molenveld

16,2

15,9

0,3

1,2%

Stuiverstraat

16,0

15,9

0,1

0,4%

0

Londerzeelseweg__

15,9

15,9

0,0%

0

14.3.3 .2.2

___M__ _

Ontwikkeling deelgebied Zuid - beperkte invulling

De impact van het plan bij een beperkte invulling van de ontwikkeling van deelgebied Zuid is
weergegeven in
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Tabel 14-14. Uit de tabel blijkt dat voor dit scenario:
- De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde van NO2 (40 µg/m 3 ) langs geen
enkele van de geselecteerde wegen overschreden wordt .
- De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde voor PM10 (40 µg/m 3 ) wordt langs
alle wegvakken gerespecteerd.
- De bijdrage van NO2 aan de luchtverontreiniging langs de geselecteerde wegen is conform
het significantiekader 'beperkt (-1 )' tot 'verwaarloosbaar (0)'langs de Parallelle weg en
Molenveld.
- De bijdrage van PM10 en PM2,5 is 'verwaarloosbaar'.
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Tisseltstraat

20,6

19,9

0,7

1,8%

Bergkapelstraat

20,0

19,9

0,1

0,3%

0

Londerzeelseweg

19,9

19,9

0,0

0,0%

0

Stuiverstraat

20,4

19,9

0,5

1,3%

Berkenlaan - Brusselsestraat

20,3

19,9

0,4

1,0%

Kerkhofstraat

20,7

19,9

0,8

2,0%

Westrodestraat

20, 1

19,9

0,2

0,5%

Nieuwenrodestraat

20,5

19,9

0,6

1,5%

0

Jan hammeneckerstraat

19,9

19,9

0,0

0,0%

0

Londerzeelsesteenweg
fïn stof, PM10

20, 1

19,9

0,2

0,5%

0

Tisseltstraat

22, 1

22,0

0,1

0,3%

0

Bergkapelstraat

22 ,0

22,0

0,0

0,0%

0

Londerzeelseweg

22,0

22,0

0,0

0,0%

0

Stuiverstraat

22,1

22,0

0,1

0,3%

0

Berkenlaan - Brusselsestraat

22, 1

22,0

0,1

0,3%

0

Kerkhofstraat

22,1

22,0

0,1

0,3%

0

Westrodestraat

22,0

22,0

0,0

0,0%

0

Nieuwenrodestraat

22 ,1

22,0

0,1

0,3%

0

Jan hammeneckerstraat

22,0

22,0

0,0

0,0%

0

Londerzeelsesteenweg
zeer fijn stof, PM2 s

22,0

22,0

0,0

0,0%

0
0

Tisseltstraat

16,0

15,9

0,1

0,4%

Berg kapelstraat

15,9

15,9

0,0

0,0%

0

Londerzeelseweg

15,9

15,9

0,0

0,0%

0

Stuiverstraat

16,0

15,9

0,1

0,4%

0

Berkenlaan - Brusselsestraat

16,0

15,9

0,1

0,4%

0

Kerkhofstraat

16,0

15,9

0,1

0,4%

0

Westrodestraat

15,9

15,9

0,0

0,0%

0

Nieuwenrodestraat

16,0

15,9

0,1

0,4%

0

Jan hammeneckerstraat

15,9

15,9

0,0

0,0%

0

Londerzeelsesteenweg

15,9

15,9

0,0

0,0%

0
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14.3.3.2.3

Ontwikkeling deelgebied Zuid - maximale invulling - variant 1

In onderstaande tabel is de beoordeling langs een aantal wegen gemaakt voor de maximale
invulling van deelgebied Zuid. De variant 1 heeft betrekking op de situatie zonder toegang via
de Mechelsestraat. Uit de tabel blijkt dat:
De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde van N0 2 (40 µg/m 3 ) langs geen
enkele van de geselecteerde wegen overschreden wordt .
De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde voor PM 10 (40 µg/m 3) wordt langs
alle wegvakken gerespecteerd.
De bijdrage van N0 2 aan de luchtverontreiniging langs de geselecteerde wegen is conform
het significantiekader 'beperkt (-1 )' tot 'verwaarloosbaar (0)'langs de Parallelle weg en
Molenveld.
De bijdrage van PM 10 en PM 2,5 is 'verwaarloosbaar' .

stikstofdioxide, NO2
Tisseltstraat

20,6

19,9

0,7

1,8%

Bergkapelstraat

20,0

19,9

0,1

0,3%

0
0

Londerzeelseweg

20, 1

19,9

0,2

0,5%

Stuiverstraat

20,6

19,9

0,7

1,,8%

Berkenlaan - Brusselsestraat

22,5

19,9

2,6

6,5%

Kerkhofstraat

22,9

19,9

3,0

7,5%

Westrodestraat

21 ,8

19,9

1,9

4,8%

Nieuwenrodestraat

21 ,1

19,9

1,2

3,0%

Jan hammeneckerstraat

20,2

19,9

0,3

0,8%

Londerzeelsesteenweg

22,2

19,9

2,3

5,8

0

fi"n stof, PM10
Tisseltstraat

22,1

22,0

0,1

0,3%

0

Bergkapelstraat

22,0

22,0

0,0

0,0%

0

Londerzeelseweg

22,0

22,0

0,0

0,0%

0

Stuiverstraat

22,1

22,0

0,1

0,3%

0

Berkenlaan - Brusselsestraat

22,4

22,0

0,4

1,0%

0

Kerkhofstraat

22,5

22,0

0,5

1,3%
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wegvak

jaarge-

jaargemiddelde

bijdrage

procentuele

beoorde-

middelde
(µg/m3)

achtergrond
(µg /m3)

NO2
(µg/m3)

bijdrage

ling

Westrodestraat

22,4

22,0

0,4

1,0%

Nieuwenrodestraat

22,2

22,0

0,2

0,5%

0

Jan hammeneckerstraat

22,1

22,0

0,1

0,3%

0

Londerzeelsesteenweg

22,4

22,0

0,4

1,0%

0

Tisseltstraat

16,0

15,9

0,1

0,4%

0

Bergkapelstraat

15,9

15,9

0,0

0,0%

0

(% norm )

zeer fijn stof, PM2s

Londerzeelseweg

15,9

15,9

0,0

0,0%

0

Stuiverstraat

16,0

15,9

0,1

0,4%

0

Berkenlaan - Brusselsestraat

16,2

15,9

0,3

1,2%

Kerkhofstraat

16,2

15,9

0,3

1,2%

Westrodestraat

16, 1

15,9

0,2

0,8%

0

Nieuwenrodestraat

16,1

15,9

0,2

0,8%

0

Jan hammeneckerstraat

16,0

15,9

0,1

0,4%

0

Londerzeelsesteenweg

16,2

15,9

0,3

~½

0

14.3.3.2.4

Ontwikkeling deelgebied Zuid - maximale invulling - variant 2

In onderstaande tabel is de beoordeling langs een aantal wegen gemaakt voor de maximale
invulling van deelgebied Zuid. De variant 2 heeft betrekking op de situatie met toegang via de
Mechelsestraat. Uit de tabel blijkt dat er voor N0 2 een 'belangrijke' verhoging ter hoogte van de
Berkenstraat-Brusselsestraat, Kerkhofstraat, Westrodestraat en Londerzeelsesteenweg . Voor
PM10 en PM2,s is de bijdrage langs deze straten verwaarloosbaar.

-··

wegvak

•

.

..

.

,-- -, -,

jaarge-

jaargemiddelde

middelde

achtergrond

(µg/m3)

(µg /m3)

Tisseltstraat

20,6

19,9

0,7

1,8%

Bergkapelstraat

20,8

19,9

0,9

2,3%

0

Londerzeelseweg

20,1

19,9

0,2

0,5%

0

Stuiverstraat

19,9

19,9

0,0

0,0%

bijdrage

procen-

beoorde-

NO2

tuele

ling

(µg/m3)

bijdrage

stikstofdioxide, NO2
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wegvak

jaarge-

jaargemiddelde

bijdrage

procen-

beoorde-

middelde

achtergrond

NO 2

tuele

ling

(µg/m 3 )

(µg/m 3 )

bijdrage

(µg/m

3

)

Berkenlaan - Brusselsestraat

22,5

19,9

2,6

6,5%

Kerkhofstraat

22,8

19,9

2,9

7,3%

Westrodestraat

21, 1

19,9

1,2

3,0%

Nieuwenrodestraat

21 , 1

19,9

1,2

3,0%

Jan hammeneckerstraat

20,2

19,9

0,3

0,8%

Londerzeelsesteenwe9

21,4

1~.!L-

1,5

3,8%

Tisseltstraat

22,1

22,0

0,1

0,3%

0

Bergkapelstraat

22,2

22,0

0,2

0,5%

0

Londerzeelseweg

22,0

22,0

0,0

0,0%

0

Stuiverstraat

22,0

22,0

0,0

0,0%

0

Berkenlaan - Brusselsestraat

22,4

22,0

0,4

1,0%

0

Kerkhofstraat

22,5

22,0

0,5

1,3%

Westrodestraat

22,2

22,0

0,2

0,5%

Nieuwenrodestraat

22,2

22,0

0,2

0,5%

0

Jan hammeneckerstraat

22,1

22,0

0,1

0,3%

0

Londerzeelsesteenweg

22,3

22,0

1,3

0,8%

0

Tisseltstraat

16,0

15,9

0,1

0,4%

0

Bergkapelstraat

16,0

15,9

0,1

0,4%

0

Londerzeelseweg

15,9

15,9

0,0

0,0%

0
0

0

Fïn stof PM,o

Zeer fijn stof, PM2 s

Stuiverstraat

15,9

15,9

0,0

0,0%

Berkenlaan - Brusselsestraat

16,2

15,9

0,3

1,2%

Kerkhofstraat

16,2

15,9

0,3

1,2%

Westrodestraat

16,1

15,9

0,2

0,8%

0

Nieuwenrodestraat

16,1

15,9

0,2

0,8%

0

Jan hammeneckerstraat

16,0

15,9

0,1

0,4%

0

Londerzeelsesteenwe9

16,1

15,9

0,2

1,2%

0

14.3.3.3 Detailbeschrijving
Een beschrijving van de luchtverontreiniging per planelement na de realisatie van het project is
weergegeven in onderstaand schema.
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Bru~c:;_

Wijziging luchtemissies

Als gevolg van de inrichting van een
zone voor bedrijvigheid zullen de
emissies van N02, PM10 en PM2.s
toenemen. Deze emissies zijn gering
en bedragen voor N02 en PM10
respectievelijk ca. 25 en 1,7 ton/jaar bij
volledige invulling. Daarnaast kunnen
ook
bedrijfsspecifieke
emissies
verwacht worden.
Als
gevolg
van
transport
en
tewerkstelling
zullen
ook
de
verkeersemissies toenemen. Deze
emissies zijn beperkt als gevolg van de
geringe grootte van het planelement.

-·

(-

~

Brus~el

Bmax
De realisatie van dit planelement zal
verkeersemissies en bedrijfsemissies
veroorzaken . Gezien de relatief grote
oppervlakte zal het aantal bedrijven vrij

i

Bnr~sPI

De emissies zullen in deze zone bij
realisatie toenemen . Deze toename zal
slechts beperkt zijn als gevolg van de
beperkte grootte.

-

i

Brusc:.el

De industriële- en verkeersem issies
zullen bij realisatie toenemen . Deze
toename zal slechts beperkt zijn als
gevolg van de beperkte grootte.
Windafwaarts t.o.v. de overheersende
windrichting
is
landbouwgebied
gelegen.

groot zijn en hiermee ook de
industriële
emissies
en
de
verkeersemissies . Deze industriële
emissies worden bij volledige invulling
voor N02 en PM10 respectievelijk op
137 en 8,9 ton/jaar geschat, maar is
afhankelijk van de aard van de
bedrijven "
Bmin
Als gevolg van de kleinere in te vullen
oppervlakte zullen de industriële
emissies en de verkeersemissies in dit
scenario kleiner zijn dan bij Bmax.

Wijziging luchtimmissies

Het achtergrondniveaus voor N02,
PM10 en PM 2.s bedragen respectievelijk
20; 22 en 16 µg/m3, zodat de
kwaliteitdoelstellingen gerespecteerd
worden . Als gevolg van de realisatie

Bmax
Het plan element is verder van de A 12
gelegen waardoor de achtergrondwaarden iets kleiner zullen zijn.
De
luchtkwaliteit zal
'belangrijk'

De verkeersgeneratie van dit deelplan
zal gering zijn, zodat de luchtkwaliteit
langs de wegen niet sterk zal afwijken
van de referentiesituatie.

van
dit
planonderdeel
zal
de
luchtkwaliteit langs de Meerstraat met
3
ca.
0,6
mg/m
stijgen .
De
bedrijfsactiviteiten zullen vrijwel qeen

toenemen langs de Berkenlaan ,
Brusselsestraat,
Kerkhofstraat;
Westrodestraat en de Londerzeelsesteenwe~.

Het planelement oefent bij de
overheersende ZW-wind mogelijk een
invloed uit op de woningen ter hoogte

De
verkeersgeneratie
van
dit
planelement zal relatief gering zijn ,
zodat de luchtkwaliteit langs de wegen
niet sterk zal afwijken van de
referentiesituatie.
Op een aantal individuele woningen
na, zijn In noordoostelijke richting geen
belangrijke receptoren gelegen.

van de Berqkapelstraat. Gezien de
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invloed hebben op de luchtkwaliteit in
de woonkernen .

De belangrijkste receptoren voor de
industriële emissies zijn de woningen

grootte van dit bedrijventerrein zal de
invloed gering zijn. Uiteraard wordt dit

lanos de Londerzeelseweo .

ook bepaald door de aard van de

Bmin

bedrijvigheid .

In dit scenario zal de luchtkwaliteit
langs alle geselecteerde straten
'beoerkt' tot 'verwaarloosbaar' ziin.

1'.- -

--:r
-~
Br11~~--:I

Wijziging luchtemissies

Wijziging luchtimmissies

R noord : De ontsluiting in noordelijke richting zal verkeersemissies veroorzaken.

Het deelgebied zal industriële en verkeersemissies veroorzaken. De industriële

Deze emissies zijn afhankelijk van de verkeersintensiteiten en de verdeling
ersonen-/vrachtvervoer.

emissies bedragen bij volledige invulling voor N02, PM10 en PM2,s maximaal
respectievelijk 14, 1,2 en 0,9 ton/jaar. De verkeersemissies zullen zich vooral

R Zuid: De ontsluiting in zuidelijke richting zal verkeersemissies veroorzaken die
afhankelijk is van de verkeersintensiteiten.

voordoen langs de N12, Bergstraat en de Bergkapelstraat. De emissies zullen
uiteraard afhankelijk zijn van de bedrijven die toegelaten worden.

R noord: De immissies van N0 2, PM 10 en PM 2,5 zullen verhogen in een zone van
ca. 30 m rond deze baan. In deze zone zïn een rece toren aanwezi .

De industriële emissies hebben de grootste invloed op de woningen langs de

R Zuid : De immissieconcentraties van N0 2, PM 10 en PM 2.5 zullen verhogen in een
zone van maximum 30 m rond de weg. De toegangsweg zal de

woningen liggen bij de overheersende ZW-wind immers windafwaarts van het
planelement. De emissies zijn echter beperkt zodat alleen bij extreme

Londerzeelsesteenweg ergens kruisen. Ter hoogte van deze kruising kan

weersomstandigheden mogelijk een invloed zal merkbaar zijn.

Bergstraat en ter hoogte van de Bergkapelstraat (belangrijkste receptoren). Deze

moçieliik een interferentie met woninçien (korter dan 30 m) aanwezio ziin.
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14.4 Effectbespreking tov ontwikkelingsscenario

.

.,

.

.

wegvak

.

.

jaarge-

jaargemiddelde

bijdrage

middelde

achtergrond

NO2

procentuele

(µg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

bijdrage

oraIoxIae. NO

L

A12 ten zuiden van de N16
A12 ten noorden van de N16
N16

67,6
..§§, 7
36,2

J

L

19,9

.E__,7

J

119%

30,2

38,5

96%

23,3

12,9

32%

25%

fijn stof, PM10
A12 ten zu iden van de N16

31 ,8

22,0

9,8

A12 ten noorden van de N 16

38,3

30,6

7,7

19%

N16

26,3

24,0

2,3

5,8%

zeer fijn stof, PM2s
A12 ten zu iden van de N16

22,1

15,9

6,2

25%

A12 ten noorden van de N16

25,9

21 , 1

4,8

19%

N16

18,6

17, 1

__1á_

6%

3
jaarconcentratie (µg/m )
- -- -- - - - - -- -- ~
verontreinigende stof/wegvak

referentiesituatie

geplande
situatie

_
verschil

beoordeling
t.o.v.

t.o.v~norm
( 1/o)

significantiekader

Stikstofdioxide NO2
A12 ten zuiden van de N16
A12 ten noorden van de N16
N16

L

45,8
62,5
38,1

67,6

-

68,7

j

54,5%
15,5%

36,2

-4,8 %

12,5%

++

Fijn stof, PM,o
A12 ten zuiden van de N16

26,8

31 ,8

A12 ten noorden van de N16

36,9

38,3

3,5%

N16

26,7

26,3

-1 ,0%

A12 ten zu iden van de N16

18,9

22, 1

12,8%

A12 ten noorden van de N16

25,1

25,9

3,2%

N16

18,8

18,6

-0,8%

0

Zeer fijn stof, P M2s

0
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14.5 Milderende maatregelen
Voor een overzicht van het resterende effect na mildering wordt verwezen naar de
synthesetabel in hoofdstuk 24.4

14.5.1

Dwingende maatregelen

Voor de discipline lucht worden er op dit planniveau geen dwingende maatregelen noodzakelijk
geacht.

14.5.2

Aanbevelingen en suggesties

14.5.2.1 Industriële emissies
De industriële emissies van de bedrijventerreinen zullen een 'beperkte' bijdrage leveren ter
hoogte van de woningen in de Bergkapelstraat en Ramsdonk. Beide receptoren liggen ten
noordoosten van de zuidelijke geplande bedrijventerreinen, d.i. windafwaarts de overheersende
zuidwestenwinden .
De immissies kunnen verminderd worden door de ingenomen oppeNlakte van de
bedrijventerreinen te verkleinen (minder bedrijven), de aard van de bedrijven (geen
verontreinigende bedrijven) en een zonering toe te passen waarbij de meest verontreinigende
bedrijven zuidelijk worden voorzien (verder van de woonzones waar de hoogste bijdragen aan
de immissieconcentraties verwacht worden) .
14.5.2.2 Verkeersemissies
In de huidige situatie worden de jaargemiddelde luchtkwaliteitsdoelstellingen voor NO 2 en fijn
stof langs de A 12 overschreden . Door de realisatie van het plan nemen de verkeerintensiteiten
toe en hiermee gepaard zal de luchtkwaliteit langs de wegen in principe eveneens afnemen.
Ten aanzien van de luchtkwaliteit worden een aantal autonome ontwikkelingen verwacht:
- Dal ing van het achtergrondniveau als gevolg van strengere em issienormen, die kaderen in
de NEG-doelstellingen. Waarschijnlijk worden de NEG-doelstellingen tegen 2020 nog
verstrengd, waardoor de emissies verder moeten gereduceerd worden ;
- Verlaging van de emissies van voertuigen als gevolg van strengere Europese normen.
Hierdoor nemen de emissies af, tenzij deze verstrenging de verwachte toename van het
verkeer niet compenseert.
Bij een efficiënte aansluiting van de bedrijventerrein op de A12 zullen de verkeersintensiteiten
in de straten met veel bewoning beperkt worden, waardoor ook de luchtkwaliteit niet significant
zal wijzigen .
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Tenslotte zal ook een kleinere oppervlakte van de effectieve bedrijventerreinen (zie minimale
en maximale invulling van bedrijventerreinen) leiden tot een verlaagde verkeersemissies.
effectgroep

effect

Milderende maatregel

resteffect

Aangezien de bijdragen van het plan aan de PM10 concentraties beperkt zijn, zullen ook de bijdragen aan de PM 2 .s
immissieconcentraties beperkt zijn .
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15 Bodem
15.1 Afbakening van het studiegebied
Structuurwijziging en profielwijziging treden zeer plaatselijk op, nl. daar waar de werken worden
uitgevoerd. Het studiegebied beperkt zich voor deze effectgroepen dan ook tot het plangebied,
zijnde de verschillend planelementen , zelf. Bodemzetting kan echter op grotere schaal optreden
ten gevolge van een belangrijke langdurige belasting of ten gevolge van de ontwatering van
een slappe samendrukbare laag. Rekening houdend met het huidige planniveau, kan op heden
nog niet gezegd worden of er bemaling nodig is. Indien bemaling noodzakelijk is, dient het
studiegebied dan ook uitgebreid te worden met de invloedsstraal van deze bemaling . Het
studiegebied kan zich hierbij dan ook in de ru imere omgeving uitstrekken.

15.2 Beschrijving referentiesituatie
15.2.1

Algemeen

• Topografie
Het plangebied behoort topografisch tot een oostelijke uitloper van de Vlaamse Vallei. Het
maaiveld binnen de verschillende planelementen schommelt tussen +8,5 en +17 mTAW. De
topografie neemt toe van noord naar zuid.
• Geologie
Uit de resultaten van boorstaten uitgevoerd t.h.v. en in de omgeving van de planelementen
(dov.vlaanderen .be) blijkt de volgende geologische opbouw:
- De Quartaire deklaag heeft een gemiddelde dikte van 4 tot 18 m. Deze deklaag is
opgebouwd uit zand en zandleem .
- Onder deze deklaag dagzomen volgende tertiaire afzettingen :
o Formatie van Maldegem: Lid van Asse: 7 tot 12 m, klei
o Formatie van Maldegem: Lid van Wemmel : ca. 5 m, zand
o Formatie van Lede: ca. 10 m, zand
De tertiaire bodemkaart toont echter een ander beeld, nl. dat de dagzomende tertiaire lagen in
het studiegebied bestaan uit de Formatie van Maldegem, Lid van Ursel, en de Formatie van
Maldegem, Lid van Onderdale (noordelijke rand) .
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• Bodemgesteldheid
Het plangebied behoort tot de Vlaamse Zandstreek. Binnen de verschillende planelementen
komen voornamelijk droge tot natte zandleembodems voor. Plaatselijk komen vochtig zand en
antropogene bodems voor (Zie Kaart 15-1 ).
•
Bodemkwaliteit
De oriënterende bodemonderzoeken (OBO) , beschrijvende bodemonderzoeken (BBO) en
bodemsaneringsprojecten in en in de onmiddellijke omgeving van de planelementen worden
weergegeven op kaart 15-i .

1

Bron: www;OVAM.be
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15.2.2

Detailbeschrijving

<-·-

<- -

t'

~

~

Brussel

f'l_russel

<- -

<- -

~I

S,rys~l

S_russel

Topografie

- 8,5 à 13 mTAW.

Geologie

quartaire deklaag : ca. 16 m, zandleem .
tertiaire afzettingen :
- Formatie van Maldegem : lid van
Asse: ca. 8 m, klei
- Formatie van Maldegem: Lid van
Wemmel : ca. 5 m, zand

quartaire deklaag: ca. 4 m, zandleem .
tertiaire afzettingen :
- Formatie van Maldegem : lid van
Asse: ca. 8 m, klei
- Formatie van Maldegem : Lid van
Wemmel: ca. 10 m, zand

quartaire deklaag : ca. 15 m, zandleem .
tertiaire afzettingen :
- Formatie van Maldegem : Lid van
Asse: ca. 7 m, klei
- Formatie van Maldegem : lid van
Wemmel : ca. 10 m, zand

quartaire deklaag: ca. 18 m, zandleem .
tertiaire afzettingen :
- Formatie van Maldegem : Lid van
Asse: ca. 12 m, klei
- Formatie van Maldegem: lid van
Wemmel: ca. 3 m, zand

- Formatie van Lede: ca. 10 m, zand

- Formatie van Lede: ca. 12 m, zand

- Formatie van Lede: ca. 10 m, zand

- Formatie van Lede: ca. 10 m0 ~élrl_d __

- Vlaamse Zandstreek
- droge tot vochtige zandleembodems ,
plaatselijke antropogene bodems

- Vlaamse Zandstreek
- vochtig tot natte zandleembodems ,
plaatselijke antropogene bodems

- Vlaamse Zandstreek
- droge tot vochtige zandleembodems

- Vlaamse Zandstreek
- vochtig tot natte zandleembodems en
vochtig zand, plaatselijke antropogene
bodems

Geen bodemonderzoeken en geen
saneringsprojecten in het planelement
gekend .

Er is één bodemsaneringsproject in het
planelement gekend. (BSP : 17361 )

Bodemgesteldheid

Bodemkwaliteit

Er
zijn
drie
oriënterende
bodemonderzoeken in het planelement
gekend (OVAM-OBO 7126, 23238 en

1

1

-12 à 17 mTAW

Geen bodemonderzoeken en geen
saneringsprojecten in het planelement
gekend .

1

1

-12 à 15 mTAW

1 -

9 à 10,5 mTAW

27280
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Brus.;el

Noordelijke ontsluitin

Zuidelijke ontsluitin

Topoqrafie

- 10 à 12 mTAW

- 12 à 14 mTAW

Geologie

quartaire deklaag: ca. 16 m, zandleem . tertiaire afzettingen:

Bodemgesteldheid

12 à 14 mTAW
quartaire deklaag : ca. 9m , zand en leem .

- Formatie van Maldegem : Lid van Asse: ca. 8 m, klei

tertiaire afzettingen :

- Formatie van Maldegem : Lid van Wemmel: ca. 5 m, zand

- Formatie van Maldegem : Lid van Asse: ca. Sm, klei

- Formatie van Lede: ca . 10 m, zand

- Formatie van Lede: ca. >17m, zand

- Vlaamse Zandstreek
- vochtig tot natte zandleembodems en

- Vlaamse Zandstreek
1 -

vochtig tot natte zandleembodems

- Vlaamse Zandstreek
- droge tot natte zandleembodems , plaatselijke antropogene bodems

vochtiq zand
Bodemkwaliteit

Geen bodemonderzoeken en geen saneringsprojecten in het planelement
ekend .

Er zijn twee oriënterende bodemonderzoeken in het planelement gekend (OVAMOBO 6020 en 8930
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15.3 Effectbespreking ten opzichte van referentiesituatie
• Bodemzetting
Bodemzetting kan optreden als gevolg van langdurige belasting van de ondergrond door
bijkomende infrastructuren (gebouwen, wegenis, ... ) of ten gevolge van het ontwateren van een
slappe samendrukbare laag. Bodemzetting treedt dan ook voornamelijk op in klei- en
veenbodems en is sterk gekoppeld aan uitvoeringstechnische aspecten .
Het risico op bodemzetting is ondermeer afhankelijk van de samendrukbaarheid van de
ondergrond en de dikte van de grondlaag. Door de druk die de grondmassa op de ondergrond
uitoefent, kunnen er zettingen optreden en dit voornamelijk in de bovenste meters. Deze zetting
is permanent in de niet draagkrachtige lagen (o.a. veen) onder de ophoging. Het betreft een
langdurig proces dat over tientallen jaren loopt. Vaak zullen zettingen ten gevolge van
belangrijke grondwerken en grondwateronttrekking pas na de werken tot uiting komen.
Het studiegebied wordt gekenmerkt voor het voorkomen van droog tot nat zandleem . Plaatselijk
komen er antropogene bodems voor. Deze bodems zijn nagenoeg niet zettingsgevoelig zodat
het risico op zettingen als verwaarloosbaar (0) beoordeeld wordt.

15.4 Effectbespreking tov ontwikkelingsscenario
Binnen de discipline bodem worden er geen specifieke effecten verwachten ten gevolge van de
geplande ontwikkelingen .

15.5 Milderende maatregelen
Voor een overzicht van het resterende effect na mildering wordt verwezen naar de
synthesetabel in hoofdstuk 24.4

15.5.1

Aanbevelingen en suggesties

Vanuit het kader van duurzaamheid en duurzaam bouwen is het bij de ontwikkeling van de
verschillende planelementen aangewezen om te streven naar een gesloten grondbalans.
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16 Grondwater
16.1 Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied voor grondwaterkwantiteit (vernatting/verdroging) betreft de zone waarbinnen
de grondwaterstand wijzigt ten gevolge van de geplande ingrepen. De precieze afbakening van
het studiegebied is echter momenteel niet mogelijk aangezien dit onder andere afhankelijk is
van de uitvoeringstechnische aspecten bij de ontwikkeling van de verschillende planelementen .
Het studiegebied voor grondwaterkwaliteit is eveneens de ruime omgeving van het plangebied .
Via grondwaterstroming kan verontreiniging ten gevolge van calamiteiten immers verspreid
worden naar de ruimere omgeving van het plangebied.

16.2 Beschrijving referentiesituatie
16.2.1

Algemeen

• Beschrijving watervoerende lagen
De freatisch watervoerende laag wordt gevormd door het zandig materiaal van de Quartaire
deklaag (Quartair Aquifersysteem - code 0152). De onderliggende afgesloten watervoerende
laag wordt gevormd door de Formatie van Maldegem, meer bepaald het Lid van Wemmel
(Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem - code 0611 ).
Beide watervoerende lagen worden van elkaar gescheiden door de kleiafzettingen van de
formatie van Maldegem, meer bepaald het Lid van Asse (Bartoon Aquitardsysteem - code
0505).
• Beschrijving grondwaterkwetsbaarheid
Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart kan het plangebied in twee verdeeld worden:
noordelijk deel : zeer kwetsbaar - Ca1 : de bovenste watervoerende laag bestaat uit een
zandlaag, die niet bedekt is door een beschermende deklaag of bedekt is met een
onverzadigde zone van minder dan 10 m;
zuidelijk deel: weinig kwetsbaar - Cc: de bovenste watervoerende laag bestaat uit een
zandlaag, die bedekt is door een beschermende kleideklaag .
• Grondwatertafel
In de omgeving van het plangebied komen een aantal meetpunten van het Grondwatermeetnet
(dov .vlaanderen.be) voor. Gezien de afstand tot de planelementen en differentiërende
omgevingskenmerken betreffen het echter geen relevante punten voor het voorliggend plan. De
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gegevens m.b.t. de grondwatertafel zijn gebaseerd op eventuele opmetingen van bij de
1
uitvoering van de boorstaten en sonderingen . Gezien de grote lokale verschillen komt dit aan
bod bij de detailbespreking.
• Grondwaterkwaliteit
Informatie m.b.t. de grondwaterkwaliteit wordt normaliter verkregen uit de gegevens van het
Grondwatermeetnet (dov.vlaanderen.be). Gezien de afstand tot de planelementen en
differentiërende omgevingskenmerken betreffen het echter geen relevante meetpunten voor het
voorliggend plan. Wel relevant zijn de bodemsaneringsprojecten (8SP) en beschrijvende
bodemonderzoeken
(880)
uit
de
databank
van
OVAM ,
die
gekende
grondwaterverontreinigingen omvatten. Deze kwamen reeds aan bod bij de bespreking van de
referentiesituatie bij de discipline bodem.

1

Dov.vlaanderen .be
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16.2.2

Detailbeschrijving

<-·-

<- -

i'

i
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Diepte qrondwatertafel

ca. 11 1 à 2,7 m-mv

ca. 0,5 à 1,8 m-mv

Grondwaterkwetsbaarheid

Ca1 - zeer kwetsbaar

- noordelijk deel: Ca1 - zeer kwetsbaar
- zuidelijk deel: Cc - weiniq kwetsbaar

lnfiltratieqevoeliqheid

infiltratieqevoeli

infiltratieqevoeli

Grondwaterwinningen

- 530 m•/jaar in de noordelijke rand

- 4.000 m'/jaar in de noordelijke rand

(zie Kaart 16-1)

voor de bewerking van natuursteen
- 6.000 en 80.000 op het bestaand
bedrijventerrein ten oosten van de

voor

ca. 0,5 à 5,7 m-mv

I Cc - weinig kwetsbaar
infiltratieqevoeliq

en 485 m•/jaar in de zuidelijke rand :
beide

~·

{

_B_ru~s:el

Brussel

BrussEI

--

<- -

groenteteelt,

- 200 en 285 m'/jaar in de noordelijke
rand voor gemengde landbouw

Brus~i=il

ca. 0,7 à 1,9 m-mv
Ca1 - zeer kwetsbaar

I infiltratieqevoeli

1-

geen grondwaterwinningen t.h .v. of
in de directe omgeving van het
plan element

bloementeelt en boomkwekerijen

A12
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<- -

il

Bru~st:1

noordelijke ontsluitinçi :

zuidelijke ontsluitin

Diepte çirondwatertafel

- ca. 0,7 à 1,9 m-mv

- ca. 0,5 à 1,8 m-mv

Infiltratiegevoeligheid

- deels infiltratiegevoelig

- overwegend Infiltratiegevoelig

- deels niet infiltratieçievoeli

- zuidelijke rand : niet infiltratieçievoeli

G rondwaterkwetsbaarheid

- Ca1 - zeer kwetsbaar

- ca. 0,5 à 5,7 m-mv

- noordelijk deel: Ca1 - zeer kwetsbaar

- Cc - weinig kwetsbaar

- zuidelijk deel: Cc - weiniçi kwetsbaar
Grondwaterwinningen

- geen grondwaterwinningen t.h.v. of
in de directe omgeving

1 -

250 en 500 m'/jaar resp . langs de

geen grondwaterwinningen t.h.v. of in

Patatestraat

planelement

en

de

de directe omgeving

van

het

Londerzeelsesteenwe
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16.3 Effectbespreking ten opzichte van referentiesituatie
16.3.1

Algemene effectbespreking

• Wijziging grondwaterkwantiteit
Tijdens de aanlegfase kan (tijdelijk) bemaling noodzakelijk zijn bij de aanleg van ondergrondse
niveaus. De impact van bemaling hangt samen met de mate waarin de grondwatertafel
verlaagd dient te worden, de bodemeigenschappen (hoe zandiger, hoe verder de invloedssfeer
van bemaling reikt) , de uitvoeringswijze van de bemaling (open of gesloten bouwput) en de
bemalingsduur. De impact van bemaling is m.a.w. sterk afhankelijk van de uitvoeringstechnische aspecten . Hoewel er momenteel geen concrete informatie voorhanden is met
betrekking tot de benodigde bemaling, wordt indicatief - aan de hand van de empirische formule
van Sichardt - de mogelijke invloedssfeer van bemaling begroot. Het intrekgebied van bemaling
kan echter groter zijn dan de berekende invloedsstraal. Daarom dient dit op projectniveau , eens
er meer informatie over de ondergrond en de benodigde grondwaterstandsverlaging
beschikbaar is, in detail bekeken te worden.
Bij de berekening van de invloedsstraal op planniveau wordt uitgegaan van een worstcase
scenario. Op basis van deze worst case wordt een globale beoordeling per planelement
weergegeven .

R = 3000 * s * .fk
Met:

R = invloedssfeer (m) .
s = beoogde grondwaterstandverlaging: er wordt hier aangenomen dat de werken tot
een maximale diepte van 4,5 m-mv (= 1 ondergronds niveau) plaatsvinden. Hiervoor
wordt een bemaling tot 5 m-mv noodzakelijk geacht.
k= doorlaatbaarheidscoëfficiënt (m/s): voor zandleemgronden varieert deze van 10-5 tot
10·5 mis.

0,5

4,5

1,0

4,0

42,7
38,0

1,5

3,5

33,2

2,0

3,0

28,5

2,5

2,5

23,7

3,0

2,0

19,0

3,5

1,5

14,2

4,0

1,0

9,5

4,5

0,5

4,7

5,0

0,0

0,0
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Rekening houdend met het voorkomen van grondwaterverontreinigingen in en in de
onmiddellijke
omgeving
van
het
plangebied,
kunnen
plaatselijk
aangepaste
bemalingstechnieken noodzakelijk zijn. Dit komt aan bod bij de bespreking van de effectgroep
grondwaterkwaliteit. Op planniveau worden geen bijkomende kwetsbare locaties aangeduid die
een aangepaste bemalingstechniek vereisen. Bouwkundig erfgoed en habitatrichtlijngebieden
liggen immers op ruime afstand van de plangebieden. Op projectniveau dient echter wel
nagegaan te worden of aangepaste bemalingstechnieken noodzakelijk zijn in functie van
omliggende infrastructuren (woningen , bedrijven, spoorlijn, wegenis, ... )
De mogelijke effecten tijdens de gebruiksfase houden voornamelijk verband met een gewijzigde
infiltratie ten gevolge van de ontwikkeling van bijkomende verhardingen . Het voorliggend plan
voorziet in de ontwikkeling van een bedrijventerrein over een verschillend aantal locaties met
een totale oppervlakte van ca. 70 ha (streefcijfer). De effecten op het grondwatersysteem
(gewijzigde infiltratie) worden voor het volledige plan als zeer significant negatief beoordeeld en
dienen gemilderd te worden door de infiltratiemogelijkheden te maximaliseren (zie ook
discipline oppervlaktewater).
Effectbeschrijving
Beperkte of tijdelijke wijziging over klein oppervlakte (< 10 ha)

Significantie
0

Beperkte of tijdelijke wijziging over matige oppervlakte (1 O - 25 ha)
Beperkte of tijdelijke wijziging over grote oppervlakte (25 - 50 ha)
Gevoelige of langdurige wijziging over matige oppervlakte (10- 25 ha)
Gevoelige of langdurige wijzig ing over grote~oppervlakte (> 50 ha)
Onder een beperkte wijziging wordt begrepen wijzigingen die gemilderd worden door:
het voorzien van infiltratiemogelijkheden ,
een sterke invloed op de grondwaterstand vanwege het oppervlaktewatersysteem .

In de detailbespreking wordt uitgegaan dat per planelement 70% van de afgebakende
oppervlakte verhard wordt.
• Wijziging grondwaterkwaliteit
Een wijziging in de grondwater- en bodemkwaliteit kan optreden ten gevolge van grondverzet,
calamiteiten en verspreiding van verontreinigingen als gevolg van bemaling.
Grondverzet en calamiteiten zijn sterk gerelateerd aan uitvoeringstechnische aspecten, die
op planniveau nog niet gekend zijn, en waarvoor strikte regelgeving van toepassing is.
Zoals reeds aangehaald in de nota voor publieke consultatie wordt dit hier dan ook niet
verder behandeld.
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Hetzelfde geldt in principe voor bemaling, maar de impact hiervan kan zich ver uitstrekken
en irreversibel zijn (irreversibele verspreiding van verontreinigingen). Binnen de
invloedssfeer van bemaling komen een aantal gekende verontreinigingen voor. Indien geen
maatregelen genomen worden en de bestaande verontreiniging zich ten gevolge van de
bemaling verder verspreid , wordt dit als een significant negatief(--) effect beoordeeld.
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16.3.2

Detailbespreking
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Wijziging grondwaterkwantiteit:
- bemaling

- invloedssfeer van ca. 37 m

- invloedssfeer van ca. 43 m

- invloedssfeer van ca. 43 m

- invloedssfeer van ca. 41 m

- bijkomende verharding:

- verharde oppervlakte: ca. 11 ,5 ha

- Bmax: ca. 61 ,6 ha en

- verharde oppervlakte: ca. 6,2 ha

- verharde oppervlakte: ca. 8,4 ha

- Bmin: ca. 23 ,6 ha
- matig tot significant negatief(-)

- Rekening houdend met opgegeven

1 -

verwaarloosbaar (0)

- verwaarloosbaar (0)

significantiekader:
- Bmax: zeer significant negatief(---)
Wijziging grondwaterkwaliteit

Indien bemaling noodzakelijk is en een grondwaterverontreiniging valt binnen de invloedstraal , dan bestaat het risico op verspreiding van deze
grondwaterverontreiniging . Dit wordt beoordeeld als verwaarloosbaar (0) (geen grondwaterverontreiniging binnen invloedsstraal gelegen) tot zeer significant negatief (-)Jgrondwaterverontreiniging binnen invloedsstraal gelegen) .
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(-

-

~'

--

Brl!s_sel

noordelijke ontsluitinci:

zu idelijke ontsluitinci :

Wijzigin$ grondwaterkwantiteit:

- invloedssfeer van ca. 41 m

- invloedssfeer van ca. 43 m

- invloedssfeer van ca. 43 m

- bemaling

- verharde oppervlakte 1: ca. 1 ha

- verharde oppervlakte: ca. 0,4 ha

- verharde oppervlakte: ca. 6,3 ha

- bijkomende verharding:
- verwaarloosbaar tot matici neciatief (0)
Wijziging grondwaterkwaliteit

1 -

verwaarloosbaar (0)

1 -

matig negatief (0

Indien bemaling noodzakelijk is en een grondwaterverontreiniging valt binnen de invloedstraal , dan bestaat het risico op verspreiding van deze
grondwaterverontreiniging. Dit wordt beoordeeld als verwaarloosbaar (0) (geen grondwaterverontreiniging binnen invloedsstraal gelegen) tot zeer significant negatief (-rondwaterverontreiniging binnen invloedsstraal gelecien).

1

Hierbij werd uitgegaan van een type wegprofiel van 10 m breed . De lengte van de noordelijke ontsluiting bedraagt ca. 950 m. De lengte van de zuidelijk ontsluiting bedraagt ca. 375 m. De volledige

oppervlakte wordt hierbij als verhard verondersteld.
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16.4 Effectbespreking tov ontwikkelingsscenario
Indien tijdens de aanlegfase van ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving van het
plangebied bemaling noodzakelijk is en deze gelijktijdig uitgevoerd wordt met de realisatie van
voorliggend plan, kunnen de invloedsstralen elkaar overlappen en versterken . Hierdoor kan de
invloedsstraal lokaal ruimer van omvang zijn .

16.5 Milderende maatregelen
Voor een overzicht van het resterende effect na mildering wordt verwezen naar de
synthesetabel in hoofdstuk 24.4

16.5.1

Dwingende maatregelen

•
Grondwaterkwantiteit
Het is essentieel om bij ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein de infiltratie te
maximaliseren . Maximale infiltratie dient dan ook een randvoorwaarde te zijn bij de
inrichtingsprincipes van de planelementen. Dit kan onder meer gerealiseerd worden door het
voorzien van voldoende buffervoorzieningen (individueel per perceel of gemeenschappelijk) ,
een voldoende ruim gedimensioneerd grachtenstelsel , aandacht voor het gebruik van
waterdoorlatend materiaal bij de inrichting van de planelementen , .. .
• Grondwaterkwaliteit
Indien grondwaterverontreiniging voorkomt binnen de invloedsstraal van bemaling zijn
maatregelen noodzakelijk om de verspreiding van de grondwaterverontreiniging te vermijden
door de invloedsstraal van bemaling te beperken. Aangepaste uitvoeringstechnieken zijn hier
noodzakelijk. Dit kan onder andere zijn:
- het uitvoeren van retourbemaling (bemalingswater terug laten infiltreren in de bodem),
- alternatieve uitvoeringswijzen zoals:
o het werken in natte kuip,
o het werken in een gesloten bouwput (secanspalen tot in het Lid van Asse (Formatie van
Maldegem)),
Indien de invloedsstraal van bemaling beperkt wordt, wordt, reken ing houdende met de
vigerende wetgeving, het effect op grondwaterkwaliteit als verwaarloosbaar beoordeeld.

16.5.2

Aanbevelingen en suggesties

Er worden geen bijkomende aanbevelingen geformuleerd.
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17 Oppervlaktewater
17 .1 Afbakening van het studiegebied
De verschillende planelementen omvatten of stromen af naar diverse waterlopen binnen het
Beneden-Scheldebekken, meer bepaald tot de deelbekkens 'Vliet' (westelijk deel) en 'Zielbeek'
(oostelijk deel) en de VHA-zones 'Molenbeek/Zijp' (westelijk deel) en 'Zielbeek/Bosbeek'
(oostelijk deel). Voor deze waterlopen wordt het studiegebied uitgebreid tot het stroomgebied
van deze waterlopen. De waterkwantiteit- en kwaliteit wordt besproken voor het ruimere
studiegebied, terwijl er wat betreft de structuurkwaliteit wordt toegespitst op het plangebied.

17.2 Beschrijving referentiesituatie
17.2.1

Algemeen

• Hydrografie
Het studiegebied is gelegen binnen het Beneden-Scheldebekken op de grens van de
deelbekkens 'Vliet' (westelijk deel) en 'Zielbeek' (oostelijk deel) en de VHA-zones
'Molenbeek/Zijp' (westelijk deel) en 'Zielbeek/Bosbeek' (oostelijk deel) (Zie Kaart 17-1).
Binnen het deelbekken 'Vliet' en de VHA-zone 'Molenbeek/Zijp' zorgen de Molenbeek (2de
categorie - 86013 - Zijp) en de Moorhoekbeek (3de categorie - 86027 - De Loop) voor de
afwatering van het plangebied. De Molenbeek ontspringt ten noorden van Brussegem
(Merchtem) en stroomt er in noordoostelijke richting door de dorpskern van Meise. Van daar
stroomt ze in noordelijke richting langs de woonkernen van Neerpoorten, lmde, Burcht
(Londerzeel), Londerzeel-Sint-Jozef en Liezele om ten noordoosten van Puurs uit te monden in
de Grote Molenbeek (A.6.02). De Moorhoekbeek is een zijloop van de Molenbeek die instaat
voor de afwatering van het gebied tussen de spoorlijn Gent-Mechelen, de A12 en het
woongebied van Londerzeel- Sint-Jozef.
Binnen het deelbekken 'Zielbeek' en en de VHA-zone 'Zielbeek/Bosbeek' zorgen de
Kouterbrugbeek (2de en 3de categorie - 86012 - Valkebeek-Westrodebeek), de Hagelboombeek
(2de en 3de categorie - 86011 ), de Plasbeek (3de categorie - 86007) en de Lei beek (2de en 3de
categorie - A.6.03.3 en 86005 - Zwarte Beek) voor de afwatering van het plangebied. De
Kouterbrugbeek, de Hagelboombeek en de Plasbeek staan in voor de afwatering van het
gebied ten zuiden en oosten van Londerzeel. Ze ontspringen t.h.v. de A12 en stromen in
(noord)oostelijke richting en monden ten westen van Kapelle-op-den-Bos uit in de Birrebeek
(1 51e en 2de categorie - B6003 - Zielbeek-Bosbeek-Bierbeek-St.Nicolausbeek). De Leibeek staat
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in voor de afwatering van het gebied tussen de woonkernen van Londerzeel , Londerzeel -SintJozef, Wolf, Breendonk en Drijkassei. Nabij de kruising van de N16 en de A12 mondt de
Lei beek eveneens uit in de Birrebeek. (zie Kaart 17-1 ).
Nagenoeg het volledige valleigebied van de Molenbeek is opgenomen in de watertoetskaart
(kaart 17-2) als mogelijk overstromingsgevoelig (bovenloop) en effectief overstromingsgevoelig .
Delen van de Birrebeek (bovenloop tot Tisselt), de Kouterbrugbeek (t.h .v. planelement B) en de
Leibeek
(benedenloop)
zijn
eveneens
aangeduid
als
mogelijk
en
effectief
overstromingsgevoelig. De Moorhoekbeek is grotendeels aangeduid als mogelijk
overstromingsgevoelig. De volgende oorzaken van deze overstromingen zijn gekend:
- zeer beperkte buffering op het bedrijventerrein Sarens (ten zuiden van Londerzeel) en
verzameling van het afstromend hemelwater van de A12 heeft wateroverlast op de
Molenbeek en de Kouterbrugbeek tot gevolg;
- t.h.v. de Bergstraat en de Westrodestraat sluiten bovendien een aantal (baan)grachten aan
op de riolering , waardoor de overstorten vaker in werking treden;
- opstapeling van slib en afval (te beperkte ruimingen) op de Molenbeek tussen de spoorweg
en de Maldersesteenweg waardoor de doorstroming gehinderd is;
- aankoppel ing van huishoudelijk afvalwater (t.h .v. Hof te Rode - Eversem) en andere
lozingspunten (voornamelijk t.h.v. de gemeente Willebroek), talrijke ophogingen (verlies
natuurlijke berging), verdiepen van grachten (versnelde afvoer), pompen van water op de
waterloop (t.h.v. de Bormstraat door de gemeente Kapelle-op-den-Bos) en versmalde
doorgang onder wegenis (t.h.v. Oude Spoorwegbaan) leiden tot wateroverlast in de vallei
van de Birrebeek;
- slechte doorstroming van de Hagelboombeek door lokale, slecht gelegde inbuizing met een
overstort t.h .v. het bestaande industrieterrein van Londerzeel.
• Oppervlaktewaterkwaliteit
De fysica-chemische en de biologische kwaliteit van de waterlopen in het studiegebied wordt
weergegeven aan de hand van de meetpunten van de VMM databank. In volgende tabel
worden de fysica-chemische (PIO) en de biologische (BBI) toestand van de waterlopen in het
studiegebied weergegeven.
De Prati-index (PIO) beschrijft de fysica-chemische toestand en geeft aan tot welke
kwaliteitsklasse het betreffende meetpunt behoort inzake zuurstofhuishouding . In het
studiegebied blijken de waterlopen algemeen matig verontreinigd tot verontreinigd te zijn
qua fysica-chemische oppervlaktewaterkwaliteit. Enkel de Diepvennen zijn niet
verontreinigd.
De Belgisch Biotische Index (BBI) beschrijft de biologische toestand en geeft aan tot welke
kwal iteitsklasse het betreffende meetpunt behoort op basis van de aanwezigheid van
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macro-invertebraten (soorten en aantal). De waterlopen in het studiegebied hebben een
matige tot zeer slechte biologische oppervlaktewaterkwaliteit.
Het studiegebied is grotendeels gelegen binnen het zuiveringsgebied Londerzeel. Het gehucht
De Berg wordt gezuiverd door de RWZI van Ruisbroek.
Zuiveringsgebied Londerzeel : RWZI, t.h.v. gehucht Blauwe Hoek, met een capaciteit van
9.450 IE (inwonersequivalent) loost op de Molenbeek;
Zuiveringsgebied Ruisbroek: RWZI, t.h.v. het industrieterrein aan de kruising van de N16
en de A12, met een capaciteit van 36.000 IE loost op de Birrebeek.
• Structuurkwaliteit
Enkel t.h.v. planelement B zijn een aantal niet geklasseerde waterlopen aanwezig . Het betreft
hier grachten die geprankt liggen op de perceelsgrenzen van de cultuurlanden. De huidige
structuurkwaliteit van de waterlopen binnen het planelement is slecht.

199/326

Molenbeek

-

232020
232000
231800

M oorh oekbeek

232100

Birrebeek

234300
234200

~

,91

2

4,38
4,86
3,71
U.:Z9-, 5,51 J ,!lL 4,28
3,96

236000

Plasbeek

237000

Diepvennen

237500

3,7

[ 5,28 _ 5,95_
5,3Ll

3,87

§,9l

_'J,77

_§,4~

6.38

5.60

~.z.3_J

3,7

~
1,13

J.filL-2.,95

55

5,5

4,9
6

- - - --

•••

3,2

3,9.

3,53

234180
Leibeek

4.08 r 4.:t9_
4,35

4,6
4,1
5,5

5

1

4

1

s1 niet verontreinigd (blauw), >1 - 2 aanvaardbaar (groen), >2 - 4 matig verontreinigd (geel), >4 - 8 verontreinigd (oranje), > 8 zwaar verontreinigd (rood)
•• 9-10 zeer goede kwaliteit (blauw), 7-8 goede kwaliteit (groen), 5-6 matige kwaliteit (geel), 3-4 slechte kwaliteit (oranje), 1-2 zeer slechte kwaliteit (rood)
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17.2.2

Detailbeschrijving

<- -

<- -

in

'Molenbeek/Zijp'

de
en

- Beneden-Scheldebekken
VHA-zone
deel bekken

'Zielbeek/Bosbeek' en deelbekken
waterlopen

Brussel

- Beneden-Scheldebekken

binnen

- Beneden-Scheldebekken

in de VHA-zone 'Molenbeek/Zijp' en

in de VHA-zone 'Zielbeek/Bosbeek'

en deelbekken 'Zielbeek'

deelbekken 'Vliet'

en deelbekken 'Zielbeek'

- geen

binnen het plangebied
- stroomt af naar de Hagelboombeek

waterlopen

binnen

plangebied
- stroomt af naar de Molenbeek

(NW) en de Kouterbrugbeek (ZO)

'Ziel beek'
- geen

Brussel

in de VHA-zone 'Zielbeek/Bosbeek'
- twee niet geklasseerde waterlopen

'Vliet'
- noordelijke rand in de VHA-zone

~

<J_.

Brussel

Beneden-Scheldebekken
grotendeels

j(

i<J.

~(

<J.
Brussel
Hydrografie

<- -

het

- geen

waterlopen

binnen

het

plangebied
- stroomt af naar de Leibeek via een
aantal niet geklasseerde waterlopen

het

plangebied
- stroomt af naar de Plasbeek (N) en
de Moorhoekbeek (Z
Overstromingsgevoeligheid
- thv. het planelement:
- stroomafwaarts:

- niet overstromingsgevoelig

- niet overstromingsgevoelig

- Plasbeekvallei is deels mogelijks

- Hagelboombeekvallei is vnl. nabij de

overstromingsgevoelig en de

monding in de Birrebeek effectief

Birrebeek is effectief

overstromingsgevoelig

overstromingsgevoelig
- Moorhoekbeek is mogelijks
overstromingsgevoelig en de
Molenbeek effectief

1 -

niet overstromingsgevoelig

- Molenbeek is effectief
overstromingsgevoelig

- niet overstromingsgevoelig
- Leibeek en bovenlopen zijn mogelijk
en effectief overstromingsgevoelig

- Kouterbrugbeekvallei is effectief
overstromingsgevoelig t.h.v. het
plan element
- Birrebeek is effectief

overstromingsgevoeli
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~

Brussel

Hydrografie

- Beneden-Scheldebekken

- Beneden-Scheldebekken

- in de VHA-zone 'Zielbeek/Bosbeek' en deelbekken 'Zielbeek'

- grotendeels in de VHA-zone 'Zielbeek/Bosbeek' en deelbekken 'Zielbeek'

- noordelijke ontsluiting: de Plasbeek

- noordwestelijke rand in de VHA-zone 'Molenbeek/Zijp' en deelbekken 'Vliet'

- zuidelijke ontsluiting : de Kouterbrugbeek

- geen waterlopen binnen het plangebied
- stroomt af naar de Molenbeek (NW) en de Hagelboombeek (Z en 0

Overstromingsgevoeligheid

noordelijke ontsluiting:

zuidelijke ontsluiting:

- thv. het planelement:

- beperkt mogelijk

- beperkt effectief

overstromingsgevoelig
- stroomafwaarts:

- Plasbeekvallei is deels mogelijks
overstromingsgevoelig
- Birrebeek is effectief
overstrominciscievoeli

- niet overstromingsgevoelig

overstromingsgevoelig
- Kouterbrugbeekvallei is deels
effectief overstromingsgevoelig
- Birrebeek is effectief

- Molenbeek is effectief overstromingsgevoelig
- Hagelboombeekvallei is vnl. nabij de monding in de Birrebeek effectief
overstromingsgevoelig

overstromingsgevoeli
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17 .3 Effectbespreking ten opzichte van referentiesituatie
17.3.1

Algemene effectbespreking

• Wijziging in oppervlaktewaterkwantiteit
Wijzigingen in de oppervlaktewaterkwantiteit kunnen optreden als gevolg van :
Lozen van bemalingswater: De impact van bemaling wordt zeer sterk bepaald door de
uitvoeringstechnische aspecten. Bovendien gaat het slechts om een tijdelijk effect dat geen
indirect onomkeerbare effecten teweeg brengt. Dit aspect wordt dan ook als niet relevant
beschouwd op planniveau (cfr. nota voor publieke consultatie) .
Verdrogende invloed op waterlopen die binnen de invloedssfeer van bemaling komen te
l.igg~n: Indien er waterlopen gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de bemaling kan
lokaal en tijdelijk een verlaagde waterstand optreden. Dit kan onomkeerbare effecten
teweegbrengen (bvb. voor de fauna en flora in en in de onmiddellijke omgeving van de
waterloop). Gezien de omvang van de invloedssfeer, doch het tijdelijke karakter van de
bemaling wordt dit als matig negatief(-) beschouwd.
Wijziging aan de doorstromingscapaciteit van waterlopen : Tijdens de gebruiksfase en de
aanlegfase kan de oppervlaktewaterkwantiteit wijzigen door het dwarsen/doorsnijden of het
verleggen van waterlopen, met een wijziging van het afvoergedrag en/of overstromingsregime of de bergingscapáciteit tot gevolg .
Binnen de planelementen komen slechts enkele grachten voor die instaan voor de lokale
afwatering. Over de wijze van de dwarsing of de verlegging van de waterlopen zijn op
heden geen gegevens voorhanden en worden daarom een aantal aanbevelingen
geformuleerd. Wanneer waterlopen worden gedwarst, kan de doorstromingscapaciteit
beïnvloed worden. De impact op de doorstromingscapaciteit is sterk afhankelijk van de
wijze waarop de dwarsing wordt ingericht en de lengte van het beïnvloede waterlooptraject.
De lengte van het beïnvloede waterlooptraject wordt best zo kort mogelijk gehouden . Voor
wat betreft de wijze van inrichting gaat de voorkeur uit naar overwelving in plaats van
inbuizing , waarbij voldoende ruime dwarssecties worden gebruikt. Indien de dwarssectie te
nauw wordt genomen, creëert dit stroomopwaarts problemen; te ruime dwarssecties zorgen
voor een te snelle waterafvoer en bijgevolg wateroverlast stroomafwaarts.
Indien de waterlopen verlegd worden , dient rekening gehouden worden met een
natuurtechnische inrichting ervan (zie verder) . Wanneer bij de concretisering van
voorliggend plan reken ing gehouden wordt met deze aanbevelingen wordt de impact van
een dwarsing en/of een verlegging van de waterloop als verwaarloosbaar (0) beschouwd .
Versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van bijkomende verharding : tijdens de
gebruiksfase treedt een wijziging in de afvoer van afstromend hemelwater op ten gevolge
van de toename aan verharde oppervlakte (bedrijfsgebouwen, parkeergelegenheid,
weginfrastructuur, ... ). Binnen het voorliggend plan wordt op zoek gegaan naar een
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bedrijventerrein met een bijkomende oppervlakte van ca.70 ha (worst case scenario). Ervan
uitgaand dat ca. 70 % van een bedrijventerrein effectief verhard wordt, komt dit neer op een
bijkomende verharding van ca. 49 ha.
Op basis van de volgende formule kunnen de piekafvoerdebieten van deze regenbuien, met
specifieke retourperiode en duur berekend worden:

Q=C * I * A
Waarbij :
Q = piekafvoerdebiet (I/s)
C = afvoercoëfficiënt (afhankelijk van de aard van verharding)
1= neerslagintensiteit (1/s/ha)
A = afstroomoppervlakte (ha)
Deze parameters worden als volgt ingevuld:
De afvoercoëfficiënt wordt vastgelegd op 0,9 en dit aangezien er vanuit kan gegaan
worden dat 10% van het hemelwater achterblijft op de wegenis en terug verdampt.
De neerslagintensiteit voor een regenbui met retourperiode 2, 5, 10, 20 of 50 jaar die
1
20 minuten duurt .
De verharde oppervlakte binnen een bedrijventerrein van 70 ha is ca. 49 ha.
De berekende resultaten worden weergegeven in de onderstaande tabel:
Tabel 17-2: Neerslagintensiteiten (1/s/ha), piekafvoer (in 1/s en m3 ) bij verschillende retourperiodes bij een

2
5
10
20
50

93,33
116,94
134,72
152,50
176, 11

4.116,00
5.157,25
5.941 ,25
6.725 ,25
7.766 ,50

4.939 ,20
6.188,70
7. 129,50
8.070 ,30
9.319 ,80

De realisatie van een bedrijventerrein van ca. 70 ha gaat gepaard met een aanvoer van ca.
7.770 I/s bij een retourperiode van 50 jaar. Dit stemt overeen met een totale afvoer van ca.
9.320 m3 aan afstromend hemelwater. Indien geen maatregelen worden getroffen om het
versneld afstromend hemelwater op te vangen, te bufferen en vertraagd af te voeren ,
veroorzaakt deze bijkomende volumes een extra belasting van het watersysteem , met
1

Intensiteit-Duur-Frequentie-gegevens voor Ukkel uit Extreme neerslag in Vlaanderen , de nieuwe IDF-curven , Afdeling

Water in samenwerking met het Koninklijk Meteorologisch Instituut.
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overstromingen tot gevolg. Er dient dan ook maximaal ingezet te worden op het vasthouden
van hemelwater ter plaatse om overstromingen maximaal te vermijden. Deze volumes
dienen in de eerste plaats in de mate van het mogelijke opgevangen worden in een
hemelwaterput, waarbij het eventueel hergebruikt kan worden bij het sanitair en/of de
bedrijfsprocessen. In tweede instantie dient maximaal geïnfiltreerd en gebufferd worden via
een open buffersysteem en kan erna vertraagd afgevoerd worden naar de verschillende
watersystemen in het studiegebied. Het is aangewezen om de afwatering te voorzien
richting Zielbeek/Birrebeek.Het effectieve buffervolume is verschillend bij de verschillende
planelementen . Dit komt aan bod bij de detailbespreking.
Verlies aan komberging door inname of doorsnijden huidige kombergingsgebieden : Lager
gelegen gronden kunnen een belangrijke waterbergingsfunctie hebben indien water er
tijdelijk kan opgevangen worden boven maaiveld, de zogenaamde komberging. Deze
bergingsfunctie speelt een belangrijke rol bij het opvangen en uitvlakken van piekdebieten
en bijgevolg het voorkomen van wateroverlast. Dit maakt dat wanneer dergelijke gronden
worden ingenomen bijkomende compenserende maatregelen moeten genomen worden .
Het verlies aan komberging is op schaalniveau van voorliggend planMER niet in detail te
bepalen per planelement. Hiertoe dient immers de lokale topografie, afwatering,
bodemgesteldheid, diepte van de grondwatertafel, .. . in detail onderzocht te worden
Om toch een beeld te kunnen vormen van het bergingsverlies, wordt gewerkt met de
gebieden die afgebakend zijn als effectief overstromingsgevoelig. Daarnaast wordt ook de
ligging van de planingrepen ten opzichte van het gehele afwateringssysteem en de
aanwezigheid van kombergingsgebieden in rekening gebracht. Belangrijk hierbij is de mate
waarin kombergingsgebieden en waterlopen voorkomen ter hoogte van de planelementen .
Geen enkel planelement is gelegen ter hoogte van een kombergingsgebied (effectief
overstromingsgevoelig gebied). Dit effect wordt dan ook als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld.
• Wijziging in fysica-chemische en biologische oppervlaktewaterkwaliteit
Verontreiniging van waterlopen kan optreden als gevolg van:
Verontreinigd afstromend hemelwater: Het afstromende hemelwater zal in het
oppervlaktewater terechtkomen . Hoewel volgens de code van goede praktijk van wegen
afstromend water als niet verontreinigd water mag worden aanzien , blijkt uit studies (CIW
2002) dat er allerlei verontreinigingen worden aangevoerd door het verkeer. Zo vormen
minerale olie, PAK's en zware metalen typische verontreinigingen die worden teruggevonden
ter hoogte van wegen. Daarnaast is een verhoogde zoutconcentratie ten gevolge van het
gebruik van strooizouten in de winter van belang . Bij onverharde bermen zal een deel van
deze verontreinigingen achterblijven in de bodem , het grondwater en de begroeiing. Zo komt
uiteindelijk slechts een gedeelte terecht in het oppervlaktewater. Een deel van deze
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vervuilende substanties zal bovendien bezinken en de waterbodem geleidelijk aan over
meerdere jaren gespreid vervuilen.
Ten gevolge van verkeer moet nog rekening gehouden worden met atmosferische depositie
van verontreinigde stoffen. De uitlaatgassen van voertuigen bevatten o.a. NOx, SO2 en roet.
NOx en SO2 dragen bij tot verzuring terwijl roetdepositie aanleiding kan geven tot aanrijking
met zware metalen en PAK's.
Daarnaast kunnen calamiteiten of verkeersongevallen optreden waarbij vervuilende stoffen in
het oppervlaktewater terechtkomen (olie, transport van gevaarlijke producten).
Het effect op de waterkwaliteit wordt als matig negatief beoordeeld (-).
- Diffuse verontreiniging door afstromend wegwater: Afstromend wegwater kan beladen zijn
met verontreinigende stoffen als zware metalen, polyclyclische koolwaterstoffen, en minerale
oliën. Deze stoffen komen voor een deel op het wegdek terecht, verwaaien voor een deel
naar de wegberm en de nabije omgeving en komen met afstromend hemelwater (run-off) in
de berm en mogelijks het oppervlaktewater terecht (CIW, 2002)1 .Uit deze studie blijkt dat
vooral dicht bij wegenis en tot een diepte van ongeveer 40 cm in de bodem sprake is van
verontreiniging. De afbreekbare fractie (oliën, deels PAK) wordt voor een belangrijk deel
omgezet. Op ongeveer 1Om afstand is de kwaliteit van de bodem vergelijkbaar met de
referentietoestand. Hoewel verwacht wordt dat meer mobiele verontreinigingen op langere
termijn kunnen uitlogen, is daar in de gerapporteerde onderzoeken nauwelijks sprake van.
Een belangrijk deel van deze verontreiniging wordt in de bodem vastgehouden zodat deze
niet in het oppervlaktewater terechtkomt. Indien afstromend wegwater terechtkomt in
langsgrachten of bufferbekkens kan de waterkwaliteit toch matig negatief beïnvloed worden .
Afstromend wegwater door een KWS-afscheider of een andere vorm van zuivering sturen
vooraleer het oppervlaktewater in waterlopen terechtkomt, kan deze invloed beperken.
De Molenbeek loopt door de drinkwaterwinning van de VMW. Rekening houdend met het feit
dat afstromend hemelwater niet rechtstreeks in de Molenbeek terechtkomt en een deel de
verontreiniging van potentieel verontreinigd hemelwater achterblijft in de bodem wordt de
impact op de drinkwaterwinning als verwaarloosbaar (0) beoordeeld.
- Productie en afvoer van afvalwater: Voor wat betreft sanitair afvalwater(= huishoudelijk) kan
gesteld worden dat het beleidsmatig kader via de 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd
rioleringsbeleid ' en aanvullingen samen met de codes voor goede praktijk een systeem
creëert waarin stedelijk afvalwater wordt verzameld en gezuiverd alvorens het terechtkomt in
het oppervlaktewater. Bij de realisatie van nieuwe gebouwen geldt hierbij de verplichting tot
aanleg van een gescheiden stelsel. Dit maakt dat over het algemeen de invloed op de
waterkwaliteit als verwaarloosbaar tot beperkt negatief (0/-) wordt ingeschat.
Bij het lozen van bedrijfsafvalwater in het oppervlaktewater zal de kwaliteit van het
bedrijfsafvalwater moeten voldoen aan de in Vlarem opgelegde voorwaarden (sectorale
1

Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). 2002. Afstromend wegwater.
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lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater) . De andere mogelijkheid is dat het
bedrijfsafvalwater in het rioleringsnetwerk geloosd wordt. Dit maakt dat geen effecten worden
verwacht op de waterkwaliteit van de ontvangende waterloop.
- Lozen van verontreinigd bemalinqswater: De effecten ten gevolge van een verspreiding van
bestaande grondwater- en bodemverontreinigingen via het bemalingswater worden
bestaande geacht aangezien er (in worst case scenario) een aantal gekende
verontreinigingen binnen de invloedsstraal van bemaling kunnen voorkomen. Indien
verontreinigd bemalingswater op een waterloop geloosd wordt kan deze verontreiniging zich
vrij snel verspreiden in het oppervlaktewater, hetgeen algemeen als significant negatief(--)
beoordeeld wordt.
- Optreden van calamiteiten: gezien calamiteiten gerelateerd zijn met de uitvoeringstechnische
aspecten (cfr. discipline bodem en grondwater) , worden ze niet op planniveau besproken .
Bijkomend geldt dat de effecten hiervan beperkt blijven bij het volgen van de relevante
wettelijke bepalingen .
• Wijziging in structuurkwaliteit
Bij de realisatie van wegenis kunnen globaal twee effecten op de structuurkwaliteit
onderscheiden worden:
- Een wijziging in structuurkwaliteit kan optreden wanneer een waterloop langsheen of ter
hoogte van de planelementen loopt. Deze waterlopen kunnen gedwarst of heringericht
worden . De verschillende waterlopen volgen op heden de perceelsgrenzen van de akkers en
weilanden. De huidige structuurkwaliteit is dan ook relatief laag.
- Daarnaast kan er een buffersysteem/waterinfrastructuur aangelegd worden binnen het
nieuwe bedrijventerrein. De volgende aanbevelingen worden geformuleerd om de potenties
inzake structuurkwaliteit optimaal te benutten:
o behoud/aanleg van een open waterloop/bufferbekken ,
o overwelving van de waterlopen enkel waar strikt noodzakelijk,
o vrijhouden van de oevers,
o natuurvriendelijke inrichting,
o kwaliteitsvolle inrichting 'kruispunten weg - waterloop.
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17.3.2

Detailbespreking
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- ca. 23,6 ha

- ca. 6,2 ha

- ca.8,4 ha

- ben odigde buffer (T=50 jaar) :

- ca. 2.187 m•

- ca. 11.716 m•

- ca. 4.489 m•

- ca. ·1.180 m•

- ca. 1.598 m•

- overstromingsgevoeligheid:

- mogelijk en effectief
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- mogelijk en effectief
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overstromingsgevoelig

overstromingsgevoelig
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- matig negatief(-)
- matig tot significant negatief(-/--)

- Bmax: significant negatief(--)
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17.4 Effectbespreking tov ontwikkelingsscenario
Binnen het deelbekkenbeheerplan van de 'Vliet' en 'Zielbeek' zijn een aantal acties opgenomen
om de huidige wateroverlast van de waterlopen in het studiegebied (deels) te ontlasten. Het
betreft hier ondermeer waterbuffering t.h.v. het bedrijventerrein Sarens en de A12, GOG's op
de Birrebeek en een bufferbekken t.h.v. het bestaande industrieterrein van Londerzeel. Deze
ontwikkelingen verlichten de voorliggende milieubeoordeling slechts in beperkte mate.

17 .5 Mild erende maatregelen
17 .5.1

Dwingende maatregelen

Rekening houdend met het verwachte volume hemelwater dat afstroomt naar aanleiding
van de bijkomende verharde oppervlakte, dient voldoende ruim gedimensioneerde buffering
(in totaliteit minimaal 9.320m 3 indien 70ha bijkomende regionale bedrijvigheid wordt
gerealiseerd) voorzien te worden opdat het afwateringssysteem beperkt belast wordt. Het is
noodzakelijk om afstromend hemelwater maximaal binnen het plangebied op te vangen. De
buffersystemen dienen dan ook voorzien te worden binnen de plangebieden en mogen maw
geen bijkomende hypotheek leggen op de afwaarts gelegen landbouwgronden.
Buffervoorzieningen kunnen geïntegreerd worden in de groenbuffers. Een open
buffervoorziening die maximale infiltratie naar de ondergrond toelaat is noodzakelijk.
Afstromend hemelwater dient bijkomend maximaal hergebruikt worden binnen de
plangebieden (bv. in sanitaire toepassingen) alvorens het vertraagd afgevoerd wordt naar
de Zielbeek/Birrebeek.
Beperken van de invloedssfeer van bemaling (cfr. discipline grondwater) teneinde het
verdrogend effect op nabijgelegen waterlopen te beperken en het verspreidingsrisico van
gekende verontreinigingen tot een minimum te beperken. De gekende verontreinigingen
mogen niet binnen de invloedsstraal van bemaling vallen.
17.5.2

Aanbevelingen en suggesties

Voorkomen van calamiteiten door het treffen van voorzorgsmaatregelen en verantwoord
omgaan met vervuilende stoffen. Hiervoor is een vorm van 'good practice' nodig, waarbij
bedachtzaam omgegaan wordt met producten en stoffen.
De structuurkwaliteit van het buffersysteem kan verder geoptimaliseerd worden door
bijvoorbeeld variatie aan te brengen in de type dwarsprofielen.
Waar mogelijk overwelving van de waterloop in plaats van inbuizing.
Een kwaliteitsvolle inrichting 'kruispunten' weg - waterloop: voldoende ruime dwarssecties
zodat een vlotte doorstroming mogelijk is en voldoende buffervolume voorhanden is;
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-

-

voorzien van migratiemogelijkheden voor fauna langsheen de waterloop (voornamelijk
belangrijk langs waterlopen met een belangrijke ecologische functie - zie discipline fauna en
flora) .
De natuurvriendelijke inrichting van de eventueel aan te passen waterlopen.
Bij aanleg van nieuwe wegenis, afstromend hemelwater laten afstromen via de onverharde
randzone opdat diffuse verontreiniging van het oppervlaktewater vermeden wordt.
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18 Fauna en flora
18.1 Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied wordt afgebakend als het volledige gebied waarbinnen zich mogelijke effecten
voordoen ten gevolge van de werkzaamheden en/of de aanwezigheid van de nieuwe
infrastructuur. Het omvat bijgevolg, naast het plangebied , ook de gehele zone die onderhevig is
aan een gewijzigd geluidsklimaat, de zone tot waar zich mogelijks verdrogingseffecten
voordoen ten gevolge van bemalingen, de zone waar ecotoopverlies optreedt en de zone die
eventueel beïnvloed wordt door barrière-effecten.
Hoewel de effectbeoordeling zich toespitst op de verschillende planelementen is het belangrijk
om ook de globale context ervan te beschouwen. Habitatgebruik van soorten eindigt namelijk
niet aan de grens van het plangebied , maar ook milieueffecten kunnen zich ruimer dan het
planelement manifesteren.
Om de ruimere context van het voorliggend plan weer te geven wordt bij de algemene
beschrijving van de referentiesituatie het oostelijk deel van de gemeente Londerzeel , het
westelijk deel van de gemeente Kapelle-op-den-Bos en het noordelijk deel van de gemeente
Meise als studiegebied beschouwd . Bij de detailbeschrijving van de planelementen wordt het
plangebied uitgebreid met de invloedssfeer van effecten beschouwd als studiegebied.

18.2 Beschrijving referentiesituatie
18.2.1

Algemeen

• Aandachtsgebieden
In de nabije omgeving van het projectgebied komen er geen speciale beschermingszones
(Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) en erkende of Vlaamse natuurreservaten voor. Op ca. 250
m ten zuiden van de zuidelijke ontsluiting is het VEN-gebied 'Het Leefdaalbos - De Vlieten Velaartbos' (GEN520) gelegen. Het valleigebied van de Molenbeek-Zijp werd op provinciaal
niveau (PRS-VB) geselecteerd als natuurverbindingsgebied in de natte sfeer. Het interfluviaal
gebied tussen de Molenbeek (middenloop) en de Birrebeek met als hoekpunten het
Leefdaalbos, het kasteel van lmpde en het Velaartbos werd op provinciaal niveau (PRS-VB)
geselecteerd als natuurverbindingsgebied in de droge sfeer.
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• Biologische waarderingskaart
Het studiegebied omvat in hoofdzaak akkers (bi) en soortenarme weilanden (hp) , grenzend aan
de woongebieden (ud en ua) en bestaande industriegebieden (ui) van Londerzeel en Kapelleop-den-Bos. Lokaal komen er in het studiegebied enkele complexen van meer waardevolle
ecotopen voor:
de omgeving van het kasteel van Houtem, het hof ten Berenbroek en delen van de valleien
van de Plasbeek en Birrebeek: alluviale essen-olmenbossen (va), populieraanplanten (lh,
lhi, lhb, lsi, lsb, pop), loofhoutaanplanten (n) , kapvlakte (se) , struweelopslag (sz),
naaldhoutaanplant (pi), eutrofe plas (aer), kasteelpark (kpk) , verruigd grasland (hr) en
bomenrijen (kb, kbp, kbq , kbs);
Leefdaalbos en omgeving: eiken-haagbeukenbos (qa) , zuur eikenbos (qs), populieraanplanten (lhi, lhb, pop), eutrofe plas (aer), kasteelpark (kpk) , verruigd grasland (hr) en
bomenrijen (kb, kbp, kbq, kbs);
kasteel Drie Torens en delen van de valleien van de Molenbeek en de Moorhoekbeek:
alluviale essen-olmenbossen (va), (vn), populieraanplanten (lh, lhi, lhb) , loofhoutaanplanten
(n) , kasteelpark (kpk), waardevolle en soortenrijke graslanden (hf, hp+, hr, hu) , eutrofe plas
(aer) en bomenrijen (kba, kbp, kbs).
Zoals gevraagd in de richtlijnen werd bijkomende informatie opgevraagd bij de lokale
Natuurpunt-werkgroep (email 16/02) en het ANB (email 20/02). Er werden echter geen nieuwe
elementen aangereikt.
• Autochtone bomen en struiken
In de periode 2003-2005 werd in de Houtvesterij Gent eén inventarisatie van autochtone bomen
en struiken uitgevoerd (Maes et al. 2005). Door diverse oorzaken zijn oorspronkelijk inheemse
bomen en struiken in Vlaanderen en omliggende landen zeldzaam geworden. Van de ruim
honderd oorspronkelijk inheemse boom- en struiksoorten is meer dan de helft zeldzaam tot
zeer zeldzaam of zelfs verdwenen . Vaak zijn niet meer dan relictpopulaties over.
Binnen het studiegebied komen een aantal percelen voor met autochtone bomen en struiken
(Tabel 18-1 ). Het betreffen hier vooral (knot)bomen in houtkanten en bosjes.

KP02

Vinneken - t.h.v. planelement R noord

natte populieraanplant

StellarioCarpinetum

KP03

Molenhoek - ca. 400m ten oosten van
e_lanelement R noord

bosje in beekdal

CirsioAlnetum

213/326

Situering

1

Cat.

Aantal** Omschrijving

Plantengemeenschap

LO46

Minnestraat ten westen van

C

1

knotbomen (Wilg) in houtkant

n.v.t.

C

1

Knotbomen (Wilg) in houtkant

n.v.t.

C

4

knotbomen (Wilg, Lijsterbes) in

Alnion

planelement D
LO47

Minnestraat - ca. 325m ten westen
van planelement D

LO50

Neerhaven - ca. 360m ten westen

houtkant

van planelement D
LO51

Neerhavert - ca. 21 Om ten westen

C

2

knotbomen in houtlkant

Alnion

C

4

knotbomen (o.a. Wintereik) in

Alnion

van planelement D
LO52

Neerhavert - ca. 200m ten westen
van planelement D

LO54

Bergstraat tussen planelementen B

houtlkant
C

1

Knotbomen (Wilg) in houtkant

Quercion

en L
LO55

Eekhout t.h .v. planelement L

C

2

solitaire knotbomen

n.v.t.

LO56

Bergstraat tussen planelementen B

C

1

solitaire knotbomen

n.v.t.

C

7

knotbomen (o.a. Haagbeuk) in

Quercion

en L
LO57

Hoeve Bergbos - 15m ten westen van

houtkant

planelement B
LO58

Hoeve Bergbos - Bergstraat t.h .v.

C

4

planelement B

knotbomen in houtkant, nabij 200

Quercion

jaar oude hoeve

ME15

Kreiskesbos t.h.v. planelement B

C

4

knotbomen (E ik en Wilg) in houtkant

Quercion

ME16

Breemweg - 280m ten zuiden van

C

3

knotbomen in houtkant

Quercion

lanelement B
* Cat: categorie: C : mogelijk autochtoon ;
** Aantal: aantal soorten autochtone bomen en struiken

• Fauna
De beschikbare informatie met betrekking tot de fauna in het voorliggend plangebied is zeer
beperkt. Aangezien het plangebied weinig biologisch waardevolle ecotopen bevat, is de
faunistische diversiteit eveneens niet hoog. Op www.waarnemingen.be worden door de lokale
Natuurpunt-werkgroep waarnemingen van soorten per gebied bijgehouden. Voor Londerzeel en
zijn directe omgeving is geen specifieke informatie beschikbaar. Enkel voor Ramsdonk en
omgeving zijn er relevante waarnemingen beschikbaar.
Binnen het studiegebied komen in hoofdzaak een aantal meer algemeen voorkomende vogels
voor (Tabel 18-2). Toch werden er een aantal zeldzamere vogelsoorten waargenomen, nl. Gele
kwikstaart (achteruitgaand), Huiszwaluw en Veldleeuwerik (kwetsbaar) . Deze soorten werden
waargenomen t.h .v. de Grote Kouter (Ramsdonk) . Gele kwikstaart en Veldleeuwerik worden
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algemeen als akkervogels beschouwd. Aangezien dit gebied grenst aan Berg (planelement B)
is de kans groot dat deze soorten er (in hoofdzaak in de oostelijke rand) ook voorkomen en
eventueel broeden. De overige planelementen liggen te ingesloten om als habitat voor deze
soorten te fungeren .

Bergeend

NB

Boomkruiper
Bosuil

NB
NB

Gaai

NB

Gele kwikstaart

A

Groene specht

NB

Groenling

NB

Houtduif

NB

Huiszwaluw
Kauw

K
NB

Kokmeeuw

NB

Koolmees

NB

Ooievaar

I

Ransuil

NB

Roek

NB

Sperwer

NB

Tjiftjaf

NB

Veldleeuwerik

K

Vink

NB

Waterhoen

NB

Witgat
Zanglijster

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

I
NB

2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4

X

3
4
4
3
4
2
4
3
3
3

3
X
Zwartkop
NB
• Rode lijst (Devos et al. , 2004) : A: achteruitgaand, K: kwetsbaar, NB : momenteel niet bedreigd , /: niet opgenomen (exoot).
•• Henkens et al. (2003): 1: als broedvogel zeer gevoelig; 2: als broedvogel gevoelig; 3: als broedvogel vrij gevoelig; 4:
als broedvogel tamelijk ongevoelig

In het studiegebied komen beperkt een aantal algemeen voorkomende zoogdieren voor:

Egel
Gewone dwer.9.vleermuis

NB
NB

X

IV
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Zoogdieren

Rode Lijst-status*

Soortenbesluit

Haas

NB

X

Huissp_itsmuis

NB

X

Habitatrichtlijn

* Rode Lijst Vlaanderen (Criel et al. , 1994): NB: momenteel niet bedreigd.

In de vallei van de Plasbeek (Ramsdonk) werden reeds Bruine kikker en Gewone pad waargenomen.
In de Molenbeek worden in hoofdzaak een aantal meer algemeen voorkomende vissen
waargenomen (Tabel 18-4 - Vis Informatie Systeem (VIS)). Daarnaast werden een tweetal
soorten waargenomen die onvoldoende gekend zijn, nl. Bittervoorn en Vetje. De Bittervoorn
1
wordt bovendien beschermd door het Soortenbesluit en de Habitatrichtlijn. Recent onderzoek
wees echter uit dat de Bittervoorn een exoot uit Azië betreft. Vetjes leven in scholen in
voornamelijk stilstaand of langzaam stromend water, waarbij het Vetje een voorkeur heeft voor
begroeide oevers. Het verdwijnen van onderwaterplanten door vermesting en vervuiling van
stilstaande wateren is de oorzaak van zijn achteruitgang.
Op de Birrebeek werden geen vissen waargenomen (VIS) . Op de Plasbeek, de Moorhoekbeek,
de Kouterbrugbeek, de Hagel boom beek en de Lei beek werden nog geen opnames gedaan.

-

Bittervoorn

? (Z)

X

Il

Blauwbandgrondel
Dikkopelrits
Driedoorn ige stekelbaars

NB

Giebel

NB

Karper

NB

Rietvoorn

NB

Tiendoornige stekelbaars
Vetje

NB
? (Z)

* Rode Lijst Vlaanderen (Vandelannooote & Coeck, 1998): NB: momenteel niet bedreigd, Z: zeldzaam , ?: onvoldoende

gekend , /: niet opgenomen (exoot).

Bijkomende informatie werd opgevraagd bij de lokale Natuurpunt-werkgroep (email 16/02) en
het ANB (email 20/02). Er werden echter geen nieuwe elementen aangereikt.

1

http://www.standaard .be/artikel/detail.aspx?artikelid= 1F1 GR8LB
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18.2.2

Detailbeschrijving

( -

-

<- -

t·

{

Eruss2-I

Biologische waardering

- biologisch minder waardevol : akkers
(bi) en infrastructuur (ua, ui)
- biologisch waardevol:
loofhoutaanplanten (n) in bermen
van A 12 en Oudemanstraat

<- -

~ -(J_~l':J

- biologisch minder waardevol : akkers

t

8_1us.set

- biologisch minder waardevol : akkers

(bi), soortenarm cultuurgrasland

(bi), boomkwekerij (kq) en

(hp), hoogstamboomgaard (kj) en

infrastructuur (ui)

Fauna

- biologisch minder waardevol: akkers
(bi), soortenarm cultuurgrasland
(hp), boomkwekerij (kq) en
infrastructuur (ua, ui)

infrastructuur (ua, ur)

- biologisch waardevol: centraal

- biologisch waardevol : verspreid een

struweelopslac::i (sz

aantal bomenrijen (kb, kbs
Autochtone B&S

~

Bn.ass€1

L058 en ME15
- beperkt aantal algemeen
voorkomende soorten

- aantal algemeen voorkomende
soorten

- beperkt aantal algemeen

- beperkt aantal algemeen

voorkomende soorten

voorkomende soorten

- mogelijks een aantal minder
algemeen voorkomende
akkervogels (vnl. in de oostelijke
rand
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(-

-

<- -

~

1

S_r_1.1__~e1

Biologische waardering

noordelijke ontsluiting :

zuidelijke ontsluiting :

- biologisch minder waardevol: akkers (bi),

- biologisch minder waardevol: akkers (bi) en

soortenarm cultuurgrasland (hp) en
infrastructuur (ua, ur)

infrastructuur (ua)
- biologisch waardevol: veedrinkpoel (kn)

- biologisch minder waardevol : akkers (bi) en infrastructuur
(ua)
- biologisch waardevol : loofhoutaanplant (n) in bermen van
A12

- biologisch waardevol: Populieraanplent (lsb,
lsi), bomenrijen (kbp, kbq) , kasteelpark

-

(kpk), loofhoutaanplanten (n) en
struweelopslag (sz) in bermen van A 12 en
Oudemanstraat
Autochtone B&S

KP02

Fauna

- beperkt aantal algemeen voorkomende
soorten

L055
- beperkt aantal algemeen voorkomende

- beperkt aantal algemeen voorkomende soorten

soorten
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18.3 Effectbespreking ten opzichte van referentiesituatie
18.3.1

Algemene effectbespreking

• Ecotoop- en habitatwijziging: verlies en creatie
Waar werken uitgevoerd worden, worden bestaande ecotopen ingenomen. Deze
ecotoopinname kan zowel tijdelijke als permanente inname betreffen .
Tijdelijke ecotoopinname ontstaat in de aanlegfase door bijkomend ruimtebeslag ter hoogte
van de werkzones, tijdelijke opslagplaatsen en werfwegen. Op planniveau is geen of
onvoldoende informatie over ecotoopverlies tijdens de aanlegfase beschikbaar. Zoals reeds
aangehaald in de nota publieke consultatie komt dit hier niet verder aan bod.
Permanente ecotoopinname ontstaat waar de nieuwe infrastructuur gerealiseerd wordt.
Tevens kunnen ten gevolge van het plan ook nieuwe ecotopen gecreëerd worden zoals in
de overhoeken, de bermen en de (water- en groen-) buffers.
De ecotoopinname wordt bij de detailbespreking per planelement begroot op basis van de
meest recente Biologische Waarderingskaart (BWK - versie 2, INBO). Ook de aanwezigheid
van waterlopen , als habitat voor aquatische en semi-aquatische organismen wordt in rekening
gebracht, in afstemming met gegevens uit de discipline oppervlaktewater. Er wordt nagegaan of
deze ecotopen gelegen zijn binnen beschermd gebied en of het ecotopen betreft waar een
verbod op wijziging voor geldt. Indien gegevens over habitatgebruik van soorten beschikbaar
zijn, worden ook deze gebruikt om het belang van een gebied af te leiden.
Tenslotte wordt ook de ecotoopcreatie beschouwd. Ecotoopcreatie ontstaat bij het voorliggend
plan onder meer door een natuurvriendelijke inrichting van allerlei randinfrastructuur, zoals het
creëren van de buffersystemen en hun oevers (cfr.discipline oppervlaktewater) of door
com pen se rende maatregelen (groenbuffers, gel uidsbermen, .. . ) voor de bedrijvigheid en
ontsluitingswegenis. Dit wordt algemeen als matig positief(+) beoordeeld.
• Versnippering en barrièrewerking
Versnippering omvat effecten van verlies van leefgebied, kleinere oppervlakte van de
resterende fragmenten , toegenomen isolatie en toegenomen randeffecten. Hierdoor wijzigt de
habitatkwaliteit van de overgebleven fragmenten . Waar actuele corridors en stapstenen , zoals
waterlopen en hun oevers, bomenrijen en houtkanten doorsneden worden, kunnen barrières
ontstaan . Harde, moeilijk oversteekbare barrières leiden tot een verlies van samenhang van het
leefgebied waardoor populaties geïsoleerd raken en het areaal van hun leefgebied afneemt.
Verlichting en (verkeers- en bedrijfs)lawaai versterken de barrièrewerking (zie verder).
Versnipperde gebieden kennen een lagere buffercapaciteit en verhoogde randeffecten. De
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kleinere populatiegrootte die hiervan het gevolg is, kan de overleving van de populatie op
langere termijn negatief beïnvloeden.
De impact van de versnippering en het barrière-effect van de nieuwe infrastructuur hangt af van
een aantal factoren:
de mate van habitatfragmentatie
het habitatgebruik door fauna (bijvoorbeeld voortplantingsgebied, rustgebied, ... )
het belang van het gebied als ecologische corridor of stapsteen voor migratie van fauna
de biologische waarde en status van de doorsneden ecotopen of de voorkomende soorten
type barrière en oversteekbaarheid
permanent of tijdelijk karakter
De versnipperende effecten die ontstaan door ontwikkeling van de infrastructuur wordt per
planelement onderzocht bij de detailbespreking. Hierbij zijn eveneens de percelen waar
waterlopen of kleine landschapselementen voorkomen, belangrijker en zullen zij meer in detail
onderzocht worden. Daarentegen kunnen nieuwe beplantingen, bermen en grachten eventueel
dienst doen als corridor voor fauna.
• Verstoring
Verstoring ontstaat ten gevolge van geluid, licht en de aanwezigheid en beweging van
voertuigen of mensen. Door verstoring neemt de habitatkwaliteit van een gebied af. Verstoring
leidt tot gedrags- en fysiologische reacties van gevoelige receptorsoorten. Voor nachtactieve
fauna betekent verlichting bijvoorbeeld een beperking van de actieve periode (o.m. De
Molenaar et al. 2000, De Molenaar 2003) . Bij een aantal soorten leidt verlichting tot
ontwijkinggedrag. Hierdoor kunnen foerageergebieden of migratieroutes verloren gaan.
Hierdoor kan verlichting onder meer de barrièrewerking van wegen versterken (zie hoger).
De impact van het effect hangt van onder meer volgende criteria af:
aard van verstoring (plots, continu, discontinu, tijdelijk, permanent)
invloedszone van verstoring (beperkt, uitgebreid, waardevolle ecotopen binnen de
verstori ngzone)
verstoringgevoeligheid van soorten
zeldzaamheid en natuurbehoudbelang van soorten (bescherming, Rode Lijst, .. . )
het belang van het studiegebied voor betreffende soorten
De reactie van soorten kan echter sterk variëren. Zo is het inschatten van het effect van
geluidsintensiteiten op fauna niet evident aangezien er weinig eenduidige informatie over dosiseffectrelaties beschikbaar is. Binnen dit MER wordt verstoringgevoeligheid van vogelsoorten
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benaderd op basis van indicaties uit wetenschappelijk onderzoek. Er wordt onder meer
gesteund op de studies van Krijgsveld et al. (2004) en van Henkens et al. (2003) naar de
verstoringgevoeligheid van vogelsoorten op recreatie. Hoewel deze studies enkel verstoring
door recreatie behandelen, wordt er vanuit gegaan dat de onderzochte respons van soorten
ook een indicatie geeft voor gevoeligheid voor verstoring door andere bronnen. De soorten in
het studiegebied zijn in hoofdzaak vrij gevoelig tot tamelijk ongevoelig voor verstoring. Een
aantal water- en akkervogels zijn echter gevoelig aan verstoring.
De meeste vleermuizensoorten zijn gevoelig voor lichtverstoring en mijden gebieden met veel
verlichting (Verkem et al. , 2003). De Gewone dwergvleermuis, dewelke in het studiegebied
voorkomt, is echter weinig gevoelig aan lichtverstoring. Ze jagen zelfs naar prooien die door
licht aangetrokken worden onder verlichtingspalen. Deze effecten zijn dan ook als te
verwaarlozen (0) te beschouwen.
In een aantal gevallen treedt tolerantie op. Tolerantie voor een bepaalde verstoring lijkt te
worden bevorderd door een constant en voorspelbaar prikkelaanbod (regelmaat in tijd en
ruimte). Bovendien mag de verstoring geen daadwerkelijke bedreiging vormen en ook niet lijken
op situaties die een daadwerkelijke bedreiging vormen.
• Verdroging/vernatting
Verdroging is een verzamelterm voor de effecten die het gevolg zijn van menselijke
verstoringen van de watercyclus, het waterlopenstelsel en de waterhuishouding van de bodem.
De uitwerking van deze effectengroep steunt in belangrijke mate op de disciplines grond- en
oppervlaktewater. Zoals ook in die disciplines aangegeven wordt, kan de impact in deze planMER slechts kwalitatief of semi-kwantitatief beschreven worden door gebrek aan concrete
uitvoeringsgegevens.
Mogelijke verdroging tijdens de aanlegfase kan ontstaan ten gevolge van bemaling. Omdat er
geen informatie beschikbaar is over de noodzaak van bemaling, is het moeilijk te bepalen tot
waar een mogelijke verdrogingzone zou reiken. Indien de bemaling enkel tijdelijk en zeer
beperkt is, is de invloedszone beperkt tot de onmiddellijke omgeving van de planelementen.
Tijdens de gebruiksfase kan vernatting optreden ten gevolge van de bijkomende verhardingen.
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18.3.2

Detailbespreking

<- -

<- -

~

Ecotoop- en habitatwijziging

-

Brv~~~I

inname van in hoofdzaak biologisch

Bmax:

minder waardevolle ecotopen, die

-

~l

Sr_ussel

-

inname van in hoofdzaak biologisch

Brussel

-

inname van in hoofdzaak biologisch

inname van in hoofdzaak biologisch

minder waardevolle ecotopen, die

bovendien van beperkt belang zijn

minder waardevolle ecotopen , die

bovendien van beperkt belang zijn

bovendien van beperkt belang zijn

voor fauna en volledig ingesloten

bovendien grotendeels ingesloten

voor fauna en volledig ingesloten

voor fauna en grotendeels

liggen door infrastructuur

liggen door infrastructuur

liggen door infrastructuur
-

i

{

Brussel

inname van bos dient

-

gecompenseerd te worden volgens
het Bosdecreet

het oostelijk deel is van belang voor
akkervogels

-

minder waardevolle ecotopen, die

ingesloten liggen door infrastructuur
-

- verwaarloosbaar (0)

inname van bos dient
gecompenseerd te worden volgens

inname van bomenrijen met

het Bosdecreet

autochtone knotbomen
- verwaarloosbaar (0)

- verwaarloosbaar tot matig negatief
-

matiçi neçiatief ,_

-

Bmin: inname van in hoofdzaak

(0/-)

biologisch minder waardevolle
ecotopen, die bovendien van
beperkt belang zijn voor fauna en
grotendeels ingesloten liggen door
infrastructuur
- verwaarloosbaar tot matig negatief
0/Versnippering en
barrièrewerking

-

het gebied ligt volledig ingesloten

Bmax:

door bestaande infrastructuur

-

-

het gebied ligt grotendeels

het gebied ligt volledig ingesloten

-

door bestaande infrastructuur

ingesloten door bestaande

ingesloten door bestaande
- verwaarloosbaar (0)

infrastructuur

het gebied ligt grotendeels
infrastructuur

-

verwaarloosbaar (0)
-

verwaarloosbaar (0
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Bru~~el

i

~

Brl,~~el

Bru5$~I

Bmin: het gebied ligt grotendeels
ingesloten door bestaande
infrastructuur
- verwaarloosbaar (0
Verstoring

- van beperkt belang voor algemeen
voorkomende soorten, die weinig
verstoringsgevoelig zijn
- grenst aan bestaande
verstoringsbronnen , nl. A 12,
spoorweg en industrie (enkel

Bmax:
- oostelijk deel planelement en gebied
ten oosten van belang voor
akkervogels (verstoringsgevoelig)
- grenst aan bestaande
verstoringsbron ten westen, nl. A 12

- van beperkt belang voor algemeen

- van beperkt belang voor algemeen

voorkomende soorten , die weinig

voorkomende soorten , die weinig

verstoringsgevoelig zijn

verstoringsgevoelig zijn

- grenst aan bestaande

- grenst aan bestaande

verstoringsbronnen , nl. A12 en

verstoringsbronnen , nl. A 12 en

industrie (enkel noordelijk tracé)

industrie (enkel noordelijk tracé)

noordelijk tracé)
- matiq tot siqnificant neqatief (-/-- verwaarloosbaar (0)

- verwaarloosbaar (0)

- verwaarloosbaar (0)

- geen verdrogingsgevoelige

- enkel niet geklasseerde waterloop ,

Bmin:
- van beperkt belang voor algemeen
voorkomende soorten , die weinig
verstoringsgevoelig zijn
- grenst aan bestaande
verstoringsbron, nl. A 12
- verwaarloosbaar (0

Verdroging/vernatting

- geen verdrogingsgevoelige

- enkele waterlopen, die grotendeels

ecotopen binnen de invloedssfeer

ingebuisd zijn en een beperkte

ecotopen binnen de invloedssfeer

van bemaling

biologische waarde hebben , binnen

van bemaling

de invloedssfeer van bemaling
- verwaarloosbaar (0

- verwaarloosbaar (0

die biologisch minder waardevol is,
binnen de invloedssfeer van
bemaling

- verwaarloosbaar (0

- verwaarloosbaar (0
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(

Brussel

Ecotoop- en habitatwijziging

noordelijke ontsluitinq:

zuidelijke ontsluitin

- mogelijke inname van biologisch waardevolle

- mogelijke inname van biologisch zeer waardevol
ecotoop, nl. veedrinkpoel

ecotopen: Populieraanplant (met autochtone
bomen), loofhoutaanplant in bermen,
kasteelpark en bomenrijen , die deel uitmaken

- inname van in hoofdzaak biologisch minder
waardevolle ecotopen , die bovendien van beperkt
belang zijn voor fauna en volledig ingesloten liggen

- verwaarloosbaar tot matig negatief (0/-)

door infrastructuur

van de vallei van de Plasbeek
- inname van bos dient gecompenseerd te

- verwaarloosbaar (0)

worden volgens het Bosdecreet
- matiq neqatief ,_
Versnippering en
barrièrewerking

- mogelijke afsnijding van bovenvallei Plasbeek

- verwaarloosbaar tot matiq neqatief (0/Verstoring

- het gebied sluit grotendeels aan bij bestaande
infrastructuur

met Populieraanplant met autochtone bomen

- verwaarloosbaar (0

- van beperkt belang voor algemeen voorkomende soorten, die weinig verstoringsgevoelig zijn
- grenst aan bestaande verstoringsbronnen, nl. A 12 en industrie (enkel noordelijk tracé)

- het gebied ligt volledig ingesloten door bestaande
infrastructuur
- verwaarloosbaar (0
van beperkt belang voor algemeen voorkomende
soorten, die weinig verstoringsgevoelig zijn
- grenst aan bestaande verstoringsbronnen, nl. A 12 en

- verwaarloosbaar (0)

industrie
- verwaarloosbaar (0

Verdroging/vernatting

- natte Populieraanplant binnen de invloedssfeer
van bemaling

1 -

Kouterbrugbeek en veedrinkpoel binnen de
invloedssfeer van bemaling

- enkele waterlopen , die grotendeels ingebuisd zijn en
een beperkte biologische waarde hebben, binnen de
invloedssfeer van bemaling

- verwaarloosbaar tot matig negatief (0/-)

- verwaarloosbaar tot matig negatief (0/-)
- verwaarloosbaar (0
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18.4 Effectbespreking tov ontwikkelingsscenario
Binnen het actieplan van het deelbekkenbeheerplan van de 'Vliet' en 'Zielbeek' zijn de volgende
acties relevant voor het voorliggend project:
- Voorzien van opwaartse waterbuffering voor de Molenbeek t. h.v. het bedrijventerrein Sarens
en de A12.
- De realisatie van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) op de Birrebeek.
- De realisatie van een bufferbekken t.h.v. het bestaande industrieterrein van Londerzeel.
De ontwikkelingen beïnvloeden de effectbespreking van de discipline fauna en flora van het
voorliggend project niet.

18.5 Milderende maatregelen
18.5.1
-

De nieuwe infrastructuur dient maximaal aan te sluiten op de bestaande
bed rijfsi nfrastructu ur.
Restruimtes tussen de verschillende bedrijfspercelen dienen beperkt worden.
Ontsluitingswegen: locatie van tracé zo kiezen dat de inname van autochtoon Populierenbos
en veedrinkpoel vermeden wordt.

18.5.2
-

-

Dwingende maatregelen

Aanbevelingen en suggesties

zuinig ruimtegebruik;
tijdelijke ecotoopinname beperken door de opslag van materiaal te organiseren thv. percelen
die in een later stadium ingenomen worden (permanente ecotoopinname) of thv. percelen
met biologisch minder waardevolle ecotopen en weinig belang als habitat;
aanplantingen met inheems, standplaatsgeschikt en bij voorkeur autochtoon genetisch
materiaal ;
het beperken van het gebruik van verlichting tot het strikt noodzakelijke en dit zowel in tijd
als in plaats;
gebruik van energiearme natrium hogedruklampen in een full-cut-off reflectorarmatuur die
zorgt voor een neerwaartse gebundelde lichtstraal met zo weinig mogelijk lichtverstrooiing;
het gebruik van wit licht dient absoluut vermeden worden;
op ecologische wijze aanleggen , inrichten en beheren van het groenbuffersysteem (zie ook
Natuurtechnische Milieubouw, LNE) ;
maximaal behouden en integreren van de aanwezige KLE en biologische waardevolle
elementen in het gebied.
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19 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
19.1 Afbakening van het studiegebied
De impact van de realisatie van de verschillende planelementen beperkt zich niet enkel tot het
planelement. Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande
ingrepen en de effecten van die ingrepen zich manifesteren op het landschap als erfgoed,
dynamisch relatiestelsel en als zintuiglijk waarneembaar verschijnsel.
In het kader van de behandeling van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie wordt het studiegebied vooral bepaald door de reikwijdte van de visuele
invloedsfeer van realisatie van de planelementen. Indien een landschap deel uit maakt van een
grotere entiteit of de contextwaarde van het landschap of het bouwkundig erfgoed wijzigt als
gevolg van de realisatie var:, het planelement, dan maken de gehele landschappelijke entiteiten
en/of de gehele context deel uit van het studiegebied .

19.2 Beschrijving referentiesituatie
19.2.1

Methodologie

De beschrijving van de referentiesituatie omvat een analyse en evaluatie van de bestaande
landschappelijke structuur in het studiegebied. Basisgegevens zijn onder meer:
- de atlas van de relicten van de traditionele landschappen;
- de inventaris van beschermde landschappen, monumenten en stads- en dorpsgezichten ;
- luchtfoto's;
- topografische kaarten ;
- historische kaarten;
- het ruimtelijk structuurplan provincie Vlaams-Brabant;
- gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Londerzeel , Meise en Puurs;
- de inventaris van het bouwkundig erfgoed ;
- de Centrale Archeologische Inventaris (CAI);
- terreinbezoek.
Het landschap wordt beschouwd
waarneembaar verschijnsel.

als erfgoed, dynamisch

relatiestelsel

en zintuiglijk

De beschrijving van de referentiesituatie gebeurt op drie schaalniveaus:
- macroschaal;
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-

mesoschaal ;
microschaal .

De beschrijving van de referentiesituatie van het landschap op macroniveau houdt een
beschrijving in van de situering van het gebied waar de belangrijkste landschappelijke
structuren volgens de traditionele landschappen (naar Antrop en Van Damme, 2002)
opgenomen zij n. Deze indeling geeft per traditioneel landschap de karakteristieke
landschapstypes op macroniveau weer. Voor elk traditioneel
landschap zijn
beleidswenselijkheden geformuleerd die kunnen gebruikt worden als toetsingskader bij de
effectbespreking .
De bespreking van de referentiesituatie van het studiegebied op mesoniveau houdt een
analyse in van de cultuurhistorische kenmerken, structuurelementen en van de perceptieve
elementen in de omgeving van het deelplan. Deze beschrijving gebeurt aan de hand van de
Landschapsatlas, de landschapskenmerkenkaart, luchtfoto's, historische kaarten en van eigen
terreinbezoek.
De beschrijving van de referentiesituatie op microniveau houdt een lokalisering en beschrijving
in van de landschapselementen en -componenten voor ieder van de planelementen. Dit
gebeurt op basis van kaartenmateriaal, luchtfoto's, reeds uitgevoerde studies en terreinbezoek.
In deze beschrijving wordt onder meer aandacht besteed aan de positieve en negatieve
beelddragers binnen het deelplan.
Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de perceptieve kenmerken :
- relatie met het geheel (aandacht voor samenhang);
impact op de visuele kenmerken (aandacht voor landschappelijke inpassing);
- impact op belevingswaarde (aandacht voor herkenbaarheid en leesbaarheid van de ruimte).
Naast de beschrijving van het landschap op de drie schaalniveaus wordt eveneens dieper
ingegaan op het erfgoed . In de beschrijving van de referentiesituatie wordt het beschermd , het
bouwkundig en het archeologisch erfgoed beschreven . Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de
centrale archeologische inventaris (CAI), de inventaris bouwkundig erfgoed, historische
kaarten , de databank van het beschermde erfgoed en de bodemkaart.
19.2.1.1 Beschrijving huidige situatie op macroniveau
Het studiegebied op macroschaal (2500m) is gelegen in volgende traditionele landschappen:
In het zuiden 'Land van Merchtem;
In het noorden 'Klein-Brabant - Vaartland en Buggenhout' .
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De planelementen B, R-zuid, zuidelijke deel van L en zuidelijke deel van C bevinden zich in het
traditionele landschap van 'Land van Merchtem' (220151) .
De planelementen ten noorden hiervan, D, R-noord, A en de noordelijke delen van C en L,
behoren tot het traditionele landschap 'Klein-Brabant - Vaart/and en Buggenhout (211090)
Het traditionele landschap 'Land van Merchtem' wordt gekenmerkt door de golvende
topografie en het verstedelijkt weefsel. De onregelmatige open ruimten zijn sterk versnipperd
en verschillend van omvang. Het beperkt aantal vergezichten worden topografisch bepaald en
worden begrensd door reliëf, bebouwing en vegetatie. De kleine landschapselementen komen
geïsoleerd voor en zijn er weinig herkenbaar. Ten aanzien van dit traditionele landschap zijn
volgende wenselijkheden geformuleerd:
- vrijwaren resterende open ruimten door weren en bufferen van bewoning en infrastructuur;
- accentueren van de landschappelijke structuur door benadrukken van de perceptieve
kwaliteiten van het reliëf en de valleien;
- optimaliseren mobiliteit;
- herstellen en intact houden van de kleine landschapselementen in de valleien en het
compartimenten landschap;
- concentreren en bufferen van de industriële
- bebouwing;
- valleigebieden vrijwaren van bebouwing.
Het traditionele landschap 'Klein-Brabant - Vaart/and en Buggenhouf wordt gestructureerd
door vlak tot zachtgolvende topografie dat wordt begrensd door bedijkte valleien en sterk
verstedelijkt weefsel met infrastructuur en industrie. De sterk versnipperde en onregelmatige
open ruimten zijn verschillend van omvang en worden begrensd door reliëf, bebouwing en
vegetatie. De complexe verweving van kleine open ruimten en bebouwing is er kenmerkend.
De kleine landschapselementen zijn er eveneens beperkt en komen geïsoleerd voor. Ten
aanzien van dit traditionele landschap zijn volgende wenselijkheden geformuleerd:
- versterken van het landelijke karakter door dichtslibbing van de open ruimte door bebouwing
en industrie af te remmen , te concentreren langs de Willebroekse Vaart en te bufferen;
- het accentueren van contrasten van het beekverloop met de omgeving kan ordenend en
structuurversterkend zijn.
Op de Ferrariskaart (ca. 1775) is het Kanaal tussen Brussel en de Rupel reeds een belangrijk
structurerend gegeven. De kern van Londerzeel is gelegen in het laaglandbeeklandschap van
de vallei van de Molenbeek. De restanten van de plaatselijke burcht (ten westen van de kerk
van Londerzeel), die in 1582 werd vernield, zijn als een huis omgeven door water duidelijk op
de Ferrariskaart. De vallei van de Molenbeek wordt gekenmerkt door een beemdenlandschap
met heel wat bomenrijen, houtkanten en kleine landschapselementen. De grote omwalde
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hoeves en watermolens zijn duidelijk herkenbaar in het landschap. Het landschap heeft in deze
periode een eerder gesloten karakter met in de vallei weiland met perceelsrandbegroeiing en
op de hoger gelegen gronden akkers met hagen en heggen. Dit kan erop wijzen dat de gronden
werden gebruikt voor begrazing. Ten zuiden van de gemeenten komen bosfragmenten voor,
zoals Leefdaelbos. Londerzeel is duidelijk gelegen op een kruispunt van verschillende wegen,
dewelke worden omzoomd met bomen.
Op de Vandermaelenkaart (ca. 1854) valt ten noorden van Londerzeel de spoorlijn Gent Mechelen duidelijk op. Later breidde de kern van Londerzeel uit naar het noorden toe in de
omgeving van de spoorlijn. De grote omwalde hoeves werden omgevormd tot kastelen en de
bossen werden jachtgebieden waarin typische drevenstructuren werden aangelegd .
Pas eind 19· eeuw werden de grote infrastructuren A12 en N16 aangelegd en breidden de
kleine verspreidde woonkernen zich uit door de aanleg van grote verkavelingen en
lintbebouwing langs de verbindingswegen. Het kleinschalige agrarische landschap was
onderhevig
aan
de schaalvergroting van
de landbouw waardoor heel
wat
perceelsrandbegroeiing en grachten verdwenen . Langs de grote verkeer- en vervoersassen en
grenzend aan de bebouwde kernen werden bedrijventerreinen aangelegd. Door de open
agrarische gebieden werden hoogspanningsleidingen geplaatst.
Voornoemde ingrepen in het landschap hebben ertoe geleid dat het studiegebied
landschappelijk zeer geïsoleerd is van de omgeving. Grote infrastructuren, grote verkavelingen
en bedrijven vormen de rand van het gebied.
19.2.1.2 Beschrijving huidige situatie op mesoniveau en microniveau
• Erfgoedwaarde
Binnen het studiegebied komen volgende relictzones voor (kaart 19-1 ):
- 'Vallei van de Sint-Niklaasbeek - Landbeek - Birrebeek' (R20044);
- 'Vallei van de Grote Molenbeek' (R30038) ;
- 'Vallei van de Vliet en zijbeken,de Molenbeken te Klein-Brabant en haar kastelen' (R12001) ;
- 'Leefdaalbos - lmpde- Molenbeek' (R12002);
- 'Akker- en valleigebied Vaartland' (R10128);
Binnen het studiegebied zijn 'Kasteel van Houtem (A20004) en 'Kasteel van lmpde' (A20011)
als ankerplaats gelegen (kaart 19-1):
Volgende elementen zijn binnen het studiegebied aangeduid als lijnrelict (kaart 19-1 )::
- 'Zielbeek/Bosbeek' (L 10107);
- 'Leirekensroute' (L12401) ;
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-

- 'Molenbeek' (L 12002).
In het studiegebied zijn volgende puntrelicten (Kaart 19-1) gelegen:
- 'Spaans Kasteel of Tiendschuur Tisselt' (P10999);
'Sint-Jozefkerk' (P20891 );
'Sint-Kristoforuskerk' (P20895) ;
'De Burcht' (P20896);
'Kasteel van Houtem' (P20936);
'Sint-Martinuskerk' (P20937);
'Pastorij' (P20938);
'Sint-Nicolaaskerk' (P20939);
'Schandpaal' (P20940);
'Calvariebergkapel' (P20941 );
'Hof ter Locht' (P20969);
'Hof ter Winkele' (P21019).
'Feodale Motte' (DB000430) is een beschermd landschap gelegen in het studiegebied (Kaart
19-2). Binnen het studiegebied zijn volgende beschermde monumenten gelegen:
- 'Sint-Christophoruskerk: toren, beuken en daken' (wijzigingsbesluit) (DB000173) ;
- 'Gemeenteplein : Sint-Martinuskerk met ommuurde kerkhof' (OB001194);
- 'Kalvariebergkapel' (DB00311) ;
- '18e-eeuwse herenwoning met bakstenen brug en hekpijlers, de kelders onder de schuur, de
oude vestingtoren, de funderingsmassieven en de omwalling' (DB000752) ;
- 'Gemeenteplein 3 : pastorie met wagenhuis, ommuurde tuin, Lourdesgrot en calvarie'
(OB001195);
- 'Burcht' (DB000752) .
Verder komen er geen beschermde stads- en dorpsgezichten voor in het studiegebied .
In de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (kaart 19-3) zijn heel wat relicten opgenomen
die gelegen zijn binnen het studiegebied. Het overgrote deel van deze relicten bevindt zich in
het centrum van Londerzeel. Ten noorden van planelement B bevindt zich in de
Bergkapelstraat 'Calvariebergkapel' (ID40078) en ten noorden van de Oudemansstraat (zone
voor planelement R-noord) bevindt zich het bouwkundig erfgoed 'Kasteel van Houtem'
(ID39814).
De Centraal Archeologische Inventaris maakt melding van archeologische vindplaatsen in de
onmiddellijke omgeving van de planelementen :
- 'Hof ten Bos' (ID3932),
- 'Kruiskesbos' (ID760);
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'Hof te Liere' (ID3931) ;
'H. Kruiskapel ' (ID3973);
'Sint-Martinuskerk' (ID673);
'Sint-Niklaaskerk' (ID10149);
'Kasteel van Houtem' (ID3930);
'Hof ten Berenbroek' (ID3933);
'Beemden 6' (ID3378);
'Oud Hof' (ID3381);
'Adenhovenhoeve' (ID2057);

Figuur 19-1: Archeologische vindplaatsen (Bron: CAI)

• Structuurbepalende elementen
In het ruimtelijk structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant
worden
landschappelijke elementen aangeduid als structuurbepalend op provinciaal niveau:
- beekvallei van Molenbeek-Zijp;
- boscomplexen verbonden met kasteeldomeinen;
- kasteelsites- en veldboslandschap van Klein Brabant;

volgende
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-

bruggen over het Zeekanaal Brussel-Schelde;
het rivierbekken van de Benedenschelde.

Op gemeentelijk niveau (GRS Londerzeel , Meise en Puurs) worden volgende relevante
landschapsbepalende elementen aangehaald:
- 'Molenbeek de Vliet;
- Leefdaalbos;
- 'beeklandschappen van de Grote en Kleine Molenbeek';
- 'nieuw landschap met bedrijvigheid en economische activiteiten langsheen de A12';
- 'Kasteel van Leeddaal' ;
- 'de kern van Westrode';
• Landschapsstructuur en landschapsbeeld
Opvallend op de landschapskenmerkenkaart is het voorkomen van een aantal lijnvormige
structuren die het gebied doorsnijden en begrenzen . Het betreft de verlaten spoorwegbedding
in het oosten, hoogspanningsleidingen in het noorden, de spoorlijn Gent-DendermondeMechelen en de A12. In de oostelijke hoek tussen de spoorlijn en de A12 bevindt zich een vrij
grote industriezone. Het kasteelpark van Houtem ten noorden van deze industriezone wordt
aangeduid. Ten westen van de A 12 zijn de verstedelijkte kernen van Londerzeel en
Londerzeel-Sint-Jozef, het kasteelpark Drie Toren en de beekbegeleidende en alluviale bossen
van de Molenbeek opvallend als vlakvormige elementen. De Sint-Kristoforuskerk is het enigste
aangeduide puntelement in de ruime omgeving van de planelementen. In tegenstelling tot de
harde lijnvormige infrastructuren zijn dit verspreid gelegen landschapselementen die worden
gekenmerkt door hun historische en groene karakter.
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19.2.2

Detailbeschrijving
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het

de spoorlijn . In het westen wordt het
planelement begrensd door de

Plan element
betreft
een
C
versnipperd restgebied ten westen
van de A 12 en wordt in het westen,
noorden en zuiden begrensd door de
bebouwing
langsheen
de

oosten, de spoorlijn in het zuiden en
de A 12 met viaduct in het oosten. In
het noorden loopt het planelement

bewoning langsheen de Bergstraat, in
het oosten door de Suiverstraat,
eveneens de gemeentegrens van

Mechelsestraat,
Pilatus veld
en
Eeckhout. Op vandaag is het gebied
deels in gebruik als bedrijvenzone en

planelement gelegen. Ter hoogte van dit
puntrelict zijn archeologische vondsten
gedaan van een alleenstaande site met

door tot aan de Oudemanstraat.

Kappele-op-den-bos

Op vandaag heeft het planelement
overwegend een landbouwfunctie. Er
komt geen perceelsrandbegroeiing

noorden de Bergkapelstraat. De zone

deels als landbouwgebied. Het kleine
landbouwgebied , zonder perceels-

walgracht, geïnterpreteerd als motte uit de
middeleeuwen (ID3384) . Vermoedelijk houdt

betreft hoofdzakelijk landbouwgebied .

randbegroeiing,

De relatief kleine percelen hebben

voor. In het zuiden, langsheen de
spoorweg , is een woning gelegen .

geen perceelsrandbegroeiing, maar
verspreid in het planelement komen

open ruimte buffer tussen
bestaande bedrijvenzone en

Centraal en in het noorden van het
planelement zijn enkele bedrijven
gelegen.
De
opvallendste
beelddragers en bakens vanuit dit
planelement zijn een hoogspannings-

rijen knotwilgen voor. Centraal in het
planelement zijn , langsheen de
Middelweg enkele woningen gelegen.
Een markante hoeve bevindt zich in
het noorden van het planelement. Het
betreft een vierkantshoeve, waarvan

Planelement A omvat een restgebied
bestaande
uit
een
klein
landbouwgebied
en
bestaande
bedrijvigheid tussen de bebouwing
langsheen

de

Meerstraat

in

leiding, de verlichting langsheen de
A12 , een antennemast en de viaduct
van de A 12 als opgaand element. De
A12 en de bedrijvigheid in het
noorden van het planelement visueel
afgeschermd door opgaand groen.

Planelement B betreft het open
ruimte gebied ten noorden van de
kern van Westrode en ten zuiden van

en

in

het

3 vleugels nog als authentiek te
bestempelen zijn. De vierde vleugel is
vervangen
door
een
nieuwbouwwoning .
De erfgoedwaarde van het landscha

vormt

een

kleine

Meerstraat en de A12, in het zuiden grenzend
aan de camping 'Diepvennen' en in het
noorden aan de Provinciegrens . Het puntrelict
'Hof ter Locht' (P20969) is centraal in dit

de

deze vondst verband met de archeologische
vondst (ID2177) in de hoek van de Molenhoek

de

en

woningen langsheen de Mechelsestraat. De belevingswaarde van het
planelement is er relatief laag , gezien
het een restruimte betreft tussen
bestaande bedrijvigheid, de A 12 en
woningen.

Planelement D betreft de ruimte tussen de

Meerstraat,

eveneens

binnen

het

planelement gelegen .
Centraal in het planelement is een hoeve
gelegen. Deze wordt omringd door weiland,
omzoomd met jonge populieren. Het
toponiem 'Terlocht' en 'Meir Straet' werden
reeds vermeld op de Ferrariskaart. De hoeve
werd eveneens omringd door akker en
weilanden omzoomd met bomen. In het
zuidelijke deel van het planelement is de
historische landschappelijke structuur nog
grotendeels bewaard gebleven.
Het landschap in het noordelijke deel van het
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in en in de onmiddellijke nabijheid
van de zoekzone wordt bepaald door
een lijnrelict, een puntrelict en het
vermoedelijk
archeologisch
patrimonium 'Kruiskesbos ' in het

planelement is reeds verstoord door de
terreinen van bouwmaterialen Wienerberger
en de aanwezige bedrijven met o.a. Koffie
Beyers.
Het noordelijke en zuidelijke deel van dit

zuiden van het planelement. In het
noorden van het planelement ligt het
lijnrelict de Leirekensroute (L 12401).
De Calvariebergkapel (P20941) ligt

planelement worden van elkaar gescheiden
door een aanwezige groen buffer. Ook de A 12
wordt visueel van het zuidelijke deel
gescheiden door opgaand groen . Het

ten noordwesten van het planelement
en is beschermd als monument
(DB00311, besluit dd. 1951 -07-12).
Op
de
gevel
van
de

zuidelijke deel wordt reeds doorsneden door
sleiding_.

Calvarieberg kapel
is
een
gedenkplaats bevestigd om de
bemanning te eren van de Halifax 111
LK883 OW-E.
Het
landschap
binnen
het
planelement wordt gekenmerkt door
talrijke vergezichten , met uitzicht op
verspreid staande bomen , akkers en
weiden en een groene horizont van
boomkruinen.
De
antennemast
langsheen de A12 is een opmerkelijk
baken vanuit het planelement
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De zone R-zuid betreft de zone ten zuiden van de Londerzeelsesteenweg ten
oosten van de A12 . Het zuiden van dit planelement wordt doorsneden door de
Valkebeek, dat wordt gekenmerkt door beekbegeleidende vegetatie en de
aanwezigheid van een alluviaal bosje met onder andere knotwilgen. Een groot

Het planelement wordt in het noorden en oosten begrensd door de behouden
woningen langs de Bergkapelstraat, Kruisweg en Bergstraat. De A 12 vormt de
westelijke grens van het planelement. De zuidelijke grens wordt gevormd door de
spie tussen de A 12 en de Bergstraat.

deel van het planelement wordt gekenmerkt door gestockeerde grijpkranen van
het bedrijf Fuchs . Ten noorden van de gronden van Fuchs bevinden zich

Het landschap in het planelement is sterk versnipperd en wordt op verschillende
locaties verstoord door aanwezige infrastructuur, bedrijven , bebouwing , ...

woningen, met achtertuinen langsheen de Londerzeelsestenweg , en de op
gemeentelijk niveau geselecteerde openruimte verbinding naar het bestaande
agrarische landschap, gekenmerkt door open akkerlanden .. Ten zuiden van dit

De autowrakken van de autohandelaar in de zuidelijke spie hebben een
negatieve invloed op de beeldwaarde en belevingswaarde van het zuidelijke deel
van het planelement. Het landschapsbeeld in de zone tussen deze spie en de
Kruisweg wordt hoofdzakelijk bepaald door de aanwezigheid van enkele

planelement bevindt zich de openruimte verbinding tussen Leefdaalbos en de
biologische waardevolle varkensputten . .
De zone R-noord is een zoekzone gelegen tussen de industriezone gelegen
tussen de spoorweg en de Oudemanstraat en de A12 ten noorden ervan . De
zoekzone doorkruist de Ankerplaats 'Kasteel van Houtem' (A20004) en de
relictzone 'Vallei van de Vliet en zijbeken , de Molenbeek te Klein Brabant en haar
kastelen '. Ten oosten van de zoekzone is het bouwkundig erfgoed en puntrelict
'Kasteel van Houtem' (P20936) gelegen. Het microlandschap wordt gekenmerkt
door akker- en weilanden omzoomd met zomereik. De zone rond het kasteel van
Houtem en ten zuiden van de Notenstraat bestaat uit bos . De huidige
landschapskenmerken waren reeds herkenbaar op de Ferrariskaart . Vanuit deze
zone zijn de hoogspanningsleidingen ten noorden van het gebied zichtbaar.
In de hoek tussen de Oudemanstraat en de A12 zijn de automobielinspectie van
Londerzeel en enkele kleinhandelszaken çieleçien.

transportbedrijven.

De restruimtes bestaan uit akker- en weilanden en
bomenrijen. Ten noorden van de transportbedrijven betreft een restruimte
gelegen tussen de A12 en de achtertuinen van de woningen gelegen langsheen

de Bergkapelstraat en Bergstraat. Centraal in deze zone bevinden zich eveneens
enkele woningen . De belevingswaarde van dit planelement is beperkt, door de
aanwezigheid van landschapsverstorende elementen zoals de auto's van de
autohandelaars en de A 12.
Ten oosten van het planelement is het bouwkundig erfgoed, puntrelict (P20941)
en beschermd monument (0800311 , besluit dd. 1951-07-12) 'Calvariebergkapel'
gelegen. Grenzend aan de zuidoostkant van de zoekzone, ter hoogte van de
hoek Bergstraat en Kruiskesbos, is een mogelijke vindplaats van archeologisch
erfgoed opgenomen in de CAI.
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19.3 Effectbespreking ten opzichte van referentiesituatie
19.3.1

Methodologie

De effecten op het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden beschreven en
beoordeeld volgens de volgende effectgroepen:
Wijzigingen landschappelijke structuren en relaties
Wijziging erfgoedwaarde
Wijziging perceptieve kenmerken (en belevingswaarde)
De milieueffecten worden beoordeeld per effectengroep volgens onderstaande
significantiekaders. Of een effect al dan niet significant is, wordt nagegaan aan de hand van
diverse criteria. Deze criteria verschillen naargelang de effectgroep. Hierna volgen de criteria
per effectgroep. De volgorde van opsomming geeft geen indicatie van het belang van de
criteria.
Voor elke effectgroep wordt steeds rekening gehouden met volgende algemene criteria:
grootte van de impact van het effect ('werkingsgebied');
- duur van het effect.
19.3.1.1
Effectgroep 'wijzigingen landschappelijke structuren en relaties'
Het effect op de landschappelijke structuren en relaties betreft de impact op de samenhang
van waardevolle structuren en relaties. Hierbij gaat zowel aandacht uit naar de horizontale
relaties als de verticale relaties. Om de significantie te bepalen wordt o.a. rekening gehouden
met:
graad (omvang en duurtijd) van verandering;
mate van samenhang;
mate van versnippering.

+++

G~ob~a~ herstel of opwaard~i:!_~g_van_waar~evl:)11~ structuren of -relatl e:5._

significant positief

++

of globaal herstel of opwaardering van minder waardevolle structuren of

matig positief

+

Lokaal herstel of_opwaardering van landschapsstructuren of -relaties

verwaarloosbaar

0

Geen impact op samenhang of ve~storing van processen

zeer significa~p_ositief

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of -relaties
relaties

.!!]~t_i_g~

g._
at_ie_f __

Beperkte, lokale verstoring of versnippering van landschapsstructuur en
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Effectbeschrijving

Significantie

Criteria wijziging landschapsstructuur en -relaties
-relaties of beperkte verstoring van reeds aangetaste structuren of
relaties
Vrij beperkte verstoring of versnippering van waardevolle structuren of

significant negatief

relaties of een sterke, globale verstoring van reeds aangetaste
structuren of relat ies

zeer significant negatief

Verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties

19.3.1.2
Effectgroep 'wijziging erfgoedwaarde'
De effecten op erfgoedwaarde betreffen effecten op de aanwezige relictzones, ankerplaatsen,
punt- en lijnrelicten, op het landschap als historisch-ecologisch erfgoed en op het aanwezige
archeologisch erfgoed. De impact op het landschap als natuurlijk erfgoed wordt besproken in
de discipline fauna en flora. Enkele parameters om de significantie t.a.v. erfgoedwaarde in te
schatten zijn:
graad van bescherming (aanduiding als monument/landschap, selectie als relict, ... );
typologie en aard;
ouderdom;
zeldzaamheid;
gaafheid (bewaard in goede staat) ;
representativiteit.
Er gaat niet enkel aandacht uit naar de effectieve waarde van het erfgoed op zich maar
eveneens naar de mogelijke aantasting van de context of de ensemblewaarde van het erfgoed.
Een onderscheid wordt gemaakt in zeer waardevol, waardevol, matig waardevol en weinig
waardevol erfgoed. Daarnaast wordt ook in de grootteorde van de impact een rangorde
opgesteld.

Zeer waardevol

- Beschermd erfgoed; opgenomen als te beschermen erfgoed
- Ankerplaats , erfgoedlandschap
- Gaaf, zeer kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landscha
Waardevol

- Relictzone
- Site met hoge archeologische potentie
- Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap
- lijnrelict, puntrelict
- Inventaris bouwkundig erfgoed
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Matig waardevol
- beperkt aangetast, matig kenmerkend/streekeigen landschapselement of landschap
- site met gemiddelde tot lage archeologische potentie
Weinig waardevol
- overige
- structureel aangetast
- nieuw landschap

Hoog
Volledig verdwijnen of gedeeltelijke aantasting met sterke schade aan de beteken isvolle elementen of structurele
aantasting van de context- en/of ensemblewaarde of sterke versniidin
Matig
Gedeeltelijk verdwijnen met matige schade aan de beteken isvolle elementen of relatie beperkte aantasting van de
context- en/of ensemblewaarde of beperkte versniidin
Klein
Gedeeltelijk verdwijnen met behoud van de betekenisvolle elementen of minimale aantasting van de context- en/of
ensemblewaarde of minimale versnijding; tijdelijke impact

Een combinatie van bovenstaande, resulteert in volgend significantiekader:
Negatieve impact
Hoog

Matig

Klein

Zeer waardevol
Waardevol
Matig waardevol
Weinig waardevol

0
0

0
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effectbeschrijving
zeer significant positief

significantie

+++

Criteria
Hoge of matige positieve impact op zeer waardevol erfgoed, hoge
positieve impact op waardevol erfgoed
Kleine positieve impact op zeer waardevol erfgoed, matige positieve

significant positief

++

impact op waardevol erfgoed of hoge positieve impact op matig
waardevol erfgoed
Kleine positieve impact op waardevol erfgoed, matige positieve impact op

matig positief

+

matig waardevol erfgoed of hoge positieve impact op weinig waardevol
erfgoed

verwaarloosbaar

0

Kleine invloed op matig tot weinig waardevol erfgoed of matige impact op
weinig waardevol erfgoed
Kleine negatieve impact op waardevol erfgoed, matige negatieve impact

matig negatief

op matig waardevol erfgoed of hoge negatieve impact op weinig
waardevol erfgoed
Kleine negatieve impact op zeer waardevol erfgoed , matige negatieve
impact op waardevol erfgoed of hoge negatieve impact op matig

significant negatief

waardevol erfgoed
Hoge of matige negatieve impact op zeer waardevol erfgoed , hoge

zeer significant negatief

negatieve impact op waardevol erfgoed

19.3.1 .3
Effectgroep 'wijzigingen perceptieve kenmerken (en belevingswaarde)'
Verstoring van perceptieve kwaliteiten en de belevingswaarde ontstaan door auditieve en
visuele verstoring en het minder toegankelijk worden van het landschap. Anderzijds kunnen
visueel aantrekkelijke nieuwe elementen een opwaardering van het landschap betreffen.
Volgende elementen bepalen de significantie voor deze effectgroep:
0
relatie met de context (samenhang);
0
variatie en contrast;
0
herkenbaarheid (oriëntatie, identiteit);
0
gaafheid, zorg, netheid;
0
gebruiksmogelijkheden ;
0
algemene sfeer.
Effectbeschrijving
zeer significant positief
~ gnificant positief
matig p~s~ief
verwaarloosbaar

Significantie

+++

Criteria wijziging perceptieve kenmerken
Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken ,
waardevolle positieve beelddragers

++

_§_~ng~~1:_ lo~ale_meerwaarde voor perceptieve kenmerken

__
+

? eer l~kale n:!._eerwaarde voor perceptieve kenmerke_n_ __

0

-

~een imp~_ct op p~r~e_e!ieve kenmerken_of zeE:!" beperkte impact op
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reeds sterk aan9.etaste kenmerken
matig~ gatief

Beperkte aantasting van perceptieve kenmerken

~ gnificant negatief

Belangrijke lokale aantasting van perceptieve kenmerken

zeer significant negatief

Belangrijke en globale aantasting van perceptieve kenmerken

19.3.2

Effecten na uitvoering van het plan

19.3.2.1
Algemene effecten
Er zijn een aantal effecten die van toepassing zijn op alle planelementen . Deze worden hier
globaal beoordeeld. In de volgende paragraaf wordt waar relevant per planelement dieper
ingegaan op eventuele specifieke landschappelijke effecten .
• Wijzigingen landschappelijke structuren en relaties
Door bodemverdichting, wijzigingen van het reliëf en de realisatie van een wegverbinding
(ontsluitingsinfrastructuur) worden de typische bodemstructuren en geomorfologie gewijzigd . Dit
impliceert een verlies aan geopatrimoniumwaarde. Deze effectengroep komt aan bod bij de
discipline bodem (en in mindere mate in de discipline fauna en flora) .
Door het inbrengen van nieuwe elementen en het verwijderen van bestaande (inname van
kleine landschapselementen), wordt de structuur van het landschap gewijzigd en gaat
landschappelijke samenhang verloren . De vernietiging van ecotopen en ecologische
versnippering worden besproken in de discipline fauna en flora.
• Wijziging erfgoedwaarde
De effecten op erfgoedwaarde in de planelementen betreffen effecten op de aanwezige
ankerplaatsen, relictzones en lijnrelicten , op het landschap als historisch-ecologisch erfgoed en
op het archeologische erfgoed.
De impact op het landschap als natuurlijk erfgoed wordt besproken in de discipline fauna en
flora. Indirecte aantasting van het bodemerfgoed ontstaat door verandering van de hydrologie,
compactie of gewijzigd bodemgebruik.
Er dient rekening gehouden te worden met art. 8 van het decreet houdende de bescherming
van het archeologisch patrimonium van 30 juni 1993 inzake de vondstmeldingsplicht. In de
verschillende planalternatieven is geen gekend archeologisch erfgoed aanwezig. Ten aanzien
van archeologie wordt opgemerkt dat naast het gekende archeologische erfgoed er nog heel
wat ongekend archeologisch erfgoed in de ondergrond aanwezig is. Bij vergravingen is er aldus
steeds een kans dat ongekend archeologisch erfgoed wordt aangetast of vernietigd. Aangezien
de realisatie van de verschillende planelementen steeds zal gepaard gaan met vergravingen is
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er een reële kans dat archeologische elementen aangetast worden of verdwijnen waar door de
effecten ten aanzien van archeologie globaal als verwaarloosbaar tot significant negatief (-)
worden beoordeeld, afhankelijk van het al dan niet voorkomen van archeologisch erfgoed . Er
worden dan ook conform de wetgeving, maatregelen voorzien om dit potentieel negatief effect
te beperken/milderen (zie milderende maatregelen).
• Wijziging perceptieve kenmerken (en belevingswaarde)
De verstoring tijdens de werken is, gezien het tijdelijke karakter ervan, een verwaarloosbaar
effect (0).
Verstoring van de perceptieve kwaliteiten en belevingswaarde van het landschap ontstaan door
auditieve en visuele verstoring en het minder toegankelijk worden van het landschap.
Anderzijds kunnen visueel aantrekkelijke nieuwe elementen een opwaardering van het
landschap betreffen .
In de verschillende planelementen komen landschapselementen voor. De realisatie van de
planelementen kan leiden tot het deels of geheel verdwijnen van de aanwezige
landschapselementen en structuren. Aangezien dit sterk verschillend is per planelement wordt
dit per planelement geëvalueerd. Ter hoogte van ieder planelement wijzigt het uitzicht van het
landschap. Een meer natuurlijk landschap wordt een cultuurlandschap met bedrijvigheid,
wegen, infrastructuur, ...
De recreatieve beleving van het landschap en de barrièrewerking worden besproken in de
discipline mens.
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19.3.3

Effectenbespreking per planelement

In onderstaande tabellen wordt de effectbespreking uitgevoerd per planelement voor alle effectgroepen. Hierbij worden reeds enkele milderende maatregelen
voorgesteld (cursieve tekst).
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als te verwaarlozen tot matig positief
(0/+) worden beoordeeld.

planelement is reeds verstoord door
aanwezige transportbedrijven.
Het
inrichten van deze zone door een
bedrijvenzone zal een homogenere
landschappelijke structuur langsheen
de A 12 met zich meebrengen met
beperkte

inname

van

het

open

ruimtegebied.
Een groenbuffer tussen de bedrijven
en de woningen kan fungeren als
landschapsbuffer,
maar
verstoort
anderzijds de openheid van het
achterliggende landschap.
Wijziging erfgoedwaarde

De effecten ten aanzien van de
wijziging van de erfgoedwaarden zijn
te verwaarlozen (0). Deze restruimte
wordt op vandaag omsloten door
infrastructuren en bebouwing die zo
goed als geen verband hebben met de
erfgoedwaarde

van de relictzone,
ankerplaats en puntrelicten in de
omgeving van het planelement.

Bmax: Voor het puntrelict/beschermd
monument de Calvariebergkapel, ten
noordwesten van het planelement, en
het lijnrelict de Leirekensroute die
doorheen het noordelijke deel van het
planelement loopt, betekent de inname
van het planelement door een

De invulling van de restruimte door
bedrijvigheid heeft een te verwaarlozen
(0) impact op de erfgoedwaarde van
het planelement.

In het planelement is het puntrelict 'Hof
ter Locht' gelegen . De invulling van de
zone met een bedrijventerrein heeft
een beïnvloeding van de context - en
ensemblewaarde van dit waardevolle
erfgoed tot gevolg. De effecten ten

bedrijventerrein een significant negatief
(--) effect. Het landschap rond deze
relicten verandert van een open en

aanzien van dit puntrelict zijn bijgevolg
significant negatief(-).
Indien de bedrijvenzone enkel ten
noorden van de Stuikberg wordt

redelijk weids landbouwlandschap naar
een
dicht
en
bebouwd

voorzien en de zone rond het puntrelict
wordt voorzien met een kwalitatieve

bedrijvenlandschap. De relatie tussen
het erfgoed en haar omgeving wordt
verbroken.
Een maatregel die in acht moet
genomen worden behelst het omgaan
met het potentieel archeologisch

groen buffer
met
wintergroene
beplanting kunnen de effecten ten
aanzien van het puntrelict worden
gemilderd.

erfgoed. Om te voorkomen dat de
vindplaatsen tijdens de uitvoering van
de werken vernield worden en dat de
werken vertraging oplopen door
onverwachte vondsten dient een
onderzoek uitgevoerd te worden dat
voldoet aan de voorwaarden zoals
bepaald door RO Vlaanderen.
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Bmin: Gezien het minimumscenario op
voldoende afstand is gelegen van het
puntrelict/beschermd monument en het
lijnrelict zijn de effecten ten aanzien
van erfgoedwaarde te verwaarlozen
(0).

Wijziging perceptieve
kenmerken en
belevingswaarde

Vanaf de achterzijde van de woningen
langs de Meerstraat heeft men
momenteel uitzicht op een open
gebied tussen de woningen en de A 12.
De breedte van de open zone varieert
van 50 tot 100 meter. De site van

Bmax: perceptieve kenmerken en
belevingswaarde
van
het
open
landschap
wordt
significant
(--)
verstoord indien het open gebied wordt
ingenomen
door
bedrijven .
De
vergezichten vanuit de woningen naar

De effecten ten aanzien van de
wijzig ing van de beeldwaarde vanuit de
woningen
aanpalend
aan
het
planelement is matig negatief (-)
gezien het uitzicht wijzigt van een zicht
naar open restruimte en de A12 naar

Eurobat doorbreekt deze openheid .
Met de aanleg van een groenbuffer
verdwijnt echter deze openheid . De
buffer heeft als voordeel dat de
bedrijvenzone
visueel
wordt
afgeschermd van de woningen . De
buffer mildert ook de schaalbreuk

de

open
omgeving
zullen
er
verdwijnen . Op macroschaalniveau
betekent het een aantasting van groot
en aaneengesloten open gebied. Voor
de bewoning in de onmiddellijke
omgeving wijzigt de context van wonen
in een landelijke omgeving met

een uitzicht op bedrijvenlandschap .
Afhankelijk van de invulling van het
en
de
bedrijvenlandschap

tussen woningen en bedrijfsgebouwen .
De effecten kunnen in hun totaliteit als
matig pos itief (+) worden beoordeeld
indien een kwalitatieve buffer wordt
voorzien.
Naar het noorden toe wordt de ruimte

agrarisch karakter naar wonen aan de
rand van een bedrijvenzone. De
aanleg van een bedrijventerrein in
deze zone betekent bijgevolg een
significante aantasting (--)
van de
perceptieve kenmerken van het open

tussen

en de A 12
ingenomen door de bedrijven Thomas,
Autovil en Amerhout. Omdat er
rekening wordt gehouden met de
integratie
van
de
bestaande

landbouwgebied.
Een groenbuffer tussen de bedrijven
en de woningen kan fungeren als

in
de
nieuwe
bedrijfssites
bedrijvenzone, zullen
hier geen
wijzigingen ten opzichte van de huidige

het achterliggende landschap. De
bedrijven dienen architecturaal en
landschappelijk
geïntegreerd
te
worden. Deze maatregelen milderen
het visueel effect vanuit de omgeving,

de

woningen

landschappelijke inkleding kunnen
deze effecten te verwaarlozen tot
matig negatief worden beoordeeld (0/).
De groenbuffers tov de bestaande
bebouwing dienen op kwalitatieve
wijze te worden gerealiseerd, bij
voorkeur met een dichte wintergroene
beplanting.

De
belevingswaarde
van
het
noordelijke deel zal matig positief
veranderen
van
een
sterk
versnipperende restruimte naar een
homogeen
bedrijvenlandschap .
Afhankelijk van de invulling en de
landschappelijke inkled ing kunnen
deze effecten tot matig positief (+)
worden beoordeeld.
De effecten voor het zuidelijke deel
van het planelement zijn matig negatief
te
beoordelen.
Het
resterende
natuurlijke landschap zal wijzigen in
een bedrijvenlandschap, waardoor de
beleving van deze kleine zone matig
negatief (-) zal wijzigen. Ook hier is de
landschappelijke inkleding van de
bedrijvenzone belangrijk.
De bedrijven dienen architecturaal en
landschappelijk
geïntegreerd
te
worden.

visuele
landschapsbuffer,
maar
verstoort anderzijds de openheid van

situatie ontstaan . De effecten zijn
bijgevolg te verwaarlozen (0).
De groenbuffers tov de bestaande en I maar kunnen die uiteraard niet
de geplande nieuwe bebouwing dienen ongedaan maken.
op kwalitatieve wijze te worden Een groenbuffer tussen de bedrijven
gerealiseerd, bij voorkeur met een en de woningen kan fungeren als
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dichte wintergroene beplanting.

landschapsbuffer,
maar
anderzijds de openheid

verstoort
van

het

ruimtegebied

zal

landschap.
Bmin:

Het

open

beperkt verkleinen bij de inname door
bedrijven wat een matig negatief effect
(-) zal hebben op de belevingswaarde
en perceptieve kenmerken van het
open ruimtegebied ten oosten van het
planelement.
De bedrijven dienen architecturaal en
te
landschappelijk
geïntegreerd
worden.
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Brussel

Structuur- en relatiewijziging

R Noord:
De omgeving van de zoekzone wordt reeds gekenmerkt door verschillende
lijnvormige infrastructuren zoals de A 12, spoorlijn, hoogspanningsleiding. De
nieuwe ontsluitingsweg wordt met andere woorden gebundeld met de bestaande
infrastructuren. Anderzijds wordt het natuurlijk landschap doorsneden door

De effecten ten aanzien van structuur en relatiewijzigingen zijn te verwaarlozen
tot matig positief (0/+) gezien de invulling van de restruimte met een optimale
indeling van bedrijfskavels zal resulteren in een homogenere landschapsstructuur

I in vergelijking met de met verschillende infrastructuren verstoorde restruimte.

nieuwe infrastructuren, waardoor nieuwe versnippering van de landschappelijke
structuur kan ontstaan . De effecten zijn bijgevolg matig negatief(-).
RZuid:
Net zoals bij R Noord wordt de ontsluitingsweg voorzien in een landschap dat
reeds wordt gekenmerkt door verschillende lijnvormige infrastructuren en
industrieqebied/bedriivenzone lanqsheen de A12. De ontsluitinqsweci wordt
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voorzien op de rand van een open ruimtegebied en is beperkt van afstand,
waardoor bijkomende versnippering zeer beperkt zal zijn. De effecten zijn
bijgevolg matig negatief tot te verwaarlozen (0/-) .
Wijziging erfgoedwaarde

R Noord:

Gezien voldoende afstand wordt voorzien tussen het bedrijventerrein en het

De zoeklocatie is gelegen in de ankerplaats 'Kasteel van Houtem' en de
relictzone 'vallei van de Vliet en zijbeken , de Molenbeken te Klein-Brabant en
haar kastelen' en in de nabije omgeving van het puntrelict 'Kasteel van Houtem'.
De aanleg van een verbindingsweg in deze zone betekent een aantasting van de
beschermingszones en een beïnvloeding van de context- en ensemble waarde.

puntrelict/beschermd monument 'Calvariebergkapel' en gezien bestaande
woningen zijn gelegen tussen het planelement en de bescherming worden de
effecten ten aanzien van het erfgoed als te verwaarlozen beoordeeld (0).

Gezien de historische waarde van de zoekzone zijn de effecten bijgevolg zeer
significant negatief tot significant negatief(--/---).
Er dient voldoende ruimte tussen de verbindingsweg en het kasteel te worden
voorzien voor een kwalitatieve groenbuffer, met dichte wintergroene beplanting.
De verbindingsweg dient zo dicht mogelijk tegen de westelijke grens van de
ankerplaats te worden voorzien voor een zo klein mogelijke inname van de
ankerplaats.

RZuid :
De E!_ff~cten ten aanzienvan erfgoedwa_a_rde zijn te verwaarlozen (0) .
Wijziging perceptieve
kenmerken en
belevingswaarde

R Noord
Natuurlandschap wordt ingenomen door nieuwe infrastructuur. De noordelijke
grens van het stedelijke- en bedrijvenlandschap langsheen de A 12 te Londerzeel
zal lichtjes noordwaarts verschuiven bij de aanleg van deze ontsluitingsweg .
Afhankelijk van het ontwerp ervan , kan dit al dan niet een positieve beelddrager
vormen . De effectbeoordeling varieert dan ook van significant positief tot
significant negatief(--/++).
Doordacht landschappelijk ontwerp van de ontsluitingsweg zodat een positieve
beelddrager wordt gevormd.
RZuid:

Het uitzicht vanuit de woningen naar de open restruimte wordt reeds verstoord
wordt door de talrijke stockageplaatsen voor voertuigen van de transportbedrijven
in de omgeving. Gezien de beperkte kwaliteit van het open uitzicht (verspreide
bedrijven en uitzicht op de A12) en het feit dat een groenbuffer voor visuele
afscherming tussen de woningen en de bedrijvenzone zorgt, wordt het effect als
niet significant tot ten hoogste licht negatief beoordeeld.
De groenbuffers tov de bestaande bebouwing dienen op kwalitatieve wijze te
worden gerealiseerd, bij voorkeur met een dichte wintergroene beplanting.
Hierdoor krijgen de woningen een zicht op een beboste groene zone in plaats van
een bedrijventerrein.

Gezien het landschap rond het planelement reeds wordt gekenmerkt door
verschillende lijnvormige infrastructuren en bedrijvigheid zullen de perceptieve
kenmerken slechts beperkt wijzigen. Vanuit de woningen langsheen de
Londerzeelsesteenweg zal de beleving van een open landschap wijzigen . De
effecten worden matig negatief beoordeeld(-).
Doordacht landschappelijk ontwerp van de ontsluitingsweg zodat een positieve
beelddrager wordt gevormd.
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19.4 Effectbespreking tov ontwikkelingsscenario
De effecten ten aanzien van het ontwikkelingsscenario kunnen identiek beoordeeld worden als
ten opzichte van de huidige situatie. De verschillende initiatieven zullen geen significante
invloeden hebben op de geplande ontwikkelingen.

19.5 Milderende maatregelen
Voor een overzicht van het resterende effect na mildering wordt verwezen naar de
synthesetabel in hoofdstuk 24.4
19.5.1
-

Bij de bouwtechnieken dienen alternatieven te worden onderzocht om de impact van de
bemaling te verminderen. Zie discipline grondwater.
Groenbuffer tussen de ontsluitingsweg en Kasteel van Houtem kwalitatief voorzien om de
ontsluitingsweg aan het zicht vanuit de ankerplaats, puntrelict en relictzone te onttrekken
Realisatie van de ontsluitingsweg in zone R-noord voorzien met zo weinig mogelijk
ruimtebeslag en zo min mogelijke versnippering van de ankerplaats.

19.5 .2
-

-

-

Dwingende maatregelen

Aanbevelingen en suggesties

Zuinig ruimtegebruik tijdens de werken. Werfwegen en opslagzones maximaal situeren op
zones die zowieso vergraven dienen te worden, bundeling met bestaande infrastructuren, en
andere (zie ook disciplines bodem en fauna & flora) Landschapsplan kan informatie
verschaffen over het omgaan met de ruimtelijk-landschappelijke relaties, onder meer type
buffering, beeldkwaliteit gebouwen, e.d. De bedrijventerreinen dienen vanuit de
verschillende richtingen een voldoende beeldkwaliteit te bieden (vanuit open ruimtegebied,
woningen, A12, ... ).
Groenbuffer tussen bedrijventerreinen en omringend landschap dient hoog genoeg en
kwalitatief voldoende te zijn om de bedrijfsactiviteiten visueel te bufferen ten opzichte van de
omgeving.
Doordacht landschappelijk ontwerp van de ontsluitingswegen zodat een positieve
beelddrager wordt gevormd.
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20 Mens - ruimtelijke aspecten
20.1 Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de
effecten van die ingrepen op het vlak van de ruimtelijke functies merkbaar zijn. Dit gebied is
vooral de onmiddellijk nabij gelegen woonstructuur, de bedrijventerreinen rondom de geplande
ingrepen, de landbouw- en natuurgebieden in de omgeving en de verkeerstructuur op lokaal en
bovenlokaal niveau.
We onderscheiden drie schalen waarop het plan invloed zal hebben.
Gevolgen van het plan op microschaal: min- en meerwaarden tengevolge van effecten zoals
geluidshinder, nieuwe landmarks, verandering van de belevingswaarde, transformatie,
wijziging en verdwijnen van functies, nieuwe functies en nieuwe relaties, ...
- Op mesoschaal zullen ook de aangrenzende functionele structuren (o.a. bedrijvigheid)
invloeden van het plan ondervinden (onder meer bereikbaarheid functies) .
- Op macroschaal kan het voorgestelde plan effect hebben op de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling van Londerzeel, Meise en Kapelle-op-den-bos.

20.2 Beschrijving referentiesituatie
De discipline ruimtelijke aspecten handelt over de mate waarin de diverse gebruikers van het
gebied invloed ondervinden van het plan . Het betreft in dit geval de gebruikersgroepen:
landbouw, bewoning, industrie (en hiermee gerelateerd transport), natuurbeleving en recreatie.
Bij de beschrijving van de referentiesituatie gaat de aandacht achtereenvolgens naar:
- ruimtelijke samenhang van diverse functies (wonen, bedrijvigheid , landbouw, natuur,
recreatie, kwetsbare locaties, hoogspanningsleidingen) in het studiegebied;
- hinderaspecten;
- ontsluiting van de diverse functies;
- belevingswaarde.
De ontsluiting van de bedrijven en de recreatieve fietsroutes in het studiegebied worden
besproken in de discipline mobiliteit, en komen in de discipline mens - socio-organisatorische
aspecten niet opnieuw aan bod.
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Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens over het studiegebied . Er
wordt uitgegaan van de bodembestemmingen zoals die zijn vastgelegd in ruimtelijke plannen
(gewestplan, BPA, ruimtelijke uitvoeringsplannen}, aangevuld met topografische kaarten,
luchtfoto's en eigen waarnemingen van de feitelijke toestand. Er zal ook gebruik gemaakt
worden van de inspraakreacties in gevolge de ter inzage legging van de nota voor publieke
consultatie.
In het kader van de bespreking van het ontwikkelingsscenario worden elementen toegelicht die
een duidelijke impact kunnen hebben op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling en afwikkeling
van de verkeersstromen in het studiegebied.
20 .2 .1

Beschrijving van de huidige situatie op macroschaal

Het studiegebied betreft de ruimte langsheen de A 12 op grondgebied Londerzeel en het
noorden van de gemeente Meise. Deze behoort tot het Verdicht Netwerk tussen Brussel en
Antwerpen.
De woonfuncties in het studiegebied concentreren zich hoofdzakelijk in de kern van Londerzeel
ten westen van de A 12 en de kern van Kapelle-op-den-bos ten oosten van het studiegebied
alsook ter hoogte van de kern van Wolvertem , ten zuiden van het plangebied. De grootste
oppervlakte van het studiegebied bestaat uit woongebied , landbouwgebied en industriegebied.
De industrie- en bedrijvenzones concentreren zich in de ruimere omgeving hoofdzakelijk
langsheen de A 12.
Het studiegebied wordt van zuid naar noord doorkruist door de A12. De spoorlijn Gent Dendermonde-Mechelen doorkruist het studiegebied van West naar Oost en op ca. 2,5 km ten
oosten van het studiegebied is het kanaal Brussel-Willebroek parallel aan de A12 gelegen. De
A12 en het kanaal fungeren als twee parallelle autonome assen voor (hoogdynamische)
ontwikkelingen.
De landbouw is vooral ruimtelijk bepalend voor de zone ten noorden van de kernen van
Londerzeel en Wolvertem ten westen van de A 12 en voor het studiegebied ten oosten van de
A12. Zoals eerder vermeld situeert de bedrijvigheid en industrie zich hoofdzakelijk langsheen
de A12.
20.2.2

Beschrijving van de huidige situatie op mesoschaal

20.2.2.1
Wonen
Binnen het studiegebied op mesoniveau zijn de woonkernen van Londerzeel , Londerzeel-SintJozef, Ramsdonk, Kapelle-op-den-bos en Westrode gelegen.
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Londerzeel is de hoofdkern in de gemeente Londerzeel met het grootste aanbod aan
voorzieningen en functies. De hoofdkern bezit eveneens verschillende centrumfuncties waar
de andere deelkernen op terugvallen. De ligging langsheen de A12 zorgt voor een goede
bereikbaarheid van uit zowel Antwerpen als Brussel.
Londerzeel-Sint-Jozef kan eveneens worden beschouwd als een kern die voor de
belangrijkste voorzieningen terugvalt op Londerzeel-centrum . De morfologische
verbondenheid tussen beide gemeenten uit zich eveneens met de lintbebouwing langsheen
N259 (Blauwenhoek).
Naast deze twee woonkernen komen er in het studiegebied op mesoniveau verspreide
bewoning voor.
Ramsdorp is een landelijk dorp behorende tot de gemeente Kapelle-op-den-bos dat voor de
belangrijkste voorzieningen terugvalt op Kapelle-op-den-bos ten oosten ervan . Kapellen-opden-bos is de hoofdkern van de gemeente waar het grootste aanbod van voorzieningen is
gelegen. De kern heeft zich ontwikkeld langsheen het Kanaal Brussel-Willebroek. De
spoorlijn Gent-Dendermonde-Mechelen doorkruist de gemeente en heeft er halte.
Westrode is een woonkern gelegen in het noorden van de gemeente Meise. Door de sterk
noordelijke ligging in de gemeente sluit de kern ruimtelijk en functioneel aan bij de kern van
Londerzeel.
20.2.2.2
Kwetsbare locaties
De kwetsbare populatie wordt vertegenwoordigd door personen met reeds verminderde of
slechte gezondheidstoestand (in ziekenhuizen), om oudere personen (bejaarden (65+) in rusten verzorgingstehuizen), ofwel jonge personen (scholen - dagopvangcentra). Binnen het
studiegebied zijn vooral scholen gelegen en twee rust- en verzorgingstehuizen. Ziekenhuizen
komen er niet voor.
De scholen die binnen het studiegebied op mesoniveau liggen, zijn:
School

Afstand tot dichts bijgelegen
plan element

Gemeentelijk Technisch Instituut in Daalkouter te Londerzeel

ca. 260 m

Vrije Kleuterschool - Virgo Sapiens in de Kerhofstraat te Londerzeel

ca. 415 m

Gemeentelijke Basisschool -Centrumschool in de Lijsterstraat te Londerzeel

Ca. 490 m

Gemeentelijke Basisschool -Centrumschool in de Stationsstraat te Londerzeel

ca. 600 m

Gemeentelijke Basisschool -Klim Op in de Jan Hammeneckerstraat te Westrode

ca. 630 m

Vrije Basisschool in de Grotstraat te Ramsdonk

ca. 650

Virgo Sapiensinstituut op het Heldenplein te Londerzeel

ca. 760 m

Sint-Theresiacollege in de Veldstraat te Kapelle-op-den-Bos

m

ca. 1.675 m

250/326

School

Afstand tot dichts bijgelegen
planelement

Sint-Theresiacollege AEG in de Veldstraat te Kapelle-op-den-Bos

ca. 1.675 m

Vrije Basisschool in Topmolen te Londerzeel

ca. 1.680 m

Gemeentelijke Basisschool in de Oudstrijdersstraat te Kapelle-op-den-Bos

ca. 1.805 m

Sint-Godelieve Instituut in de Mechelseweg te Kapelle-op-den-Bos

ca. 1.840 m

Vrije Basisschool - De Pepel in de Mechelseweg te Kapelle-op-den-Bos

ca. 1.870 m

Volgende RVT's zijn binnen het studiegebied gelegen:
-~

RVT

Afstand tot dichts bijgelegen
planelement

OCMW Londerzeel - Herfstvreugde - Rusthuis in de Kerkhofstraat te Londerzeel
Akapella - Rusthu is in de Parallelweg te Kapelle-op-den-Bos

ca. 440 m
ca. 1.890 m

20.2.2.3
Hoogspanningsleidingen, aardgasleidingen, pijpleidingen
Fluxys maakt melding van de aanwezigheid van een aardgasvervoerinstallatie parallel met de
A12 ter hoogte van Ramsdonk (info dd. 14.09.2011 en 6 maand geldig). Een fluxysleiding
doorkruist het plangebied B eveneens van noord naar zuid.
2

Ter hoogte van planelement D doorkruist een hoogspanningsleiding het studiegebied van west
naar oost.
20.2.2.4
Bedrijvigheid
De economische structuur wordt gedomineerd door het industrieterrein 'Londerzeel A12'
langsheen de A12. Dit bedrijventerrein voorziet eveneens in de behoeften van de ruimere
omgeving. De aanwezige bedrijvigheid is er zeer divers, maar wordt licht gedomineerd door
technologische industrie (automobielindustrie, machinebouw, .. . ) . Het industrieterrein wordt
begrensd door de A12 in het westen, de spoorweg Mechelen - Gent in het zuiden en de
Oudemansstraat in het oosten en noorden. Het dichtstbijzijnde (lagedremel) SEVESO-bedrijf is
'IJsfabriek Strombeek' te Meise en enkele lagedrempel bedrijven langsheen het Kanaal ten
noorden van het studiegebied.
Langsheen de A12 liggen twee kleinere bedrijventerreinen, 'A12 Stone', te Londerzeel , en 'A12
Sarens', te Meise. Beide bedrijventerreinen worden in het westen begrensd door bebouwing .
Het centrum voor kleinhandel en voorzieningen situeert zich hoofdzakelijk in de kern van
Londerzeel .
Langs de A12 komen concentraties van grootschalige kleinhandel voor, in het bijzonder
autohandel. De autohandel zorgt voor een grote ruimte-inname en heeft slechts een beperkte
tewerkstelling. De ongeordende ontwikkelingen van de autohandel brengt de globale
beeldkwaliteit in de omgeving van de A12 in het gedrang.
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20.2.2.5
Landbouw
• Algemeen
Het studiegebied wordt gekenmerkt door vrij gevarieerde landbouwgebieden. Ten zuiden van
de spoorlijn en ten oosten van de A12 is, deels op grondgebied Meise, een vrij gaaf en
samenhangend landbouwgebied terug te vinden . Ten zuiden van de kern van Londerzeel ten
westen van de A12 ligt eveneens een vrij gaaf landbouwgebied Ten noorden van de spoorlijn is
het landbouwgebied minder samenhangend door de combinatie van graaslanden , beperkte
akkerbouw, groenteteelt en bosgebieden. De beeklandschappen van de Grote en Kleine
Molenbeek worden voornamelijk benut als gras- en graaslanden voor melkvee.
•
Herbevestigd agrarisch gebied
De planelementen zelf zijn niet in Herbevestigd agrarisch gebied gelegen (HAG) . In de nabije
omgeving van de planelementen zijn volgende HAG's terug te vinden:
- 'Landbouwgebied Westrode-Nieuwenrode-Humbeek-Beigem-Sint-Brixius-Rode' ;
- 'Landbouwgebied Vinneken ';
- 'Landbouwgebied Liezele-Breendonk';
'Landbouwgebied Merchtem-Wolvertem-Londerzeel'.
•
Landbouwtypering
De landbouwtyperingskaart (Kaart 20-1) heeft als doel differentiatie van het agrarisch gebied te
bekomen. Hiervoor wordt in een eerste stap een waardeoordeel toegekend aan de individuele
geregistreerde landbouwpercelen. De waardebepaling wordt berekend op basis van vier
groepen van parameters:
bodemgeschiktheid
bemestingsnormen
perceelskenmerken
- perceelsoppervlakte
- huiskavel-veldkavel
- perceelsafstand tot bedrijfszetel
- hellingsgraad
- bedrijfskenmerken
- hoofdinkomen uit de landbouw
grondbehoefte voor mestafzetvergrijzing bedrijven
versnipperingsgraad van de kavels
De planelementen hebben een zeer lage tot matige waardering op de landbouwtyperingskaart.
Enkel de noordelijke zoekzone voor de ontsluitingsweg naar de A12 heeft deels een zeer hoge
waardering.
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Natuur
20.2.2.6
De natuurlijke structuur wordt in de omgeving hoofdzakelijk bepaald door de depressies van de
Grote en Kleine Molenbeek. Deze beken lopen parallel aan elkaar in Noord - Zuid richting.
Beide beeklandschappen bepalen in grote mate de ligging van de menselijke activiteiten in
Londerzeel. Bewoning bleef er bijvoorbeeld lange tijd schaars vanwege de
overstromingsproblematiek.
Recreatie en toerisme
20.2.2.7
De functionele fietsroutes worden in kaart gebracht in de discipline mobiliteit. Daarnaast zijn er
ook recreatieve fiets- en wandelroutes aanwezig binnen het studiegebied .
Recreatieve fietsroutes
- 'Steendonkroute' ( 39 km) loopt ten westen van de A12 langs Londerzeel en
Londerzeel-Sint-Jozef;
- Educatieve fietsroute voor kinderen in het centrum van Londerzeel ;
Recreatieve wandelroutes
- 'Educatieve wandelroute in het centrum van Londerzeel ';
- 'Dodentocht' (100 km) doorheen Londerzeel-Sint-Jozef en ten noorden van
Londerzeel-centrum;
- 'Gent naar Bastogne' (283 km) loopt ten zuiden van planelement L en B tussen
Londerzeel en Westrode;
'Wandeling Londerzeel' (8 km), tussen Londerzeel - Centrum en Londerzeel - SintJozef;
Binnen het studiegebied is volgende recreatie-infrastructuur aanwezig:
Gemeentelijk sportcomplex en recreatiebad in de Lijsterstraat;
Gemeentelijke sporthal 'De Blauwvenne' in de Sint-Jozefstraat;
- Sporthal brandweer in de Mechelsestraat;
- 'De Palmvelden' in de Blauwenhoek;
- 'Tennisterreinen TC Smash' in de Holle Eikstraat;
'Tennisterreinen TC Setpoint' in de Sint-Jozefstraat;
'Sportcentrum Verbesselt' in de Burchtlaan;
'Camping Diepvennen' in de Molenstraat
'Tenniscentrum De Berken' in de Patatestraat
Openlucht sportvelden (voetbalveld en beachvolleybalveld) in de Jan Hammeneckerstraat
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20.2.3

Beschrijving van de huidige situatie op microschaal

<- -

<- -

i

i

~'
Brusoe;el

Brussel

Bestemming GWP

<- -

Het
noordelijke
deel
van
het
planelement is gelegen in agrarisch,
gebied . Een zuidelijke strook parallel
met de A 12 betreft een bufferzone met
ten
westen
ervan

~

Brussel

Het planelement is bijna volledig in
agrarisch gebied gelegen , op de
woonuitbreidingsgebieden
aan
de
randen van het planelement na.

Brussel

Het planelement is deels bestemd als
woonuitbreidingsgebied,
deels
als
industriegebied
en
ambachtelijke
bedrijvenzone en KMO's . In het oosten
van
het
planelement
is
een
reservatiegebied voor een aan te

woon uitbreidingsgebied.

Het gebied is op heden bestemd als
agrarisch gebied .

leQQen hoofdweQ voorzien.
Situering

Het gebied wordt aan westelijke zijde
begrensd
door
de
bebouwing
langsheen de Meerstraat en aan
oostelijke zijde door het viaduct van de
A12. De spoorlijn en de brug van de
Oudemanstraat vormen respectievelijk
de zuidelijke en de noordelijke grens.
Het gebied ligt aan de noordelijke rand
van de kern van Londerzeel. Het
zuidelijk deel sluit aan bij de
residentiële wijken die de noordelijke
rand van Londerzeel vormen . Het

Het planelement is gelegen tussen de
A12 ,
de
woningen
langsheen
Pilatusveld en de woningen langsheen
de Mechelsestraat.

Het planelement ligt tussen de
Bergkapelstraat, de Bergstraat, de
en
de
Londerzeelsesteenweg
Stuiverstraat. Het maakt deel uit van
de open ruimte gebied ten zuiden van
Londerzeel, Ramsdonk en Kapelle-opden-Bos, en
ten
noorden van

Het planelement wordt in het zuiden
begrensd door Molenhoek. Ten zuiden
ervan ligt de camping Diepvennen . In
het oosten vormt de A 12 de grens van
het planelement, in het westen de
Meerstraat.
De geplande knoop
'Londerzeel-Noord' is ten oosten van

Westrode

het planelement gelegen. In het
noorden vormt de provinciegrens de
grens van het planelement.

noordelijk deel ligt ter hoogte van de
overgang naar de open ruimte. De
bebouwing langs de Meerstraat dringt
als woonlint ver de open ruimte in .
Ruimte,iebruik

De

westelijke

rand

van

het

I

De landbouw is de hoofdfunctie in het

I

Het oostelijke deel wordt in,ienomen

I

Het zuidelijke deel van het planelement
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planelement wordt ingenomen door de
won ingen langsheen Molenveld en de
doodlopende straten vertrekkende van
de Meerstraat.
Diverse

percelen

hebben

een

De meeste
landbouwpercelen worden gebruikt
voor de teelten van maïs en 'overige'

agrarische

functie.

gewassen (voornamelijk aardappelen ,
bieten en groenten in volle grond)
komen voor. Graslanden komen
slechts zeer beperkt voor. De
landbouwgronden hebben slechts een
lage
waardering
op
de
landbouwtyperingskaart. De gronden
zijn er volgens de bodemkaart zeer
geschikt voor het telen van maïs ,
extensieve en intensieve groenteteelt,
witte
asperges, sierboomkwekerij ,
boomkwekerij en bosbouw en houtig
kleinfruit. In de zone bevindt zich geen
enkele landbouwbedrijfszetel.
In het gebied bevinden zich een
verkoopscentrum

voor

caravans,

houthandel Amerhout, Autovil, Thomas
Equipment en Eurobat (zwembaden en
spa). Behalve Eurobat worden ze
zowel via de Meerstraat als via de A 12
ontsloten . Ze situeren zich achter de
bebouwing langs de Meerstraat,
tussen de woningen en de A 12.
Ruimtelijke kwaliteit

gebied. Het agrarisch gebruik is zeer

door tegelhandel Stene. Een open

is op vandaag deels in gebruik als

gevarieerd .

Op
de
landbouwtyperingskaart _hebben de
landbouwgronden
een
matige

strook,

weiland en deels als akkerland . In

graslanden,

tuinbouw en enkele
akkers , scheidt deze handelszaak van

deze
zone
is
eveneens
landbouwbedrijfszetel gelegen .

waardering. De bodem is er volgens de
bodemkaart zeer geschikt voor weiden,

de woningen langs Pilatusveld en de
Mechelsestraat.
De
woningen

Ten noorden van Suikerberg bevinden
zich langsheen de Meerstraat een 5-tal

extensieve en intensieve groenteteelt
en geschikt voor maïs , akkerbouw,
appel, peer en fruitboomkewekerij .

langsheen
Pilatus veld
betreffen
voornamelijk alleenstaande woningen .

alleenstaande woningen. Het meest
noordelijke deel van het planelement
wordt ingenomen door bouwafval

De bebouwing in het planelement
beperkt zich tot 6 woningen langs de
Middelweg en 4 woningen langs
Kruiskesbos. Langs deze laatste straat
staat tevens één boerderij in de
woninggroep .
Kenmerkend is de aanwezigheid van
een landbouwbedrijf met grote loodsen
en serres nabij het kruispunt van de
Stuiverstraat met de Bergkapelstraat

bestaande

uit

voornamelijk

Langsheen de Mechelsestraat komen
hoofdzakelijk rijwoningen voor met
achterliggende stadstuinen .
Op de landbouwtyperingskaart hebben
de landbouwgronden een matige
waardering. De bodem van het
zuidelijke deel van het planelement is
er volgens de bodemkaart zeer
geschikt
voor
weiden,
maïs,
akkerbouw, extensieve en intensieve
groenteteelt, appel , peer, steenfruit,

de Bergstraat.

fruitboomkwekerij en houtig kleinfruit.
Het noordelijke deel is zeer geschikt
voor maïs , intensieve en extensieve
groenteteelt,
witte
asperges,

De openruimte is, naast de landbouwen woonfunctie eveneens van groot
belang
voor
het
recreatief

sierboomkwekerij en boomkwekerij
bosbouw. In het planelement staan
geen landbouwgebouwen.

en

een

deels

nog

historische

vierkantshoeve ter hoogte van het
kruispunt van de Bergkapelstraat met

fluxysleiding
doorkruist
plangebied van noord naar zuid.

(afkomstig
van
het
bedrijf
Wienerberger op grondgebied van de
gemeente Puurs ten noorden van het
planelement).
Tussen de woning in het zuiden van
het planelement en het terrein rondom
en de A 12 is een groen buffer gelegen.
Het
planelement
heeft
op
de
landbouwtyperingskaart
een
lage
waardering. Volgens de bodemkaart is
de bodem van zuidelijke en noordelijke
deel van het planelement zeer geschikt
voor maïs , extensieve groenteteelt
(beregening) ,
witte
asperges
(beregening}, groenteteelt onder glas
(beregening)
en
boomkwekerij
bosbouw. Het centrale deel van het
planelement is volgens de bodemkaart
geschikt voor maïs , akkerbouw en
extensieve groenteteelt,

medegebruik.

I Een

een

het

De woningen langs de oostzijde van de
Meers straat
hebben
zicht
op
onbebouwde percelen binnen het
planelement, waardoor er doorzichten

Het planelement wordt gekenmerkt

De woningen langsheen Pilatusveld en

door het wonen in een landelijke
omgeving met agrarisch karakter. De
open ruimte in het gebied is van grote

richting het achterliggende gebied en
de A 12 ontstaan.
De aanwezigheid van de A12 bepaald
het geluids en luchtklimaat in het

waarde.
Er is een mogelijk negatief effect op
het recreatief medegebruik van de
open ruimte.

de Mechelsestraat hebben zicht op de
onbebouwde percelen binnen het
planelement, waardoor er doorzichten
richting het achterliggende gebied, het
bedrijf Stene en de A12 ontstaan.
Zowel lucht- ams geluidsklimaat wordt
be]J__aald door de A12. Ook de

De ruimtelijke kwaliteit binnen het
planelement is divers. De woning in het
zuidelijke deel van het planelement
kent een hoge woonkwaliteit. De
woning is goed afgeschermd van de
bedrijvigheid ten noorden van het
planelement en de A12. De woningen
langsheen de Meerstraat ondervinden
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plangebied .
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geluidsklimaat

hinder

van

bedrijvigheid.
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wordt de luchtkwaliteit (NO2) door de

woningen

milieukwaliteitsnormen sterk benaderd

bepaald door verkeer op de lokale

A12 beïnvloed . Gezien de westelijke

gebufferd

worden .

wegen. Ter hoogte van de Bergstraat

ligging tov de A12 is deze invloed

geluidsklimaat wordt bepaald door de

(scheiding

echter beperkt.
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overdag
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de
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wegverkeer
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(maar

het
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bedrijfsactiviteiten) wordt tot op een

wordt
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plan element

B)

L

worden

en
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milieukwaliteitsnorm

De luchtkwaliteit wordt bepaald door

voor

N02

van

Ruimtelijke structuur en

Structuurbepalende elementen in de

Het planelement bevindt zich op de

Het gebied is tamelijk versnipperd door

Het

samenhang

omgeving zijn het woonl int langs de

rand van een groter open ruimtegebied

de aanwezigheid van landbouw en
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en

het
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van

de

kern

Het

plan element
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ruimtelijke
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structuur.

van
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gekenmerkt door een
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ruimte in gebruik als akker- en weiland
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(beperkt)

A12 .

beïnvloed door de A12 .

overschreden .

de A12.

de

de

A 12. Gezien de afstand tot de A 12

overschreden.

noorden

eveneens

wordt de luchtkwaliteit slechts beperkt

de

afstand van ?Om tov de A 12 de

zijn

de
De

binnen

het

kleine

open

industriezone ten oosten van de A 12.

kern

beperkt:

omzoomd met populieren . Deze zone

Door de menging van woningen langs

planelement in het zuiden. Woonlinten

Vanaf de A 12 gekeken vinden we op

is goed afgeschermd van de A 12 met

langs

deze beperkte oppervlakte een zone

een groenscherm . Het noordelijke deel

de

zijstraten

landbouw
gebied

en

van

de

versnipperd,

ruimtelijke

Meerstraat,

bedrijvigheid,
met

samenhang.

is

het

weinig

Westrode

landelijke

begrenst

wegen

het

hebben

is

momenteel een versnipperend effect

van

op dit groter open ruimtegebied.

woningen terug .

er eerder

bedrijvigheid,

landbouw

en

is een sterk verstoorde zone waar
bouwafval en verharde oppervlakken

het

van de het bedrijf Wienerberger zich

zuidelijk deel is een min of meer

bevinden . Van ruimtelijke samenhang

aaneengesloten
abstractie
woningen

open

makend
op

Enkel

van

planelement

samenhang

het

fragment ,
van

einde

enkele
van

is in dit planelement bijgevolg weinig
sprake.

de

Meerstraat.
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Brusst:I

Bestemming GWP

Situering

R Noord: De noordelijke zoekzone is gelegen in landschappelijk waardevol
gebied.
R Zuid : De zoekzone doorkruist agrarisch gebied en woonuitbreidingsgebied.

-

8 1us.stl

I Het planelement

is grotendeels bestemd als woonuitbreidingsgebied. Centraal
langsheen de A 12 is een zone bestemd als industriegebied en een kleine zone
ambachtelijke bedrijvenzone en kmo's. Ten noorden in het planelement is een
kleine zone woongebied gelegen en een reservatiegebied voor een aan te leggen
hoofdweo.

R Noord: De zoekzone is gelegen op grondgebied van de gemeente Kapelle-op-

Het planelement is gelegen tussen de A 12, Bergstraat en Bergkapelstraat. Het is

den-bos . Het planelement wordt in het zuiden begrensd door de industriezone
langsheen de Oudemanstraat, in het westen en noorden door de A 12. De zone
maakt deel uit van een groter open ruimtegebied ten noorden van Kapellen-op-

een spievormige zone die begrensd wordt door de autosnelweg in het westen, de
woningen langs de Bergstraat in het oosten en de wijk de Berg in het noorden.

den-bos tussen de A 12 en het Kanaal Brussel - Willebroek.
R Zuid: De zoekzone betreft de spie tussen de A12 en de Londerzeelsesteenweg
op het grondgebied van Meise. Deze zone is gelegen in de noordelijke uithoek
van het open ruimteoebied ten noorden van de kern van Westrode ..
Ruimtegebruik

R Noord: In de hoek tussen de A12 en de Oudemanstraat is de
automobielinspectie van Londerzeel gelegen. In het oosten van de zoekzone zijn
2 alleenstaande woningen/hoeves terug te vinden. Ten noorden in de zoekzone,

I De Bergstraat is tussen de A12 en het kruispunt met de Bergkapelstraat volledig

ter hoogte van de mogelijke aansluiting met de A12 bevindt zich één woning . Het
grootste deel van de zoekzone is in gebruik als weiland- en akkerland omzoomd
met zomereik en bos. Op de landbouwtyperingskaart heeft deze zone een matig
tot zeer waardevolle waardering. Volgens de bodemkaart is de zone geschikt

bebouwd aan westelijke zijde. De oostelijke zijde is grotendeels bebouwd maar er
zijn nog enkele vrije percelen . De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit kleine
woningen in open of half-open bebouwing . Vooral in het noordelijk deel , op en
nabij het kruispunt van de Bergstraat met de Bergkapelstraat, staan enkele
grotere loodsen van landbouwbedrijven . Aan de noordelijke rand van het
planelement vinden we hetzelfde beeld terug . Het planelement heeft een zeer

voor het telen van maïs , akkerbouw en extensieve groenteteelt. De bodem ter
hoogte van het bos heeft slechts een matige geschiktheid voor weiland,

lage waardering op de landbouwtyperingskaart. De bodem is volgens de
bodemkaart zeer geschikt voor weiland en extensieve groenteteelt,

akkerbouw, extensieve en intensieve groenteteelt, appel, sierboomkwekerij en
boomkwekerij.
R Zuid : in de hoek tussen de A 12 en de Londerzeelsesteenweg is een
autohandelaar gelegen. In de zoekzones zijn aan de zuidzijde van de
Londerzeelsesteenweo enkele alleenstaande woningen gelegen. In het zuiden

De woonfunctie met hoofdzakelijk kleine woningen overheerst in het planelement.

I

Verspreid tussen de bebouwing staan 2 bedrijfsgebouwen. Aan de noordzijde van
de Bergkapelstraat worden loodsen verhuurd, aan de zuidzijde staat garagecarrosserie van Borm .
Het agrarisch oebruik betreft hoofdzakelijk oraslanden, met enkele akkers en
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van de zoekzone is één (leegstaande) woning en een alluviaal bosje langsheen
de Valkebeek gelegen . De rest van de zoekzone wordt gebruikt als wei- of

maïsvelden. Er zijn geen landbouwbedrijfszetels in het gebied gevestigd. Tussen
de weiden en akkers komen kleine groepjes woningen of solitaire woningen voor.

akkerland.

In de zone staan 18 woningen:

De gronden in deze zoekzone hebben volgens de landbouwtyperingskaart een
lage tot matige waardering.
Volgens de bodemkaart is de bodem in de zoekzone zeer geschikt voor weiden
en extensieve groenteteelt. De zone rond de Valkebeek kent slechts een matige
bodemgeschiktheid.

2 woningen in tweede bouwlijn langs de Bergkapelstraat;
-

4 woningen langs het noordelijke deel van de Kruisweg ;
6 woningen op het einde van het zuidelijke deel van de Kruisweg ;
1 woning in tweede bouwlijn langs de Bergstraat;
1 woning langs de A 12;
Ook de meest zuidelijke gelegen woning langs de Bergstraat valt binnen de

zoekzone;
Kenmerkend voor het gebied is de aanwezigheid van drie autohandelaars . Eén
klein terrein ligt in de uiterste zuidelijke hoek. De twee andere terreinen zijn groter
en liqqen centraal in het qebied, lanqs de A 12.
Ruimtelijke kwaliteit

R Noord: De ruimtelijke kwaliteit van de zoekzone is er vrij hoog, maar staat
onder invloed van de nabijgelegen A12. De milieukwaliteitsnorm wordt
overschreden en de NO2-concentratie wordt door de A 12 bepaald tot op een
afstand van 90m tot de A 12.
Parallel met de A 12 ter hoogte van Ramsdonk is een Fluxysleiding gelegen (info
fluxys dd. 14.09.2011 en 6 maand geldig) .
R Zuid : de ruimtelijke kwaliteit van deze zoekzone staat onder grote druk van de
nabijgelegen A12. De milieukwaliteitsnorm geluid wordt overschreden. De NO2
concentratie wordt bepaald door enerzijds de A 12 (voelbaar tot op 90m afstand)
en anderzijds het zuidelijk gelegen industrieterrein. De woningen gelegen ten

I De woningen zijn gelegen in een versnipperde open ruimte tussen de Bergstraat
en de A12. Vanaf de achterzijde van de woningen langs de Bergstraat heeft men
momenteel doorzichten tot aan de A 12. Het open fragment is reeds sterk
versnipperd door de verspreide woningen tussen de Bergstraat en de A12. Het
open uitzicht is bijgevolg reeds beperkt qua kwaliteit.
De A12 domineert het geluidsklimaat en bepaald de luchtkwaliteit. In een zone
van 90 m tot de A12 is de NO2-concentratie beïnvloed door de A12.Tussen
planelementen L en B wordt de milieukwaliteitsnorm overschreden .

zuiden en ten noorden van de Londerzeelsesteenweg hebben een zicht op het
open

ruimtegebied

respectievelijk

ten

zuiden

en

ten

noorden

van

de

Londerzeelsesteenweq .
Ruimtelijke structuur en
samenhang

R Noord: De ruimtelijke samenhang van deze zoekzone is zeer groot. De
zoekzone maakt deel uit van een groter open ruimtegebied gelegen ten noorden
van de Oudemanstraat. De ruimtelijke structuur wordt er gekenmerkt door de
aanwezigheid van een groot aantal natuurlijke elementen: bos , bomenrijen ,
alluviale bosjes van de Plasbeek. De natuurlijkheid in deze zone wordt in het
westen echter begrensd door de A 12.
R Zuid: De zoekzone wordt begrensd door de infrastructuur van de A12 en het
open ruimtegebied ten zuiden en ten noorden van de Londerzeelsesteenweg.
Ten zuiden en ten oosten van deze zoekzone ligt een open ruimtegebied dat een

Het gebied is afgesloten van het centrum van Londerzeel door de A 12. Het vormt
een overgangszone tussen de kern van Londerzeel en de openruimte rond
Westrode en Nieuwenrode. Het binnengebied zelf is sterk versnipperd. door de
aanwezige autohandelaar (met stockageplaats voor auto's) en bewoning.
Structurerende elementen in de omgeving zijn de wijk De berg, de A 12 en de
woon linten en verspreide bebouwing in de aangrenzende open ruimte.

sterke ruimtelijke samenhanq kent.
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20.2.4

Ontwikkelingsscenario

20.2.4.1 Streefbeeldstudie A 12
De uitgangspunten van het streefbeeld leiden tot een gewenste rechtstreekse ontsluiting naar
de A12 van de industriezone te Londerzeel en van de geplande economische ontwikkelingen.
Er worden twee knooppunten voorzien: Londerzeel-Zuid en Londerzeel-Noord.
20.2.4.2 Light Rail studie provincie Vlaams-Brabant
In de mobiliteitsvisie 2020 worden door Vlaams-Brabant 13 light rails naar voor geschoven die
moeten bijdragen tot een uitgebreid en hoogwaardig vervoernet in Vlaanderen. Een van de
prioritaire lijnen in deze visie betreft de verbinding Boom-Willebroek-Londerzeel-Brussel.
20.2.4.3 Gewestelijk RUP Bedrijventerrein Meise-Westrode
Op 1 juli 2011 werd het GRUP 'specifiek regionaal bedrijventerrein 'Transport, distributie en
logistieke zone Westrode' te Meise en Londerzeel definitief vastgesteld door de Vlaamse
Regering . Het betreft een bedrijventerrein voorbehouden voor transport, distributie en logistieke
bedrijven. In februari 2013 werd het GRUP voor de derde keer geschorst door de Raad van
State.
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20.3 Effectbespreking ten opzichte van referentiesituatie
20.3.1

Methodologie

Bij de beoordeling van de planalternatieven voor de discipline mens socio-organisatorische
aspecten worden volgende effectgroepen onderscheiden:
- Wijziging in ruimtegebruik/bestemming
- Wijziging ruimtelijke kwaliteit (incl. hinder)
- Wijziging ruimtel ijke structuur en samenhang.
Voor de beoordeling van belevingswaarde wordt verwezen naar de discipline landschap.
De beoordeling binnen de discipline mens - socio-organisatorische aspecten gebeurt
tabelmatig per planelement. De milderende maatregelen worden cursief aangegeven onder de
effecten bespreking .
20.3.1 .1
Effectgroep 'wijziging ruimtegebruik'
Het realiseren van de vooropgestelde planelementen leidt enerzijds tot winst aan functies en
anderzijds tot verlies aan een functie. In de meeste planelementen wordt landbouwgrond
ingenomen. Gaat het om een verlies aan natuur, dan wordt dit effect reeds besproken binnen
de discipline fauna en flora. Wanneer een verlies aan open ruimte voor recreatief medegebruik
optreedt, wordt dit medebeoordeeld binnen de effectgroep ruimtelijke kwaliteit. Naast het verlies
aan landbouwareaal is er winst aan functies. In voorliggend planMER betreft het vooral extra
ruimte voor bedrijvigheid.
• Verlies aan landbouwareaal
Afhankelijk van de grootte van het ingenomen landbouwareaal , de kavelgrootte, de
landbouwgeschiktheid en de landbouwtypering wordt de significantie bepaald van het verlies
aan landbouwareaal.
Percelen die niet in gebruik zijn door een functie (bvb. ruigte) worden niet beoordeeld binnen de
discipline mens - socio-organisatorische aspecten. Het eventueel verlies aan de natuur- en/of
landschapswaarden van deze ruigte wordt beoordeeld binnen de discipline fauna en flora en de
discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
De effectenbeoordeling van het verlies aan ruimte voor landbouw wordt gedifferentieerd op
basis van verschillende criteria. De onderscheiden criteria zijn:
- Gebouwen: aanwezigheid bedrijfszetel of bedrijfsgebouwen;
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Totale oppervlakte;
Grootte van de percelen;
Herbevestigd agrarisch gebied of niet;
Landbouwtypering/waardering.
Deze criteria worden kwalitatief ten opzichte van elkaar afgewogen.
Door het ontbreken van een landbouwgevoeligheidsanalyse tijdens de opmaak van voorliggend
planMER zijn er geen gegevens beschikbaar over eigendom en/of landbouwgebruik en dus
eveneens niet over het eventuele relatieve of absolute verlies aan landbouwareaal voor de
verschillende betrokken landbouwers. De significantiebepaling is aldus slechts een kwalitatieve
benadering om de effectenbeoordeling te differentiëren.
In onderstaande tabel werd de significantiebeoordeling verder uitgewerkt. Hierbij wordt
opgemerkt dat niet alle mogelijke combinaties werden opgesomd . Er wordt met het
significantiekader pragmatisch omgegaan . Indien aan het merendeel van de vooropgestelde
criteria wordt beantwoord dan krijgt het planelement de desbetreffende score. Hierbij vormen
de grootte van het areaal en de grootte van de percelen zeer belangrijke criteria. De
landbouwtypering is een belangrijk criterium. Het al dan niet herbevestigd zijn van een
agrarisch gebied is slechts ondergeschikt. Verder wordt aangenomen dat:
Indien een actieve bedrijfszetel door het realiseren van het deelgebied verdwijnt, dit steeds
als zeer significant negatief (--) zal beoordeeld worden en dat er met de overige criteria
geen rekening meer wordt gehouden.
Indien het areaal verlies meer dan 25 ha aaneengesloten landbouwgebied is dan wordt dit
eveneens als zeer significant negatief (---) beoordeeld.
Een areaalverlies van 3 ha of minder is verwaarloosbaar (indien er geen actief bedrijf
aanwezig is).
Hiervoor wordt volgend significantiekader vooropgesteld:
Effectbeschrijving

Signif icantie

verwaarloosbaar

0

Criteria verlies aan landbou wareaal
Geen i~ pact op ~ ak van agrarisch gebied
de

geplande

ontwikkelingen

zullen

een

beperkt

verlies

aan

landbouwgrond betekenen (3- 10 ha), geen (gedeeltelijke) inname van
matig negatief

een grote eenheid agrarisch gebied noch inname van huiskavels , , het
betreft

kleine

percelen

met

een

lage

waardering

volgens

landbouwtyperingskaart, geen landbouwbedrijfszetels, en het gebied is
__________________n_ie
_t_h_e_r_b_e_
ve_s_ti_g_Q__§_~grarisch gebied h~t~ gatief effect is matig_ __
~ gnificant negatief

de geplande ontwikkelingen zullen een significant negatief effect hebben
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vanwege een aanzienlijk (10- 25 ha) verlies van landbouwgrond; er is
evenwel geen sprake van (gedeeltelijke) inname van een grote eenheid
agrarisch gebied noch van huiskavels , percelen hebben matig tot hoge
waardering volgens de landbouwtyperingskaart, voor de aanwezige
bedrijven wordt een uitdoofbeleid voorgesteld en het gebied is niet
__________v_
ol_le_di,g herbevestigd als agrarisch g._e_b_
ie~d_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

zeer significant negatief

de geplande ontwikkelingen zullen een zeer significant negatief effect
hebben vanwege de (gedeeltelijke) inname ( > 25 ha) van een grote
eenheid agrarisch gebied en/of van huiskavels , ruime kavels en/of een
hoge/zeer hoge waardering volgens de landbouwtyperingskaart, en/of
landbouwbedrijven verdwijnen zonder uitdoofbeleid en/of het gebied is
herbevestigd als agrarisch gebied

Bij de uitwerking van vorliggend planMER waren geen resultaten van de
landbouwgevoeligheidsanalyse (LGA) of / landbouweffectenrapport (LER) beschikbaar, zodat
het niet mogelijk is de effecten ten aanzien van de individuele landbouwer in te schatten. Om dit
te kunnen doen is het noodzakelijk om over meer gedetailleerde informatie te beschikken zoals
(opvolging, aandeel landbouwgrond binnen het deelgebied t.o.v. het totale landbouwareaal van
de betrokken landbouwer, .. . ). Een bijkomende studie naar de impact op landbouw is
aangewezen.
Het verlies aan landbouwareaal kan mogelijk enigszins gemilderd worden door financiële
compensatie of door gronden op een andere locatie in de nabije omgeving (van
landbouwbedrijven die hun activiteiten stopzetten) aan te kopen en op te nemen in een lokale
grondenbank. Deze grondenbank biedt de mogelijkheid om gronden dan vrijwillig te ruilen.
Ten aanzien van het verlies aan eventuele landbouwzetels wordt voorgesteld om de
bedrijfsgebouwen te behouden en pas bij stopzetting van de landbouwactiviteit over te gaan tot
onteigening. Een andere mogelijke maatregel is het voorzien in een bedrijfsverplaatsing (indien
de landbouwer zijn activiteiten wenst verder te zetten .
Deze milderende maatregelen zijn van toepassing op alle planelementen waar er verlies is aan
landbouwareaal en worden niet meer opgenomen bij de bespreking van ieder planelement.
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• Verlies aan woonfunctie
Voor wat betreft het verlies aan woonfunctie wordt gebruik gemaakt van volgend
significantiekader. Aangezien door de aard van de planelementen geen winst aan de
woonfuncties verwacht wordt, zijn positieve effecten in deze effectgroep niet van toepassing:
Effectbeschrijving

Significantie

verwaarloosbaar

0

Impact op de ruimtegebruikfuncties
geen onteigening van woningen of tuinen

matig negatief

geen onteigening van woningen, maar wel van tuinen horende bij
woningen

significant negatief

onteigening van 1 tot 3 woningen

zeer significant negatief

ontei_g~11ing van meer dan 3 woningen

• Winst aan functies
Naast het verlies aan landbouwareaal is er winst aan functies. In voorliggend plan-MER betreft
het voorzien in bijkomende ruimte voor infrastructuur en regionale bedrijvigheid. De winst aan
deze functies wordt steeds positief beoordeeld indien de behoefte ervan is aangetoond. De
kwaliteit van de nieuwe functie wordt niet bij deze effectgroep beoordeeld, maar bij de
effectgroep 'wijziging ruimtelijke kwaliteit'.
De verschillende planelementen houden steeds een wijziging van een bestemming in. De
bestemmingswijzing op zich wordt niet beoordeeld want wordt indirect mee beoordeeld in de
wijziging van het ruimtegebruik.
20.3.1 .2
Effectgroep 'wijziging ruimtelijke kwaliteit'
De ruimtelijke kwaliteit wordt louter kwalitatief besproken. Voor de verschillende planelementen
worden volgende parameters in beschouwing genomen: nabijheid voorzieningen, nabijheid
(stedelijk) groen, omgevingskwaliteit (rust, omgevingslawaai, hinder, belevingswaarde, .. . ).
De intrinsieke ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door de invulling van het gebied en kan pas
beoordeeld worden nadat een inrichtingsplan is opgemaakt. Dit is momenteel niet beschikbaar
voor de te beoordelen planelementen en vormt aldus een belangrijke leemte in de kennis. Deze
leemte wordt ondervangen door in de milderende maatregelen de opmaak van een
inrichtingsplan voor ieder van de planelementen aan te bevelen en deze aanbeveling op te
nemen in de voorschriften van het RUP. Onderstaande tabel geeft het significantiekader weer
dat wordt gehanteerd bij de beoordeling van deze effectgroep.
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effectbeschrijving

significantie
+++

zeer significant positief

++

significant positief

matig positief

+

verwaarloosbaar

0

Criteria wijziging ruimtelijke kwaliteit
de geplande ontwikkelingen zullen nieuwe kwaliteiten toevoegen aan
de leefomgeving en zo een zeer significant positief effect betekenen
de geplande ontwikkelingen zullen een belangrijke verhoging van de
bestaande kwaliteit van de leefomgeving betekenen en zo een
significant positief effect betekenen
de geplande ontwikkelingen zullen een beperkte verhoging van de
bestaande kwaliteit van de leefomgeving betekenen en zo een matig
positief effect betekenen
geen impact op vlak van ruimtelijke kwaliteit
de geplande ontwikkelingen

matig negatief

zullen

een

beperkte achteruitgang

betekenen van de kwaliteit van de leefomgeving waardoor het negatief
effect matig is
de geplande ontwikkelingen zullen een aanzienlijke achteruitgang
betekenen van de kwaliteit van de leefomgeving waardoor het negatief
effect significant negatief is
de geplande ontwikkelingen zullen de leefomgeving onleefbaar maken
en een zeer significant negatief effect hebben

significant negatief

zeer significant negatief

Indien de effecten negatief zijn dan worden milderende maatregelen voorgesteld of wordt
verwezen naar de algemeen geformuleerde milderende maatregelen bij iedere functiegroep
(bedrijvigheid, windenergie, .. . ).
20.3.1.3
Effectgroep 'wijzigingen ruimtelijke structuur en samenhang'
Deze effectgroep gaat na in welke mate de invulling van de planelementen de ruimtelijke
structuur van een gebied wijzigt en in welke mate de invulling de ruimtelijke samenhang
beïnvloedt. Onderstaande tabel geeft het significantiekader weer dat wordt gehanteerd bij de
beoordeling van deze effectgroep.
--~ - ~ - - -

Effectbeschrijving

zeer significant positief

------··---

-

Significantie

+++

- · - - -- - - - - - - - - - -

------- -

Criteria wijziging ru imtelijke structuur en samenhang
de geplande ontwikkelingen zullen een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling van de stedelijke economische structuur en van de woonen leefstructuur betekenen en zo een zeer significant positief effect
betekenen
de geplande ontwikkelingen zullen een beperkte bijdrage aan de

significant positief

matig positief

++

+

ontwikkeling van de stedelijke economische structuur en van de woonen leefstructuur betekenen en zo een significant positief effect
betekenen
----- - - - - -- ----de geplande ontwikkelingen zullen een ondersteuning van de
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Effectbeschrijving

Significantie

Criteria wijziging ruimtelijke structuur en samenhang
bestaande stedelijke economische structuur en van de woon- en
leefstructuur betekenen zonder dat er sprake is van uitbreiding of een
belangrijke bijdrage betekenen aan één van beide structuren maar
tegelijkertijd afdoen aan de andere structuur

verwaarloosbaar

0

geen impact op vlak van ruimtelijke structuur en samenhang
de geplande ontwikkelingen zullen een beperkte bijdrage betekenen

matig negatief

voor één structuur maar een aanzienlijke achteruitgang betekenen ten

___________ - - - - - --=-o=p=
zi=c~
h~
te~v~a=n de andere structuur waardoor het negatief effect matig_J§__
de
significant negatief

geplande

ontwikkelingen

zullen

een

beperkte

achteruitgang

betekenen voor zowel de stedelijke economische structuur als de woonen leefstruc~ur en een significant 11_egatief effect h~bben _

_ _

de geplande ontwikkelingen zullen een belangrijke achteruitgang
zeer significant negatief

betekenen voor zowel de stedelijke economische structuur als de woonen leefstructuur en een zeer significant negatief effect hebben
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20.3.2

Effectenbespreking per planelement

(-

-

(-

-·

~-

:[j

i'

N

<I'.

Brussel

Impact ruimtegebruikfuncties

ontwikkelen
van
een
Het
bedrijventerrein betekent ruimteverlies
voor
de
landbouw
(met
lage
waardering
op
landbouwtyperingskaart). Er

de
worden

geen landbouwzetels getroffen. In de
zone staan geen landbouwgebouwen
of -infrastructuren . De effecten ten
aanzien van de landbouwfunctie zijn
bijgevolg matig negatief te beoordelen
(-).

Bestaande
bedrijven
kunnen
in
principe
in
de
bedrijvenzone
geïntegreerd worden . De bijkomende
bedrijfsfunctie wordt matig positief
beoordeeld(+).
Wat betreft de woonfunctie zijn er
twee
scenario's.
langsheen
de
spoorlijn zijn twee woningen gelegen .
Scenario 1 omvat het behoud van deze
woningen. Scenario 2 omvat het
onteigenen van deze woningen. Indien
geopteerd wordt voor scenario 1, met
behoud van de woonfunctie, dan zal de
afbakening

i'

van

het

planelement

Bmax:
De mogelijke ontwikkeling van het
planelement
als
bedrijventerrein
betekent
ruimteverlies
voor
de
landbouw. De landbouwgrond heeft
een matige waardering
op de
landbouwtyperingskaart. De effecten
ten aanzien van de landbouwfunctie
kunnen als significant negatief (--)
worden beoordeeld .
De woningen en boerderij blijven
behouden en worden
kwalitatief
geïntegreerd. Door het behoud van
deze woonfunctie worden de effecten
als verwaarloosbaar (0) beoordeeld.
De realisatie van een bedrijventerrein
betekent een matig positief ten aanzien
van de bedrijfsfunctie(+) .
Er kan geopteerd worden om de zone
slechts gedeeltelijk aan te snijden voor
bedrijvigheid zodat het ruimteverlies
voor landbouw wordt beperkt.
Bmin:
In vergelijking met
scenario
blijft
de

{
Bru~~_g_J

_fu!,i~s~I

_6LL!~__fil

het maximaal
inname
van

-

Het
ontwikkelen
van
een
bedrijventerrein
ruimteverlies
voor
landbouw tot gevolg. Gezien de matige
waardering

op
de
landbouwtyperingskaart
en
de
afwezigheid
van
landbouwbedrijfszetels zijn de effecten

Bij de ontwikkeling van een zone voor
regionale
bedrijvigheid
in
dit
planelement gaat beperkte oppervlakte
landbouwgrond verloren. Gezien de
beperkte oppervlakte van de verloren
landbouwgrond
en
de
matige
waardering
op
de

ten aanzien van de landbouwfunctie
matig negatief(-) te beoordelen.
Het bestaande bedrijf Stone kan in de
bedrijvenzone worden geïntegreerd .

landbouwtyperingskaart
zijn
de
effecten
ten
aanzien
van
de
landbouwfunctie matig negatief (-) te
beoordelen.

De winst aan bedrijfsfunctie bij de
realisatie
van
het
regionale
bedrijventerrein wordt als matig positief
(+) beoordeeld.
De woonfunctie wordt niet getroffen bij

De realisatie van een bedrijventerrein
betekent winst aan bedrijfsfunctie. De
effecten zijn bijgevolg matig positief

de realisatie van het bedrijventerrein .
De effecten zijn ten aanzien van de
woonfunctie bijgevolg te verwaarlozen

onteigend zijn de effecten ten aanzien
van de woonfunctie te verwaarlozen .
Indien de woonkwaliteit dermate slecht
is ten gevolge van het nieuwe
bedrijventerrein zullen de woningen

(0) .

Er is geen impact op de recreatie en
De effecten
bijgevolg te verwaarlozen (0).

natuurbeleving.

zijn

(+).

Indien

geen

woningen

worden

alsnog worden onteigend . In deze
situatie zullen de effecten ten aanzien
van

de

woonfunctie

significant

neg_a~f beoordeeld worden(-).
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rekening houden met de bestaande en

landbouwgrond beperkt tot een zone

geplande woningen. De effecten ten
aanzien van de woonfunctie zijn
bijgevolg te verwaarlozen (0). Indien

parallel

geopteerd
waarbij

wordt
de

voor

scenario

woningen

2,
onteigend

worden , dan wordt het verlies aan
woonfunctie als matig negatief (-)
beoordeeld .
Er is geen impact op de recreatie en
natuurbeleving . De effecten zijn
bijgevolg te verwaarlozen (0).

met

de

A12.

Het

betreft

eveneens gronden met een lage tot
matige
waardering
op
de
landbouwtyperingskaart. De effecten
ten aanzien van het verlies aan
landbouwgrond kan bij dit scenario als
matig negatief (-) worden beoordeeld
gezien het grootste deel van het
landbouwgebied ten oosten van de
A12

wordt

gevrijwaard

en

enkel

percelen in de onmiddellijke nabijheid
van de A12 verloren gaan .
De
ontwikkeling
van
een
bedrijventerrein betekent een winst
aan bedrijfsfunctie. De effecten zijn
bijgevolg matig positief(+).
Gezien in dit scenario

eveneens

gestreefd wordt naar het maximaal
behoud van de bestaande woningen
zijn de effecten ten aanzien van de
woonfunctie te verwaarlozen (0).
Impact ruimtelijke structuur
en samenhang

De samenhang tussen de woningen
langs de Meerstraat en de woningen in
de zijstraten blijft behouden en de
woonfunctie wordt niet versnipperd . De
effecten zijn bijgevolg te verwaarlozen
(0).

De bestaande bedrijven kunnen
in
de
geïntegreerd
worden
bedrijvenzone.
Een
globale
en
integrale ontwikkeling van het gebied
kan voorzien in een duidelijke buffering
tussen
de
woningen
en
de
bedrijvigheid. De bundeling van de
bedrijfsfunctie, afgeschermd van de
woonfunctie betekent verbetering van
de ruimtelijke samenhang. De effecten
zijn bijgevolg matig positief(+) .

Bmax:

Het ruimteverlies voor de landbouw

Het ruimteverlies voor de landbouw
een
gaat
niet
gepaard
met

gaat
niet
versnippering

versnippering
van
de
ruimtelijkagrarische structuur. De zone bevindt
zich aan de rand van een groter open

agrarische structuur gezien het hier
een restruimte betreft tussen woningen
en bedrijvigheid. De ontwikkeling van

ruimte gebied. Ook de bestaande
woonstructuur wordt niet aangetast. De

het bedrijventerrein betekent een
verbetering van de ruimtelijke structuur
van de versnipperde omgeving. De
bedrijvigheid wordt gebundeld in deze
zone, afgeschermd van bestaande

bedrijvenzone sluit aan bij de rand van
Londerzeel en ligt nabij de bestaande
industriezone ten noorden van de
spoorweg. De effecten ten aanzien van
ruimtelijke samenhang en structuur zijn
te verwaarlozen (0) .

een
gepaard
met
van
de ruimtelijk-

De
ontwikkeling
van
een
bedrijventerrein zal resulteren in een
meer homogene ruimtelijke structuur
zonder dat er barrièrewerking optreedt.
Indien
de
bundeling
van
de
bedrijfsfunctie gepaard gaat met een
buffer die de woningen en bedrijven
van elkaar afschermt betekent dit een
verbetering
van
de
ruimtelijke
samenhang. De effecten zijn bijgevolg
matig positief(+) .

woningen. Dit heeft een meer
homogene ruimtelijke structuur tot
gevolg .
De effecten zijn bijgevolg
matig positief(+) te beoordelen .

Bmin: Net zoals bij het Bmax scenario
heeft het ruimteverlies voor de
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Ten opzichte van de open ruimte en de
agrarische gebieden ten noorden van
de kern van Londerzeel, betekent de

landbouw geen versnippering van de
ruimtelijk agrarische structuur tot
gevolg, gezien de zone zich aan de
rand van een groter open ruimte

bebouwing langs de Meerstraat een

gebied bevindt.

barrière. Het verdwijnen van de
landbouwfunctie heeft weinig tot geen
impact op de ruimtel ijke samenhang
omdat het om een gebied gaat dat
binnen de agrarische structuur reeds
geïsoleerd gelegen is. De effecten zijn
bijgevolg matig negatief tot te
verwaarlozen (0/-).

Net zoals bij het planelement L wordt
de open ruimte tussen de verspreide
woningen ingevuld door bedrijvigheid .
Hiermee
wordt
de
ruimtelijke
samenhang tussen de woningen
onderling matig negatief beïnvloed (-) .
Anderzijds wordt de versnipperde
ruimte parallel met de A 12 ingevuld
een
ruimtelijk
homogeen
door
bedrijventerrein
waarbinnen
de
bestaande
woningen
worden
geïntegreerd. De effecten kunnen in dit
opzicht dan ook matig positief worden
beoordeeld(+).

Hinder,
gezondheid
ruimtelijke kwaliteit

en

De zone wordt aan twee zijden
omringd door verkeersinfrastructuren :
de A 12 en de spoorweg . Aan de derde
zijde vormt het woonlint langs de
Meerstraat de grens. De inrichting
voorziet een continue buffer tussen de
bedrijvenzone en de woningen. De
buffer moet de mogelijke hinder
kunnen opvangen . Bij een goed
uitgewerkte groenbuffer kunnen de
effecten ten aanzien van hinder te
verwaarlozen worden beoordeeld (0).
De wijzigingen inzake geluid en lucht
worden als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld .
Ook indien geopteerd wordt om
twee woningen ter hoogte van
spoorlijn te onteigenen, worden
effecten als verwaarloosbaar
beoordeeld .

de
de
de
(0)

Bmax
De inrichting van het bedrijventerrein
voorziet een buffer ten aanzien van
bestaande woningen . De buffer zou
worden uitgewerkt als een robuuste
groenstructuur die de mogelijke hinder
ten aanzien van de omwonenden zou
moeten opvangen. Er kan echter
gesteld worden dat de woningen door
de integratie in een omgeving dat
wordt gekenmerkt door bedrijvigheid ,
een waardeverlies kunnen kennen. Het
wonen in een open landbouwomgeving
veranderd naar wonen in een
bedrijvenzone.
De
effecten
zijn
bijgevolg matig
negatief (-) te
beoordelen .
Inzake geluid worden zeer significant
negatieve effecten (---) verwacht voor
de woninqen in het planelement. Voor

De omliggende woningen kunnen
mogelijke hinder ondervinden van de
nieuw gevestigde bedrijven in de
bedrijvenzone. De mogelijke hinder zal
afhankelijk zijn van de aard van de
gevestigde bedrijven . De effecten
zullen bijgevolg variëren tussen te
verwaarlozen en significant negatief
(0/-). Inzake geluidshinder worden de
effecten
als
verwaarloosbaar

Indien de woningen worden behouden
en geïntegreerd in het bedrijventerrein
kunnen
deze
mogelijks
hinder
ondervinden van de nieuw gevestigde
bedrijven.
Rekening houdend met de beperkte
oppervlakte en de afstand tot de A12
wordt de hinder (geluid en lucht)
verwaarloosbaar geacht.

beoordeeld . De invloed op de
luchtkwaliteit wordt echter in de
Bergkapelstraat voelbaar.
Een kwalitatieve groenbuffer tussen de
woningen en de bedrijvenzone kan de
mogelijke hinder ten aanzien van de
omwonenden opvangen. Het vestigen
van enkel kleine niet hinderlijke en
voldoende gebufferde bedrijven zullen
leiden tot beperkte effecten ten
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de woningen rondom het planelement
De bedrijvenzone ligt ten zuidoosten
van de woningen langs de Meerstraat
en zijstraten. Rekening houdend met

worden significant negatieve (- )
effecten verwacht. Maatregelen zijn
noodzakelijk om deze effecten te

de
courante
windrichtingen
zal
potentiële stof of geurhinder beperkt

milderen (zie discipline geluid).
Voldoende grote afstanden tot de

zijn. De effecten zijn bijgevolg matig

woningen

negatief te beoordelen (-). Woningen
ten zuiden van de spoorlijn kunnen hier
wel meer hinder van ondervinden. De

kunnen bouwvrij worden gehouden.

effecten
kunnen
hier significant
negatief tot matig negatief worden
beoordeeld (--/-).

negatieve (--) effecten verwacht inzake
geluid. Maatregelen zijn noodzakelijk
om deze effecten te milderen (zie
discipline geluid) .
Ter hoogte van de Berkenlaan ,

Voor mogelijke hinder ten gevolge van
water, geluid en trillingen wordt naar
de

desbetreffende

disciplines

verwezen .
Gezien de onmiddellijke nabijheid van
woningen, langs de Meersstraat en
zijstraten maar ook ten zuiden van de
spoorweg, moet bedrijvigheid die
mogelijk stofontwikkeling, geurhinder

aan

omliggende

I

aanzien van hinder en gezondheid
voor omwonenden.

straten

Bmin : . Voor de won ingen rondom het
planelement
worden
significant

Brusselsestraat,
Westrodestraat
Londerzeelsesteenweg

Kerkhofstraat ,
en
wordt
de

luchtkwaliteit negatief beïnvloed .

of andere negatieve effecten tot gevolg
kan hebben, uitgesloten worden. Dit is
onafhankelijk van de optie om een
regionaal bedrijventerrein dan wel een
bedrijventerrein met een eerder lokaal
karakter te ontwikkelen. Hiervoor wordt
verder verwezen naar de discipline
lucht.
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Impact ruimtegebruikfuncties

R Noord: Bij de aanleg van een ontsluitingsweg in deze zoekzone zal vooral
ruimte worden ingenomen dat op vandaag in gebruik is als landbouwgrond.
Indien het tracé door het noordelijke bosje wordt voorzien zal eveneens
natuurfunctie verloren gaan . Hiervoor wordt verwezen naar de discipline fauna en
flora . De effecten ten aanzien van de landbouwfunctie kunnen als matig negatief
worden beoordeeld (-).
R Zuid: Afhankelijk van de keuze van de ligging van het tracé kunnen woningen
langsheen de Londerzeelsesteenweg , terrein van de autohandelaar en

Gezien een maximale integratie van bestaande woningen wordt nagestreefd zijn
de effecten ten aanzien van verlies aan woonfunctie te verwaarlozen (0).
Het ontwikkelen van een bedrijventerrein betekent een verlies aan landbouw. Er
worden geen landbouwbedrijfszetels getroffen . De effecten zijn bijgevolg matig
negatief (-).
De bestaande vergunde bedrijven worden in het gebied geïntegreerd. De

I realisatie

van een lokaal bedrijventerrein betekent een toename
bedrijfsfunctie. De effecten zijn bijgevolg matig positief(+) te beoordelen .

aan

landbouwgrond verloren gaan. Het terrein van de autohandelaar situeert zich
aan het kruispunt Londerzeelsesteenweg -A 12 en loopt verder door achter de
eerste 5 woningen aan de zuidkant van de Londerzeelsesteenweg Om een
minimum aan functies te laten verloren gaan is het vanuit deze discipline
aangewezen het tracé te laten aansluiten met de Londerzeelsesteenweg ter
hoogte van de vrije kavel net voorbij de bocht. Op deze manier gaan geen
woningen verloren, verliest de autohandelaar geen grond en gaat een minimum
aan landbouwgrond verloren .
Impact ruimtelijke structuur
en samenhang

IR

Noord: de grens van het open ruimtegebied zal door de komst van de
ontsluitingsweg noordwaarts worden opgeschoven . De ontsluitingsweg zal als
barrière fungeren tussen het open ruimtegebied en de resterende ruimte tussen
de A 12 en de ontsluitingsweg. Deze restruimte wordt geïsoleerd van de grotere
ruimtelijke eenheid van het open ruimtegebied. Anderzijds wordt de omgeving
van de zoekzone reeds gekenmerkt door ruimtebepalende infrastructuur zoals de

I De open ruimte tussen de verspreide woningen wordt ingevuld door bedrijvigheid.
Hiermee wordt de ruimtelijke samenhang tussen de woningen onderling matig
negatief beïnvloed (-). Puur functioneel bekeken, is er geen invloed op de
ruimtelijke samenhang , omdat de ontwikkeling van een bedrijventerrein rekening
houdt met de aanwezigheid van de bestaande woningen en woninggroepen .
Deze evaluatie vereist wel dat de bestaande ruimtelijke en functionele

A12 . De effecten ten aanzien van de ruimtelijke structuur van het gebied zijn

verbindingen binnen het gebied en met het omliggende woonweefsel behouden
blijven . Zo zijn de Bergstraat en de Bergkapelstraat verbonden via een
wandelpad doorheen het gebied .

bijgevolg significant negatief tot matig negatief(--/-) te beoordelen.
Bereikbaarheid van de afgesneden percelen tussen de A 12 en de ontsluitingsweg
zal ook in het gedrang komen. De effecten ten aanzien van de bereikbaarheid

I

De samenhang binnen de ruimtelijke structuur langs de Bergstraat, in de
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van deze percelen kan als matig negatief(-) worden beoordeeld.

Bergkapelstraat en in de wijk Berg wordt niet beïnvloed . De effecten zijn hier dan

Voorzien van ontsluitingsmogelijkheden voor de percelen tussen de A12 en de

ook te verwaarlozen (0) .

ontsluitingsweg.

Het verdwijnen van de landbouwfunctie betekent een licht negatief effect op de

R Zuid: De ontsluitingsweg wordt voorzien over een beperkte afstand in een

ruimtelijke samenhang (-) . Het gaat om een gebied dat binnen de agrarische

omgeving Indien de ontsluitingsweg wordt gerealiseerd volgens de aangegeven

structuur een uitloper is van een groter landbouwgebied tussen Londerzeel,

locatie in bovenstaande effectengroep zal echter een kleine oppervlakte

Nieuwenrode, Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos. Door de ontwikkeling van

landbouwgrond versnipperd worden en worden afgesneden van het zuidelijk

bedrijvigheid verschuift de grens van het agrarisch gebied. Er wordt echter geen

gelegen landbouwgebied. De ontsluitingsweg zal in deze situatie slechts een

barrière gecreëerd.
Belangrijk is het behoud van visuele en functionele relaties tussen de bestaande

beperkte negatieve impact hebben op de ruimtelijke structuur(-).

woningen, de woningen aan de rand van het planelement en de woningen in de
wij/{__Berg,
Hinder,
gezondheid
ruimtelijke kwaliteit

en

R Noord: De woonkwaliteit in de onmiddellijke omgeving van de ontsluitingsweg
beperkt beïnvloed. Tot 30m tov de ontsluitingsweg wordt de luchtkwaliteit negatief

Enkel indien de aard van de bedrijvigheid sterk beperkt wordt tot activiteiten die in
alle omstandigheden geen hinder veroorzaken naar de onmiddellijke omgeving,

beïnvloed . (0/-)

kan er sprake zijn van een niet-significant effect ten aanzien van de woningen in

Ten aanzien van de veiligheid voor omwonenden dienen ten gevolge van de

de onmiddellijke omgeving van het planelement. De effecten zullen afhankelijk

ligging van de aardgasleiding van fluxys bijzondere veiligheidsvoorschriften te

zijn van de economische doelgroep die wordt aangetrokken . Indien geopteerd

worden gevolgd.

wordt voor een regionaal bedrijventerrein met lokaal karakter, kan de hinder
beperkt zijn .
Er is mogelijke hinder voor de woningen in de onmiddellijke omgeving. De

R Zuid : De woonkwaliteit in de onmiddellijke omgeving van de ontsluitingsweg

inrichting voorziet een continue buffer tussen de bedrijvenzone en de omliggende

Wordt beperkt gewijzigd . (0)

woningen. De buffer moet de mogelijke hinder ten opzichte van de woningen in
de Bergstraat en in de wijk Berg kunnen opvangen.
De bedrijvenzone ligt ten westen van de woningen langs de Bergstraat en ten
zuiden van de wijk Berg en zijstraten. Rekening houdend met de courante
windrichtingen kan potentiële stof- of geurhinder de bewoners hinderen. Ter
hoogte van de Bergstraat en de Bergkapelstraat kan een gewijzigd luchtklimaat
optreden .
Garanderen van een minimale woonkwaliteit voor de geïntegreerde woningen in
het bedrijventerrein. Vanwege de sterke verweving tussen het wonen en de
bedrijvigheid moeten alle vormen van grootschalige en/of hinderlijke bedrijvigheid
worden uitgesloten.

271/326

20.4 Effectbespreking ten opzichte van ontwikkelingsscenario
De effectbespreking ten opzichte van het ontwikkelingsscenario is gelijkaardig aan deze ten
opzichte van de referentiesituatie.

20.5 Milderende maatregelen
Voor een overzicht van het resterende effect na mildering wordt verwezen naar de
synthesetabel in hoofdstuk 24.4

20.5.1

Dwingende maatregelen

De maatregelen zoals opgenomen bij de bespreking van de discipline geluid en trillingen
worden hier ondersteund.

20.5.2

Aanbevelingen en suggesties

Algemeen dient gestreefd te worden naar minimale onteigeningen van woningen en de
realisatie van een kwalitatieve woonomgeving. Indien toch moet worden overgegaan tot
onteigeningen, omdat de woonkwaliteit dermate verslechtert en de woning onbewoonbaar
wordt, dienen de eigenaars billijk vergoed te worden en worden bij voorkeur begeleid bij het
zoeken naar een nieuwe woonst.
Een LER of LGA is aangewezen om de impact op landbouw meer in detail te onderzoeken .
Voor de inrichting van de bedrijventerreinen kunnen volgende milderende maatregelen worden
aanbevolen:
- Zuinig ruimtegebruik (vloeroppervlakte vs terreingebruik) ;
Duurzame ruimtelijke inrichting: kwalitatief stedenbouwkundig opzet en inrichtingsprincipes
(perceelsinrichting, eenheid in aanleg, bufferzone, ... ) aandacht voor de beeldkwaliteit;
Gebruik neerwaartse functionele verlichting om de lichthinder ten aanzien van de omgeving
te beperken;
Duurzame maatregelen op vlak van energie (zonnepanelen , passiefbouw, .. . ), mobiliteit
(verkeersorganisatie i.s.m. omliggende bedrijven of bedrijventerreinen);
Kwaliteitsvol onderhoud van het domein;
Beperken van de NOremissies door bedrijven met significante NOremissies te weren of
strenge luchtzuiverende maatregelen op te leggen
- Bedrijven met significante NO 2-emissies schoorsteenhoogteberekeningen opleggen;
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Bedrijven met grote geurem1ss1es worden bij voorkeur vermeden. Aanvullend kan een
geurstudie worden opgelegd indien bedrijven met mogel ijk geuremissies zich in het gebied
willen vestigen .
- Opleggen geluidsstudie
- Bij de aanleg van een groenbuffer moet aandacht besteed worden aan het vormen van een
kwalitatieve ruimte vormen als overgang tussen de bedrijvenzone en de aangrenzende
woningen . Er kan deels (bij voorkeur één derde) gebruik gemaakt worden van
groenblijvende bomen en/of heesters, om ook tijdens de wintermaanden voldoende
afscherming te behouden. In de mate van het mogelijke kan de groenbuffer ook een
. landschappelijke, recreatieve en ecologische functie vervullen en kunnen hierbinnen
waterbergende functies gerealiseerd worden . Zo kan er ondermeer een fiets- en
voetgangersverbinding worden gerealiseerd .
Ten aanzien van de aanwezige fluxysleiding in Bmax, dient bij ontwikkeling van het gebied
rekening gehouden worden met de veiligheidsvoorschriften specifiek voor deze leiding. De
exacte ligging van de leiding, zeker in relatie tot een gedeeltelijke invulling van plangebied B
(Bmin), dient verder op projectniveau onderzocht worden.
Ten aanzien van verlies aan landbouwgrond kunnen volgende aanbevelingen worden
geformuleerd:
- grondruil (via grondenbank);
- billijke vergoeding in overleg met getroffen landbouwer(s) ;
eventueel gefaseerde ontwikkeling zodat niet het volledige terrein onmiddellijk onttrokken
wordt aan landbouwbedrijfsvoering.
Ten aanzien van de noordelijke en zuidelijke ontsluitingsweg kunnen volgende milderende
maatregelen worden aanbevolen:
Algemeen dient een maximale beperking van de ruimte-inname, de versnippering en de
barrièrewerking nagestreefd te worden;
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21 Leemten in de kennis
In tegenstelling tot een project-MER waar één concreet welomschreven project het voorwerp
vormt van de milieueffectbeoordeling is hier - in het geval van een plan-MER - enkel
rudimentaire informatie beschikbaar. Bouwtechnische plans, kwantitatieve gegevens over het
vereiste grondverzet en kennis omtrent de toe te passen bijzondere civiele technieken
aangaande de te realiseren constructies zijn momenteel niet voorhanden . Wel dient gesteld dat
de voorliggende inrichtingsschetsen en afbakeningsvoorstellen het resultaat zijn van een
uitvoerig ontwerpproces en bijgevolg reeds rekening houden met diverse randvoorwaarden.
De beschrijving van de plankenmerken biedt desalniettemin voldoende informatie opdat de
milieueffectevaluatie op niveau van een plan-MER voldoende onderbouwd kan gebeuren.
Bovendien zal het MER ten behoeve van de latere concretisering van het plan in de vorm van
een project de nodige aanbevelingen en aandachtspunten formuleren .

21.1 Mobiliteit
De opbouw van het verkeersmodel laat geen gedetailleerde inschatting toe van de
verkeerstoename van alle lokale wegen binnen het plangebied.
De kenmerken van de bedrijven die zich vestigen op de regionale bedrijventerreinen
(tewerkstellingsgraad, mobiliteitsprofiel) zijn bepalend voor de totale verkeersgeneratie. Omdat
hierover geen duidelijkheid is, wordt er voor de berekening van de verkeersgeneratie en attractie gewerkt met algemene kencijfers en een vork voor de tewerkstellingsgraad.
Er bestaat nog geen definitief ontwerp van het nieuwe op- en afrittencomplex Londerzeel-Zuid
en Londerzeel-Noord. Hierdoor kan de verzadiging van de knopen niet worden berekend.

21.2 Geluid en trillingen
De verkeersgegevens zijn gebeurd van uit een aantal aannames. De berekening van het
wegverkeer is maar zo nauwkeurig, als de nauwkeurigheid van deze verkeersgegevens.
Tevens gebeurt de effect bespreking op basis van kengetallen . Een nauwkeurige bepaling van
de specifieke bijdrage kan pas nadat bekend is welke bedrijven er zich vestigen.
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21.3 Mens
De eigendomssituatie van de landbouwpercelen is voor de planelementen niet bekend. Het
aantal bedrijven dat getroffen wordt en in welke mate ze getroffen worden is onbekend .
De intrinsieke ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door de architectuur en de inrichting van het
bedrijventerrein . Deze informatie is in het kader van voorliggend plan-MER niet beschikbaar.
De actuele gezondheidstoestand van de bevolking in het studiegebied is niet gekend. Het is
dan ook niet mogelijk om een uitspraak te doen nopens de beïnvloeding van de
gezondheidstoestand van individuen , als gevolg van de realisatie van het plan-MER. Er zijn
evenwel geen leemten die van aard zouden zijn om een uitspraak over de risico's voor de
menselijke gezondheid onmogelijk te maken.
Wegens de leemten in de kennis wordt dan ook vanuit de discipline mens - socioorganisatorische aspecten aanbevolen om in het op te maken RUP de nodige voorschriften op
te nemen opdat de vooropgestelde ruimtelijke kwaliteit van de reeds aanwezige functies in de
omgeving gewaarborgd wordt.
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22 Grensoverschrijdende effecten
In het kader van voorliggend plan worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht.
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23 Watertoets
Uit de disciplines grondwater, oppervlaktewater en fauna en flora blijkt dat er geen significant
negatieve effecten op het watersysteem zullen optreden op voorwaarde dat:

-

Voorzien van voldoende ruim gedimensioneerde buffering (in totaliteit minimaal 9.320m 3
indien 70ha bijkomende regionale bedrijvigheid wordt gerealiseerd) opdat het
afwateringssysteem beperkt belast wordt. Het is noodzakelijk om afstromend hemelwater
maximaal binnen het plangebied op te vangen. De buffersystemen dienen dan ook voorzien
te worden binnen de plangebieden en mogen maw geen bijkomende hypotheek leggen op
de afwaarts gelegen landbouwgronden. Buffervoorzieningen kunnen geïntegreerd worden in
de groenbuffers. Een open buffervoorziening die maximale infiltratie naar de ondergrond
toelaat is noodzakelijk. Afstromend hemelwater dient bijkomend maximaal hergebruikt te
worden binnen de plangebieden (bv . in sanitaire toepassingen) alvorens het vertraagd
afgevoerd wordt naar de Zielbeek/Birrebeek.
aangepaste bemalingstechnieken getroffen worden opdat aanwezige verontreinigingen zich
niet verder verspreiden.
De aanwezige waterlopen in het plangebied als open waterloop behouden blijven. Kruising
van deze waterlopen dient te gebeuren middels overwelving waarbij voldoende ruime
dwarssecties noodzakelijk zijn.
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24 Synthese
24.1 Algemene effecten op macroniveau
De geplande ontwikkelingen zorgen voor een verkeerstoename en -attractie. Op de A12
worden hierdoor echter geen doorstromingsproblemen verwacht aangezien het verkeer vooral
toeneemt tegen de richting van de verkeerspits in. Echter dient hier het belang van de
koppeling tussen de ontwikkelingen van het SPEK Londerzeel en de aanpassingen van het
omliggende wegennet, met de ontwikkelingen van de knooppunten Londerzeel Noord als
Londerzeel Zuid te worden benadrukt.
Vrachtverkeer komende van de planelementen moet rechtstreeks naar het hogere wegennet
ontsloten te worden opdat er geen belasting in de omliggende kernen kan optreden . De
bestaande knopen op de A 12 (A 12xKerkhofstraat, A 12xBreendonkstraat) blijven echter met
een zeer hoge verzadigingsgraad kampen zodat de aanleg van het nieuw op- en
afrittencomplex Londerzeel-Noord en Londerzeel-Zuid essentieel blijkt voor de ontsluiting van
de planelementen naar het hoger wegennet. Deze ontsluitingscomplexen moeten
ongelijkgronds aangelegd worden en bij het ontwerp van beide complexen dient rekening
gehouden te worden met het gegenereerde verkeer vanuit voorliggend plan. Deze complexen
dienen gerealiseerd te zijn vooraleer de ontwikkelingen inzake bedrijvigheid starten, zodat ook
tijdelijke verkeersproblemen op het lokale wegennet vermeden worden. Door deze nieuwe
ontsluitingscomplexen en bijhorende parallelwegen kunnen de rechtstreekse in- en uitritten en
erftoegangen op de A 12 verdwijnen . De kans op kop-staart-aanrijdingen en conflicten tussen
afslaand en doorgaand verkeer wordt hierdoor significant verbeterd met significant positieve
gevolgen voor de verkeersveiligheid .
Op de N16 wordt tijdens de avondspits een verkeerstoename richting Mechelen verwacht.
Tijdens de ochtendspits is de omgekeerde beweging merkbaar. Door de verkeerstoename op
de N16 kan plaatselijk de doorstroming negatief beïnvloed worden.
Vanuit de discipline mobiliteit blijkt duidelijk de noodzaak tot de uitbouw van de A 12 als primaire
weg waarin de conflictvrije uitbouw van het knooppunt A12 x N16 met ontvlechting van de
verkeersstromen (cfr. streefbeeld A12) een belangrijk aspect is.
Inzake multimodale ontsluiting van het economisch knooppunt werden de mogelijkheden tot
watergebonden transport en spoorontsluiting onderzocht. Watergebonden transport kan
verlopen via bijvoorbeeld het regionaal overslag centrum (ROC) in Willebroek of Cargovil in
Vilvoorde. Een betere benutting van deze overslagcentra en van het waterwegennet wordt als
een verwaarloosbaar tot matig positief effect (0/+) beoordeeld.
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Het heractiveren van een spoorontsluiting is afhankelijk van de ligging en de oppervlakte van
het planelement. Om de spoorontsluiting economisch haalbaar te maken dient dagelijks
minstens één goederentrein van 300 à 400 m (20 à 30 containers) aan-/afgevoerd te worden.
Dit is enkel realistisch bij een maximale invulling van de zone B (Berg - 70 ha TDLbedrijvigheid). De totale ontwikkeling van zone B zorgt voor negatieve effecten op vlak van
doorstroming, hinder en verkeersleefbaarheid (doorsnijding woonlint Bergkapelstraat voor
aanleg spooraftakking) waardoor dit algemeen als negatief(-) tot significant negatief(--) wordt
beoordeeld.
Indien er vanuit gegaan wordt dat de bedrijven sowieso aan de grenswaarden voor een nieuwe
inrichting conform VLAREM Il voldoen, wordt er voor de woningen langs de drukke
gewestwegen - tengevolge de nieuwe bedrijven (op bestaande bedrijventerreinen en de
uitbreiding) - nauwelijks een effect op het huidige (hoge) omgevingsgeluid verwacht.
De effecten ten aanzien van de bodem zijn op planniveau eerder beperkt. Gezien de
aanwezigheid van niet-zettingsgevoelige bodems in het studiegebied, wordt het risico op
bodemzetting voor alle planelementen als verwaarloosbaar (0) beoordeeld.
Op planniveau zijn de belangrijkste effecten op het grondwatersysteem te verwachten ten
gevolge van de toename aan verharding en de noodzaak tot bemaling. De vooropgestelde
bijkomende oppervlakte aan regionale bedrijvigheid (40 tot 70ha) gaat gepaard met een
aanzienlijke toename aan verharde oppervlakte. Gezien er binnen het voorliggend plangebied
nieuw bedrijventerrein, twee ontsluitingswegen worden aangelegd en een lokaal
bedrijventerrein wordt uitgebreid, betreft het hier een aanzienlijke bijkomende verharde
oppervlakte. Dit kan het waterhuishoudingsysteem grondig beïnvloeden door enerzijds het niet
meer mogelijk maken van infiltratie en anderzijds de versnelde afvoer van hemelwater.
Afhankelijk van de bijkomende verharde oppervlakte bij de verschillende planelementen wordt
de wijziging van de oppervlaktewaterkwantiteit (afstromend hemelwater) beoordeeld als
verwaarloosbaar tot matig negatief (0/-) tot significant tot zeer significant negatief (--/--). De
nodige buffervoorzieningen dienen dan ook ruim voldoende gedimensioneerd te worden om
enerzijds het afstromend hemelwater afdoende te bufferen en anderzijds infiltratie te
maximaliseren. Het maximaliseren van infiltratie is dan ook een noodzakelijk principe bij
inrichting en ontwikkeling van de planelementen.
Bemaling kan noodzakelijk zijn. Rekening houdend met de bodemgesteldheid is -indien de
grondwatertafel tot maximaal 5m-mv verlaagd wordt- de invloedsstraal beperkt. Indien
bestaande grondwaterverontreinigingen binnen de invloedsstraal van bemaling vallen is
verspreiding van deze verontreiniging mogelijk. Ook het lozen van verontreinigd
bemalingswater in het oppervlaktewater kan bijdragen tot het verspreiden van deze
279/326

verontreiniging. Gezien deze potentiële verspreiding een onomkeerbaar effect is, wordt de
effectgroep wijziging in waterkwaliteit als significant negatief (--) beoordeeld. Om verspreiding
van eventuele grondwaterverontreiniging te voorkomen, zijn aangepaste uitvoeringstechnieken
(bv. specifieke bemalingstechnieken) nodig om significant negatieve effecten op het
watersysteem (kwaliteit) te voorkomen .
Door de beperkte invloedsstraal zal het aantal waterlopen dat binnen de invloedssfeer valt
eerder beperkt zijn. De overige effecten met betrekking tot de oppervlaktewaterkwaliteit zijn het
gevolg van verontreinigd afstromend hemelwater, de productie van afvalwater en calamiteiten
(matig negatief(-)).
Gezien het eerder beperkt ecologisch belang van het projectgebied en zijn geïsoleerde ligging
ten aanzien van biologisch waardevolle gebieden, zijn de effecten ten aanzien van fauna en
flora eerder beperkt. Het oostelijk deel van het studiegebied is echter van belang voor een
aantal minder algemeen voorkomende akkervogels. Ten aanzien van deze soorten ontstaat
mogelijks een beperkte inname van habitat en verstoring bij de ingebruikname van planelement
Bmax als bedrijventerrein. Afhankelijk van het gekozen tracé van de ontsluitingswegen bestaat
er de inname van een aantal zeer waardevolle ecotopen .
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24.2 Algemene effecten op mesoniveau
Vanuit de discipline mobiliteit wordt een rechtstreeks aansluiting van het vrachtverkeer op het
hogere wegennet vooropgesteld zodat de lokale wegenis niet belast wordt. Dit wordt
ondersteund door de discipline geluid.
Als algemene maatregelen wordt vanuit de discipline geluid gesteld dat een doordachte
inrichting van de planelementen noodzakelijk is. Hierbij is het belangrijk elk gebied zodanig in te
richten dat de ontsluitingsweg van het gebied centraal in het gebied komt te liggen. Hierdoor
kunnen omringende gebouwen fungeren als een geluidswal zodat de wijzigingen in het
geluidsklimaat ten gevolge van de verkeerswegingen beperkt wordt. Een ontsluitingsweg aan
de rand van de planelement is dus niet aangewezen.
24 .2. 1 Deelgebied Noord
De ontsluitingsweg van de zone Molenveld (A) loopt eerst aan de westzijde van de A12 om
vervolgens onder de A 12 door aan te takken de parallelweg aan de oostzijde van de A 12
richting het knooppunt Londerzeel-Noord. De aansluiting op dit knooppunt gebeurt middels een
ongelijkgrondse kruising. Deze parallelweg heeft een beperkt positieve impact (+) op de
doorstrom ing op de A12 omdat de bestaande erftoegangen worden weggewerkt. Zone D sluit
via een korte ontsluitingsweg aan de westzijde van de A12 aan op het knooppunt LonderzeelNoord.Ter hoogte van de parallelweg domineren de verkeersbewegingen op de A12 het
geluidsklimaat. Er worden bijgevolg geen wijzigingen in het geluidsklimaat verwacht. Ter hoogte
van de Meerstraat en de Oudermansstraat worden lagere verkeersintensiteiten verwacht,
waardoor het geluidskl imaat verwaarloosbaar tot matig positief beïnvloed wordt. De wijzigingen
in de fijn stof-concentraties (PM10 en PM2,5) worden verwaarloosbaar (0) beoordeeld . Voor de
NO2-concentraties worden echter matig negatieve effecten verwacht in de Meerstraat, de
Weverstraat, de Bessemstraat, de Oudermansstraat, de Stuiverstraat en de Londerzeelseweg.
Significant negatieve effecten ten gevolge van de NO2-toename treden op langsheen de
nieuwe parallelweg en Molenveld.
24.2 .2 Deelgebied Zuid ,
De ontsluiting van de planelementen Berg (B), Bergstraat (L) verloopt via een parallelweg
tussen de knoop Londerzeel-Zuid en de Berg kapel straat aan de oostzijde van de A 12. Bij een
omvangrijke ontwikkeling van de zone Berg moet de Londerzeelsesteenweg ongelijkvloers
gekruist worden
Planelement Stone (c) wordt ontsloten via een parallelweg aan de westzijde van de A12.
Een aansluiting van de bedrijvigheid ten zuiden van de spoorlijn op de A12 via het
verkeerslichtengeregeld kruispunt van de Kerkhofstaat is omwille van de capaciteitsproblemen
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niet mogelijk. Er moet dan ook uitgegaan worden van een nieuwe knoop in Londerzeel-Zuid (=
beslist beleid).
Als belangrijk aandachtspunt dient vermeld te worden dat indien én planelement L én
planelement B ontwikkeld worden , het geluidsklimaat in de Bergstraat zeer significant negatief
(---) beïnvloed kan worden. Milderende maatregelen zijn hier dan ook noodzakelijk. Er worden
twee mogelijke maatregelen aangereikt, nl.:
- behoud van de geluidsnormering, zijnde 45 dB(A) tijdens de dagperiode en 40 dB(A) tijdens
de nachtperiode of
- monitoring van het geluidsklimaat en bijkomend onderzoek is noodzakelijk om na te gaan of
de leefbaarheid van de woningen in de Bergstraat gegarandeerd kan worden .
24.2.2.1 Maximale invulling planelement B
Om de (bijkomende) belasting van respectievelijk de knoop Londerzeel-Noord en LonderzeelZuid te beperken is het vanuit de discipline mobiliteit aangewezen om de volledige ontwikkeling
niet te concentreren ten zuiden van de spoorlijn. Ook vanuit verkeersleefbaarheid wordt een
maximale ontwikkeling van Bmax niet ondersteund aangezien er aanzienlijke milieueffecten
verwachten worden in de kern Londerzeel , Westrode en Berg (Bergkapelstraat). Ook in de kern
van Ramsdonk en in de StuiverstraaUNieuwenrodestraat wordt de verkeersleefbaarheid
negatief beïnvloed.
De discipline geluid toont aan dat -indien er geen toegang voorzien wordt in de
Mechelsestraat- het geluidsklimaat significant negatief beïnvloed wordt in de Kerkhofstraat, de
Stuiverstraat, de Nieuwenrodestraat, de Westrodestraat, de Berkenstraat en de
Londerzeelsesteenweg. Indien echter wel een toegang via de Mechelsestraat voorzien wordt,
wordt de invloed op het geluidsklimaat in bovenvermelde straten als verwaarloosbaar
beoordeeld. Het al dan niet voorzien in een toegang via de Mechelsestraat heeft echter geen
invloed op de luchtkwaliteit. Inzake fijn stof (PM10 en PM2,5) worden matig negatieve effecten
verwacht ter hoogte van de Kerkhofstraat, de Westrodestraat, de Berkenstraat en de
Brusselsestraat. In de Tisseltstraat, de Stuiverstraat en de Nieuwenrodestraat wordt de NO2concentratie matig negatief (-) beïnvloed . Ter hoogte van de Berkenlaan, de Brusselsestraat,
de Kerkhofstraat, de Westrodestraat en de Londerzeelsesteenweg wordt de NO2-concentratie
significant negatief beoordeeld.
24.2.2.2 Minimale invulling planelement B (Bmin)
Bij een minimale invulling van het planelement B worden de effecten inzake mobiliteit, geluid en
lucht minder significant. Er worden matig negatieve effecten op het geluidsklimaat verwacht in
de Stuiverstraat, de Nieuwenrodestraat en de Kerkhofstraat en ook wat betreft de wijziging van
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het luchtklimaat worden verwaarloosbare tot matig negatieve effecten verwacht inzake fijn stof
en N02.

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

24.3.1 Planelement A
Het geluidsklimaat en de luchtkwaliteit in planelement A worden gedomineerd door de het
wegverkeer op de A12. Overdag worden de milieukwaliteitsnormen sterk benaderd. De effecten
ten gevolge van de toename aan verkeersintensiteiten op het geluidsklimaat en de
luchtkwaliteit ten gevolge van de geplande ontwikkelingen worden als verwaarloosbaar (0)
beschouwd ... Indien de woningen langsheen de spoorlijn behouden blijven is het aangewezen
om de nodige afstand van de woningen tot te bedrijvigheid te voorzien (cfr. de principes van
milieuzonering). Bijkomend kan geopteerd worden om in de voorziene buffer een 5m hoge
gronddam aan te leggen. Deze gronddam kan dan de geluidseffecten afkomstig van de
activiteiten als deze afkomstig van de A 12 milderen.

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

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

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

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

24.3.6 Planelement R
Het geluidsklimaat en de luchtkwaliteit langs de ontsluitingswegen, worden sterk beïnvloed door
de aanwezigheid van de A12. Deze ontsluitingswegen worden bij voorkeur maximaal
gebundeld met de A 12. Specifiek voor Rnoord dient ook de geplande bedrijvigheid te
Willebroek hierlangs te ontsluiten.
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24.4 Synthesetabel
Mobiliteit
Macroniveau
Doorstromin
Veiliqheid
Leefbaarheid

A12

0

N16

0/-

A12

++

noord en Londerzeel-zuid.

++

Lokale weaen

-/+

- conflictvrije uitbouw A 12xN 16

-/+

---/+

- versterken openbaar vervoer
- verhogen weerstanden op

Kernen gemeenten

- Voldoende

gedimensioneerd

0

op- en afrittencomplex Londerzeel-

ruim

0/-

-/+
lokaal

wegennet
- Uitbouw N 16 en A 12 als primaire
wegen
- - vlottere toegang bedrijventerrein
va nop de A 12 dan vanaf de lokale
weqen.

1 Doorstroming I Wegennet

1

0
0

Veiliqheid
Leefbaarheid

++
Meerstraat (ten N van

+

Oudermansstraat) en

1-

parallelweg
tussen
Aanleg
Londerzeel-noord en Technologielaan

0
++

- Indirecte

aansluiting

Diepvennen

Oudermansstraat
Molenveld

0

(D)

op

zone

+/++

Londerzeel-

noord .
- Tonnagebeperking op streekniveau

Kern Londerzeel en Meerstraat

0

ten Z van Oudermansstraat
Kern Ramsdonk

0

Kern Kapelle-op-den-Bos

0

Stuiversstraat en

0/-

0

Mesoniveau - deelgebied Zuid (maximale invul/in
Doorstromino

I Weoennet

I

O

--/--Veilioheid
Leefbaarheid
1

++

- Aanleg

Bergstraat

parallelweg
en

knoop

tussen
Londerzeel-

zuid .

0
++

Kern Londerzeel

--

- Gedeeltelijke invulling B (Bmin)

Kern Ramsdonk

0/-

- Rzuid niet rechtstreeks aansluiten op

Kern Kapelle-op-den-Bos

0/-

Kerkhofstraat

0

en

Londerzeelse-

0
0
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Effectgroep

A

B

C

Westrodestraat

D

L

R

M1lderende maatregelen

--/-

steenweg

Sera/ Berakaoelstraat

-/-

- Verbeterde

Stuiverstraat en

0/-

A

B

C

D

L

-/in

-

Mechelsestraat en Bergkapelstraat

0

fietsstructuur

met rechtstreekse doorsteken naar

Nieuwenrodestraat

bedrijventerrein
- Tonnaaebeperkina op streekniveau

Mesoniveau - Deelaebied Zuid (minimale invullina)
Doorstromina

Weaennet

0

Aanleg parallelweg tussen Bergstraat

0

Knoooount Londerzeel-zuid

-

en knoop Londerzeel-zuid.

0

Veiligheid
Leefbaarheid

- Rzuid niet rechtstreeks aansluiten op

++
Kern Londerzeel

-

Kern Ramsdonk

01-

Kern Kaoelle-oo-den-Bos

0/-

Kerkhofstraat

-

Londerzeelsesteenweg
- verbeterde

0
in

fietsstructuur

-

Mechelsestraat en Bergkapelstraat

Bera/ Berakaoelstraat

0/-

met rechtstreekse doorsteken naar

Stuiverstraat en

0/-

Westrodestraat

++

en

0
-/-0

bedrijventerrein

0

- Tonnagebeperking op streekniveau

Nieuwenrodestraat
Geluid en trillinaen

Wiiziginaen aeluidsklimaat tav activiteiten
Deelaebied Noord
-A

0

- Voldoende

afstand

tussen

0/+

bedrijvigheid en woningen
- Gronddam in voorziene buffer

-0

geluidsarme activiteiten in het zuiden

0

van het olanelement
Deelaebied Zuid
-C

0

- L: woningen rondom L

0

Geluidsstudie

- L: woningen in L

---

Behoud huidige normering in L

0

aeluidsstudie
- B: woningen rondom B

-

Concreet inrichtingsplan

0

Milieuzonering en monitoring
oeluidsstudie
- B: woningen in B

---

Concreet inrichtingsplan

0

Milieuzonering
Geluidsstudie en monitorinq

Wijzigingen geluidsklimaat tgv verkeersintensiteiten
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R

Deelqebied Noord

0

Deelqebied Zuid- beperkte invullinq

-

Deelgebied zuid-maximale invulling

-tot-

- Vrachtwagens

vermijden

in

woonstraten en maximaal gebruik
maken

van

aan

te

leggen

ontsluitinasweaen.
Lucht
Wijzigingen luchtkwaliteit tgv verkeersintensiteiten
Macroniveau

NO2

N12 ten zuiden van de N16

-

autonome ontwikkeling

-

N12 ten noorden van de N13

I

N12 ten zuiden van de N16

-

I

-

N12 ten noorden van de N13

0

I

0

N16

0

I

0

N12 ten zuiden van de N16

-

I

-

N12 ten noorden van de N13

0

I

0

N16

0

I

0

I
I

-

Weverstraat

-

I

-

Parallelle weq

-

minder bedrijven/zonerinQ

-

Bessemstraat

-

I

-

I

-

N16
PM10

PM2,5

I

Mesoniveau-Deelgebied Noord

NO2

Meerstraat noord
Meerstraat zuid

Oudemanstraat
PM10/PM2,5

0

Mesoniveau - Deeloebied Zuid (beoerkte invullino)

NO2

Tisseltstraat

-

I

-

Berakaoelstraat

0

I

0

Londerzeelsewea

0

I

0

Stuiverstraat

-

I

Kerkhofstraat

-

I

-

Westrodestraat

0

I

0

Nieuwenrodestraat

-

I

-

Berkenlaan - Brusselsestraat

PM10, PM2 5

I

0

Mesoniveau - Deelgebied Zuid (maximale invulling)

NO2

Tisseltstraat

-

I

-

Berqkaoelstraat

0

I

0
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Berkenlaan - Brusselsestraat

minder bedrijvenfzonerin

Kerkhofstraat

minder bedriivenfzonerin

Westrodestraat

minder bedrijvenfzonerin

Nieuwenrodestraat
Jan hammeneckerstraat

0

0
minder bedrijvenfzonerin

Londerzeelsesteenwe
PM10
PM2,5

Kerkhofstraat en Westrodestraat
Kerkhofstraat en
Berkenstraat/Brusselsestraat

Immissies als qevo/q van industriële activiteiten (70ha bijkomend bedrijventerrein

N02

Zonering , minder

Londerzeel - Bergkapelstraat

luchtverontreiniqende) bedrijven

Berqstraat
Eeckhout
Centrum Londerzeel
Mechelsestraat
Zonering, minder

Ramsdonk
1

(luchtverontreinigende) bedrijven

1

Bodem
Bodemzetting

0

0

0

0

0

0

minimaliseren van de invloedssfeer

0

0

0

0

1

bemaling

(cfr.

0
1

1

0

discipline

rondwater
Grondwater
Wijziging grondwaterkwantiteit

0

0

B: --

0

0

- Maximaliseren infiltratie

0

0

0
1

Bmin: -

-

0
Wijziging waterkwantiteit

-f--

be erken invloedssfeer bemalin

Bmax:

N: Z: Of-

Bmin: -

0
1

0

0

1

- Beperken invloedssfeer bemaling

1

1

1

- Afstromend
plangebied

hemelwater
bufferen ,

in

0

0

0

0

0

0

Of-

Of-

0

0

0

0

infiltreren,

hergebruiken en vertraagd afvoeren
- Voldoende

dimensionering

buffer-

systeem
- Maximaal hergebru ik hemelwater
- Beperken invloedssfeer bemaling

1

1

1

1

1
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j-

Of- tot -

Wijziging waterkwaliteit
1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Natuurvriendelijke inrichting buffer- 1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Voorkomen calamiteiten door good
practice

- Beperken invloedssfeer bemaling
- Afstromend hemelwater van nieuwe
wegenis via onverharde randzone
laten afstromen

0

Wijziging structuurkwaliteit
1

0
1

0

0
1

1

1

0

0

1

1-

systeem
Overwelving

i.p.v.

inbuizing

waterlo en
Fauna en flora

0

Ecotoop- en habitatwijziging

- & Of-

Of-

0

- & Of-

0

- Zuinig ruimtegebruik

1

- Tijdelijke ecotoopinname beperken
- Ecologisch groenbuffersysteem
- Behoud en integratie KLE's
Geen

inname

van

autochtoon

Po ulierenbos en veedrink oei
Versni

erin

en barrièrewerkin

Verstoring

0

0

0

-f-- & 0

0
0

0

0

Of- & 0

0

0

0

f
- Beperken gebruik van
gebruik

neerwaartse

verlichting ,

0

0

0

0

0

Of- & 0

0

0

Of- & 0

0
0

0

gebundelde

verlichting en geen gebruik van wit
licht
- Ecologisch groenbuffersysteem
1

0

1

0

0

Max: --

Of+

1

0

1

0

Of-

1

1- Beeerken invloedssfeer bemaling

1

0

1

0

1

-fO

1

0

1

0

1

0

1

0

1

--f-

erf oed en archeolo ie
Structuur- en relatiewijziging

Of+

+f-

Of+

Min: -/--

Noord: -

Kwalitatieve groenbuffer tussen tov

Zuid:

bestaande bebouwing.

1

Of-

Wijziging erfgoedwaarde

0

Max: -Min: 0

0

0

Noord: -

Meldingsplicht

-!---

vondsten

archeologische

Zuid: 0

--f-

Vooronderzoek archeolo ie
Kwalitatieve
Kasteel

groenbuffer
van

ontsluitingsweg

Houtem

tussen
en
1

1

1

1

1
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Ontslu itingsweg
minimale

voorzien

grondinname

met

een

van

de

1

1

1

1

1

- /-

1

anker laats .
Wijziging

perceptieve

kenmerken

en

belevingswaarde

0/-

+/-

Max: -Min: -

Noord: -

Kwalitatieve groenbuffer tussen tov

-/++

bestaande bebouwing.

1

-/0

1

-/--

1

0/-

1

0/-

1

0

-10

1

0

Zuid: -

Architecturale

en

-/0

landschappelijke

-/0

integratie van de bedrijfsgebouwen
Doordacht

landschappelijk

ontwerp

Noord:

van de ontsluitingsweg zodat een

+

iositieve beelddraoer wordt oevormd .

Zuid: +

Mens
ebruik

o tot -

0

0

0/-

0

N: 0

bedrijfsfunctie

+

+

+

+

+

N: 0

landbouwfunctie

-

--

-

-

woonfunctie

1

Z:
Z: 0

-

N: -

Z: natuurfunctie

1

0

0

0

0

0

recreatiefunctie

1

0

0

0

0

0

N:

Z:
N:
Z:
Ruimtelijke samenhang en barrièrewerking

+

-

0

N: -/
Z: -

Ruimtelijke kwaliteit en hinderaspecten

-/--

- /---

0/-

0/-

01--

N:

1

Hinderlijke bedrijvigheid uitsluiten

1

Kwalitatieve rand en buffer voorzien

aanvul!
en
Z:
1

-/0
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24.5 Beoordeling milderende maatregelen

Naleven vigerende

Minimaliseren mogelijke milieueffecten

wetcievinci
Voldoende ruim

Doorstroming en

Geen stagnerend

Geen stagnerend

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Beperking

gedimensioneerd op- en

veiligheid:

verkeer:

verkeer:

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

geluidshinder en

afrittencomp lex

verwaarloosbare

verwaarloosbare

verwaarloosbare

luchthinder tgv

Londerzeel-noord en

effecten (0)

effecten (0)

effecten (0)

stagnerend

Londerzeel-zuid.

verkeer.
Optimaliseren
verkeersveilig hei
d:
verwaarloosbare
effecten (0

Conflictvrije uitbouw
A12xN16

1

Veiligheid:
verwaarloosbare

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Veiligheid:

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

verwaarloosbare

effecten (0)

effecten (0)

Aanleg parallelweg

Doorstroming en

Geen stagnerend

Geen stagnerend

Toename

Toename

Toename

Inname

Maximale

tussen Londerzeel-noord

veiligheid

verkeer in

verkeer in

wijziging

verharding zorgt

verharding zorgt

waardevolle

bundeling

ruimte-inname .

en Technologielaan

verwaarloosbare

kernen. Geen

kernen. Geen

bodemstructuur.

voor verminderde

voor toename

ecotopen

bestaande

Verwaarloosbaar

Bijkomende

effecten

belasting van

belasting van

Verwaarloosbaar

infiltratie. Matig

afstromend

verwaarloosbaar

infrastructuren.

tot matig negatief

Leefbaarheid

lokaal wegennet

lokaal wegennet

tot matig negatief

negatief effect (-)

hemelwater. Mits

(0)

Landschappelijke

effect (-/0)

kernen:

verkeer A12

Verkeer A12

effect (-/0)

plaatselijk

domineert

(significant)

geluidsklimaat

positieve effecten

Verwaarloosbare

afdoende open

impact

domineert

buffering:

verwaarloosbaar

luchtklimaat.

verwaarloosbaar

(0)

Verwaarloosbare

effect (0)

effecten (0)

effecten (0

Indirecte aansluiting zone

Verkeersveilige

Geen stagnerend

Geen stagnerend

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Maximale

Veiligheid:

Diepvennen (D) op

en rechtstreekse

verkeer en geen

verkeer en geen

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

bundeling

verwaarloosbare
effecten (0)

+/++)

Londerzeel-noord .

afwikkeling naar

bijkomend zwaar

bijkomend zwaar

bestaande

het hoger

verkeer in de

verkeer in de

infrastructuren.
Landschappelijke

wegennet.

kernen:

kernen:

Verwaarloosbare

verwaarloosbaar

verwaarloosbaar

impact

effecten (0)

effect (0)

effect (0)

verwaarloosbaar
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Aanleg parallelweg

Doorstroming en

Geen stagnerend

Geen stagnerend

Toename

Toename

Toename

Inname

Maximale

tussen Bergstraat en

veiligheid

verkeer in

verkeer in

wijziging

verharding zorgt

verharding zorgt

waardevolle

bundeling

ruimte-inname .

knoop Londerzeel-zuid.

verwaarloosbare

kernen. Geen

kernen . Geen

bodemstructuur.

voor verminderde

voor toename

ecotopen

bestaande

Verwaarloosbaar

effecten

belasting van

belasting van

Verwaarloosbaar

infiltratie. Matig

afstromend

verwaarloosbaar

infrastructuren.

tot matig negatief

Leefbaarheid

lokaal wegennet

lokaal wegennet

tot matig negatief

negatief effect(-)

hemelwater. Mits

(0)

Landschappelijke

effect (-/0)

kernen :

verkeer A12

Verkeer A12

effect (-/0)

plaatselijk

domineert

(significant)

geluidsklimaat

positieve effecten
(+/++)

Gedeeltelijke invulling B
(Bmin)

Bijkomende

afdoende open

impact

domineert

buffering :

verwaarloosbaar

luchtklimaat.

verwaarloosbaar

(0)

Verwaarloosbare

Verwaarloosbare

effect (0)

effecten (0)

effecten (O

Belasting

Belasting

Beperkte

Beperkte

Beperkte

Beperkte inname

behoud grotere

wegennet en

geluidsklimaat

luchtklimaat:

structuur- en

toename

toename

ecotopen

oppervlakte open

hinder (verkeer,

knooppunt

matig tot

verwaarloosbaar

profielwijziging

verharding

afstromend

ruimte

geluid , lucht) en

Londerzeel-zuid:

significant

tot matig negatief

matig tot

negatief effect (-/-

effect (0/-)

significant

-)

! Belasting

hemelwater

Reduceren

minimaliseren
ruimte-inname .
Matig tot

negatief effect (-/-

significant

-)

negatief effect (-/-)

Rzuid niet rechtstreeks

Verkeersveilig hei

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

aansluiten op

den

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Resultaten
geluidsstudie

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Resultaten

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

geluidsstudie

Kerkhofstraat en

doorstroming:

Londerzeelsesteenweg

verwaarloosbaar
effect (0

L: geluidsstudie

Niet van
toepassing

1

laten inzicht in

laten inzicht in

afdoende

afdoende

maatregelen toe:

maatregelen toe:

verwaarloosbaar

verwaarloosbaar

effect 0

effect 0

L: behoud huidige

Niet van

Beperken impact

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Minimaliseren

normering

toepassing

geluidsklimaat:

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

geluidshinder:

verwaarloosbaar

verwaarloosbaar

effect 0
Beperken impact

effect 0
Beperken impact

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Reduceren
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Bmax: gronddam in buffer

ontsluiting :

geluidsklimaat:

luchtkwaliteit:

verwaarloosbaar

verwaarloosbaar

verwaarloosbaar

effect (0)

effect (0)

effect /0)

I Niet van
toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

hinder:
verwaarloosbaar
effect (0

Beperken impact

Niet van

Plaatselijk

Niet van

Niet van

geluidsklimaat

toepassing

bijkomende

toepassing

toepassing

Niet van

Visuele barrière

Visuele barrière

toepassing

open ruimte .

Beperken
geluidshinder.

omwonenden .

structuurwijziging

matig negatieve

Verwaarloosbaar

verwaarloosbaar

effecten (-)

effect (0)

tot matig negatief

Matig negatief
effect(-)

effect 0/Bmax: buffer van 100 à

Niet van

Afstand ter

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Inrichting

Behoud open

Beperken

150m tussen activiteit en

toepassing

reductie

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

kwalitatieve

corridor.

geluidshinder.

gronddam

geluidshinder

groenbuffer.

Verwaarloos baar

Verwaarloosbaar

omwonenden.

Ecotoopcreatie.

effect (0)

effect (0).

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

effect (0)

tot matig positief
effect 0/+

Bmax: luidruchtige

Niet van

Beperken impact

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Reduceren

woningen centraal in

toepassing

geluidsklimaat:

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

hinder:

gebied op ca. 1oom tot

verwaarloosbaar

verwaarloosbaar

150m afstand tot

effect (0)

effect (0)

~ronddam.
B: blinde muur aan kant

Niet van

Beperken impact

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Visuele barrière.

woningen

toepassing

geluidsklimaat:

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Matig negatief

hinder:

effect(-)

verwaarloosbaar

verwaarloosbaar
effect (0)
Bmax: geluidsemissie
beperken tot 58 dB(A)/m 2

1

Niet van
toepassing

1

Beperken impact
geluidsklimaat:

effect (0
Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

verwaarloosbaar

-...

Reduceren

Reduceren
hinder:
verwaarloosbaar

effect /0)

effect /0

B: Respecteren

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Veiligheid:

veiligheidsvoorschriften

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

verwaarloosbaar

Bijkomend

Niet van

Beperken impact

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

geluidsonderzoek bij

toepassing

geluidsklimaat.

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

effect /0

mbt fluxysleiding

Reduceren
hinder:

volledige invulling L en

Verwaarloosbaar

verwaarloosbaar

Bmax om geluidsklimaat

effect (0)

effect (0)

Bergstraat te
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kunnen garanderen dmv
afdoende maatregelen .
Milieuzonering

1

Niet van
toepassing

1

Beperken impact
geluidsklimaat:

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Reduceren
hinder:

verwaarloosbaar

verwaarloosbaar

effect (0)

effect (0

Afstromend hemelwater

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Reduceren

Beperkte impact

Natuurtechnische

Niet van

rn plangebied bufferen,

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

impact

op

inrichting.

toepassing

infiltreren, hergebruiken

grondwaterkwanti

oppervlaktewater

Potentie tot

Verwaarloosbaar

en vertraagd afvoeren

teit.

kwantiteit tgv

ecotoopcreatie.

effect (0)

Verwaarloosbaar

buffering

Verwaarloosbaar

effect (0)

afstromend

tot matig positief

hemelwater.

effect (0/+)

Reduceren
hinder.

Verwaarloosbaar
effect /0
Beperking invloedsstraal

Niet van

bemaling door

toepassing

Niet van

Reduceren risico

Reduceren risico

verspreiding

verspreiding

verspreiding

aangepaste

verontrein ig ing.

verontreiniging.

verontreiniging.

bemalingstechnieken

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

Verwaarloos baar
effect (0)

toepassing

Niet van
toepassing

Niet van
toepassing

Reduceren risico

1

Niet van
toepassing

1

Niet van
toepassing

effect (0)

effect (0)

Zuinig ruimtegebruik:

Niet van

Niet van

Niet van

Minimaliseren

Niet van

Niet van

Minimaliseren

Minimaliseren

Maximaliseren bundeling

toepassing

toepassing

toepassing

impact bodem

toepassing

toepassing

ecotoopinname

landschapsbeeld

ruimte-inname

verwaarloosbaar

verwaarloosbaar

verwaarloosbaar
effect (0

infrastructuren en

verwaarloosbaar

minimaliseren restruimtes

effect (0)

Minimaliseren

effect /0)

effect (0)

Rnoord : behoud

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Behoud ecotoop

Behoud

Niet van

populierenaanplant en

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

en

landschapsbeeld

toepassing

minimale versnippering

corridorfunctie.

verwaarloosbaar

ankerplaats

Verwaarloos baar

effect (0)

effect (0
Rzuid: behoud
veedrinkpoel

1

Niet van
toepassing

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Behoud ecotoop .

Behoud

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Verwaarloosbaar

landschapsbeeld

effect (0)

verwaarloosbaar

1

Niet van
toepassing

1

Niet van
toepassing

effect 0
Rzuid: groenbuffer tav

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Ecotoopcreatie.

Reduceren

Kasteel van Houtem

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Verwaarloosbaar

impact

tot matig positief

ankerplaats :

effect (0/+)

verwaarloosbaar

295/326

Vrachtwagens vermijden

Veiligheid en

Beperken zwaar

Beperken zwaar

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Reduceren

in woonstraten,

leefbaarheid

verkeer op lokaal

verkeer op lokaal

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

hinder.

vrachtwagens maximaal

lokaal wegennet:

wegennet,

wegennet,

Verwaarloosbaar

via geplande

matig positief

bijgevolg

bijgevolg

tot matig positief

parallelwegen .

effect(+)

beperken

beperken impact

effect (Of+)

geluidshinder

op luchtkwaliteit

Verhogen weerstanden
op lokaal wegennet

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

Uitbouw N16 en A12 als

tot matig positief

tot matig positief

effect (Of+)

effect (Of+

versterken open baar

Reduceren

Reduceren

Reduceren

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

vervoer

verkeerstoename

impact

impact

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Verwaarloosbaar

geluidsklimaat.

luchtkwaliteit

Verwaarloosbaar
effect (0).

ximaire weçien

tot matig positief

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

effect (Of+)

tot matig positief

tot matig positief

effect (Of+)

effect (Of+

Reduceren
hinder.

verbeterde fietsstructuur

Veiligheid

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

in Mechelsestraat en

bereikbaarheid .

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Bergkapelstraat met

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar
tot matig positief

Veiligheid
bereikbaarheid .

rechtstreekse doorsteken

tot matig positief

naar bedriiventerrein

effect (Of+)

Ontsluitingsweg centraal

Veilige en vlotte

Reduceren

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

in bedrijventerrein

ontsluiting.

impact

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Verwaarloosbaar

geluidsklimaat.

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

effect (0)

effect (0)

effect (Of+
Reduceren
hinder.

effect 0
Onderhoud

Niet van

Reduceren

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

wegbedekking

toepassing

impact

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Reduceren
hinder.

geluidsklimaat.

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

effect (0)

effect (0)
A: voldoende afstand

Niet van

Reduceren

Reduceren

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

tussen bedrijvigheid en

toepassing

impact

impact

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

geluidsklimaat

luchtkwaliteit thv

Verwaarloosbaar

thv woningen .

woningen.

effect (0)

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

woningen

Reduceren
hinder.
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A: blinde muur aan kant

woningen

1

Niet van
toepassing

1

Reduceren
impact

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Reduceren
hinder.

geluidsklimaat

Verwaarloosbaar

thv woningen .

effect (0)

Verwaarloosbaar
effect 0
D: geluidsarme

Niet van

Reduceren

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

activiteiten in het zuiden

toepassing

impact

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

van het planelement

Reduceren
hinder.

geluidsklimaat

Verwaarloosbaar

thv woningen .

effect (0)

Verwaarloosbaar
effect 0
D: blinde muur aan kant

Niet van

Reduceren

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

woningen

toepassing

impact

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Reduceren
hinder.

geluidsklimaat

Verwaarloosbaar

thv woningen.

effect (0)

Verwaarloosbaar
effect à
L: Sm hoge gronddam in

Niet van

Beperken impact

Niet van

Plaatselijk

Niet van

Niet van

Niet van

Visuele barrière

buffer

toepassing

geluidsklimaat

toepassing

bijkomende

toepassing

toepassing

toepassing

open ruimte.

Beperken

structuurwijziging

matig negatieve

geluidshinder.

Verwaarloosbaar

verwaarloosbaar

effecten(-)

effect (0)

tot matig negatief

omwonenden .

Visuele barrière

Matig negatief
effect(-)

effect 0/Geluidsmonitoring tijdens

Niet van

Reduceren

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

exploitatie

toepassing

impact

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Reduceren
hinder.

geluidsklimaat

Verwaarloosbaar

thv woningen.

effect (0)

Verwaarloosbaar
effect 0
Afscherming aanzienlijke

Niet van

Reduceren

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

geluidsbronnen (bv.

toepassing

impact

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Reduceren
hinder.

ventilatoren,

geluidsklimaat

Verwaarloosbaar

compressoren , ... )

thv woningen.

effect (0)

Verwaarloosbaar
effect 0
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Gesloten grondbalans

1

Niet van
toepassing

1

Niet van
toepassing

1

Niet van
toepassing

1

Reduceren
grondverzet.

1

Niet van
toepassing

1

Niet van
toepassing

1

Niet van
toepassing

1

Niet van
toepassing

1

Niet van
toepassing

Verwaarloosbaar
effect (0
Good practice ter

Niet van

Niet van

Reduceren

Reduceren

Reduceren

Reduceren

Niet van

Niet van

Reduceren

voorkoming van

toepassing

toepassing

impact

impact

impact

impact

toepassing

toepassing

hinder.

calamiteiten

luchtkwaliteit.

bodemkwaliteit.

grondwaterkwalit

oppervlaktewater

Verwaarloosbaar

verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

eit.

kwaliteit.

effect (0)

effect 0)

effect (0)

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

effect (0)

effect (0

Afstromend hemelwater

Niet van

Niet van

Niet van

Wijziging

Wijziging

Wijziging

van nieuwe wegenis via

toepassing

toepassing

toepassing

bodemkwaliteit

grondwaterkwalit

oppervlaktewater

Verwaarloosbaar
effect op

(-)

eit (0/-)

kwaliteit (0/-)

vegetatie (0)

onverharde randzone

I Niet van

1

Niet van
toepassing

1

Niet van
toepassing

1

toepassing

Niet van
toepassing

Kwalitatieve

toepassing

laten afstromen
Natuurvriendelijke

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Ecotoopcreatie.

inrichting van het open

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Matig positief

Waterlopen :voldoende

Niet van

Niet van

Niet van .

Niet van

Niet van

Ruimte voor

brede overwelving ipv

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

water.

Behoud
migratiemogelijkh

Reduceren

eden waterloop.

buffers vsteem

1

Niet van
toepassing

effect(+

inbuizing

impact

Verwaarloos baar

waterkwantiteit.

effect (0)

I Niet van

Verwaarloosbaar
effect /0
Gebruik inheems en

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Ecotoopcreatie.

Kwalitatieve

standplaatsgeschikt

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

Inrichting

buffer.

buffer.

kwalitatieve

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

Voorkeur groenblijvende

buffer.

tot matig positief

tot matig positief

heesters en bomen ifv

Verwaarloosbaar

effect (0/+)

effect (0/+)

kwaliteitsvolle buffer

tot matig positief

autochtoon materiaal.

tijdens wintermaanden.

effect !01+

Verlichting: geen wit licht,

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Beperken

Niet van

Beperken

maar gebruik

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

verstoring.

toepassing

verstoring .

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

effect 0

effect 0

Maximaal behoud KLE en

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

Niet van

biologisch waardevolle

toepassinQ

toepassinQ

toepassing

toepassinQ

toepassing

toepassing

effect (0)

effect (0)

toepassing
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elementen
Kwalitatieve groenbuffer

1

Niet van
toepassing

1

Reduceren
impact

Reduceren

Niet van

Niet van

Niet van

Ecotoopcreatie.

Kwalitatieve

impact

toepassing

toepassing

toepassing

Verwaarloosbaar

buffer.

Kwalitatieve
buffer.

geluidsklimaat.

luchtkwaliteit.

tot matig positief

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

Verwaarloosbaar

effect (0/+)

tot matig positief

tot matig positief

effect (0)

effect (0)

effect (0/+)

effect (0/+

Landschappelijk ontwerp

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Landschappelijke

Niet van

ontsluitingswegen ifv

toepassing

toepassing

toepass ing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

integratie.

toepass ing

beeldrager

Verwaarloosbaar
effect (0)

Minimale onteigeningen

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

en bij onteigening :

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

correcte vergoeding en

hinder.
Verwaarloosbaar

beaeleidina bewoners.

effect /0

Landbouwgronden:

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

mogelijkheid tot

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

grondenruil en

Reduceren
hinder.
Verwaarloosbaar

efaseerde ontwikkelina

effect /0

Landbouwgrond: billijke

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

Niet van

vergoeding getroffen

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

toepassing

landbouwers .

Reduceren

Reduceren
hinder.
Verwaarloosbaar
effect (0
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24.6 Vertaling milderende maatregelen

lex Londerzeel-noord en Londerzeel-zuid.

Rzuid niet rechtstreeks aansluiten op Kerkhofstraat en Londerzeelsesteenwe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L: çieluidsstudie

X
X

Bmax: çironddam in buffer
ronddam

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ca. 100m tot 150m afstand tot çironddam .

X
X

X

X

B: blinde muur aan kant woningen

X

X

X

X

B: Respecteren veiliçiheidsvoorschriften mbt fluxvsleidin

X

X

X

X

Bijkomend geluidsonderzoek bij volledige invulling L en Bmax om geluidsklimaat woningen Bergstraat te kunnen

X

aranderen dmv afdoende maatreçielen .
Milieuzonerin

X

Maximale infiltratie in voldoende çiedimensioneerde buffervoorzien inçien op het bedrijventerrein zelf

X

Rzuid: çiroenbuffer tav Kasteel van Houtem

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aanbevelinçien/suçiçiesties
Vrachtwagens vermijden in woonstraten, vrachtwagens maximaal via geplande parallelwegen .
Verhogen weerstanden op lokaal wegennet

(AWV/MOW,
emeenten
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Milderende maatregel

Ruimtelijk

Inrichtingsplan

uitvoeringsplan

(Provincie)

(Provincie)

1

Technisch ontwerp

Vergunning

(bedrijven,

(LNE

AWV/MOW ,

milieuvergunni

gemeenten)

ngenI

Andere

Uitbouw N16 en A 12 als primaire wegen
versterken openbaar vervoer
1De Lijn1
verbeterde fietsstructuur in Mechelsestraat en Bergkapelstraat met rechtstreekse doorsteken naar

X

X

bedrijventerrein

(AWV/MOW ,
emeenten

Ontsluitincisweci centraal in bedrijventerrein

X

X

X

X

Onderhoud wegbedekking

(verantwoorde
1

X

X

X

A: blinde muur aan kant wonincien

X

X

X

D: cieluidsarme activiteiten in het zuiden van het planelement

X

X

D : blinde muur aan kant wonincien

X

X

X

X

X

X

heid en wonincien

bv. ventilatoren, compressoren, .. .
Gesloten cirondbalans

X

Good practice ter voorkominci van calamiteiten
Afstromend hemelwater van nieuwe wecienis via onverharde randzone laten afstromen

X

X

X
X
X

Gebruik inheems en standplaatsgeschikt autochtoon materiaal. Voorkeur groenblijvende heesters en bomen ifv

X

kwaliteitsvolle buffer tijdens wintermaanden.
Verlichtinci: cieen wit licht, maar

en becieleidinci bewoners.
Landbouwgronden: mogelijkheid tot grondenruil en gefaseerde ontwikkeling

-

X
X
X

-

e druklampen

Maximaal behoud KLE en biolociisch waardevolle elementen

lijke wegenis

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
(Provincie
(Provincie,
Grondenbank

etroffen landbouwers .

Provincie
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25 Bijlagen
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

8-1 : Juridische en beleidsmatige context
13-1: Geluid : specifiek juridisch kader voor de discipline geluid
14-1 : Lucht: CAR Vlaanderen
14-2: Lucht: Basisgegevens voor CAR Vlaanderen
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25.1 Bijlage 8-1: Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
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Decreet houdende algemene I Decreet: 05 april 1995
bepalingen inzake milieubeleid

Dit decreet regelt de algemene bepalingen inzake I J
milieu- en veiligheidsrapportage. De Vlaamse planm.e.r.-wetgeving werd onlangs aangepast door het
decreet van 8 mei 2009 met het oog op een
administratieve vereenvoudiging . Een passende
beoordeling leidt niet noodzakelijk meer tot de
opmaak van een planMER, indien het een klein
gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging
inhoudt. Daarenboven kan op heden ook een
ontheffing van de m.e.r.-plicht toegekend worden
indien het plan een 'uitwerking , wijziging,
herziening of voortzetting inhoudt van een plan
waarvoor reeds een planMER werd goedgekeurd
en een nieuw planMER redelijkerwijze geen
nieuwe of extra gegevens kan bevatten . Een
ontheffing kan daarenboven verleend worden
indien een ander onderzoek, uitgevoerd in het
kader van een andere rapportage of beoordeling

en I Decreet:

m.e.r.-decreet
uitvoeringbesluit

18

december I Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën I J
van ingrepen waarvoor een milieueffectrapport

2002
Uitvoeringsbesluit:
december 2004

10 1 moet worden opgemaakt

een plan-MER
Besluit
betreffende
integratiespoor
milieueffectrapportage
een RUP

Vlaamse

Codex

I

het Uitvoeringsbesluit:
voor april 2008
over

Ruimtelijke I Decreet: 8 mei 2009

de

vergunningsaanvraag. Ontheffing is echter mogelijk.

en I Decreet: 27 april 2007
Dit decreet (BS 20/06/07) vormt een wijziging op I J
Uitvoeringsbesluit:
12 I het m.e.r.-decreet en is sinds 01 december 2007 in
voege getreden . Het regelt het toepassingsgebied ,
oktober 2007
de inhoud en de procedure voor de opmaak van

plan-m.e.r.-decreet
uitvoeringsbesluit

Een plan-MER is nodig voor de RUP-procedure.
Mogelijk project-m .e.r.-plichtig in functie van

18 1 Dit
besluit
beschrijft
op
welke
manier I J
milieueffectrapportage plaatsvindt tijdens de
procedure van een RUP.

Een plan dat wordt opgesteld om middels een
wetgevingsprocedure (hier: RUP) door de Vlaamse
Regering te worden vastgesteld én dat het kader vormt
voor de toekenning van een vergunning voor een project
valt binnen het toepassingsgebied van het plan-m .e.r.decreet
Tijdens het voorbereidende proces van de opmaak van
het provinciale RUP zal de milieueffectrapportage
plaatsvinden . Voorliggende nota voor publieke consultatie
en het effectieve plan-MER doorlopen de procedure zoals
opgenomen in het plan-mer-decreet, uitvoeringsbesluit en
uitvoeringsbesluit integratiespoor. Het plan-MER wordt

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordeninq (een

IJ

die
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Ordening

coördinatie van het decreet ruimtelijke ordening)

bestuursniveaus, regelt de ruimtelijke structuurplannen ,

voert vernieuwingen in op drie belangrijke punten :

ruimtelijke

vergunningen, planologie en handhaving . Deze

verordeningen, stedenbouwkundige vergunningen, ...

uitvoeringsplannen ,

stedenbouwkundige

codex regelt de organisatie van de ruimtelijke

Een stedenbouwkundige vergunning is onder andere

ordening in Vlaanderen en vervangt hierbij het

vereist

Decreet

reliëfwijzigingen (ophogingen) en voor het gebruik van

houdende

de

organisatie

van

de

voor

het

aanleggen

van

verhardingen,

grond om een vaste inrichting op te plaatsen

ruimtelijke ordening en het Decreet betreffende de
ruimtelijke ordening , gecoördineerd op 22 oktober
1996
Koninklijk

Gewestplan

besluit:

28 1 Geeft de bestemming en het gebruik van de I J

december 1972

Vlaanderen

in

gronden

Gewestplanwijzigingen

worden

niet

vastgelegd

dat

in

de

plangebied

en

omgeving

bestemmingen,

meer

woonuitbreidingsgebied,

namelijk

kennen

verschillende

als

bufferzone,

industriegebied

en

landbouwgebied (Kaart 3).

doorgevoerd. In het decreet van 18 mei 1999 is
immers

Het

weer.

toekomst

bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke
uitvoerinqsplannen (RUP's).
Decreet

grond-

Het decreet grond- en pandenbeleid kan worden I X

en 1 27/03/09

opgedeeld in twee grote blokken. Enerzijds zijn er

pandenbeleid

maatregelen mbt het aanbod aan sociale woningen
en anderzijds omvat het ontwerp van decreet
fiscale stimuli om het aandeel aan verwaarloosde
of verkrotte woninqen te laten dalen.
Vlaamse bouwmeester

Besluit
Regering :

I

Vlaamse De Vlaamse Bouwmeester begeleidt de Vlaamse I J
december overheid in haar streven naar een goede en
kwaliteitsvolle openbare architectuur. Openbare

1998

projecten moeten dan ook rekening houden met
kwaliteitsbeleid zoals opgesteld door de Vlaamse
Bouwmeester
Ruimtelijk

Structuurplan I Decreet:

23 september I Geeft een toekomstvisie over hoe we in Vlaanderen

1997

Vlaanderen

IB

met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een
zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen

Gewenste Ruimtelijke Structuur is richtinggevend op
gewestelijk

niveau . Binnen

het

RSV zijn

volgende

selecties van belang:

(planhorizon loopt tot 2007); Het RSV behandelt de

Londerzeel als specifiek economisch knooppunt

structuurbepalende elementen op Vlaams niveau .

A12 tussen Ring rond Antwerpen en de grens met
Brussels Hoofdstedelijk gewest als primaire weg type
1

Provinciaal

Ruimtelijk I Vaststelling : 11/05/2004

Structuurplan Vlaams-Brabant

Goedkeurinq: 7/10/2004

Het

PRS

Vlaams-Brabant

structuurbepalende

elementen

behandelt
op

de I B

provinciaal

Gewenste Ruimtelijke Structuur is richtinggevend

op

rovinciaal niveau . Bijkomende relevante selecties zijn :
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niveau.

BS: 16/11/2004
Aanpassing: 19/06/2012
Gemeentelijk
ruimtelijk I Vaststelling: 28/11/2006
structuurplan Londerzeel
Goedkeuring: 15/02/2007

Londerzeel als economisch knooppunt
Londerzeel als hoofddorp en bovenlokaal knooppunt

1

In het studiegebied voorziet het GRS Londerzeel, naast

Het GRS behandelt de structuurbepalende
elementen op gemeentelijk niveau .

het behoud van de bestaande industriezones Londerzeel industrie en Stone, de ontwikkeling van de zones
Molenveld en Bergstraat als nieuw bedrijventerrein. Ook
het principe van de gescheiden ontsluitingen in noordelijke
en zuidelijke richting is voorzien .
De interventiekaart voorziet in het plangebied volgende
acties
Gemeentelijk RUP voor de realisatie
bedrijventerrein 'Bergstraat';

van

een

Opvolging
van
de
ontwikkeling
van
een
bedrijventerrein tussen de Meersstraat en de A 12;
Opvolging initiatieven Vlaamse overheid voor de A 12
in functie van het realiseren van 2 volwaardige
knooppunten op de A 12.
Gemeentelijk
structuurplan Meise

I

Het GRS behandelt de structuurbepalende
elementen op gemeentelijk niveau .

ruimtelijk September 2006

In het GRS van Meise wordt het gebied ten zuiden van de
Bergstraat geselecteerd als onderdeel van de open kouter
'Boondreef'. Dit gebied ligt rond de woonkern Westrode en
is in het zuidoosten begrensd door de Neromstraat en
Nieuwenrode. Het gebied loopt verder door op het
grondgebied van Kapelle-op-den-Bos. Aan de rand ervan
bevindt zich een belangrijke woon- en bedrijvencluster
Westrodestraat-Nieuwenrodestraat. Centraal in het gebied
bevindt zich
een
kleiner
boscomplex, nl.
de
Varkensputten.

I

Afbakening van de gebieden Goedkeuring: 24/04/20091 In uitvoering van het RSV stelde de Vlaamse I B
van de natuurlijke en de
Overheid 1n 2008 een ruimtelijke visie op landbouw,
.
natuur en bos op.
agrarische structuur, regio
Zenne-Dijle-Pajottenland
Besluit

houdende

nadere I Besluit

I

regels inzake de ruimtelijke Regering :

Vlaamse I Regelt de ruimtelijke veiligheidsrapportage

26

De te onderzoeken planelementen zijn niet gelegen
in de herbevestigde agrarische gebieden.

J

januari

2007

I

Decreet houdende algemene Decreet: 05 april 1995
bepalingen in verband met

Creëert een algemeen juridisch kader voor het I J
milieubeleid ter overkoepeling van de bestaande
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milieubeleid (DABM)

sectorale

regelingen

omvat

dus

de

en de beginselen
milieubeleid in Vlaanderen.

en

voor

het

doelstellingen

Omvat het Vlaamse reglement betreffende de I J

Decreet:28 juni 1985

Decreet milieuvergunningen
Vlarem I en Il

Besluit

Vlaamse I milieuvergunning.
Vlarem I behandelt de procedures voor meldingen

Regering:
01 september 1991
(Vlarem 1)
01
juni
(Vlarem

l

werking
Provinciaal milieubeleidsplan 'n
Provincie Vlaams-Brabant
01/01/2009

Maatregelen ter bescherming van het milieu
Vlarem 1: Waterkwaliteitsdoelstellingen zijn van toepassing
bij de evaluatie van de ingrepen en de milieuvoorwaarden

1 en

milieuvergunningsaanvragen. De hinderlijke
inrichtingen worden in Vlarem I ingedeeld in een

zijn van belang bij het voorstellen van milderende
maatregelen.
Vlarem Il: Van toepassing bij evaluatie en mildering van de

19951 aantal 'rubrieken '.
Il) In Vlarem Il worden de algemene en sectorale
voorwaarden beschreven, gekoppeld aan de
vergunning tot exploitatie van een hinderlijke
inrichting.
Daarnaast
bevat
dit
besluit
milieukwaliteitsnormen
voor
oppervlaktewater,
rondwater, lucht, qeluid en bodem .
vanaf I Het provinciaal milieubeleid heeft de bescherming
en het beheer van het milieu tot doel.

ingrepen (grondverzet).

IB

Het
document
zal
als
algemeen
beleidskader
meegenomen worden bij de beoordeling van de effecten
van de verschillende disciplines

Gemeentelijk
milieubeleidsplan Meise

November 2005

Omvat een vertaling van de visie en doelstellingen I B

Het milieubeleid wordt opgedeeld in verschillende clusters

van het milieubeleid op gemeentelijk niveau in
concrete acties en maatregelen.

(vaste stoffen, water, natuurlijke entiteiten , hinder,
mobiliteit, energie en overige). Per cluster worden vanuit
de actuele toestand knelpunten gedefinieerd. Op basis
van de vooropgestelde doelstellingen worden acties
geformuleerd . Deze worden meegenomen in de
desbetreffende disciplines .

I April 2006

Gemeentelijk
milieubeleidsplan Londerzeel

Omvat een vertaling van de visie en doelstellingen I B
van het milieubeleid op gemeentelijk niveau in

Het milieubeleid wordt opgedeeld in verschillende clusters
(vaste stoffen, water, natuurlijke entiteiten , hinder,

concrete acties en maatregelen.

mobiliteit, energie en overige). Per cluster worden vanuit
de actuele toestand knelpunten gedefinieerd. Op basis
van de vooropgestelde doelstellingen worden acties
geformuleerd . Deze worden meegenomen in de
desbetreffende disciplines .

Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de I B

Dit wordt meegenomen binnen de discipline mobiliteit.

Mobiliteit

Ontwerp
Vlaanderen

Mobiliteitsplan 1 17 oktober 2003

komende jaren. Dit plan vormt een algemeen kader
voor het mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit in
Vlaanderen . Hierbij
beleidsvoornemens

worden
inzake

doelstellingen en
verkeersveiliqheid
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geformuleerd . Het plan tracht de bereikbaarheid
van steden en dorpen te garanderen, iedereen
gelijkwaardig toegang tot mobiliteit te geven, de
verkeersveiligheid te vergroten , een leefbare
mobiliteit te realiseren en de milieuvervuiling terug
te drinqen
Mobiliteitsplan Meise

Januari 2005

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle I B
ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart
gebracht
en
worden
samenhangende
verkeersmaatregelen
en
ruimtelijke
en
ondersteunende maatregelen voorgesteld, die

Mobiliteitsplan Londerzeel

14/12/2006

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle I B
ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart
gebracht
en
worden
samenhangende
verkeersmaatregelen
en
ruimtelijke
en
ondersteunende maatregelen voorgesteld , die
nadien in concrete acties worden omgezet

Dit wordt meegenomen binnen de discipline mobiliteit

nadien in concrete acties worden omqezet
Dit wordt meegenomen binnen de discipline mobiliteit

Geluid

Vlaamse I In dit besluit worden de factoren Lden en Lnight als I J
Besluit van de Vlaamse I Besluit
Regering inzake de evaluatie Regering : 22 juli 2005
geluidsbelastingindicatoren naar voor geschoven .
en
beheersing
van
Daarnaast wordt een methodiek mbt beheersing
omgevingslawaai
van het omgevingsgeluid vastgelegd (opstellen
(omzetting Europese Richtlijn
geluidsbelastingkaart,
knelpunten ,
2002/49/EG
Ontwerptekst verkeersgeluid

ontwerp: 1998

In 1998 heeft Aminal in samenspraak met AWV en I B
een college van erkende MER-deskundigen in
geluid en trillingen een ontwerptekst opgesteld voor
wegverkeerslawaai.
De
bepalingen
in
de

De geluidsbelastingindicator Lden en de verschillende
maatregelen worden gehanteerd bij de uitwerking van de
discipline geluid

Dit wordt meegenomen binnen de discipline geluid.

ontwerptekst zijn enkel van toepassing op het
geluid voortgebracht door het wegverkeer op
openbare wegen
(gewestwegen , provinciale
wegen) met een jaargemiddelde verkeersintensiteit
(lv) van minstens 20.000 voertuigen pae (16
uurswaarde: 6 tot 22 h).
Ontwerp KB 1991

ontwerp: 1991

In het Ontwerp Koninklijk Besluit tot vaststellinq van

IB

Dit wordt meeqenomen binnen de discipline qeluid.
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grenswaarden
buitenshuis

en

voor
van

lawaai

binnenshuis

geluidsisolatie-eisen

en
voor

woningen uit 1991 worden richtwaarden en
maximale waarden voorgesteld voor LAeq,T van
wegverkeer.
Lucht

Europese
richtlijn
(2008/50/EG)

I

lucht I Europese richtlijn: 21 mei Deze nieuwe richtlijn bundelt alle vorige richtl ijnen I Ja (o)
2008
in verband met de kwaliteit van de omgevingslucht,
stroomlijnt de wetgeving en stelt nieuwe normen
voor met betrekking tot fijn stof (PM2 ,5) . Ten laatste
2 jaar nadien moet de richtlijn naar nationale en/of
regionale wetgeving zijn omgezet. De uiterste
termijn voor naleving van de grenswaarden die in
de richtlijn staan , kan worden uitgesteld op
voorwaarde dat de EU-wetgeving volledig wordt
gevolgd en de nodige beleidsmaatregelen zijn

Tegen 2020 moeten de lidstaten de PM2,5-stofdeeltjes in
stedelijke gebieden met gemiddeld 20% terugdringen t.o.v.
het niveau in 2010. Tegen 2015 moet de concentratie
PM2,5-stofdeeltjes in deze gebieden lager zijn dan 20
microgram/m'. Op hun volledige grondgebied moeten de
lidstaten een PM2,5-grenswaarde van 25 microgram/m' in
acht nemen . Deze grenswaarde moet uiterlijk in 2015
gerespecteerd worden. Ook wordt een indicatieve
grenswaarde ingevoerd voor PM2,5 tegen 2020: dan zou
deze tot 20 microgram/m• moeten zijn teruggebracht.

genomen om tegen de nieuwe uiterste datum de
grenswaarden wel na te leven . Voor PM1 O
bedraagt de termijn van mogelijk uitstel 3 jaar na de
ublicatie van de richtlijn.
Europese richtlijn 2001/81/EG
het NEC-reductieprogramma

I

Europese richtlijn:
november 2001

27 1 De in 2010 te bereiken emissieplafonds (National I B
Emission Ceilings , NEC) , worden vermeld in Bijlage

Dit wordt meegenomen binnen de discipline lucht.

1 van de NEG-richtlijn. Naast het voldoen aan deze
emissieplafonds legt de richtlijn op dat de lidstaten
een programma opstellen voor een geleidelijke
vermindering van de nationale emissies van de
betrokken stoffen (NOx, SO2, VOS en NH3).
Op 12 december 2003 keurde de Vlaamse regering
het reductieprogramma goed . Het programma legt
de grote lijnen van het emissiereductiebeleid voor
deze stoffen tot 2010 vast.
Kyoto protocol

Verdrag : 1997

Protocol

waarbij

waarin

verschillende I B

Dit wordt meegenomen binnen de discipline lucht.

industrielanden de verbintenis aangaan de uitstoot
van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met
gemiddeld 5 % te verminderen ten opzichte van
1990. De broeikasgassen die in het Protocol van
Kyoto beschouwd worden , zijn koolstofdioxide,
methaan, lachgas, HFK's, PFK's en SF6. Het
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Bodem
Decreet
betreffende
bodemsanering
bodembescherming,

I

de Decreet: 27 oktober 20061 Het nieuw bodemdecreet is in werking sinds 01 juni I J
en
2008
en
vervangt
het
vroegere

bodemsaneringsdecreet. In het nieuwe decreet zijn
Beslu it
Vlaamse I de fundamentele principes uit het oorspronkelijke
Vlaams reglement betreffende Regering : 14 december bodemsaneringsdecreet behouden . Een aantal
de
bodemsanering
en 2007
wijzigingen situeren zich op het gebied van :
bodembescherming (Vlarebo
saneringsplicht en overdracht van gronden: er
2008)
wordt een definitie gegeven van de
saneringsplichtige, het begrip overdracht van
gronden werd gewijzigd

Voor grondverzet van meer dan 250 m3 , ook van nietverdachte gronden , moet een technisch verslag en
bodembeheerrapport worden opgemaakt, zelfs indien de
uitgegraven grond wordt toegepast binnen dezelfde
kadastrale werkzone of op de eigendom van de eigenaars
van de uitgegraven grond.

bodemonderzoek- en sanering: de procedures
werden gewijzigd ifv een efficiënter proces en
afstemming met het (her)ontwikkelen van een
rond .
Afvalstoffendecreet
Vlarea

Decreet: 02 juli 1981
Besluit
Vlaamse
Regering: 17 december
2004

Het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - 1 J
beheer (Vlarea) is het uitvoeringsbesluit van het
afvalstoffendecreet. Het heeft als doelstelling de
gezondheid van de mens en het milieu te
beschermen tegen de schadelijke invloed van
afvalstoffen en de verspilling van grondstoffen en
energie tegen te gaan .

Er
moet
een
bodembeheerrapport

technisch
verslag
en
opgemaakt
worden
als

een
de

uitgegraven bodem afkomstig is van een verdachte grond
of als de toe te passen hoeveelheid uitgegraven bodem
afkomstig van een niet verdachte grond meer dan 250 m•
bedraagt.
Uit
het
technisch
verslag
en
bodembeheerrapport moet blijken dat de uitgegraven
bodem voldoet aan de voorwaarden voor het beoogde
gebruik.
Voor het gebruik van uitgegraven bodem in of als
bouwstof gelden de voorwaarden inzake samenstelling en
gebruik voor het gebruik van afvalstoffen als secundaire
grondstof in of als bouwstof, vermeld in onderafdeling
4.2.2.1 van het Vlarea. De specifieke toepassingen en de
aanvullende voorwaarden , bedoeld in onderafdeling
4.2.2.2 van het Vlarea, worden uitdrukkelijk in het
bodembeheerrapport vermeld. Bij aanvoer moet de bodem
voldoen aan de specifieke voorschriften (attest, .

Decreet
Het decreet schept een wettelijk kader dat toelaat I J
oppervlakte I Decreet: 04 april 2003
delfstoffen
en I Besluit
Vlaamse beslissingen inzake ontginningen op systematische
Uitvoeringsbesluit
Regering : 26 maart 2004 wijze te nemen . Hierbij wordt er gestreefd naar een

I
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beter beheer van de oppervlaktedelfstoffen en wil
Mestdecreet

Decreet:
2006

22

december I Het mestdecreet of het decreet houdende de I J
bescherming van water tegen de verontreiniging
door nitraten uit agrarische bronnen heeft tot doel
het beschermen van het leefmilieu
verontreinic::iinc::ien van meststoffen.

Beheerovereenkomsten

Ministerieel Besluit:
november 2000

tegen

10 Ministerieel besluit dat beheerovereenkomsten op I J
een landbouwbedrijf rec::ielt
1

Water

Grondwaterdecreet

Decreet: 24 januari 1984

1

Regelt de bescherming van het grondwater. Het I J
omvat onder meer de reglementering betreffende
de grondwaterwinning, alsook bepaalt het de

Binnen de discipline grondwater gaat aandacht uit naar
mogelijke invloed op de grondwaterkwaliteit

afbakening

van
waterwingebieden
en
beschermingszones rond drinkwaterwinningen.
Wijzigingen met de decreten van 12 december
1990 en 20 december 1996.
Wet op de
waterlopen

onbevaarbare I Koninklijk Besluit:
december 1967

28 1 Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in drie I J
verschillende categorieën :

Volgende onbevaarbare waterlopen komen voor in het
plangebied (zie ook Kaart 6):

categorie 1 (bevoegdheid Vlaams Gewest)

Hagelboombeek (Categorie 2)

categorie 2 (bevoegdheid provincie)

Kouterbrugbeek (categorie 2 en categorie 3)

categorie 3 (bevoegdheid gemeente)
de niet geklasseerde waterlopen vallen onder
de bevoegdheid van de eigenaars van de
percelen.
Onder de bevoegdheid valt het beheer alsook de
bepalinc::ien voor beheer en onderhoud.
Wet
op
waterlopen

de

bevaarbare Koninklijk Besluit:
oktober 1992

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Europese

richtlijn:

december 2002

05 Duidt onder meer aan welke waterlopen als I X
bevaarbare waterlopen worden beschouwd. Ze
vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams
Gewest.

Er zijn geen bevaarbare waterlopen in het plangebied
gelegen. Het Zeekanaal bevindt zich op ca. 2,5 km ten
oosten van het plangebied. (zie kaart 6)

22 Deze richtlijn vormt het raamwerk voor integraal I J

Dit wordt meegenomen binnen de discipline water.

waterbeheer van de Europese Unie en haar
lidstaten. In Vlaanderen gebeurt de omzetting van
deze richtlijn via het decreet intec::iraal waterbeleid .

Decreet integraal waterbeleid

Decreet: 18 juli 2003

Legt de principes, doelstellingen en structuren vast I J
voor een duurzaam waterbeleid conform de

Het plangebied behoort tot het Beneden-Scheldebekken .
Het plan is onderhevic::i aan de verplichtinc::i tot opmaak van
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bepalingen
Europese
van
bindende
de
Kaderrichtlijn Water. Via dit decreet worden een
aantal nieuwe instrumenten ingevoerd die de
overheid in staat moeten stellen een effectief beleid
inzake integraal waterbeheer te voeren . Het
waterbeheer wordt voortaan beschouwd per
deelbekken . Een van de elementen uit het decreet
is de 'watertoets'. De watertoets houdt in dat bij de
beslissing
over een vergunning , plan
of
programma , rekening gehouden wordt met de
mogelijke nadelige gevolgen ervan voor het
watersysteem en voor
watersysteem vervult.
Wet betreffende Wateringen

de

functies

die

worden weergegeven op Kaart 8. Relevante acties in het
deelbekkenbeheerplan worden in de discipline water
geverifieerd met het voorliggend plan .

het

Regelt de bevoegdheid van de wateringen met als I X
doel in te staan voor de permanente afwatering van
lagergelegen gronden . Oorspronkelijk was dit
voornamelijk in functie van landbouw, maar sinds

Wet: 05 juli 1956

een watertoets . Het MER zal hiertoe de nodige elementen
aanleveren.
De (effectief/mogelijks) overstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied valt niet onder de bevoegdheid van een
watering

het decreet integraal waterbeleid is de taak van de
wateringen meer multifunctioneel.
Regelt de bevoegdheid van de polders met als doel I X
om het binnendijkse land te behoeden voor
overstromingen door de zee , en het instellen van

Wet: 03 juni 1957

Wet betreffende Polders

Het plangebied valt niet onder de bevoegdheid van een
polder.

een optimaal peil in functie van het multifunctioneel
gebruik van de gronden Oorspronkelijk was dit
voornamelijk in functie van landbouw, maar sinds
het decreet integraal waterbeleid is de taak van de
wateringen meer multifunctioneel.
Besluit houdende vaststelling Besluit
van
een
gewestelijke Regering :
stedenbouwkundige
2004
verordening
inzake 1
hemelwaterputten ,
infiltratievoorzieningen ,
buffervoorzien ingen
en
gescheiden
lozing
van
afvalwater en hemelwater.
Provinciale
hemelwater

verordening

1

I

01

Vlaamse Dit besluit gaat uit van het principe dat hemelwater I J
oktober in eerste instantie dient hergebruikt te worden , in
tweede instantie in de bodem infiltreert en in laatste
1 instantie vertraagd wordt afgevoerd . Het besluit is
ondermeer van toepassing op het bouwen of
gebouwen
vanaf 75 m,
herbouwen van
uitbreidingen
vanaf 50 m,
1 dakoppervlakte,
aanleg
dak oppervlakte
en
rondoppervlaktes vanaf 200 m2 •

l 19 juli 2005

Vlaams-Brabant

heeft

de
in

van

verharde
gewestelijke I J
eigen

haar

van
de
Voorzien
infiltratievoorzieningen,

nodige
hemelwaterputten ,
buffervoorzieningen
bij
het

realiseren van bijkomende verharding en de aanleg van
een gescheiden systeem van afvalwater en hemelwater.
Verordening is niet van toepassing op verharde
grondoppervlakken die tot het openbaar wegdomein
behoren .
Bij dakvlakken en verharde oppervlakten moet men
rekening houden met de provinciale verordeningen voor
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Krachtlijnen
voor
een
geïntegreerd rioleringsbeleid

23 maart 1999

provinciale verordeningen.

infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en de gescheiden lozing van afval- en
hemelwater.

Dit besluit regelt de voorwaarden en de I J
verhoudingen waarin het Gewest bijdraagt bij de

Vooral de codes van goede praktijk met betrekking tot te
voorziene buffervolumes en infiltratiemogelijkheden zijn

bouw en verbetering van openbare riolen. Tevens
werden een aantal codes van goede praktijk
(herwaardering
van
grachtenstelsels
en

van belang.

hemelwaterputten,

hemelwaterputten
en
infiltratievoorzieningen)
toegevoegd aan de bestaande codes
Aanduiding kwetsbare zones
water

I Besluit

I

Vlaamse Dit besluit biedt een kader aan maatregelen tegen I X
Regering : 14 juni 2002
verontreiniging van meststoffen. Hierbij werden
VHA-zones aangeduid waarbinnen beperkingen
gelden voor de landbouwer die deze gronden
ebruikt

Waterkwaliteitsdoelstellingen

I

I Besluit

Vlaamse De oppervlaktewateren worden hierbij opgedeeld I J
Regering : 24 mei 1983 volgends de bestemming: aangeduid die bestemd
(en aanvullingen)
zijn voor de productie van drinkwater, zwemwater,
schelpdierwater
en
viswater.
Voor
deze
oppervlaktewateren gelden de overeenkomstige
milieudoelstellingen zoals bepaald in hoofdstuk 2.3
van titel Il van Vlarem

De aanwezige waterlopen in het plangebied moeten aan
de basiswaterkwaliteitsdoelstellingen voldoen.

Fauna en flora

126

Regelgeving betreffende vrije
april 1996 en 18 juli 11n de Beschikking van de Benelux Economische
vismigratie
2003
Unie (26 april 1996) en in het Decreet Integraal

IJ

Indien relevant zal dit besproken worden bij de discipline
fauna&flora

Waterbeleid wordt vooropgesteld dat in alle
waterlopen van de hydrografische stroomgebieden
van de Benelux vrije migratie van alle vissoorten
mogelijk gemaakt wordt tegen begin 2010
NATURA 2000:
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn

Europese richtlijnen:
april 1979
21 mei 1992

NATURA 2000 is het streven van Europa om een
samenhangend Europees netwerk te vormen van
gebieden en beschermingszones. Omvat speciale

IJ

Het plangebied valt niet in of in de onmiddellijke omgeving
van een SBZ. Er is dan ook geen passende beoordeling
vereist.

beschermingszones aangewezen in toepassing van
de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
Decreet
betreffende
natuurbehoud
en
natuurlijke milieu

het I Decreet:
het 1 1997

21

oktober I Dit decreet heeft tot doel een bescherming, 1J
ontwikkeling en herstel van het natuurlijk milieu te
verwezenlijken. Belangrijk hierbij zijn het standstill

Het plangebied ligt niet in of in de onmiddellijke omgeving
van een VEN-gebied of een natuurreservaat. Er is dan ook
een natuurtoets, noch een VEN-toets vereist.
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principe en de zorgplicht (Art. 14). Tevens voorziet
het in de afbakening van het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en
Ondersteunend Netwerk (IVON).
Art. 16, art. 26 bis en art. 36 ter leggen de opmaak
van respectievelijk een natuurtoets , VEN-toets en
passende beoordeling vast.
Art. 32 en 33 bieden het kader voor de erkenning
van natuurreservaten. Het betreft natuurgebieden
die van belang zijn voor het behoud en ontwikkeling
van de natuur of het natuurlijk milieu
Bosdecreet

Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer I J
van bossen in Vlaanderen

Decreet: 13 juni 1990

Ontbossing is in principe verboden tenzij in zones met de
bestemming woongebied in de ruime zin , industriegebied
in de ruime zin of in een met die zones gelijk te stellen
ruimtelijke bestemming, maar ook met het oog op de
uitvoering van werkzaamheden van algemeen belang .
Waar geen ontbossingverbod geldt, bestaat de
mogelijkheid een stedenbouwkundige vergunning te
krijgen.
Hierbij
hoort
een
goedgekeurd
compensatievoorstel.

I

Bermbesluit

Bes. luit
Vlaamse Doet aanbevelingen naar bermbeheer in functie van I J
Reoerinçr 27 juni 1984
de bescherminQ van fauna en flora

Jachtdecreet

Decreet: 24 juli 1991

1

Ramsargebieden

Conventie:
1971

I De Conventie van Ramsar heeft tot doel 'het I J

2

februari

Regelt het verstandig gebruik van wildsoorten ten
behoeve van de jacht

De wegbermen zullen na de werken in overeenstemming
met de reçielçievinçi moeten worden beheerd.

IX

behoud en het oordeelkundig gebruik van alle
watergebieden door middel van plaatselijke,
regionale en nationale acties en internationale

Er zijn geen Ramsargebieden gelegen in of in de
onmiddellijke omgeving van het plangebied .

samenwerking, als bijdrage tot het tot stand komen
van een duurzame ontwikkelinçi in de çiehele wereld '
Besluit van de Vlaamse I Besluit
Vlaamse
Regering met betrekking tot Regering : 15 mei 2009
soortenbescherming
en
soortenbeheer van 15 mei
2009

I Regelgeving

die bescherming regelt van dieren en I J
planten in Vlaanderen. Het besluit beoogt een meer
systematische omzetting van de rechtstreekse
soortenbescherming uit de Vogel- en Habitatrichtlijn
in de Vlaamse regelgeving.
Er wordt aangegeven welke soorten bescherming
genieten , welke verbodsbepalingen gelden en welke
actieve bescherminçismaatreçielen çienomen kunnen

Bij de discipline flora en fauna zal worden nagegaan of er
beschermde soorten in het studiegebied voorkomen
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worden .
Conventie van Bonn

Ondertekening
conventie: 1

Bepaalt dat het opzettelijk vangen , houden of doden I J
oktober van vleermuizen verboden is . Tevens dienen sites

De relevantie zal nagegaan worden in de discipline fauna
en flora.

1990 door België en op te worden aangeduid en beschermd die belangrijk
3
mei
2002
door zijn voor instandhouding van deze dieren (zoals ook
Vlaanderen bekrachtigd voorzien in de Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG
(trad in werking op 2 juni (21 mei 1992)
2003
Gemeentelijk
natuurontwikkelingsplan
(GNOP)

1996

1

Kaderde in het milieuconvenant (overeenkomst I B
tussen de Vlaamse en lokale overheden) en heeft
als

bedoeling

om

op

gemeentelijk

vlak

het

De acties die hierin zijn opgenomen worden in de
discipline fauna en flora geverifieerd om te kijken of er zich
conflicten met voorliggend plan kunnen voordoen .

natuurbestand in kaart te brengen en het beleid te
schetsen dat ervoor moet zorgen dat de natuur
maximale overlevings- en ontplooiingskansen krijgt.
Deze werden meestal vertaald in specifieke acties
erfgoed en archeologie

Decreet

de I Decreet: 16 april 1996

landschapszorg

Regelt de bescherming van landschappen en de I J

De beschermde landschappen en ankerplaatsen worden

instandhouding, het herstel en het beheer van
beschermde landschappen , ankerplaatsen en

besproken bij de discipline landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie (Zie Kaart 8). Binnen de ruime
omgeving van het plangebied komen volgende voor:
Beschermd landschap:Feodale motte
Ankerplaatsen:Kasteel van Houtem

erfgoedlandschappen.
Stelt maatregelen vast voor de bevordering van de
algemene landschapszorg . Ankerplaatsen kunnen
worden aangeduid bij besluit van de Vlaamse
regering . Wanneer de bepalingen uit de
ankerplaatsen worden opgenomen in de ruimtelijke
spreekt
Decreet tot bescherming van I Decreet: 03 maart 1976
monumenten ,
stadsen
dorpsgezichten
Decreet

I

houdende Decreet:

maatregelen tot behoud van
erfgoedlandschappen

2004

13

februari

men

van
In de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en

Dit decreet is een aanvulling op de wet van 7 1 J
augustus 1931 en regelt de bescherming ,
instandhouding , onderhoud en herstel van
monumenten, stads- en dorpsqezichten

archeologie worden de beschermde monumenten , stadsen dorpsgezichten weer gelegen in de omgeving van het
lanqebied beschreven .

de I X

Er worden geen erfgoedlandschappen aangetroffen in of

Erfgoedlandschappen

zijn

gebaseerd

op

aangeduide ankerplaatsen, de meest waardevolle
landschappen van Vlaanderen, waarin een geheel
van
verschillende
erfgoedelementen
(naast
landschappelijke
ook
monumentale
of
archeologische) voorkomt.
De ankerplaatsen
werden geïnventariseerd in de landschapsatlas . De

in de onmiddellijke omgeving van het plangebied .
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Landschapsatlas geeft een inventaris van de
landschappelijke relictgebieden van Vlaanderen .
Volgende soorten relicten worden onderscheiden:
relictzones , ankerplaatsen , lijnrelicten, puntrelicten
en zichten.
Een regionaal landschap is een duurzaam I B
van
samenwerkingsverband
ter
bevordering
ondermeer streekeigen karakter, natuur en beheer
van kleine landschapselementen (Art. 54 van het
decreet op natuurbehoud

De gemeente Londerzeel valt binnen de werking van het
Regionaal landschap Groene Corridor.

Regelt de bescherming van het archeologisch I J
Decreet op het archeologisch I Decreet: 30 juni 1993
Uitvoeringsbesluit
patrimonium
20 1 patrimonium . Het beheer en beleid van het
april 1994
onroerend
erfgoed
in
Vlaanderen
(zowel
monumenten , landschappen als archeologie) wordt
waargenomen door het departement RWO,
Aqentschap Ruimte en Erfqoed

Maatregelen dienen te worden genomen om het
archeologisch bodemarchief te beschermen of te
onderzoeken . Hierop zal verder ingegaan worden bij de
discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

Regionaal landschap

Beheer
open
ruimte, 127 juni 1984
ruilverkaveling, landinrichting

Heeft als doel de open ru imte zodanig in te richten I B
dat alle facetten die in het gebied aanwezig zijn zich

en natuurinrichting

volwaardig kunnen ontwikkelen . VLM werd
opgericht om deze taak tot landinrichting uit te
voeren.
Bij
een
ruilverkaveling
ligt
de
hoofdaandacht op de landbouw, bij een
natuurinrichting op het behoud van fauna en flora ,
steeds rekening houdend met het multifunctioneel
buitenqebied

Conventie van Malta

Conventie:
1992

16

I

januari Verdrag inzake de
archeologisch erfgoed.
Art.

5.3

van

bescherming
dit

verdrag

van
stelt

het I J
dat

en
de
daaruit
milieueffectrapportages
voortvloeiende beslissingen ten volle rekening
houden met archeologische vindplaatsen en
hun context.

Maatregelen dienen te worden genomen om het
archeologisch bodemarchief te beschermen of te
onderzoeken . Hierop zal verder ingegaan worden bij de
discipline landschap , bouwkundig erfgoed en archeologie.

Art. 5.4 legt op om zorg te dragen, wanneer
bestanddelen van het archeologische erfgoed
zijn
gevonden
gedurende
bouwwerkzaamheden.
In

artikel

6.2.

wordt

bepaald

passende
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maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat
bij
grote
particuliere
of
openbare
ontwikkelingsprojecten de totale kosten van
eventuele noodzakelijk daarmee verband
houdende
archeologische
verrichtingen
worden gedekt door gelden afkomstig uit de
overheid- of privésector, al naargelang. Op de
begroting voor deze projecten dient eveneens
een post opgenomen te worden voor
voorafgaande archeologische studies en
onderzoeken,
voor
beknopte
wetenschappelijke verslagen , alsmede voor de
volledige publicatie en registratie van de
bevindin en.

I

Inventaris van het bouwkundig Vastgesteld
erfgoed
september 2009

14 I De inventaris van het bouwkundig erfgoed B
('Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen .
Inventaris van het bouwkundig erfgoed in

Binnen de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie wordt de relevantie nagegaan.

Vlaanderen') vormt een gebiedsdekkend overzicht
van het bestaande bouwkundige erfgoed - zowel
beschermd als niet-beschermd - in Vlaanderen. De
vaststelling leidt tot een wettelijke erkenning van de
objecten die opgenomen ziin .
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25.2 Bijlage 13-1: Geluid: specifiek juridisch kader voor de discipline
geluid
Volgens de voorschriften van Vlarem Il, Bijlage 2.2.1 . "Milieukwaliteitsnormen voor geluid in
open lucht" gelden volgende normen voor het LAss,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid,
afhankelijk van de gewestplanbestemming (of daarmee equivalente BPA- of RUP-bestemming)
of de ligging t.o.v. een andere bestemming.
Tabel 25-1: Milieukwaliteitsnormen Vlarem Il voor qeluid in open lucht (dB(Al, LA95)
overdag

's avonds

's nachts

40

35

30

50

45

45

50

45

40

45

40

35

60

55

55

5. BIS Agrarische gebieden

45

40

35

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie

50

45

40

45

40

35

55

50

50

55

50

45

Gebied
1. Landeliike Qebieden en oebieden voor verblijfsrecreatie
2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van industriegebieden
niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en
ocenbare nutsvoorzieninoen
3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van gebieden voor
ambachtelijke bedrijven en middelgrote ondernemingen, van
dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden tiidens de ontginning
4. Woongebieden

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden , gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en
ontginn ingsvoorzieningen tijdens ontginning

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones , militaire domeinen en deze
waarvoor in biizondere besluiten richtwaarden worden vastoesteld
8. Bufferzones
9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor
grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens ontginning

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde
van toepassing.
Dag :

van 07.00 tot 19.00 uur

Avond:

van 19.00 tot 22.00 uur

Nacht:

van 22.00 tot 07.00 uur

De belangrijkste geluidsbronnen in het plangebied en omgeving worden veroorzaakt door het
wegverkeer. Tot op heden bestaan geen bindende Vlaamse richtwaarden voor verkeersgeluid .
Er kan enerzijds verwezen worden naar het ontwerp-KB uit 1991 van het (toenmalig federaal)
Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Hierin worden richtwaarden voorgesteld m.b.t.
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het specifieke geluid van wegverkeer. Het doel van deze richtwaarden is de bevolking een
voldoening gevend akoestisch leefmilieu te geven. Deze richtwaarden hebben betrekking op
het LAeq-niveau t.h.v. de gevel van gebouwen of van de rooilijn, met onderscheid tussen de
perioden dag (07.00 - 19.00), avond (19.00 - 23.00) en nacht (23.00 - 07.00) en verschillende
richtwaarden afhankelijk van het type weg en omgeving.
-·

-

- --

--- --- --- ----

.

-

Richtwaarden

Maximale waarden

Omgevingskenmerken

dag

avond

nacht

dag

avond

nacht

<500 m van wegen met 4 of meer rijstroken ,

60

55

50

70

65

60

55

50

45

65

60

55

65

60

55

75

70

65

60

55

50

70

65

60

50

45

40

60

55

50

buiten de bebouwde kom in woon- en
recreatieqebied
In woongebied buiten de bebouwde kom, in
gebied voor verblijfsrecreatie
In woongebied binnen de bebouwde kom met
overheersende administratieve en commerciële
functies
In woongebied binnen de bebouwde kom ,
overige
In landelijke en agrarische gebieden ,
woonuitbreidinqsqebieden

Anderzijds is ook is het rapport 'Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai', opgemaakt in
opdracht van het Departement LNE, relevant. Hierin worden volgende gedifferentieerde
referentiewaarden voor wegverkeer voorgesteld:
Tvoewea

situatie

Lden

Lniaht

hoofd- en primaire wegen

nieuwe woonontwikkeling

55

45

nieuwe wegen

60

50

bestaande wegen

70

60

nieuwe woonontwikkeling

55

45

secundaire en lokale wegen

nieuwe wegen

55

45

bestaande wegen

>55

>45

stand-still
65

55
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25.3 Bijlage 14-1: Lucht: Car Vlaanderen
Het model CAR Vlaanderen is ontwikkeld om de luchtkwaliteit langs straten en verkeerswegen
te berekenen . Het model kan ook inzicht verschaffen over de impact van geplande maatregelen
Het gaat dan over maatregelen die een invloed hebben op de doorstroming van het verkeer, de
verkeersintensiteit en de samenstelling van het wagenpark.
Het model heeft een aantal inputgegevens nodig om de luchtkwaliteit te moduleren. Het gaat
hierbij om een aantal verkeersgegevens en om informatie over de straatconfiguratie. De
belangrijkste inputgegevens hebben betrekking op:
-

De intensiteit
De samenstelling van het verkeer
Snelheidstypering
Stratenconfiguratie
Bomenfactor
Afstand tot de wegas.

Verkeersintensiteit en samenstelling verkeer
Het model berekent de emissies van het verkeer met behulp van de daggemiddelde
verkeersintensiteit. Het gaat hierbij om de totale intensiteit in beide richtingen.
De verkeersintensiteit is in CAR Vlaanderen één van de variabelen die door de gebruiker
ingevoerd moeten worden . De verkeersintensiteit moet daarbij ingegeven worden als het aantal
voertuigen dat gemiddeld per 24 uur op het beschouwde wegvak voorbij rijdt. Het gaat hier om
een gemiddelde dag. Er moet dan ook een gemiddelde van werk- en weekenddagen berekend
worden.
Vaak komt het echter ook voor dat enkel tellingen zijn uitgevoerd tijdens de ochtend- en/of
avondspits op werkdagen. In deze gevallen moeten de spitsintensiteiten eerst omgerekend
worden naar gemiddelde dagintensiteiten, alvorens ze ingevoerd kunnen worden in CARVlaanderen. Er worden bij dus twee stappen onderscheiden :

1. Schatting van het verkeer op een werkdag uitgaande van telgegevens voor enkele uren van
een werkdag;
2. Een inschatting maken van de intensiteit van het verkeer op een gemiddelde dag uitgaande
van de werkdaggemiddelde intensiteit.
Deze berekeningen kunnen uitgevoerd worden met een Excel rekentool die door de Dienst
Lucht ter beschikking wordt gesteld.
Voor de invoer in CAR Vlaanderen worden een viertal voertuigcategorieën onderscheiden,
namelijk:
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-

Lichte voertuigen (personenauto's, kleine bestelwagens;
Middelzwaar verkeer: vrachtwagens 3,5 ton - 20 ton;
Zwaar verkeer (vrachtwagens > 20 ton)
Autobussen (zowel stadbussen als reisbussen) .

Bij verkeerstellingen wordt worden in het algemeen echter ofwel helemaal geen categorieën
onderscheiden (enkel het aantal auto's wordt geteld), ofwel komt de categorisering niet overeen
met diegene die in het model worden gehanteerd. Indien onvoldoende gegevens aanwezig
zijn, wordt volgende standaardverdeling gehanteerd:
-

Licht: 92,0%
Middelzwaar 2,3%
Zwaar: 4,9%
Bussen : 0,8%

De gemiddelde verdeling van de intensiteiten over de week (werkdagen vesus zaterdagen en
zondagen) is on onderstaande tabel weergegeven:

Licht verkeer
vrachtwaqens

100%
100%

87%
39%

82%
22%

96%
80%

Snelheidstypering
De volgende snelheidstypen worden onderscheiden :
-

Snelweg : gemiddelde rijsnelheid 100 km/u ;
Buitenweg: weg met een snelheidslimiet van maximaal 80 km/h
Doorstromend stadverkeer: doorstromend verkeer in bebouwde kom
Normaal verkeer: gemiddelde snelheid 19 km/h
Stagnerend verkeer: de doorstroming wordt belemmerd , gemiddeld 13 km/h.

Weqtype
De volgende wegtypen worden onderscheiden:
1. Weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100m;
2. Basistype, alle wegen anders dan type 1,3a,3b of 4;
3. a) beide zijden van de weg met bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 3 maal
de hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing
b) beide zijden van de weg bebouwing , afstand wegas-gevel is kleiner dan 1,5 maal de
hoogte van de bebouwing (street canyon)
4. eenzijdige bebouwing, weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing
op een afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing.
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Bomenfactor
De windsnelheid kan plaatselijk beïnvloed worden door obstakels zoals bebouwing, maar ook
door begroeiing. Uit onderzoek is gebleken dat de concentraties in een straat hoger zijn
naarmate er meer bomen in de straat aanwezig zijn. CAR-Vlaanderen onderscheidt drie
categorieën :

-

Bomenfactor 1: hier en daar bomen of in het geheel niet;
Bomenfactor 2: één of meer rijen bomen met een onderlinge astand van minder dan 15 m;
Bomenfactor 3: de kronen van de bomen raken elkaar en overspannen minstens een derde
gedeelte van de straatbreedte.

Fractie stagnatie
De etmaalgemiddelde fractie van de verkeersintensiteit die stagnerend is, uitgedrukt als een
fractie.
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25.4 Bijlage 14-2: Lucht: Basisgegevens voor CAR-Vlaanderen
De verkeersintensiteiten zijn weergegeven als aantallen personenwagens en vrachtwagens
tijdens de ochtendspits (08h00 - 09h00) .
Op basis van deze gegevens wordt in eerste instantie een schatting gemaakt van het verkeer
op een werkdag. Hiervoor wordt uitgegaan van het gemiddelde dat 7,39% van het
personenvervoer en 7,58% van het vrachtvervoer verlopen tijdens de ochtendspits.
Uit deze verkeersintensiteit op een werkdag wordt vervolgens de intensiteit berekend op een
gemiddelde weekdag (inclusief zaterdag en zondag). Deze intensiteit wordt berekend door de
werkdagintensiteiten van personenwagens en vrachtwagens respectieveijk te vermenigvuldigen
met een factor 0,96 en 0,80. De gegevens op deze manier bekomen, vormen de input voor
CAR Vlaanderen versie 2.
De opslitsing naar de verschillende categorieën gebeurt volgens de algemene percentages:
-

Licht: 92,0%
Middelzwaar: 2,3%
Zwaar: 4,9%
Bussen : 0,8%
1.

Referentiesituatie

Basisgegevens aantal personenwagens en vrachtwagens in de ochtendspits.
wegvak

nr

omschrijving

2
2

N12 ten zuiden van de N16
N12 ten noorden van de N16
N16

ochtendseits

vw

ew
3860
5270
1990

420
500
250

Verkeersintensiteiten voor CAR-V/aanderen
wegvak
volgnr
2
3

omschrijving
N12 ten zu iden van de N16
N12 ten noorden van de N16
N16

verdeling verkeer
licht

middel
zwaar

zwaar

bussen

totaal

50143
68460
25851

1274
1517
759

2715
3232
1616

443
528
264

54.576
73.737
28.490
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2.

Geplande situatie

Basisgegevens aantal personenwagens en vrachtwagens in de ochtendspits.
wegvak

ochtendsp_its

nr

omschrijving

p_w

vw

1
2

N12 ten zuiden van de N16

4065

545

N12 ten noorden van de N16

5375

520

2

N16

1990

290

Verkeersintensiteiten voor CAR-Vlaanderen
wegvak
volgnr

verdeling verkeer
licht

middel
zwaar

zwaar

bussen

omschrijving

totaal

1

N12 ten zuiden van de N16

52806

1654

3523

575

58.558

2

N12 ten noorden van de N16

69824

1578

3361

549

75.312

3

N16

25851

880

1875

306

28.912

3. Ontwikkeling_ deelg_ebifid NoSlrd
Basisgegevens aantal personenwagens en vrachtwagens in de ochtendspits.
wegvak

ochtendsp_its

ew
70

vw
10

Weverstraat

80
100

Paralllelle weg

90

40
0

nr

omschrijving

1

Meerstraat noord

2

Meerstraat zuid

3
4

5
5

5

Bessemstraat

30

6

Oudemanstraat

90

0

7

Molenveld

190

45

8

Stuiverstraat
Londerzeelseweg_

80
10

0

9

0
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Verkeersintensiteiten voor CAR-Vlaanderen
wegvak
volgnr

omschrijving

verdeling verkeer
middel
zwaar

licht

zwaar

bussen

t otaal

5
11

1.145

Meerstraat noord

909

15

32

2

Meerstraat zuid

1039

30

3

Weverstraat

1299

15

65
32

5

1.352

4

Paralllelle weg

1169

121

259

42

1.591
390

962

5

Bessemstraat

390

0

Oudemanstraat

1169

0

0
0

0

6

0

1.169

7

Molenveld

2468

137

291

47

2.943

8

Stuiverstraat

1039

0

1.039

Londerzeelseweg

130

0

0
0

0

9

0

130

4. Deelgebied Zuid, minimale invulling
Basisgegevens aantal personenwagens en vrachtwagens in de ochtendspits.
wegvak

ochtendspits

nr

omsch rijving

pw

vw

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tisseltstraat

125
25
10
90
55
110
35
105
5
40

0
0
0
0
5
5
0
0
0
0

Bergkapelstraat
Londerzeelseweg
Stuiverstraat
Berkenlaan - Brusselsestraat
Kerkhofstraat
Westrodestraat
Nieuwenrodestraat
Jan hammeneckerstraat
Londerzeelsesteenweg

Verkeersintensiteiten voor CAR-Vlaanderen
wegvak
volgnr

omschrijving

verdeling verkeer
licht

middel
zwaar

zwaar

bussen

totaal

--

Tisseltstraat

1624

0

0

0

1.624

2

Bergkapelstraat

325

3

Londerzeelseweg

130

0
0

0
0

0
0

325
130

4

Stuiverstraat

1169

0

0

0

1.169
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5
6
7
8
9
10

714
1429
455
1364
65
520

Berkenlaan - Brusselsestraat
Kerkhofstraat
Westrodestraat
Nieuwenrodestraat
Jan hammeneckerstraat
Londerzeelsesteenwe.9.

5.

15
15
0
0
0
0

32
32
0
0
0
0

767
1.482
455
1.364
65
520

5
5
0
0
0
0

Deelgebied Noord, maximale invulling - variant 1

Basisgegevens aantal personenwagens en vrachtwagens in de ochtendspits.
wegvak
nr
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ochtends~

omschrijving

vw

~w
120
25
35
130
290
370
335
205
60
395

T isseltstraat
Berg kapelstraat
Londerzeelseweg
Stuiverstraat
Berkenlaan - Brusselsestraat
Kerkhofstraat
Westrodestraat
Nieuwenrodestraat
Jan hammeneckerstraat
Londerzeelsesteenwe.9.

0
0
0
0
30
30
0
0
0
0

Verkeersintensiteiten voor CAR-Vlaanderen
verdeling verkeer

wegvak
volgnr

zwaar

bussen

totaal

1559
325
455
1689
3767
4806
4352
2663
779
5131

0
0
0
0
91
91
0
0
0
0

0
0
0
0
194
194
0
0
0
0

0
0
0
0
32
32
0
0
0
0

1.559
325
455
1.689
4.084
5.123
4.352
2.663
779
5.131

omschrijving
T isseltstraat

2
3
4
5
6
7
8
9
10

licht

middel
zwaar

Berg kapelstraat
Londerzeelseweg
Stuiverstraat
Berkenlaan - Brusselsestraat
Kerkhofstraat
Westrodestraat
Nieuwenrodestraat
Jan hammeneckerstraat
Londerzeelsesteenwe_g
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6. Deelgebied Noord. maximale invulling - variant 2
Basisgegevens aantal e,ersonenwagens en vrachtwagens in de ochtendse,its.
wegvak

ochtendseits

nr

omschrijving

f!W

vw

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tisseltstraat

120
155
35
0
290
345
205
205
60
265

0
0
0
0
30
30
0
0
0
0

Bergkapelstraat
Londerzeelseweg
Stuiverstraat
Berkenlaan - Brusselsestraat
Kerkhofstraat
Westrodestraat
Nieuwenrodestraat
Jan hammeneckerstraat
Londerzeelsesteenweg_

Verkeersintensiteiten voor CAR-Vlaanderen
wegvak

verdeling verkeer
licht

middel
zwaar

zwaar

bussen

Tisseltstraat

1559

0

0

0

1.559

2

Berg kapelstraat

2014

0

0

0

2.014

455

0

0

0

455

0

0

0

0

0

3767

91

194

32

4.084

volgnr

omschrijving

totaal

3

Londerzeelseweg

4

Stuiverstraat

5

Berkenlaan - Brusselsestraat

6

Kerkhofstraat

4482

91

194

32

4.798

7

Westrodestraat

2663

0

0

0

2.663

8

Nieuwenrodestraat

2663

0

0

0

2.663

9

Jan hammeneckerstraat

779

0

0

0

779

10

Londerzeelsesteenweg_

3442

0

0

0

3.442
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