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1

Inleiding

Dit is de niet technische samenvatting van het project-MER
stationsomgeving Haacht, m.a.w. een beknopte samenvatting van het
eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek en belanghebbenden.
Een milieueffectrapport is een openbaar document waarin de
milieueffecten van een planproces of project en de eventuele alternatieven
voor dat planproces of project, worden onderzocht. Het milieueffectrapport
beslist niet of het project een vergunning krijgt, dit wordt beslist door de
vergunningverlener die hierbij rekening houdt met milieueffectrapport.
De niet technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en
belanghebbenden de relevante informatie uit het milieueffectrapport van
het project of plan te communiceren en hiermee de publieke participatie in
het vergunningsproces te bevorderen. Voor de uitgebreide technische
informatie moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen.
Het projectMER wordt opgemaakt in functie van het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een ongelijkgrondse
kruising langsheen de N21 ter hoogte van Haacht-Station. Voorliggend
project is niet van rechtswege projectMER-plichtig gezien dit project niet is
opgenomen in Bijlage I of Bijlage II van het besluit van de Vlaamse
Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Om
een afdoende beslissing te kunnen nemen inzake de afweging brug of
tunnel en om het milieuaspect volwaardig deel te laten uitmaken binnen
het beslissingstraject, werd door AWV Vlaams-Brabant het initiatief
genomen tot de opmaak van een projectMER. Mede op basis van de

resultaten van dit projectMER zal de beslissing inzake brug of tunnel
genomen worden.
De ongelijkgrondse kruising van de bestaande spoorlijn maakt deel uit van
het project ‘stationsomgeving Haacht’. Voor de herinrichting van de totale
stationsomgeving maakt de provincie een Provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan op.
De milieueffecten die gepaard gaan met de
herinrichting van deze stationsomgeving zullen ook in dit MER mee
onderzocht worden op planniveau. Door in dit project-MER de
milieueffecten die gepaard gaan met de herinrichting van de
stationsomgeving Haacht mee te onderzoeken op planniveau, kan in het
verder verloop van dit project een ontheffing van de planMER-plicht
bekomen worden doordat in het projectMER de te verwachten gevolgen
voor mens en milieu systematisch en wetenschappelijk verantwoord
geanalyseerd en geëvalueerd worden waarbij voldaan wordt aan de
essentiële kenmerken van een planMER.
Voor dit dossier is voorzien in een adviesronde door adviesinstanties. De
dienst MER bundelt deze adviezen. Als in het dossier aangetoond wordt
dat het plan geen aanzienlijke milieueffecten kan veroorzaken, dan neemt
de dienst milieueffectrapportage de beslissing dat er geen planmilieueffectrapport opgemaakt hoeft te worden. Indien niet aangetoond
kan worden dat er geen aanzienlijk negatieve effecten op het milieu
kunnen optreden, dan moet alsnog een plan-MER opgemaakt worden.
Op basis van de resultaten van de resultaten van het milieuonderzoek,
wordt het voorontwerp van PRUP aangepast en opnieuw voorgelegd in
een plenaire vergadering. Na voorlopige aanvaarding in de provincieraad
wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Na verwerking van de
adviezen en bezwaren wordt het PRUP voor definitieve aanvaarding
voorgelegd aan de provincieraad. Het PRUP treedt in werking na
goedkeuring door de Vlaamse Regering en 14 dagen na de bekendmaking
van het goedkeuringsbesluit van de Vlaamse Regering in het Belgisch
Staatsblad.
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Er zijn geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of in de nabijheid van
het plangebied gelegen. Daar er geen impact verwacht wordt op SBZ is de
opmaak van een passende beoordeling niet relevant
Gezien voorliggend plan en project zich situeren ter hoogte van
beschermd gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) is de opmaak van een
Verscherpte Natuurtoets nodig. Deze worden geïntegreerd in het MER.
Het project-MER wordt samen met de aanvraag van milieuvergunning en
stedenbouwkundige vergunningen ingediend. In het kader van de
vergunningsprocedure is een openbaar onderzoek voorzien. Tijdens dit
openbaar onderzoek wordt de vergunningsaanvraag samen met het
project-MER gedurende 30 dagen ter inzage gelegd. Tijdens deze periode
kan iedereen zijn bezwaren of opmerkingen formuleren. De
vergunningverlenende overheden moeten zich daarna uitspreken over elk
van de ingediende bezwaren en opmerkingen. Deze uitspraken moeten
voldoende gemotiveerd zijn. Uiteindelijk wordt een beslissing genomen
met betrekking tot de vergunningsaanvraag. Bij deze beslissing dient een
watertoets uitgevoerd te worden. Hiervoor worden in het project-MER de
nodige elementen aangereikt.
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2

Situering, verantwoording en
beschrijving van het plan en
project

Figuur 2-1: Bestaande ruimtelijke structuur

2.1

Ruimtelijke situering

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

1

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

1

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

2.2

Juridisch-beleidsmatige situering

Hierna
worden
de
belangrijkste
randvoorwaarden aangehaald.

juridisch

De wetgeving omtrent grondverzet en bodemverontreiniging (Vlarebo) is
van toepassing.
en

beleidsmatige

Volgens het gewestplan komen verschillende bestemmingen in het gebied
voor. Het plan- en projectgebied en omgeving zijn gelegen in het
gewestplan Leuven en kennen momenteel volgende bestemmingen:
woongebied, industriegebied en bosgebied. Het stationsgebouw en de
aansluitende parking zijn gelegen in bosgebied, de stelplaats van De Lijn
en de ontwikkelingen hierrond zijn gelegen in woongebied. De brouwerij
van Haacht en de woningen aan de N21 die hierbij aansluiten zijn gelegen
in industriegebied. Gezien ter hoogte van de deelplannen de realisatie van
voorliggend plan en/of project niet verenigbaar is met de huidige
bestemmingen op het gewestplan fungeert het onderzoek naar
milieueffecten op planniveau binnen deze project-MER tevens ter
voorbereiding van het op te maken Ruimtelijk Uitvoeringsplan van
provinciaal niveau (PRUP). 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.

Ter hoogte van of nabij het plan- en projectgebied komen geen
beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten en monumenten en
ankerplaatsen voor. Het studiegebied is deels (ten noorden van de
spoorlijn) gelegen in de relictzone “Asbroek” (R20054). Aandacht moet
eveneens uitgaan naar de potenties van het gebied inzake archeologisch
erfgoed.

2.3
2.3.1

Verantwoording
Probleemstelling

Het plan/project is onderhevig aan de verplichting tot opmaak van een
watertoets. De relevante acties uit het deelbekkenbeheerplan worden
meegenomen binnen de disciplines grond- en oppervlaktewater.

Ter hoogte van Haacht-Station wordt de doorstroming op de N21
momenteel verhinderd door het frequent sluiten van de overweg. Volgens
de bindende bepalingen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan
Vlaams-Brabant is de N21 vanaf de N211 (Steenokkerzeel) tot aan het
centrum van Haacht geselecteerd als een secundaire weg type II.
Secundaire wegen type II spelen een belangrijke rol in het
verzamelen/ontsluiten
van mobiliteitsgenererende elementen
op
provinciaal niveau naar het hoofd- en primaire wegennet. Snelheid is
hierbij ondergeschikt aan de doorstroming. Spoorlijn 53 Mechelen –
Leuven is op het gebied van goederen- en personenverkeer een
belangrijke verbinding.

Binnen het studiegebied zijn een aantal percelen aangeduid als VENgebied en/of erkend natuurreservaat, nl.:
VEN-gebied ‘De Vallei van de Leibeek tussen Boortmeerbeek en
Wespelaar’ (GEN549)
erkend natuurreservaat ‘Haachtse Leibeekvallei’ (Schoonbroek en
Schorisgat)
Binnen de discipline fauna en flora werd conform de vigerende wetgeving
dan ook een verscherpte natuurtoets opgenomen.

Door de hoge frequentie is de overweg dagelijks ruim 6u gesloten met
stilstaand en aanschuivend verkeer tot gevolg. Daarenboven zorgt deze
congestie ervoor dat de ingang van de stelbussen ter hoogte van het
Haacht-Station geblokkeerd wordt, waardoor bussen de stelplaats niet
kunnen verlaten en bijgevolg hun diensten te laat aanvangen. Algemeen
kan dus gesteld worden dat het regelmatig gesloten zijn van de overweg
de doorstroming van het autoverkeer, het openbaar vervoer en het
fietsverkeer hindert.
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De veiligheid ter hoogte van de overweg vormt een bijkomend probleem.
Het is dan ook de betrachting van Infrabel om zoveel mogelijk overwegen
af te schaffen.
Daarnaast is er nood aan optimalisatie van het station van Haacht. Het
station van Haacht is geselecteerd als een regionaal openbaar
vervoersknooppunt volgens de richtinggevende bepalingen van het
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant en addendum (richtinggevend
deel, p. 275, tabel 39 openbaar vervoersknoopunten). In het
richtinggevend deel, p. 274, wordt het station benoemd als regionaal
herkomststation.
Het betreft concreet:
de inplanting van het station en pendelparking: Omwille van de functie
als herkomststation dienen voldoende parkeerplaatsen (auto + fiets)
voorzien te worden (ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant,
richtinggevend deel, p. 274).
de voorzieningen op en rond de knooppunten: de woningen aan de
Stationsstraat, zuidelijk van de spoorweg verzorgen niet alleen de
relatie met de kern Haacht-centrum maar bieden eveneens
mogelijkheden om een aantal voorzieningen in deze omgeving te
brengen. Omwille van hun ligging in industriegebied volgens het
gewestplan wordt de kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van het
gebied beperkt.

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

2.3.2

Doelstellingen PRUP Stationsomgeving Haacht

De huidige zonering van het gewestplan en de afbakening van het VENgebied beperken de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de
uitbouw van deze omgeving als een regionaal herkomststation. Het huidig
stationsgebouw en de pendelparking zijn in groengebied gelegen volgens
het gewestplan en binnen de perimeter van het VEN.

In eerste instantie werd het PRUP bedoeld om de ongelijkgrondse kruising
van de N21 en de spoorlijn planologisch mogelijk te maken. Het PRUP legt
het tracé voor deze weg vast en past deze in in haar omgeving.

Naast bovenstaande elementen stellen zich verder nog volgende actuele
knelpunten:

In de visievorming van het PRUP werd deze problematiek verruimd tot een
visievorming rond de stationsomgeving waarbinnen een kader en
draagvlak voor de concrete projecten opgemaakt wordt. De huidige
zonering van het gewestplan en de afbakening van het VEN-gebied
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beperken de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de uitbouw van
deze omgeving als een regionaal herkomststation.
Als laatste wenst de provincie met dit PRUP het zicht op het
landschappelijk baken Brouwerij van Haacht te vrijwaren en de
oriëntatiefunctie binnen het landschap te behouden en te versterken,
conform de ontwikkelingsperspectieven van het ruimtelijk structuurplan
Vlaams-Brabant.
De visievorming is opgebouwd uit een aantal structurerende ruimtelijke
concepten die betrekking hebben op de ruimtelijke en verkeersstructuur
van het projectgebied. In functie van zijn erkenning als regionaal station en
de betekenis hiervan voor Haacht en zijn ruimere omgeving, wordt het
station van Haacht opgewaardeerd. Deze opwaardering heeft tot doel:

1.
2.
3.
4.

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

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

Poort tot Haacht(-station)
Stationsomgeving als schakel tussen de tweeledige structuur
Stationsomgeving als transferium
Verdichte stationsbuurt
N21: vlotte doorstroming
Strategische positie brouwerij Haacht
Voor de stationsomgeving werd een inrichtingsstudie opgesteld. Deze
wordt beschouwd als richtinggevend voor een mogelijke invulling maar zal
niet concreet vertaald worden in het PRUP (wel achterliggende concepten)
omdat het PRUP voldoende flexibel moet zijn om ook andere redelijke
invullingen die aan de vooropgestelde concepten voldoen toe te laten.
De inrichtingsstudie dd. 2008 steunt op volgende inrichtingsconcepten.
Station en brug: twee blikvangers voor een nieuwe ruimte
Steenweg en spoorlijn: twee hoofdrichtingen als ontwerplijnen
Geen plein met wanden, maar open perspectieven
Perrons als basispatroon voor de hele stationsomgeving
Koppen aan de steenweg, gradatie in de bebouwde perrons
Gradatie levendige zuidzijde naar groene noordzijde

2.3.3

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

Zoals hoger gesteld betreft het project de uitwerking en concretisering van
de binnen het PRUP opgestelde doelstelling ten aanzien van de functie
van de spoorlijn als hoofdspoorlijn voor het goederenvervoer en de N21
als secundaire weg type II. De inrichting van een ongelijkgrondse kruising
is hiervoor noodzakelijk.
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2.4

Administratieve voorgeschiedenis

schicht te geven. Het station van Haacht vormt hierbinnen de poort tot de
Dijlevallei, jachthaven Kampenhout-Sas en de Vijverbossen.

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

daarnaast

deel

uit

van

het

Het station van Haacht wordt geselecteerd als een regionaal knooppunt.
Het station te Haacht betreft een herkomstlocatie. Prioritaire aandacht
dient besteed aan de uitbouw van een performant voor- en natransport
met de fiets of openbaar vervoer. Een goede aansluiting met de lokale en
regionale openbaar vervoerlijnen is essentieel. Autoparkeervoorzieningen
blijven echter onvermijdelijk. Voldoende overstapmogelijkheden en
parkeerfaciliteiten (auto+fiets) dienen dan ook voorzien te worden.
Specifieke aandacht dient besteed te worden aan de toegankelijkheid voor
reizigers met een handicap.
Naast zijn functie als herkomststation vormt het station te Haacht een
knooppunt binnen het fijnmazig toeristisch-recreatief knopennetwerk van
de open schicht. Spoorlijnen bieden de mogelijkheid om de recreanten van
de verschillende omliggende stedelijke gebieden een toegang tot de open

De N21 werd geselecteerd als een secundaire weg type II. De snelheid is
ondergeschikt aan de activiteiten en de doorstroming. Om de
verkeersleefbaarheid op sommige delen te garanderen zijn maatregelen
nodig, die overeenkomen met het uitbouwen van een filter. Een dergelijke
filter is onder ander de inrichting van de kern Haacht-station ter hoogte van
de N21 volgens het doortochtprincipe.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant selecteert de brouwerij te
Haacht als een landschappelijk baken. De provincie wenst het zicht op
deze bakens te vrijwaren en de oriëntatiefunctie binnen het landschap te
behouden en te versterken.
2002: Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Haacht
In het GRS Haacht werd de opmaak van een ontwikkelingsvisie van de
stationsomgeving Haacht opgenomen. Het ruimtelijk structuurplan van de
gemeente Haacht werd op 20 september 2012 door de Deputatie van
Vlaams-Brabant goedgekeurd.
Het strategisch actieplan van dit structuurplan voorzien als prioriteit de
verdere uitwerking van het provinciale planningsproces voor de
stationsomgeving van Haacht. Dit wordt benoemd als een strategisch
projectgebied in het beleid voor kernversterking.
Delen van de Leibeekvallei worden aangeduid als natuurkerngebied, de
rest wordt aangeduid als verwevingsgebied. Het is een open ruimte gebied
van bovenlokaal belang. De Leibeekvallei wordt uitgebouwd tot een
groene ecologische as met prioriteit voor natuurbehoud en – ontwikkeling.
Er zijn ook mogelijkheden voor recreatie en toerisme. De aandacht zal dan
ook gaan naar het bestendigen, de ontwikkeling (het verhogen van de
graad van natuurlijkheid), het creëren van een grotere diversiteit in deze
bossen.
Daarnaast selecteert het structuurplan de Leibeekvallei als openruimtecorridor. Het versterken en behoud van de valleien als open-
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ruimtecorridors en het accentueren van de dwarsverbindingen van de
beekvallei, waar ze doorsneden wordt door infrastructuren, staat hierbij
voorop. De open ruimtecorridors worden gevrijwaard van verdere
bebouwing.
De stationsomgeving maakt deel uit van de bipool structuur gevormd door
de kernen Haacht-station en Wespelaar. Hiervoor wordt een verdere
verdichting en inbreiding vooropgesteld. In de bipool Haacht-Station en
Wespelaar liggen de drie voornaamste poorten tot de gemeente: de
dubbele poort aan het station waar ook de N21 de gemeente binnenkomt
en het station van Wespelaar. De inrichting van de stationsomgeving moet
de poortfunctie onderstrepen. Station Haacht dient uitgebouwd tot
hoofdstation, als een van de knooppunten waar verschillende
verkeerstromen samenkomen. Hierbij moet het uitgangspunt een
makkelijke en veilige overstap van het ene op het andere transportmiddel
zijn. Dit impliceert de vergroting van de parking, de inrichting van een
comfortabele bushalte en de verhoging van de bereikbaarheid voor fietsers
en voetgangers zowel van op de N21 als via de achterzijde.
Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden een aantal bakens
geselecteerd. De Brouwerij van Haacht behoort hiertoe.
Een andere positief ervaren beeldbepalend element in het landschap,
geselecteerd als ankerplaats, is het gebouw buurtspoorweg' aan HaachtStation. De stelplaats van de buurtspoorweg wordt echter als een negatief
ervaringbeeldbepalend element opgenomen.
2004: Streefbeeldstudie N26-N267-N21
De streefbeeldstudie werd in opdracht van het Vlaams Gewest uitgewerkt
vanuit ondermeer de problematiek van een aantal gevaarlijke punten op de
N26, N267 en de N21. Het ontwerpstreefbeeld werd eind 2004
goedgekeurd door de PAC. Deze nota behandelt ook de problematiek van
doorstroming op de N21 t.h.v. de spoorwegovergang te Haacht. In het
ontwerpstreefbeeld werden er diverse mogelijkheden van een
ongelijkgelijkvloerse kruising opgesomd. Hiervoor werden diverse

varianten onderzocht van tunnels gelegen aan beide zijden van de N21 en
binnen het tracé van de bestaande N21. In dit onderzoek werden de
varianten gelegen aan de noordwestelijke zijde van de N21 (zijde van de
Brouwerij van Haacht) en deze gelegen in de N21 verlaten omwille van de
aanzienlijke consequenties op vlak van ruimte-inname en toegankelijkheid
(Brouwerij, stelplaats van De Lijn en geplande voorpost van de
brandweer). Wel werd een tunnel aan de andere (zuidoostelijke) zijde van
de N21 verder in overweging genomen.
In het verdere onderzoek en verdere afweging (stuurgroep van de
streefbeeldstudie op 11 juni 2004) werd deze optie, omwille van de grote
aansnijding van het kwetsbare vallei, aangepast tot een meer gebundelde
ligging met de bestaande en geplande infrastructuur en bebouwing (o.a.
de geplande nieuwe voorpost van de brandweer, de het in te richten
stelplaats van de N21). Maar uiteindelijk werd het voornemen voor een
dergelijke tunnel toen toch verlaten omwille van de gevreesde impact en
de kostprijs.
2007: Ontwikkelingsvisie stationsomgeving Haacht
Op initiatief van het Agentschap Wegen en Verkeer - AWV VlaamsBrabant, de gemeente Haacht en de provincie Vlaams-Brabant werd een
geïntegreerde visie uitgewerkt om de ontwikkelingsmogelijkheden van de
stationsomgeving in kaart te brengen en oplossingen te bieden aan de
verschillende problemen. Een samenhangende benadering drong zich op
na bijvoorbeeld een weigering van de aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning voor de volledige vernieuwing van de stelplaats van De Lijn en
een weigering voor uitbreiding en heraanleg van de pendelparking. Ook
de onveilige toegang tot de brouwerij van Haacht en de beperkte
uitbreidingsmogelijkheden (omwille van de door de ligging van een deel
van de bedrijvenzone in een zone bestemd als woongebied) waren
redenen om een geïntegreerde visie uit te werken. Hieraan werd
toegevoegd dat de volledige stationsomgeving een ruimtelijke
opwaardering behoeft.
Bij het uitwerken van de visie werd uitgegaan van volgende
uitgangspunten:
- verbeteren van de doorstroming op de N21;
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-

ruimtelijke ondersteuning van de verdere uitbouw van de
stationsomgeving Haacht als regionaal openbaarvervoersknooppunt
met aandacht voor de uitbouw van performant voor- en natransport
met de auto, fiets en het openbaar vervoer;
- optimale afstemming tussen de verschillende vormen van vervoer voor
de optimalisatie van het dagelijkse pendelverkeer;
- ontwikkeling van de stationsomgeving als ruimtelijk samenhangend
geheel en kwalitatieve verblijfsruimte;
- verbeteren verkeersveiligheid brouwerij;
- samenbrengen en coördineren van de verschillende betrokken actoren
uit de publieke en de private sector.
Het is in het kader van deze studie dat een nieuw alternatief voor de
ongelijkgrondse kruising van de N21 met de spoorlijn naar voor gekomen
is. Hierbij wordt gekozen voor een brug, gelegen ten zuidoosten van de
N21.
In de studie werden diverse tracéalternatieven voor de brug uitgewerkt.
Telkens werd het voorstel van tracé samen bekeken met een voorstel van
ontwikkelingsmogelijkheden in de omgeving. Na afweging (zie ‘niet
weerhouden alternatieven’) werd één scenario verder uitgewerkt. Hierbij
werd rekening gehouden met de vlotte en veilige verkeerstroming op de
N21, de kansen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgeving
en het maximaal vermijden van het aansnijden van het VEN-gebied.
2008. Voorontwerp PRUP Stationsomgeving Haacht
Het PRUP voorziet de juridische vertaling van de ontwikkelingsvisie voor
de stationsomgeving en neemt het nieuw tracé (ongelijkgrondse kruising
onder de vorm van een brug) van de N21 op. Het voorontwerp van PRUP
werd besproken in de plenaire vergadering van 30 mei 2008.
Het tracé werd tijdens de voorbereiding van het PRUP nog aangepast
t.g.v. de aanwezigheid van de hoogspanningsmast van Elia. De

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

2013. PRUP Stationsomgeving Haacht

Bovendien gaf de inrichtingsstudie ook een aantal nieuwe inzichten met
betrekking tot de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de
stationsomgeving. Het zijn de ruimtelijke concepten uit die inrichtingsstudie
die ook verder in de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan van het
gebied. De inrichtingsstudie zelf is uiteraard een mogelijke invulling van
het gebied.

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

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

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

2.5

Beschrijving plan

Onderstaande figuur geeft het voorontwerp PRUP weer. Dit provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan voor de stationsomgeving Haacht kan opgedeeld
worden in 5 deelzones:
Deelzone 1: afschaffing overweg/realisatie ongelijkvloerse kruising
(geel);
Deelzone 2: noordzijde sporen – groene poort (groen);
Deelzone 3: zuidzijde sporen – dynamische poort (rood);
Deelzone 4: brouwerij;
Deelzone 5: zone voor compensatie VEN.
Deze deelzones zijn niet de juridisch zones van het ruimtelijk
uitvoeringsplan, maar groeperen de ingrepen binnen de stationsomgeving
die in samenhang moeten beschouwd worden.
Deelzone 1 maakt deel uit van het PRUP en omvat tevens ingrepen op
projectniveau. Dit betekent dat voor deze deelzone reeds voldoende
informatie beschikbaar is voor een meer diepgaande beschrijving en
beoordeling van de ingrepen. Daarom wordt in dit dossier geopteerd om
voor deelzone 1 de milieueffecten op plan- en op projectniveau niet
kunstmatig van elkaar los te trekken maar geïntegreerd te verwerken.
Hoewel deelzone 1 het voorwerp uitmaakt van de projectMER, is bijgevolg
deze beschrijving en beoordeling zowel relevant op planniveau als op
projectniveau. De overige deelzones 2, 3, 4 en 5 zullen, naar aanleiding
van het op te maken PRUP afgetoetst worden op milieueffecten.
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Figuur 2-3: Voorontwerp PRUP

Figuur 2-4: Deelzones voorontwerp PRUP
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Situering, verantwoording en beschrijving van het plan en project

2.6
2.6.1

Beschrijving planelementen voorontwerp PRUP 2 tot en met 5
Deelzone 2 Noordzijde sporen – Groene poort
Huidige gewestplanbestemming:
(kaart 5)
- woongebied
- bosgebied

INGREPEN
1| PENDELPARKING

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

Figuur 2-5: Schetsontwerp duidelijke begrenzing parking tov VEN-gebied door hoogteverschil min. 1m

2| KISS&RIDE

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

3| WOONPERRON

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

5|
COMMERCIEEL
PERRON

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

6| VERNIEUWEN
STATIONSGEBOUW

7| FIETSENSTALLINGEN

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

8| PUBLIEKE RUIMTE
9| RECREATIEF
FIETSPAD

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

Figuur 2-6: Schetsontwerp verleggen huidig fietspad richting spoor
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2.6.2

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

INGREPEN
1| INRICHTING
TRANSFERIUM

2| SITE DE LIJN

3| BRANDWEERPOST
4| PLANOLOGSICHE
RUIL

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

293955_ stationsomgeving Haacht_NTS_v3_def.doc
Pagina 20 van 93

2.6.3

Deelzone 4 Brouwerij
Huidige gewestplanbestemming

(kaart 5)
- industriegebied
- woongebied

1| BROUWERIJ ALS BAKEN
2| PLANOLOGISCHE RUIL

De brouwerij wordt versterkt als landschappelijk baken in de omgeving
Een deel van de brouwerij wordt op het gewestplan ingekleurd als woongebied, maar wordt momenteel gebruikt voor de activiteiten van de
brouwerij. Volgens het principe van planologische ruil wordt deze zone bedrijventerrein.
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2.6.4

Deelzone 5 Compensatie en realisatie VEN
Huidige gewestplanbestemming:

(kaart 5)
- bosgebied

1| COMPENSATIE

Het voorontwerp van RUP voorziet compensatie voor de inname van VEN-gebied ten noorden van de sporen door het tracé, de
pendelparking, het bufferbekken, het commercieel perron (gedeeltelijk) en het woonperron (gedeeltelijk). Bovendien moeten maatregelen
getroffen worden zodat de feitelijke scheiding tussen VEN en stationsomgeving duidelijk is.
De inname betreft 1,5 ha. Voorgesteld wordt deze enerzijds te compenseren door VEN als bestemming bij te maken en te realiseren (0,4 ha)
en anderzijds door bestaand VEN (ingekleurd, maar niet aanwezig) te realiseren (0,6 ha). De hondenclub wordt niet binnen het VEN
weerhouden. Dit wordt weergegeven op onderstaande figuur. Op vraag van ANB is de zone ten oosten van de steenweg in de vallei van de
Leibeek nadien aangevuld. Deze zone zal ook nodig zijn bij de verlegging van de waterloop.
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De scheiding tussen de stationsomgeving en het VEN-gebied wordt gerealiseerd door:
afgraven van de oude trambedding (1m);
nieuwe tracé van N21.

293955_ stationsomgeving Haacht_NTS_v3_def.doc
Pagina 23 van 93

Situering, verantwoording en beschrijving van het plan en project

2.7

Beschrijving project

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

Figuur 2-7: Nieuw aan te leggen tracé van de N21 (tunnel of brug)
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2.7.1

Afschaffing overweg

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

2.7.2
2.7.2.1

Realisatie ongelijkgrondse kruising
Profiel van de weg

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

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

Figuur 2-8: Profiel van de weg met inpassing trambaan met bovenleiding

Indien geen trambaan in dit profiel gerealiseerd zou worden, blijft het derde
wegvak van belang als vrije busbaan.
De 3 rijstroken worden elk begroot op 3,25m breed met aansluitend goot en
boordsteen (samen 0,50m).
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2.7.2.2

Ongelijkgrondse kruising door middel van een brug

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

2.7.2.3

Ongelijkgrondse kruising door middel van een tunnel

De N21 dwarst de spoorlijn 53 ongelijkgronds door een tunnel. Hierbij wordt de
N21 in onderbrugging aangelegd.
De lengte van de tunnel bedraagt 40m, vermeerderd met 2 x een
aanloopstrook in open sleuf over een lengte van 200m. De breedte van de
tunnel is identiek als de breedte van de brug, namelijk 16m.
De bestaande treinsporen zijn gelegen op een niveau 10,10 mTAW. Voor de
tunnel wordt volgende opbouw vooropgesteld: 1m onder de sporen een
constructiehoogte van 0,50m. Daaronder heeft de tunnel een vrije hoogte van
5,5 m, afgestemd op uitzonderlijk transport. De tunnelconstructie ligt tussen de
8,50 m en 1,50 m-mv met vrije ruimte tussen de niveaus 7,5 en 2,5 m.

Om de tunnel binnen het vooropgestelde tracé in te passen, en de
toegankelijkheid van de overige functies in de stationsomgeving te garanderen
wordt hier gewerkt met hellingspercentages van 8%, wat vrij steil is, op de
aanloopstroken van ongeveer 200 m, in sleuf. Deze aanloopstroken hebben
een breedte van ongeveer 11m en de interne breedte voor de rijweg in de
tunnel is 10m. Het tunnellichaam zelf heeft een lengte van ongeveer 40 m

2.7.3

Realisatie fietstunnel

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

Het tracé van de tunnel is gelegen in gebied met hoge grondwaterpeilen.
Bijgevolg vereist de realisatie van de tunnel een volledig waterdichte
constructie in beton. Uitgaande van een situatie met tunnelwanden van 0,50m
dik en een vloer- en dakplaat van beide 1,00m, bedraagt de veiligheid tegen
opdrijven 0,80 à 0,90 waar voor definitieve constructies minimaal 1,50 geëist
wordt. In voorliggend project is bij realisatie van een tunnel bijgevolg nood aan
een zwaardere constructie en het voorzien van trekpalen.
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Route voor fietsers

Route voor mindervaliden

Route doorgaande voetgangers

Route reizigers

Figuur 2-9: Detail gebruik van de fietstunnel

Figuur 2-10: Detail gebruik van de fietstunnel

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

2.7.5

2.7.4

Realisatie voetgangerstunnel

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

Inrichting hoofdhalte De Lijn

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

2.7.6

Verlegging toegang site Elia

Ten zuiden van de spoorlijn ligt ter hoogte van het gebouw van De Lijn een
elektriciteitscentrale. Door de realisatie van brug/tunnel wordt de huidige
toegang tot de elektriciteitscentrale ingenomen.
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2.7.7

N21 krijgt plaatselijk functie erftoegang

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

2.7.8

Inrichting bufferbekken

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

2.7.9

Verlegging Leiebeek

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

Figuur 2-11. Schetsontwerp omleiding Leibeek

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

2.7.11 Aanlegfase
2.7.11.1

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

Brouwerij
Haacht

Brandweerkazerne

Brandweerk
azerne

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

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

Bouwrijp maken van het terrein

Langsheen de N21 zijn er drie woningen die dienen afgebroken te worden. Er
zal gesloopt worden met aandacht voor het gescheiden houden van de
verschillende soorten afbraakproducten (bouwpuin, hout, staal, enz.).
Waar grond wordt afgegraven, zal teelaarde gescheiden worden gehouden
van de onderliggende grondlagen.

2.7.11.2

Verkeersafwikkeling tijdens de werken

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

2.7.11.6

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

2.7.11.7
2.7.11.3

Bemaling

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

2.7.11.5

In te zetten machines

Grondbalans

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

2.7.11.4

Fasering en timing van de werken

Onteigeningen

Voor de realisatie van het project (zowel bij tunnel- als bij brugvariant) zal een
zone van 10m ten noorden en een zone van 10m ten zuiden van de N21
onteigend worden.
Voor de realisatie van het project worden drie woningen aan de zuidzijde van
de spoorlijn onteigend. Aan de zuidzijde van de N21 wordt een 4m brede
strook tussen het omleidingstracé en de rotonde aan de Jennekkesstraat
ingenomen.

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

2.7.11.8

Werfverkeer

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

2.8

Niet weerhouden alternatieven

2.8.1

Nulalternatief

Het nulalternatief, dit is de situatie waarbij er geen ongelijkgrondse kruising
wordt gerealiseerd en waarbij dus de bestaande gelijkgrondse kruising
behouden blijft, wordt niet weerhouden voor verder onderzoek. In dit
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alternatief kan geen volwaardige oplossing geboden worden voor het huidige
doorstromings- en veiligheidsprobleem op de N21, waardoor dus de N21 de
functie als secundaire weg type II niet optimaal kan vervullen. Tevens blijft het
nulalternatief een hypotheek leggen op de gewenste ontwikkelingen van het
station Haacht als regionaal openbaarvervoersknooppunt.

2.8.2

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

Binnen de streefbeeldstudie voor de N26-N267-N21 werd de haalbaarheid
onderzocht voor de aanleg van een tunnel onder de spoorlijn.
Aanvankelijk werd aan een tunneloplossing werd gedacht, waarbij de tunnel in
een lusvorm (zie oranje lijn op onderstaande figuur), ten zuidoosten van de
N21, onder het spoor werd geleid. Deze optie werd verlaten, omwille van:
de aansnijding van het bijzonder gevoelige gebied ten oosten van de
spoorlijn en ten zuiden van de N21;
de, reeds in aanbouw zijnde, brandweervoorpost;
de herinrichting van de stelplaats van De Lijn met volledige inname van
het beschikbare terrein.
Bijgevolg werd gezocht naar een andere tunneloplossing.
Dit heeft geresulteerd in een aantal varianten ten noorden van de N21, waarbij
het hellingpercentage varieert tussen de 6-8% met navenante consequenties
voor de innamen/onteigeningen van gronden/woningen.
Het betreft volgende varianten:
boog ten noordwesten van de N21 (rode en groene lijn);
tunnel quasi in verlengde van huidige N21 (paarse lijn);
tunnellus ten zuidoosten van de N21 (oranje lijn).

Figuur 2-12: Onderzochte varianten in kader van ontwerpstreefbeeld N26-N267-N21 (2004)

Een tunnel in de N21 blijkt quasi uitgesloten omwille van ontsluiting van de
brouwerij, de stelplaats van De Lijn als de brandweervoorpost.
De overige varianten hebben belangrijke negatieve consequenties op vlak van
ruimteinname en eveneens op vlak van toegankelijkheid.
In het verdere onderzoek en verdere afweging werd een zuidoostelijke variant
uitgewerkt met een meer gebundelde ligging met de bestaande en geplande
infrastructuur en bebouwing (o.a. de geplande nieuwe voorpost van de
brandweer, de het in te richten stelplaats van de N21).
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Op basis van de hoger weergegeven afwegingen besliste de stuurgroep dd.
11/06/2004, unaniem dat enkel een tunnel, volgens een boog ten zuidoosten
van de N21 verder in aanmerking kon genomen worden. Aan deze variant
werd een reële mogelijkheid toegedicht omdat de onteigeningen hoofdzakelijk
betrekking hadden op zonevreemde woningen, gelegen op het
industriegebied, de ontwikkelingen van De Lijn en de brandweer werden niet
gehypothekeerd en er trad geen doorsnijding van kwetsbare gebieden op.
Niettemin dienden in deze optie dus 8 tot 10 woningen te worden onteigend en
bleef het in- en uitrijden van de tunnel via minder gunstige hellingspercentages
te gebeuren en met krappe boogstralen.

bijkomende bocht opgenomen richting het station om juist voorbij de
taverne ‘Den Ast’ het huidig scenario te vervoegen. In dit scenario is de
lengte van de brug even lang als in scenario 1 doch de helling vangt iets
verder op het scenario aan
Bruin scenario
In dit scenario wordt tot en met de brug over de spoorlijn hetzelfde
scenario gevolgd als in scenario 2. Na dit punt gaat het scenario achter
de tuinen van de woningen door om ter hoogte van de huidige brug met
de Leibeek aan te sluiten op het huidige scenario.

Uit verder onderzoek van deze oplossing bleek dat deze een hoge kostprijs
heeft en - technisch niet realiseerbaar is omwille van het hoge grondwaterpeil.
Ook komt de bereikbaarheid van de woningen ten noorden van de spoorlijn in
het gedrang. Bijgevolg wordt ook dit alternatief verlaten.

2.8.3

Brug aan de zuidoostzijde van de N21

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

Figuur 2-13: Varianten met brug aan de zuidoostzijde van de N21

De drie scenarioalternatieven werden vervolgens afgewogen ten opzichte van
elkaar op basis van de juridische context en op basis van stedenbouwkundige
afwegingen. De afweging van de juridische context werd doorgevoerd op basis
van het gewestplan, de afbakening van het aanwezige VEN-gebied, de
risicozones voor overstromingen en de BWK. Tevens werd de
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eigendomssituatie meegenomen als indicator voor haalbaarheid. De
stedenbouwkundige afweging gebeurde uitgaand van een aantal
vooropgestelde concepten en de ruimtelijk uitwerking die hierbij voorgesteld
werd.

bochtstraal aan de zuidzijde dan ook wenselijk. Door deze woningen te
onteigenen kan een nieuw bouwproject ontwikkeld worden dat de relatie
met het centrum van Haacht-station versterkt.
De insnijding van de weg in het VEN-gebied dient beperkt te worden.

Scenario 1 werd op basis van dit onderzoek niet weerhouden. De motivatie
wordt hieronder samengevat:

Scenario 3 wordt verder uitgewerkt rekening te houden met de diverse
standpunten. Dit scenario vormt de basis van het in het project-MER te
onderzoeken alternatief.

geen duidelijke ruimtelijke begrenzing van ontwikkeling tov het VENgebied;
grote ruimtelijke impact van brug op omgeving vooral voor het
stationsgebouw en de woningen aan de Stationsstraat noordelijk van de
spoorlijn;
te grote afstand tot de halte-infrastructuur van trein en bus;
het stationsplein ligt niet aan de N21 waardoor het poorteffect en de
herkenbaarheid van deze omgeving verkleind wordt;
beperkte ontwikkelingsmogelijkheden Brouwerij door behoud van de
zonevreemde woningen;
beperkte verdichtingsmogelijkheden.

Ook scenario 2 werd niet weerhouden:
de krappe bochtstralen (nl. 35m en 60m) en de opeenvolging ervan aan
de noordzijde, zijn niet haalbaar voor een secundaire weg type II. Dit leidt
immers tot minder vlotte doorstroming onveilige situaties door de
verminderde zichtbaarheid;
onduidelijke relatie van de zuidelijke pendelparking met de
stationsomgeving.

2.8.4

Bijkomende brugvariante

Uit de inspraakreacties naar aanleiding van de kennisgevingsnota werd een
bijkomende alternatief geformuleerd. Het gaat om een alternatieve
overbrugging (over het spoor) aan de zuidoostzijde van de N21. De
aantakkingen op de brug is voorzien in twee ronde punten die volgens de
inspreker voldoende ruim gedimensioneerd zijn.
In het voorgestelde
alternatief loopt de aanloophelling naar de brug ten zuiden van de spoorweg.
Dit alternatief is zeer moeilijk haalbaar omwille van het gevraagde profiel met
drie rijstroken (incl. busbaan). De in het alternatief voorgestelde bochten zijn
te krap voor de inpassing van drie rijstroken. Verder is in het voorgestelde
alternatief geen rekening gehouden met de pilonen van de
hoogspanningsleidingen van Elia. Dit scenario is ook niet haalbaar omdat de
nodige ruimte om knooppuntfuncties van het station van Haacht optimaal te
laten functioneren, wordt ingeperkt. Onder meer de bereikbaarheid van de
perrons is niet gegarandeerd.

Scenario 3 diende te worden aangepast op basis van volgende opmerkingen:
Ook voor dit scenario zijn de krappe bochtstralen een knelpunt. Door de
beperkte bochtstraal is er immers onvoldoende ruimte voor een voetpad
ter hoogte van de drie woningen aan de binnenbocht van de N21. Dit
draagt niet bij aan de verkeersveiligheid van de stationsomgeving en de
leefbaarheid van de woningen. Voor scenario 3 is een verruiming van de
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2.9

Geïntegreerd ontwikkelingsscenario

Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario is het toekomstbeeld voor het
studiegebied rekening houdende met gekende ontwikkelingen. Relevante
ontwikkelingen zijn:
Gewestelijk Expresnet (GEN)
Het Gewestelijk Expresnet (GEN) betreft het uitbreiden en verbeteren van het
openbaar vervoer in een straal van 30 kilometer rond Brussel. In aanvulling op
het GEN zal de bereikbaarheid van Brussel vanuit Vlaams-Brabant ook via de
tram en de (snel)bus verbeterd worden. In dit netwerk neemt de N21 een
belangrijke rol op. Om de doorstroming van het busverkeer op de N21 te
bevorderen zijn verschillende ingrepen nodig.
In het kader van deze ingrepen past ter hoogte van het station van Haacht ook
de aanleg van een aparte busbaan. De heraanleg van de ongelijkgrondse
kruising is een opportuniteit om hierin te voorzien.

Figuur 2-14: Variante uit de inspraakreactie bij de kennisgevingsnota

2.8.5

Uitvoeringsalternatieven

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

Uitbreiding van het bedrijventerrein in het bijzonder economisch knooppunt
Kampenhout-Sas
Het betreft een onderzoek voor uitbreiding van de bedrijvenzone in het
bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas. Voor deze planologische
uitbreiding van de bedrijvenzone in het bijzonder economisch knooppunt
Kampenhout-Sas dient er een PRUP te worden opgemaakt om de
bestemmingswijziging of wijziging in voorschriften
mogelijk te maken. Voor dit PRUP is een plan-MER goedgekeurd.
Consolidatie van locaties voor grootschalige kleinhandel te KampenhoutSas
Het plan-MER voor het PRUP Consolidatie van locaties voor grootschalige
kleinhandel te Tielt-Winge, Kampenhout-Sas en Ternat werd goedgekeurd op
16 december 2011.
Vrije busbaan op de N21 tussen Jennekensstraat en spoorlijn
Tussen de rotonde aan de Jennekensstraat in Haacht en het nieuwe tracé van
de N21 ter hoogte van Haacht station, wordt een vrije busbaan aangelegd
richting Kampenhout.
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Kruispunt Wespelaarsebaan – Grote Baan
In het kader van het zwarte puntenprogramma werd het kruispunt heringericht
in de zomer van 2009. Momenteel ligt een ontwerpvoorstel voor welke voorziet
in een lichtenregeling.
Tram/lightrail Brussel – Haacht – Heist-op-den-berg
In de Mobiliteitsvisie 2020 worden voor Vlaams-Brabant 13 lightrails naar voor
geschoven die moeten bijdragen tot een uitgebreid en hoogwaardig vervoernet
in Vlaanderen. Deze visie wordt verder uitgewerkt in het zogenaamde
‘Brabantnet’. Drie tramlijnen sporen naar Brussel, vanuit Heist-op-den-berg
over Haacht en Zaventem, vanuit Boom en vanuit Ninove. De tramverbinding
tussen Ninove en Brussel, tussen Haacht en Brussel en de vertakking van
Willebroek naar Boom/Bornem worden verder onderzocht, maar voor de
realisatie ervan mikken de vervoermaatschappijen ten vroegste op 2025.

regio Zenne, Dijle en Pajottenland. Op 24 april 2009 nam de Vlaamse
Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige herbevestiging
van de bestaande gewestplannen voor ca. 44.900 ha agrarisch gebied en een
operationeel uitvoeringsprogramma goed. Binnen de gewenste ruimtelijke
structuur voor de Regio Zenne, Dijle en Pajottenland (september 2008),
deelruimte Zenne – Dijlevallei wordt het behoud en versterken van
uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor natuurlijke
waterberging beschreven voor de vallei van de Leibeek tussen Boortmeerbeek
en Wespelaar (Ronsdonk – Boortmeerbeek Broek, Hooiberg, Schoonbroek,
Spitbos-Hooigracht-Schorisgat).

Stelplaats Haacht
De Lijn stelt een herinrichting van de stelplaats Haacht voorop. Hierbij worden
stelplaatsen voor bussen, parking voor personeelsleden (69 pl) en een nieuw
dienstgebouw voorzien.
Schoolomgeving Haacht-Station
Vanuit de gemeente Haacht werd een module 10 opgestart voor de
herinrichting van de N21 ter hoogte van de schoolomgeving te Haacht-Station.
Daarnaast werd een module 13 ondertekend voor het voorzien van fietspaden
in deze omgeving. Op basis van beide projecten zal de N21 vanaf de Oude
straat tot aan het kruispunt met de Wespelaarsebaan - Grote baan heringericht
worden.
-

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

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse
overheid in 2008 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de
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3

Algemene methodologie

Dit onderzoek vertrekt vanuit de beschrijving van de referentiesituatie. Gezien
het plan en het project zich ter hoogte van dezelfde locatie situeren kan er
aangenomen worden dat op hoofdlijnen de impactzone of het studiegebied
van het plan en het project zeer gelijkaardig en sterk overlappend is. Het
deelplan 1 van het PRUP wordt niet behandeld binnen het onderzoek van
milieueffecten op planniveau maar wordt dit geïntegreerd in het meer
uitgebreide onderzoek van de projectMER.
Volgende disciplines worden op plan-niveau besproken:
Mobiliteit
geluid en trillingen
bodem en grondwater
oppervlaktewater
fauna en flora
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
mens (mens-ruimtelijke aspecten)
De methodologie van het milieuonderzoek van de planelementen is qua
opbouw en aanpak gelijkaardig aan deze voor de uitwerking van het
projectMER, maar de analyse is minder gedetailleerd.
De effectbespreking wordt voor per verschillende disciplines als volgt
opgebouwd:
Beschrijving van de referentiesituatie: hiervoor wordt verwezen naar de
referentiesituatie die geïntegreerd uitgewerkt wordt op plan- en
projectniveau.

Effectbespreking en –beoordeling: Het betreft hier voornamelijk een
kwalitatieve effectbespreking van de milieueffecten op basis van bestaand
informatiemateriaal. Indien de gegevens beschikbaar zijn wordt de
effectbespreking kwantitatief onderbouwd. In de effectbespreking worden
de milieueffecten op planniveau van alle deelzones afzonderlijk in kaart
gebracht enerzijds ten opzichte van de feitelijke situatie en anderzijds ten
opzichte van de geldende bestemmingsplannen. Tevens zal binnen elke
discipline een uitspraak gedaan worden over de cumulatieve effecten die
kunnen optreden bij realisatie van het volledige plan.
Milderende maatregelen: Per deelzone en per discipline zullen, waar
nodig, milderende maatregelen voorgesteld worden om te verwachten
negatieve effecten te milderen of om positieve effecten te versterken.
Volgende disciplines worden binnen de project-MER door een erkend MERdeskundige behandeld:
Mobiliteit
geluid en trillingen
lucht
bodem en grondwater
oppervlaktewater
fauna en flora
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
mens (mens-ruimtelijke aspecten)
Aspecten inzake veiligheid, mens-toxicologie en licht worden geïntegreerd in
de discipline mens. Ook in de discipline fauna en flora wordt rekening
gehouden met de aspecten licht.
De bespreking per milieudiscipline verloopt als gevolg van deze aanpak
volgens volgende vaste indeling per discipline:
Afbakening studiegebied
Referentiesituatie
Huidige situatie
Geïntegreerd ontwikkelingsscenario
Beschrijving en beoordeling milieueffecten
Tov huidige situatie
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Tov geïntegreerd ontwikkelingsscenario
Milderende maatregelen
Synthese
Leemten in de kennis
Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie
Vanuit het MER vormt het afbakenen van de werkzone een onderzoeksvraag.
Hierna wordt de bespreking per milieudiscipline kort samengevat zodat hieruit
vlot de finale integratie en eindsynthese voortvloeit over alle disciplines heen.
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4

Samenvatting
milieueffectenbeoordeling per
discipline

4.1

Discipline mobiliteit

4.1.1

Beschrijving referentiesituatie

4.1.1.1

Verkeers- en vervoersinfrastructuur en categorisering wegen

De N21 wordt binnen het plangebied geselecteerd als een secundaire weg
type II. Daarmee vervult de N21 aldus een belangrijke verzamel/ontsluitende
functie van mobiliteitsgenererende functies op provinciaal niveau van en naar
het hoofd- en primaire wegennet.
De N21 heeft een 1x2-profiel met gemarkeerde, aanliggende fietspaden. De
huidige fietspaden zijn niet conform het vademecum fietsvoorzieningen.
De maximale toegelaten snelheid bedraagt 70 km/u.
Gegeven het beschikbare gabariet en de dichte bebouwing is er voor wat
betreft de halte ‘Haacht-Station’ richting Aarschot onvoldoende ruimte voor de
inpassing van een bushaltehaven en halteert de bus hier uitzonderlijk op de
rijweg.
Binnen de bebouwde kom zijn langs de N21 verhoogd aanliggende fietspaden
aanwezig en geldt een zone 50 (zone 30 ter hoogte van scholen). Ter hoogte
van de markt gaan de aanliggende fietspaden over in volledig gemengd
verkeer.

De N26 Leuvensesteenweg betreft een secundaire weg type I. De N26
dwarst de N21 ter hoogte van Kampenhout-Sas. De N26 wordt gekenmerkt
door een 1x2-profiel met gemarkeerde, aanliggende fietspaden. De snelheid
wordt er beperkt tot 70 km/u. Parkeren is mogelijk in de bermen.
Ter hoogte van de gemeentegrens met Kampenhout wordt nabij KampenhoutSas de aansluiting van de N21 Haachtsesteenweg op de N26
Leuvensesteenweg vorm gegeven door middel van een dubbel
rotondecomplex, waarbij het kanaal van Leuven - Dijle overbrugd wordt. Het
gaat om twee dubbelstrooksrotondes. Er zijn busbanen en een centraal
halteperron in de verhoogde middengeleider nabij de zuidelijke rotonde De
brug over het kanaal is ingericht als een 2x2 profiel met een verhoogde, nietoverrijdbare middenberm.
De toeleidende takken naar de rotondes hebben een 1x2-profiel gescheiden
door een niet-overrijdbare, groene middenberm en werd in functie van
keermogelijkheid en de inrichting van een vrije busbanen ter hoogte van de
Vekestraat een enkelstrooksrotonde (N26) voorzien. Ook in de N21 werd nabij
de Industriestraat een rotonde ingericht om de aanleg van de busstrook te
faciliteren alsook de toegang naar het industriepark Kampenhout te faciliteren.
In functie van de fietsveiligheid werd ervoor gekozen fietsers volledig
conflictvrij te houden van het knooppunt en werden vrijliggende
fietsvoorzieningen aangelegd. In functie van de voetgangersveiligheid werd de
toegankelijkheid van het centraal halteperron op de brug gefaciliteerd door
middel van een ondergrondse toegang en trappen.
In de nabijheid van de stationsomgeving van Haacht, worden de N21 en de
N26 beide als een bovenlokale fietsroute opgenomen in het fietsroutenetwerk
van de provincie Vlaams-Brabant. Daarenboven verloopt er een
hoofdfietsroute alsook een recreatieve fietsroute langsheen het kanaal
Leuven-Dijle die de bovenlokale fietsroute N21-N26 ter hoogte van de
overbrugging van het kanaal dwarst.
De Zoellaan/Jennekensstraat vormen een belangrijke schakel in de weg om
Haacht centrum en wordt daarom vaak ook als ‘Ring’ aangeduid. Het gaat om
lokale weg type I. De Jennekensstraat en de Zoellaan ter hoogte van de
aansluiting op de N21 kennen een 1x2-profiel met verhoogd aanliggende
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fietspaden. De snelheid wordt er beperkt tot 50 km/u. Er is een verbod voor
zwaar verkeer van toepassing (+3,5 ton).
Het kruispunt N21 x Zoellaan x Jennekensstraat is vormgegeven door middel
van een enkelstrooksrotonde.
In de Neerstraat is gemengd verkeer van toepassing. Er geldt een
zoneverbod voor zwaar verkeer (+3,5 ton) met uitzondering voor het laden en
lossen. Er is tevens een zone 50 van kracht. Parkeren is toegestaan op de
rijweg. De aansluiting op de N21 wordt vormgegeven door middel van een
voorrangsgeregeld kruispunt, waarbij het verkeer in de N21 zich in de
voorrang bevindt.
De Grote Baan zorgt voor de ontsluiting tussen het station Wespelaar-Tildonk
en de N21. De weg kent een 1x2 profiel met verhoogde, aanliggende
fietspaden. De maximaal toegelaten snelheid bedraagt 50 km/u.
Het kruispunt van de N21 Provinciesteenweg met de Grote Baan is een
lichtengeregeld kruispunt, zonder conflictvrije regeling voor afslaand verkeer.
Voor fietsers wordt een rode opgeblazen fietsopstelstrook voorzien (OFOS) in
de Grote Baan en de Wespelaarsebaan.
De as Grote Baan – Vinkstraat – Dijlestraat wordt als een bovenlokale
fietsroute geselecteerd. De Wespelaarse Baan wordt opgenomen als een
alternatieve functionele fietsroute.
Daarnaast worden er in het mobiliteitsplan nog enkele lokale en recreatieve
fietsroutes vastgelegd in de nabije omgeving van het station van Haacht:
Lokale fietsroutes:
- Zoellaan – Jennekensstraat-Lombaardenlaan
- Oudestraat – Vingerstraat – Heiststraat - Donkstraat
Recreatieve fietsroutes
- Schorisgat-Wespelaar: Bovenlokale recreatieve fietsroute en aldus
een recreatieve route van provinciaal belang. In realiteit wordt deze
route ook door functionele fietsers gebruikt als alternatieve route voor
de Wespelaarsesteenweg tussen Haacht en Wespelaar/Tildonk
- Jan Primusroute (72 km): Verloopt via de Elfde Linielaan – N21
Stationsstraat – Spoorwegstraat - Keerbergsesteenweg. De Jan
Primusroute verloopt aan de hand van het knooppuntennetwerk
- Dijlevalleiroute (58 km): verloopt via het kanaal Leuven-Dijle

Het station van Haacht bevindt zich op spoorlijn 53a Leuven – Mechelen.
Deze spoorlijn wordt binnen het RSV opgenomen in het hoofdspoorwegennet
boor het goederenvervoer en personenverkeer. Bediening wordt aan het
station van Haacht voorzien vanaf 5u26 tot 23u34. Tijdens de daluren wordt
het station bediend aan een halfuur-frequentie. Daarenboven kent het station
van Haacht ook veel doorgaande personentreinen en goederentreinen. Door
deze korte intervaltijd tussen opeenvolgende treinverbindingen alsook de
frequente passage van doorgaande treinen blijft de slagboom aldus geregeld
enkele minuten gesloten en is passage van verkeer langs de N21 niet
mogelijk.
Verder wordt het station Haacht binnen het Ruimtelijk Structuurplan VlaamsBrabant (RSVB) als een regionaal knooppunt geselecteerd met voornamelijk
een herkomstlocatie en gericht op regionale verbindingen.
Door een herkomst-bestemmingsonderzoek (NMBS, 2006) werd onder meer
het belang van het voor- en natransport met de fiets en openbaar vervoer,
evenals de parkeerbehoefte in de onmiddellijke omgeving van het station van
Haacht aan.
Daarnaast vormt de N21 een belangrijke openbaar vervoersas voor De Lijn.
Deze as biedt niet alleen een snelle verbinding naar Brussel, maar vormt
tevens een schakel tussen verschillende lokale busroutes. Op basis van de
beschikbare verbindingen evenals de ligging van belangrijke haltes voor het
openbaar vervoer, kan aangenomen worden dat De Lijn een belangrijke rol
speelt in het voor- en natransport, met name voor wat betreft de
stationsomgeving. Het tracé is zowel gericht op functionele verbindingen
(pendelaars/schoolverkeer) als reguliere openbaar vervoersverbindingen. Ter
hoogte van het station bevindt zich aan de site van de voormalige tramstatie
eveneens een stelplaats van De Lijn, bereikbaar vanuit de N21 Stationsstraat.
Ondanks het veelzijdige aanbod aan openbaar vervoer, ondervindt De Lijn in
de huidige situatie voornamelijk hinder voor wat betreft de doorstroming.
Doordat de spoorweg vaak lang gesloten blijft is stiptheid van de buslijnen
voor beide rijrichtingen moeilijk te garanderen en wordt ook de
toegankelijkheid van de stelplaats belemmerd.
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Ook voor wat betreft de halteinfrastructuur zijn nog enkele knelpunten
waarneembaar. Doordat de spoorwegovergang aan het station van Haacht
frequent gesloten is, werden aan beide zijden van de spoorlijn bushalten (halte
‘Haacht-Spoorwegstraat’ & halte ‘Haacht station’) voorzien. Echter draagt de
veelheid aan haltes niet bij tot de leesbaarheid van het knooppunt. Daarnaast
zijn haltes vaak kleinschalig uitgerust en is de ruimte te beperkt om een
haltehaven en halteperron te kunnen voorzien. Daarnaast is ook de halte aan
het
knooppunt
Kampenhout-Sas
niet
toegankelijk
voor
alle
openbaarvervoergebruikers. Doordat de halte enkel via een steile trap te
bereiken is, is deze halte dus niet toegankelijk voor mindervaliden en
kinderwagens.

4.1.1.2

Verkeersintensiteiten

Voor de opmaak van het MER werd beroep gedaan op bestaande
verkeerstellingen. Het betreft volgende tellocaties:
1. Slangtelling N21 t.h.v. Spoorwegovergang (21-25/05/2012)
2. Kruispunttelling Neerstraat x N21 (22-24/05/2012)
3. Kruispunttelling Grote Baan x Wespelaarsbaan x N21 (2224/05/2012)
4. Slangtelling N21 t.h.v. Rotonde Industriestraat (21-25/05/2012)
5. Kruispunttelling dubbel rotondecomplex Kampenhout-Sas (2009)

Kruispunttelling Neerstraat x N21 (2012)
Ter hoogte van de Neerstraat en de inrit van de brouwerij is een dominante
verkeersstroom waarneembaar langsheen de N21, waarbij de avondspits
globaal een drukker verkeersbeeld vertoont dan tijdens de ochtendspits.
Tijdens de avondspits rijdt er meer verkeer richting Haacht, tijdens de
ochtendspits is het drukker in de richting van Kampenhout. Het aandeel
verkeer vanuit de Neerstraat is eerder beperkt met ca. 70pae in het drukste
uur van de avond- en ochtendspits. Het aandeel zwaar verkeer is ondanks de
aanwezigheid van de brouwerij eerder beperkt en betreft 5% tijdens de
avondspits, 6% tijdens de ochtendspits.
Er kan echter aangenomen worden dat het (zwaar) verkeer, gegenereerd door
de brouwerij van Haacht, verspreid loopt doorheen de dag. Aanvullende
informatie over het aandeel zwaar verkeer met herkomst en bestemming van
de brouwerij van Haacht werd verzameld bij de opmaak van de
ontwikkelingsvisie (2008). In totaal kon op basis van de ontwikkelingsvisie in
2008 het verkeer van en naar de brouwerij ingeschat worden op 450
voertuigbewegingen per dag. Daarnaast worden dagelijks ook een grote
hoeveelheid fietsers en voetgangers (personeel, klanten en bezoekers)
geregistreerd, die zich van de parking aan de overzijde naar de brouwerij
begeven.
Bij de tellingen van 2012 werden op de drukste dag (24/05/2012) ongeveer 67
inrijdende vrachtwagens waargenomen aan de brouwerij en konden er 65
vertrekkende vrachtwagens worden geteld.

Slangtellingen N21 t.h.v. spoorwegovergang (2012)
Op basis van de slangtelling bleek tijdens het drukste uur in de ochtendspits
(8u-9u) een grotere verkeerstroom waarneembaar richting Kampenhout met
respectievelijk 592pae t.o.v. 362 pae richting Haacht. Tijdens het drukste uur
in de avondspits (16u-17u) was dan weer een drukker verkeersbeeld
waarneembaar richting Haacht met respectievelijk 630 pae t.o.v. 443 pae
richting Kampenhout. Het aandeel zwaar verkeer was eerder hoog. Tijdens de
avondspits kon daarbij 14-15% zwaar verkeer worden waargenomen, tijdens
de ochtendspits bedroeg het aandeel zwaar verkeer 21% richting Haacht, 13%
richting Kampenhout.

Kruispunttelling Grote Baan x N21 (2012)
Ter hoogte van het kruispunt Grote Baan x N21 werd een gelijkaardig
verkeerspatroon bevonden tijdens het drukste uur in de ochtendspits (8u-9u)
en het drukste uur in de avondspits (16u30-17u30). Tijdens de ochtendspits
kon een drukkere verkeersstroom waargenomen worden richting Kampenhout,
tijdens de avondspits was het dan weer drukker richting Haacht. Zo konden er
in de ochtendspits richting Kampenhout 661 pae worden waargenomen,
richting Haacht 413 pae. Tijdens de avondspits kreeg de N21 richting Haacht
ter hoogte van het kruispunt 676 pae te verwerken, t.o.v. 510 pae richting
Kampenhout. Het aandeel vrachtverkeer was eerder beperkt (5%).
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Slangtelling N21 t.h.v. Rotonde Industriestraat (2012)
De slangtelling toont aan dat er ter hoogte van de rotonde aan de
Industriestraat geen echte piekmomenten terug te vinden zijn in de
verkeersstromen doorheen de dag. Wel is het beduidend drukker tijdens de
ochtendspits richting N26 dan richting Haacht, maar is het drukteverschil
tijdens de avondspits veel beperkter. Richting de N26 pieken de intensiteiten
tot 824pae in de ochtendspits (6u-7u), maar blijft verder het verkeerspatroon
doorheen de dag (7u-18u) redelijk stabiel (600-700 pae). Richting Haacht
nemen de intensiteiten doorheen de dag geleidelijk aan toe en piekt de
verkeersstroom tijdens de avondspits (17u-18u) tot 807 pae. Het aandeel
zwaar verkeer
Eveneens blijkt uit het mobiliteitsplan dat de huidige kruispuntconfiguratie
filevorming veroorzaakt (doordat het verkeer vanuit de Industriestraat voorrang
heeft op het verkeer komende van de N21 Haacht) en aanzet tot sluiproutes in
de nabije omgeving. Deze verkeerspatronen zijn echter niet waarneembaar in
de voorhande zijnde tellingen
Dubbel rotondecomplex Kampenhout-Sas (2009)
Ter hoogte van het kruispunt “Kampenhout Sas” waren er reeds telgegevens
beschikbaar, na de omvorming van het verkeerslichtengeregelde kruispunt
naar het dubbel rotondecomplex. Zo werden er kruispunttellingen uitgevoerd
aan de rotondes tussen 08/04/2009 en 04/05/2009. De representatieve
teldata in deze tellingen waren hier dinsdag 21/04/2009 en 23/04/2009. De
andere data konden mogelijk een vertekend verkeersbeeld geven te wijten aan
schoolvakanties of feestdagen (1 mei).
Op basis van de gegevens kan aangenomen worden dat het tijdens de
ochtendspits drukker is in de richting van Leuven, maar tijdens de avondspits
een drukker verkeersbeeld zich voordoet in de richting van Mechelen. Globaal
is het aan het kruispunt wel iets drukker tijdens de avondspits, dan tijdens de
ochtendspits. Uitschieter daarbij blijkt de avondspits (17u-18u) op dinsdag
28/04/2009 te zijn, die tevens als maatgevend kan worden beschouwd voor de
verkeersafwikkeling aan de rotondes.
Op basis van een nadere analyse van de in- en uitgaande stromen op de
rotondes op dinsdag 08/04/2009 tussen 17u en 18u kan de beschikbare
restcapaciteit bepaald worden volgens de capaciteitsformule van Bovy.

4.1.1.3

Verkeersdoorstroming

Op basis van de verkeerstellingen blijkt op wegvakniveau nog voldoende
restcapaciteit ter beschikking te zijn voor een vlotte verkeersafwikkeling te
garanderen.
Het grootste knelpunt betreft op wegvakniveau de gelijkgrondse
spoorwegovergang. Telgegevens geven echter geen informatie over de impact
op de fileopbouw en wachttijden langs de N21 door het langdurig sluiten van
de spoorwegovergang. Op basis van terreinobservaties blijkt die fileopbouw bij
een gesloten overweg het grootste te zijn tijdens spitsuren in beide richtingen
op de N21 en kan zelfs congestie waargenomen worden tot aan het dubbel
rotondecomplex met de N26 (> 1km). Verder blijkt ook congestie
waarneembaar ter hoogte van het knooppunt Kampenhout-Sas.
Echter zijn het de gelijkvloerse kruispunten die bepalend zijn voor de
doorstroming, in dit geval de rotonde aan Zoellaan x Jennekensstraat en het
dubbel rotondecomplex aan de N26. Doordat geen telgegevens voor handen
zijn voor de rotonde aan de Zoellaan x Jennekensstraat kan hiervoor geen
capaciteitstoets uitgevoerd worden.
Aan de hand van de methode van Bovy blijkt voor het dubbel rotondecomplex
Kampenhout-Sas de zuidelijke rotonde het drukst te zijn. Echter vertonen alle
takken van het dubbel rotondecomplex, ondanks de waargenomen filevorming,
tijdens de avondspits nog voldoende marge om een vlotte verkeersafwikkeling
te kunnen garanderen. Voor de noordelijke rotonde geldt nog een
restcapaciteit van 28%, voor de zuidelijke rotonde slechts 7%. Hieruit kunnen
we afleiden dat voor de N21 de intensiteiten nog maximaal met 7% kan
toenemen (de zijde met de kleinste restcapaciteit is bepalend) om een vlotte
verkeersafwikkeling te behouden.

4.1.1.4

Verkeersveiligheid

Op basis van de Ongevallen-Gis Vlaams Brabant 2005-2007 kunnen in de
onmiddellijke omgeving van het projectgebied geen gevaarlijke punten worden
waargenomen. Wel vertonen de gegevens sporadische ongevallenlocaties
langsheen de N21, ook met betrokkenheid van fietsers. De
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ongevallenconcentratie is het grootst ten zuiden van de stationsomgeving
tussen de kern van Wespelaar en de N26. In deze zone worden een zestal
ongevallenlocaties worden bevonden, het merendeel ter hoogte van
kruispunten.
De herinrichting van het knooppunt Kampenhout-sas met vrijliggende
fietspaden tot aan de Industriestraat is duidelijk zichtbaar in de ongevallenGIS.
Toch vertoont het OngevallenGIS ter hoogte van de zuidelijke rotonde nog een
groot aantal ongevallen met fietsersbetrokkenheid. De oorzaak hiervan is niet
gekend.

station als herkomstlocatie, is er een grote parkeerdruk waarneembaar op de
pendelparking, alsook in de ruimere omgeving van het station.
Een parkeeronderzoek toonde op 22 januari 2007 een 100% bezetting aan
van de beschikbare parkeercapaciteit op de pendelparking alsook 140 fietsen.
Daarnaast blijkt uit terreinobservatie dat door de grote parkeerbehoefte en de
100% bezetting van de pendelparking, de ruimte voor het station, gemarkeerd
als blauwe zone, ook door pendelaars (en aldus langparkeerders) gebruikt
wordt.

Ook op het gebied van de subjectieve verkeersveiligheid kan de omgeving
van het plangebied worden beoordeeld. De aanwezige fiets- en
voetgangersvoorziening zijn vaak oncomfortabel (slechte staat) en onveilig (te
smal) om het fietsen en wandelen te stimuleren.

4.1.2

4.1.1.5

Verkeersleefbaarheid

In de huidige situatie wordt een groot aandeel doorgaand verkeer
waargenomen in de Neerstraat en de Donkstraat. Er kan aangenomen worden
dat de oorzaak voor het sluipverkeer hier terug te vinden is in de
doorstromingsproblematiek langsheen de N21, zowel voor wat betreft de
spoorwegovergang als voor wat betreft de rotonde aan de Industriestraat. In
de Donkstraat werden daartoe reeds snelheidsremmende maatregelen
ingebouwd, zonder het gewenste resultaat.

4.1.1.6

Parkeren

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

Beschrijving van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario

De potentiële uitbreiding van de bedrijvenzone in het BEK Kampenhout-Sas
kan mogelijk een effect met zich meebrengen voor wat betreft de mobiliteit in
de nabijheid van het knooppunt N26 x N21.
Echter focust de uitbreiding van de bedrijvenzone zich voornamelijk op de
differentiatie van de bestaande bedrijvenzone, onder meer naar
watergebonden bedrijvigheid.
Hierdoor kan aangenomen worden dat het effect voor de verkeersafwikkeling
eerder verwaarloosbaar zal zijn.

4.1.3

Beschrijving en beoordeling milieueffecten plan

Er kan aangenomen worden dat
er geen relevante bijkomende
verkeersgeneratie ontstaat door de ontwikkeling van dit plan. Het voorliggend
plan omvat echter wel een sterke promotie voor de multimodale
verplaatsingen, waarbij de focus ligt op de verdere uitbouw van het station van
Haacht als een regionaal knooppunt. Specifiek gaat daarbij aandacht uit naar
toegankelijke, comfortabele voorzieningen voor de busgebruiker en de fietser
om het voortransport te stimuleren. De huidige pendelparking zal daarbij
slechts beperkt uitgebreid worden om een modal shift naar duurzame modi te
stimuleren.

Ter hoogte van het station van Haacht is een pendelparking voorzien met een
capaciteit van 214 parkeerplaatsen. Door de grote belangrijkheid van het
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4.1.4

Beschrijving en beoordeling milieueffecten project

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

4.2

Discipline geluid en trillingen

4.2.1

Beschrijving referentiesituatie

De referentiesituatie wordt beschreven aan de hand van immissiemetingen. Er
zijn continue metingen uitgevoerd op 2 vaste meetpunten enerzijds ter hoogte
van de N21 en de Neerstraat. Daarnaast werden er nog op 5 ambulante
meetpunten, in functie van het wegverkeer, gemeten als aanvulling van de
meting op de vaste meetpunten. Daarnaast wordt het wegverkeersgeluid
berekend volgens de Nederlandse Standaard Rekenmethode II (SRM II) met
als input de verkeersgegevens. De meetresultaten worden getoetst aan de
richtwaarden uit VLAREM II in functie van de bestemming van het meetpunt
volgens het gewestplan.
Momenteel zijn er nog geen normen voor Lden en Lnight vastgelegd in het
kader van dit besluit van de Vlaamse Gemeenschap. In afwachting van een
officieel toetsingskader werden door de Vlaamse Overheid in overleg met
AWV, Infrabel en MOW met diverse instellingen echter “gedifferentieerde
referentiewaarden” naar voor geschoven voor wegverkeer en spoorverkeer
voor afwegingen van nieuwe woningen en/of nieuwe wegen. Dit kader is
eerder een afweging of woonwijken mogelijk zijn en of er eventuele
randvoorwaarden aan verbonden zijn.
Het wegverkeer van de N21 (Provinciesteenweg/Stationsstraat) en de spoorlijn
zijn bepalend voor het omgevingsgeluid. Eventuele activiteiten rondom de
brouwerij kunnen tijdelijk het omgevingsgeluid verhogen.
In de vaste meetpost voor continue geluidsmeting in de Provincieweg ten
noorden van de spoorlijn en de spoorovergang zijn de bepalende
geluidsbronnen hoofdzakelijk het verkeer op de N21, de activiteiten ter hoogte
van de ‘Brouwerij Haacht’ en de spoorlijn.
Tijdens de weekdagen registreren we gedurende de dagperiode een
gemiddelde LAeq,1h van 65 tot 68 dB(A). De perceptie is ‘lawaaiig’ tot ‘zeer
lawaaiig’. Tijdens de avondperiode is de perceptie ook ‘zeer lawaaiig’, met 64
tot 66 dB(A). Tijdens de nachtperiode varieert het LAeq niveau van 58 tot 62
dB(A). De perceptie is ‘zeer lawaaiig’. Tijdens het weekend ligt het LAeq lager
tijdens de nacht van zondag op maandag.
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De milieukwaliteitsnorm wordt tijdens de dagperiode overschreden met +/- 2
dB(A). Ook tijdens de avondperiode vindt er een lichte overschrijding plaats.
Tijdens de nachtperiode voldoen de niveaus.

De geluidsgeneratie door wegverkeer langs de N21, berekend met behulp van
een overdrachtsberekening volgens SRM II, duidt erop dat er nu al een
overschrijding van de richtwaarde voor Lden bestaat.

In de vaste meetpost voor continue geluidsmeting in de achtertuin van een
woning Neerstraat ten zuiden van de spoorlijn en de spoorovergang zijn de
bepalende geluidsbronnen hoofdzakelijk het verkeer op de N21, de activiteiten
ter hoogte van ‘De Lijn’ en de spoorlijn.
Tijdens de weekdagen meten we gedurende de dagperiode een gemiddelde
LAeq van 48 tot 51 dB(A). De perceptie is ‘rustig’ tot ‘hoorbaar’. Tijdens de
avondperiode is de perceptie ook ‘hoorbaar’, van 47 tot 50 dB(A). Tijdens de
nachtperiode varieert het LAeq niveau van 46 tot 48 dB(A). De perceptie is ook
dan ‘rumoerig’. Tijdens het weekend ligt het LAeq lichtjes lager.
De milieukwaliteitsnorm wordt tijdens de dagperiode en nachtperiode
gerespecteerd. Tijdens de avondperiode kan een beperkte overschrijding
optreden indien de wind uit westelijke richting komt. Ook tijdens de
avondperiode voldoen de niveaus aan de milieukwaliteitsnormen opgelegd
door Vlarem II.

Ook het spoorweggeluid zorgt voor een bijdrage tot het omgevingsgeluid. In de
Neerstraat is de berekend bijdrage 60 dB(A). Kortom, in de praktijk is het in de
achtertuin/achtergevel nog voldoende rustig. Naar de woningen langs de
Provinciesteenweg is de bijdrage van het spoorweggeluid ook duidelijk
meebepalend.

De meetresultaten van de ambulante meetpunten ter hoogte van de
brandweerkazerne van Haacht, ter hoogte van Provinciesteenweg (N21) 21
en ter hoogte van Provinciesteenweg 18 duiden op een overschrijding van de
MKN die titel II van het Vlarem oplegt. De perceptie is ‘zeer lawaaiig’. Het
omgevingsgeluid wordt er bepaald door de spoorlijn/spoorovergang en het
verkeer op de N21.
Ook in het meetpunt ter hoogte van de parking van het station is de perceptie
‘zeer lawaaiig’. Het omgevingsgeluid wordt vooral bepaald door de activiteiten
aan het station, de spoorovergang en de N21.
Tenslotte werd gemeten ten noordoosten van de spoorovergang, ter hoogte
van de Stationsstraat 220, in een bosgebied. Ook hier is de perceptie ‘zeer
lawaaiig’. Het omgevingsgeluid wordt voornamelijk bepaald door het
wegverkeer op de N21. Echter, de milieukwalitetisnorm die titel II van het
Vlarem oplegt wordt tijdens de dagperiode gerespecteerd.

4.2.2

Beschrijving van geïntegreerd ontwikkelingsscenario

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

4.2.3

Beschrijving en beoordeling milieueffecten plan

Het voorliggend plan houdt hoofdzakelijk een beperkte uitbreiding van
bestaande elementen in. De uitbreiding van het parkeerpark in de rand van het
valleigebied kan er voor een verhoogde geluidsemissie zorgen. Deze effecten
worden gezien de zeer beperkte omvang als verwaarloosbaar tot matig
negatief beoordeeld.
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4.2.4

Beschrijving en beoordeling milieueffecten project

Tijdens de aanlegfase wordt een verhoging van het omgevingsgeluid ter
hoogte van de meest nabijgelegen bewoonbare vertrekken en dit zeker ter
hoogte van de woningen in de Neerstraat verwacht door inzet van machines
voor bouw van het project.
Indien voor het heien van damplanken wordt gekozen kan er zeker
trillingshinder en geluidshinder optreden ter hoogte van de woningen in de
Neerstraat.
Het tijdstip en de duurtijd van de werkzaamheden is van belang om de hinder
te beperken. Een goede communicatie is noodzakelijk. Ook dient voldaan te
worden aan de vigerende wet- en regelgeving. Verder zijn geluidsarme
machines, goed onderhoud van de machines, regelmatige controlemetingen,
werken enkel tijdens dagperiode, maatregelen bij lossen van materiaal,
maximaal afschermen van objecten en controlemetingen van belang.
Voor het heien van damplanken of palen dient een gepaste techniek gekozen
te worden. Geen heiwerkzaamheden uitvoeren op afstanden korter dan 100 m
van woningen ‘s nachts én niet langdurig overdag. Geen heiwerkzaamheden
uitvoeren op afstanden korter dan 50 m van woningen zonder bijkomende
controlemetingen.
Indien aan bovengestelde maatregelen niet kan voldaan worden, dienen in
ieder geval controlemetingen uitgevoerd te worden, teneinde mogelijke schade
en hinder aan de omliggende bouwwerken te evalueren.
Bij realisatie via brug over de spoorlijn wordt een overschrijding van de Lden
verwacht voor de woningen in de Neerstraat en ten noorden voor de woningen
langs de Provinciestraat. We stellen wel vast, dat voor de woningen langs de
Provinciesteenweg die zich tussen de op en afritten van het omleidingstracé
bevinden er nu een opmerkelijke reductie van het wegverkeersgeluid optreedt.
We stellen vast dat er weinig verschil is met een brug met busbaan.
Geluiddschermen of gelijkwaardig zijn absoluut noodzakelijk. Wel kan dit bij de
verdere uitwerking van het project nog geconcretiseerd/bijgestuurd worden
(juiste dimensionering enz.. ) nadat alles nog duidelijker in kaart is gebracht
aan de hand van een geluidsstudie.
Bij de realisatie via tunnel onder de spoorlijn is ook een duidelijke reductie van
het wegverkeersgeluid ter hoogte van de woningen in de Provinciesteenweg

tussen de aansluitingen van het omleidingstracé. Voor het ‘tunnel’tracé is er
wel nog een verhoging van het wegverkeersgeluid in de Neerstraat maar er
wordt in Neerstraat 178 nu wel voldaan aan de voorgesteld norm voor Lden.
Ook voor de tunnel dienen vanaf de aftakking ten zuiden van de spoorlijn ook
nog een geluidsscherm te worden voorzien. We vermelden nogmaals dat de
tunnelmonden tegen de wand absorberende moeten gemaakt worden.
Op vlak van trillingen is er een positief effect voor de woningen langs de
Provinciesteenweg waar er nu wel vrachtwagens passeren.
Dezelfde effecten zullen zich ook in het ontwikkelingsscenario voordoen. We
benadrukken nogmaals dat als het PRUP doorgaat en de invulling concreet
wordt dat gelijkaardige milderende maatregelen zoals voorgesteld ook ten
noorden van het tracé nodig zullen zijn om het wegverkeersgeluid te milderen.
Vermits dit nog niet concreet is, is het onmogelijk om een geluidsscherm
hiervoor te dimensioneren. Dit moet wel opgevolgd worden in het
vervolgtraject.

4.3

Discipline lucht

4.3.1

Beschrijving referentiesituatie

Binnen deze MER worden de differentiërende luchtverontreinigende stoffen
NO2, PM10 en PM2,5 bestudeerd. De literatuur bevestigt ruimschoots dat
momenteel NO2 en (zeer) fijn stof de aandachtscomponenten zijn voor de
luchtkwaliteit in Vlaanderen.
De algemene luchtkwaliteit in de ruimere omgeving van het projectgebied
wordt bepaald aan de hand van interpolatiekaarten van het geoloket VMM. De
luchtkwaliteit langs de wegen wordt berekend met het model IFDM-Traffic.
Globale luchtkwaliteit
- De jaargemiddelde achtergrondwaarde van stikstofdioxide (NO2) bedraagt in
het studiegebied ca. 23 µg/m3. De jaargrenswaarden worden in het
studiegebied gerespecteerd.
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- De gemiddelde achtergrondwaarden van fijn stof (PM 10) variëren in het
3
studiegebied van 22 tot 24 µg/m . De daggrenswaarde voor PM10 in het
projectgebied wordt dan ook gerespecteerd wordt. De doelstelling van de
WHO wordt in de huidige situatie in het volledige studiegebied overschreden.
Dit is echter het geval op de meeste plaatsen in Vlaanderen met druk verkeer
of industriële activiteiten. Het maximaal aantal overschrijdingen van de
daggrenswaarde wordt gerespecteerd.
- Volgens IFDM-Traffic variëren de achtergrondwaarden voor PM 2,5 van 14,9
3
tot 15,4 µg/m . De luchtkwaliteitsdoelstelling wordt in de referentiesituatie
gerespecteerd
We kunnen dan ook besluiten dat in de huidige situatie de
luchtkwaliteitsdoelstellingen van NO2, PM10 en PM2,5 in het studiegebied
gerespecteerd worden.
Luchtkwaliteit langs de N21
De luchtkwaliteit werd berekend voor het jaar 2015.
De jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide (NO2) respecteert de
jaargrenswaarden. De maximale jaarconcentratie van NO2 bedraagt in het
studiegebied 24,8 µg/m3 en komt voor ter hoogte van de N21 op ca. 150 m ten
noorden van de spoorweg. Deze maximale waarde is ook nog beduidend
kleiner dan de kwaliteitsdoelstelling. Ook de uurgrenswaarde voor
stikstofdioxide (NO2) worden gerespecteerd.

De jaargemiddelde concentratie van zeer fijn stof (PM 2,5) is ter hoogte van de
3
geselecteerde receptoren vrij stabiel en varieert van 15,2 tot 15,7 µg/m . De
daggrenswaarde wordt in alle receptoren gerespecteerd.

4.3.2

Beschrijving van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario

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

4.3.3

Beschrijving en beoordeling milieueffecten project

De bijdragen ter hoogte van receptoren langs de N21 vrij laag zijn. Alleen op
heel korte afstand (< 10m) van de N21 zijn de concentraties iets verhoogd als
gevolg van de verhoogde verkeersintensiteiten.
Ter hoogte van het kruispunt N21 x spoorweg zullen de bijdragen dalen,
omdat de verkeersintensiteiten hier dalen (deel van de N21 dat wordt
afgesloten).

De berekende jaargemiddelde concentraties voor fijn stof (PM 10) in de
receptoren variëren van 20,8 tot 22.2 µg/m3 en zijn allen kleiner dan de
jaargrenswaarde. De jaargrenswaarde wordt bijgevolg in alle geselecteerde
receptorpunten gerespecteerd. De doelstelling van 20 µg/m3 van de WHO
wordt in de huidige situatie niet gerespecteerd zoals vrijwel in gans
Vlaanderen.

Verhoogde bijdragen worden berekend ter hoogte van de omleiding (deel dat
in de referentiesituatie niet aanwezig is).
Verhoogde concentraties kort langs de weg in het deel van de N21 tussen het
Rond punt en de Grote baan (als gevolg van de verhoogde intensiteiten in de
scenario’s BAU en BAU worstcase +7%).

De maximum concentratie van PM10 wordt zoals bij NO2 vastgesteld ten
noorden van het station en bedraagt 23,1 µg/m3. De jaargrenswaarde voor
PM10 wordt in het studiegebied bijgevolg nergens overschreden.

Een significante bijdrage ter hoogte van de hoek Omleiding – N21 ter hoogte
van de Neerstraat als gevolg van de configuratie van de weg en de verhoogde
verkeersintensiteiten.
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In het scenario van de tunnel zullen de concentraties ten NO van de tunnel iets
hoger zijn dan bij het scenario met brug. Deze verschillen zijn relatief zeer
beperkt. Bij een tunneloptie zal fijn stof gemakkelijker gekanaliseerd worden.
Dit heeft tot gevolg dat al naargelang de windrichting de concentraties aan één
van de uiteinden groter zal zijn. Dit effect zal weliswaar op korte afstand van
de tunnelmond (ca. 30 m) opgeheven zijn.
Voor de discipline lucht zijn beide scenario’s evenwaardig.

4.4

Discipline bodem en grondwater

4.4.1

Beschrijving referentiesituatie

Het projectgebied kan als volgt opgesplitst worden:
de Stationsomgeving die hoger gelegen is en voornamelijk gekenmerkt
wordt door vochtige antropogeen verstoorde zand- en zandleemgronden
de lager gelegen vallei van de Leibeek met natte kleibodems en lokaal
veen
Nabij het projectgebied komen een aantal gekende verontreinigingen van de
bodem en het grondwater voor.

4.4.2

Beschrijving en beoordeling milieueffecten plan

Het voorliggend plan houdt in hoofdzaak een aantal beperkte
aanpassingen/uitbreidingen in met eerder beperkte vergravingen van reeds
antropogeen verstoorde bodems. Lokaal kan de verharde oppervlakte
uitbreiden met de ontwikkeling van de parking en andere infrastructuren en de
infiltratie van hemelwater in de bodem lokaal beperken. Het betreft echter
relatief beperkte oppervlaktes, en er wordt maximaal voorzien in
infiltratiemogelijkheden, waardoor de effecten beperkt zijn.

4.4.3

Beschrijving en beoordeling milieueffecten project

De voornaamste effecten ten aanzien van het bodem- en grondwatersysteem
tijdens de aanlegfase ontstaan ten gevolge van de vergravingen en/of
ophogingen en het uitvoeren van bemaling. De inrichting van de kruising van
de N21 met de spoorlijn als resp. brug of tunnel houdt resp. een grote aan- of
afvoer van grond met zich mee. Afhankelijk van de uitvoeringstechnische
aspecten (slibwanden) van bemaling kan de invloedssfeer van bemaling
relatief groot zijn bij de realisatie van voetgangers- en fietstunnels en/of de
tunnel van de tunnelvariant. Hiermee samenhangend kunnen bestaande
verontreinigingen potentieel zich verder verspreiden en bodemzettingen en
mineralisatie van veenlagen plaatsvinden in de rand van de vallei van de
Leibeek. Aangepaste uitvoeringtechnieken – zoals bvb. de vooropgestelde
slibwanden, die zich uitstrekken tot in een weinig doorlatende grondlaag (=
gesloten bouwput) – zodat de invloedssfeer van eventuele bronbemaling
maximaal wordt beperkt, zijn aangewezen als milderende maatregel. Dit is niet
alleen wenselijk om de invloed op het grondwatersysteem op zich te beperken,
maar ook noodzakelijk om de mogelijke irreversibele negatieve effecten
ingevolge de inklinking van veen door ontwatering zoveel mogelijk te
voorkomen.
De voornaamste effecten ten aanzien van het bodem- en grondwatersysteem
tijdens de exploitatiefase ontstaan te gevolge van de bijkomende verharde
oppervlakte en de eventuele drainage ten gevolge van het retentiebekken.
Gezien de context van de stationsomgeving, zal de bijkomende verharde
oppervlakte eerder beperkt zijn. Afhankelijk van de inrichting van het
retentiebekken kunnen, gezien de ligging in het natte valleigebied van de
Leibeek, mogelijks lokale, doch permanente verdrogingseffecten optreden. Om
tijdens periodes met diepere grondwaterstanden toch nog enige infiltratie toe
te laten zonder tijdens nattere periodes drainage te veroorzaken, kan ook een
hoger niveau van de knijpopening van het retentiebekken (boven niveau
grondwatertafel) overwogen worden in combinatie met een grotere oppervlakte
ervan. Een hoger niveau van knijpopening resulteert immers in een kleiner
beschikbaar buffervolume per m² zodat het retentiebekken zich over een
grotere oppervlakte dient uit te strekken.
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De aanwezigheid van de tunnels vormt een barrière voor de
grondwaterstroming en kan dan ook een invloed hebben op de
grondwaterstand. Gezien de grondwaterstroming in hoofdzaak een zuid-noordgericht is, is vooral de fietstunnel een punt van aandacht, omdat deze dwars
op deze richting wordt ingeplant. Monitoring van de grondwaterpeilen vormt
hiertoe een milderende maatregel.

4.5

Discipline oppervlaktewater

4.5.1

Beschrijving referentiesituatie

Het projectgebied is gelegen in het Dijlebekken, meer bepaald in het
deelbekken van de Leibeek-Weesbeek-Molenbeek en stroomt af naar de
Leibeek. De Leibeek werd in de 16de eeuw gegraven om deze natte depressie
toegankelijker te maken voor de mens. Het brede valleigebied van de Leibeek
tussen Haacht-Station en Haacht is op de Watertoetskaart praktisch volledig
aangeduid als effectief overstromingsgevoelig gebied. Ter hoogte van de
N21/Stationsstraat zijn een aantal leidingen gelegen.

4.5.2

Beschrijving en beoordeling milieueffecten plan

De bijkomende verhardingen binnen het voorliggend plan blijven eerder
beperkt. Bovendien zullen deze planelementen eveneens moeten voldoen aan
de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater (05/07/2013) en het ontvangende hemelwater in
eerste instantie hergebruiken, in tweede instantie in de bodem te infiltreren en
in laatste instantie vertraagd af te voeren. De impact op het ontvangend
oppervlaktewatersysteem wordt algemeen dan ook als verwaarloosbaar
ingeschat.
Uitzondering hierop vormen de ontwikkelingen van deelzone 2 t.h.v de
percelen tussen de bestaande N21/Stationstraat, de vernieuwde
weginfrastructuur en de spoorlijninfrastructuur. Deze percelen fungeren op
heden namelijk als komberging binnen de vallei van de Leibeek. In principe is

het realiseren van een nieuwe harde bestemming in effectief
overstromingsgevoelig gebied uitgesloten volgens de omzendbrief terzake.
Hierbij merken we echter op dat de komberging van deze percelen met de
realisatie van de nieuwe weginfrastructuur er reeds verloren zal gaan
(afgesneden van de Leibeek). Dit komt meer in detail aan bod in het projectMER. Uit de effectbeoordeling van deze weginfrastructuur blijkt dat de
compensatie van dit verlies van komberging een dwingende maatregel vormt.
Hiermee rekening houdend, wordt besloten tot een matig negatief effect.

4.5.3

Beschrijving en beoordeling milieueffecten project

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

4.6

Discipline fauna en flora

4.6.1

Beschrijving referentiesituatie

De beschrijving van de referentiesituatie gaat in op de aanwezige
natuurwaarden in het studiegebied. Dit op basis van de Biologische
Waarderingskaart (BWK versie 20100916 – INBO), afbakeningen van de VENgebieden en natuurgebieden, risicoatlas vogels-windturbines (INBO 2011), Vis
Informatie Systeem (vis.milieuinfo.be), www.waarnemingen.be (een initiatief
van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie), website
natuurpunt Haacht, beheerplan van het betrokken gebied en
terreinwaarnemingen (terreinbezoek op 20 maart 2014).
Op macroniveau situeert het plan- en projectgebied zich in de Leibeekvallei,
een groene gordel van natuurgebieden met onder meer het Haachts Broek,
Schorisgat en Schoonbroek. Het gaat om een brede moerassige zone rond de
Leibeek die het grootste gevrijwaarde aaneengesloten openruimtegebied van
de regio vormt. De volledige vallei is echter wel aangeduid als gebied van
faunistisch belang volgens de BWK. Er zijn percelen erkend natuurreservaat
E214 Haachts Broek – Antitankgracht en opgenomen binnen het VEN.
Het plan- en projectgebied is op mesoniveau gesitueerd in de rand van het
Schorisgat, en nabij het Schoonbroek. In de onmiddellijke nabijheid van het
plan- en projectgebied omvat het Schorisgat vnl. populierenbestanden, essenolmenbos en elzenbos.
Het microniveau betreft het niveau van het plan- en projectgebied. Op dit
niveau is van belang dat de stationsomgeving Haacht ten noorden van de
spoorlijn gelegen is binnen het VEN ‘vallei van de Leibeek tussen
Boortmeerbeek en Wespelaar’. Ook het stationsgebouw en de parking
behoren tot dit GEN.

Het bos ter hoogte van het plan- en projectgebied betreft alluviaal elzenessenbos en ruigt-elzenbos met oud-bosindicatoren. Ook de
structuurontwikkeling van dit bos is goed.
In de Leibeek werd ter hoogte van het projectgebied geen ondergedoken
waterplantenvegetatie vastgesteld. De oevervegetatie is vrij ruig. De
structuurkenmerken van deze waterloop zijn evenwel vrij goed (zie ook
discipline oppervlaktewater). De Leibeek wordt in Haacht gekenmerkt door
een zwak ontwikkeld visbestand.
In de zone waar de Leibeek verlegd wordt, langs het zuiveringsstation zijn
een weiland, een verruigd populierenbos en een mooi ontwikkeld alluviaal
bos met goede structuurkenmerken en vegetatieontwikkeling aanwezig.
De opgehoogde zone begrensd door de oude spoorbedding is ontwikkeld
als bos, met aan de rand (talud overgang naar Spitbos) mooi ontwikkelde
oude hakhoutstoven. Het bosbestandje zelf heeft duidelijk te leiden onder
(te) intensieve betreding.
Het bosje in de hoek van de Neerstraat en de N21 is opgebouwd uit
Boswilg, Berk met een sterk verruigde ondergroei en verwilderde
tuinplanten. De waarde ervan is dan ook relatief beperkt.
De bermen langs het fietspad van de oude tramlijn zijn vrij schraal.
In het projectgebied is een zeer waardevolle plas gelegen met voorkomen
van onder meer Waterviolier, een indicator voor kwel. Ook is dit het habitat
van talrijke kikkers en werden relatief grote hoeveelheden kikkerdril en
eisnoeren vastgesteld.
Een bedreiging voor de natuurwaarden in het projectgebied wordt gevormd
door vertuining en sluikstort.

4.6.2

Beschrijving van het geïntegreerd ontwikkelingsscenario

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

4.6.3

Beschrijving en beoordeling milieueffecten plan

De ecotopen die ingenomen worden betreffen percelen binnen het GEN ‘De
Vallei van de Leibeek tussen Boortmeerbeek en Wespelaar’. Er dient gewezen
te worden op de relevante bepalingen van het Bosdecreet bij ontbossing. Er
wordt aanbevolen om de ontbossing te compenseren in natura. Daarnaast
betekent deelzone 1 inname van vegetaties met verbod op wijziging en
ontbossing. Dit wordt op projectniveau onderzocht.
Het plan voorziet in compensatie van de ingenomen oppervlakte VEN door
enerzijds realisatie van VEN en anderzijds planologische compensatie. Hiertoe
werd deelzone 5 afgebakend. Omdat de ecotoopcreatie binnen deelzone 5 op
hoofdlijnen in evenwicht is met de ecotoopinname wordt besloten tot een matig
negatief effect.
Versnippering door het plan is verwaarloosbaar aangezien dit niet leidt tot een
verder onder druk zetten van de bovenlokale groenstructuur van de
Leibeekvallei. Niettemin vormen deze ontwikkelingen ter hoogte van de N21
een opportuniteit tot ontsnippering. Dit dient echter na het RUP verder
uitgewerkt te worden.
Op vlak van verstoring door licht, geluid en beweging geldt dat de huidige
situatie in de Leibeekvallei en het Spitbos nabij het plangebied reeds
suboptimaal is. Daarom betreft de impact op vlak van verstoring door de
uitbreiding van de parkeervoorzieningen en de overige ontwikkelingen in
deelplan 2 slechts een beperkte impact. Binnen de stedenbouwkundige
voorschriften kunnen verdere maatregelen opgenomen worden. Hierdoor
wordt het effect verder beperkt tot verwaarloosbaar.
Indien bij de verdichting van de stationsbuurt ondergrondse niveaus worden
voorzien en bemaling nodig blijkt, kan dit verdrogende effecten hebben op het
valleigebied. Er echter vanuit gaand dat er op projectniveau voldoende
technieken bestaan om de grondwaterwijziging in het valleigebied te beperken
tot maximaal 0,05 m – wat binnen de natuurlijke variatie van grondwaterpeilen
valt – wordt geen impact door dit plan verwacht en is dit een verwaarloosbaar
effect.

Ecotoopwijziging door verontreiniging wordt in voorliggend plan, o.m. door de
strikte grens tussen parking en VEN, niet voorzien.
De effecten ten aanzien van fauna en flora kunnen bijgevolg als matig negatief
voor de effectengroep ecotoopinname tot verwaarloosbaar of matig negatief
tot verwaarloosbaar beoordeeld worden.
Conclusie verscherpte natuurtoets
Volgens art. 26 bis van het Natuurdecreet mag de overheid geen toestemming
of vergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare
schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.
Rekening houdend met de planomschrijving incl. compensatie en realisatie van
VEN, kan besloten worden dat mits het nemen van de opgesomde
milderende maatregelen er geen significante onvermijdbare en
onherstelbare schade aan de natuur in het VEN optreedt.

4.6.4

Beschrijving en beoordeling milieueffecten project

In de aanlegfase zijn vooral ecotoopinname, geluidverstoring en verstoring
door beweging en potentiële verdroging relevant.
Ecotoopinname omvat waardevolle ecotopen waaronder vegetaties
beschermd door het Vegetatiebesluit en Bosdecreet. De inname situeert
zich deels in VEN. Hier is ook het Soortenbesluit van toepassing. De
inname is matig tot significant negatief effect voor het brugalternatief en
significant negatief effect bij de tunnel. Er zijn dan ook milderende
maatregelen nodig. Deze kunnen de impact reduceren tot
verwaarloosbaar.
De invloedszone van verstoring is beperkt rond het project zelf. Daarom is
dit een matig negatief effect. Ook hierbij dienen maatregelen genomen te
worden om de impact te reduceren tot verwaarloosbaar.
Binnen de potentiële invloedssfeer van bemaling komen erg waardevolle
en verdroginggevoelige ecotopen voor. Bij de tunnelvariant is de impact
zonder milderende maatregelen duidelijk belangrijker dan bij de
tunnelvariant. Door een goede timing en door de keuze van geschikte
uitvoeringtechnieken, kan de impact sterk gereduceerd worden tot een
verwaarloosbaar tot matig negatief effect.
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In de exploitatiefase zijn vooral versnippering en geluidverstoring relevant, en
in mindere mate verontreiniging. Ook voor ecotoopcreatie en wijziging
hydrologie kunnen aanbevelingen weerhouden worden.
Het project vormt een opportuniteit om de bestaande barrière van de N21
t.a.v. de Leibeek en ten noorden van de brug of tunnel aan te pakken.
Hiervoor zijn milderende maatregelen geformuleerd.
Mits deze milderende maatregelen wordt een ontsnippering gerealiseerd,
wat een matig positief effect betekent.
Ten opzichte van de huidige situatie betekent het nieuwe brugtracé een
verslechtering van het geluidklimaat in het VEN-gebied. Indien de N21 in
tunnel gerealiseerd wordt, impliceert dit een beter geluidsklimaat. In de
discipline geluid wordt aangegeven dat het al dan niet integreren van de
tram geen significant verschil uitmaakt. De discipline geluid stelt milderende
maatregelen voor, zowel voor de brug als voor de tunnel. Door het nemen
van milderende maatregelen reduceert het verstoringseffect van de brug tot
matig negatief. Hierbij dient evenwel opgemerkt te worden dat de
geluidschermen niet mogen leiden tot weerkaatsing van het geluid richting
natuurgebied.
Bij de tunnelvariant is de verbetering van het verstoringklimaat door de
tunnel een significant positief effect.
Verstoring door verlichting is een matig negatief effect. Hiervoor zijn
aanbevelingen en milderende maatregelen mogelijk.
Zonder milderende maatregelen is de impact van het tunnelalternatief minder
gunstig dan het brugalternatief voor wat betreft ecotoopinname en verdroging
van de standplaats van de zeer waardevolle verdroginggevoelige vegetaties in
dit gebied. Het brugalternatief scoort dan weer slechter op vlak van verstoring.
Rekening houdend met de vooropgestelde milderende maatregelen in deze
discipline en in de disciplines geluid, lucht, grond- en oppervlaktewater voor de
verschillende varianten, is het verschil in milieueffecten niet langer significant.

4.7

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

4.7.1

Beschrijving referentiesituatie

De referentiesituatie wordt op drie schaalniveaus beschreven op basis van
onder meer orthofoto’s en historische kaarten, het digitaal hoogtemodel, de
indeling van de landschappen in traditionele landschappen (naar Antrop en
Van Damme, 1995), de Landschapskenmerkenkaart, de Landschapatlas, het
voorkomen van beschermd erfgoed, de Centrale archeologische inventaris
(CAI), de digitale bodemkaart, de Inventaris bouwkundig erfgoed, input uit de
disciplines Fauna en flora en Bodem, structuurplannen en terreinwaarnemingen.
Op macroniveau behoort het studiegebied ten noorden van de spoorlijn tot het
traditionele landschap ‘Dijle-Demer-Getevallei’ (subeenheid ‘Dijle- en
Wingevallei’); ten zuiden ligt het traditionele landschap ‘Land van Merchtem’
(subeenheid ‘Rubensland’).
Het landschap op mesoniveau wordt gekenmerkt door een sterke
tweeledigheid, die reeds op de kaart van Ferraris (1771-1778) teruggevonden
kan worden, met moerassige weilanden rond de Leibeek in het noorden en
anderzijds in het zuiden de hoger gelegen, in cultuur gebrachte gronden.
Noordelijk bleef de brede moerassige zone rond de Leibeek behouden. Pas in
de 20ste eeuw ontstaat een tendens om onproductieve drassige weilanden in
de valleigebieden te beplanten met snelgroeiende (niet streekeigen)
populieren voor de houtproductie (vb. Spitbos-Schorisgat en Schoonbroek).
De aanleg van de vaart Dijle-Rupel (bevaarbaar 1753) en de
Leuvensesteenweg (1778) vormde een eerste verbetering in de ontsluiting van
het gebied.
Op het einde van de 18e eeuw onderging het projectgebied een grondige
transformatie. De spoorlijn Mechelen-Leuven (1837) beïnvloedt de
ontwikkeling van het tussenliggende gebied. De drievoudige verkeersstrook
(spoor, vaart, Leuvensesteenweg) stimuleert de ontwikkeling waarin
opkomende voedingsindustrie en geïndustrialiseerde landbouwgebonden
nijverheden een belangrijke plaats innemen. Het studiegebied kende
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hierbinnen een bijzondere ontwikkeling door de aanleg van de steenweg
Haacht-Brussel (N21) die de drie parallelle structuren met elkaar verbond.
Door de toenemende lintbebouwing verdween de link echter grotendeels met
het achterliggende landschap.
Op het kruispunt van spoorweg en N21 werd in 1840 een (trein)station
opgericht. Daarnaast werd er op de N21 in 1890 een tramlijn ingericht. Door
de aanwezigheid van deze goede ontsluitingsinfrastructuur groeide de kern
Haacht-Station. In 1894 werd, na de komst van de tramverbinding, een
stoommelkerij opgericht die vanaf 1898 evolueerde naar brouwerij. Deze
ste
brouwerij had een bijzondere invloed op de kern. In de 20 eeuw zet de
urbanisatie zich verder met verdere verdichting van de woonlinten en
aanleggen van nieuwe woonwijken.
De Centrale Archeologische Inventaris maakt geen melding van
archeologische vondsten in het studiegebied. In de ruimere omgeving zijn wel
een aantal gekende archeologische vondsten gesitueerd. Het gekende
archeologische erfgoed is echter een beperkte fractie van het gehele
archeologische erfgoed. De hoeveelheid ongekend erfgoed is vele malen
groter

De spoorweg vormt een barrière in het landschap, waarbij de kern van HaachtStation zich ontwikkelde ten zuiden hiervan. Ter hoogte van het projectgebied
wordt Haacht-Station gekenmerkt door enkele grote infrastructurele
voorzieningen zoals de stelplaats van De Lijn, ten zuiden van de spoorlijn en
ten oosten van de N21. Achter deze bevindt zich een elektriciteitscentrale. Ten
zuiden van de stelplaats bevindt zich een voorpost van de brandweer. Tussen
de eigendom van de Lijn en de spoorweg bevindt zich een tweede, doch
kleinere parking van de NMBS.
Ten westen van de N21 wordt de omgeving van het projectgebied gekenmerkt
door de Brouwerij van Haacht, die een landschappelijk baken vormt in de
omgeving. Omwille van de kenmerkende bebouwing, de ommuring en de hoge
schouw in metselwerk vormt het brouwerijcomplex met inbegrip van het
brouwershof (met 'koetshuis' in de tuin) nog steeds een belangrijk
structurerend element voor deze omgeving. De arbeiderswoningen, gelegen
aan de N21, zijn voor het grootste deel in eigendom van de brouwerij gebleven
en worden door haar werknemers bewoond. Zuidelijk van de brouwerij en de
zone van de voormalige tramstatie, bevindt zich de kern Haacht-Station.

Zoals eerder vermeld ligt het gebied op microniveau op de grens van twee
soorten landschappen: de moerasachtige zone rondom de Leibeek, ten
noorden van de spoorweg en de bebouwde omgeving van de kern HaachtStation, ten zuiden van de spoorweg.

4.7.2

De weinige bebouwing in het valleigebied concentreert zich als lintbebouwing
langs de Stationsstraat, N21, tussen Haacht-Station en Haacht. De N21
fungeert hier als barrière in het landschap.
Het stationsgebouw bevindt zich eveneens aan de noordzijde van de spoorlijn.
Aansluitend bij het stationsgebouw werd binnen het hoger gelegen tracé van
de voormalige tramlijn een parking ingericht. De gebouwen in de directe
omgeving van het station refereren naar de glorietijd van weleer. Alleen de
taverne 'Den Ast' behield haar oorspronkelijke functie.
De overige ruimte in dit valleigebied in de directe omgeving van het
projectgebied wordt voornamelijk ingevuld door bossen en enkele weilanden.
De Leibeek zelf doorkruist het projectgebied. Ten zuidoosten van de kruising
van deze Leibeek en de N21 bevindt zich een poel.

De beleidswenselijkheden voor het traditionele landschap ‘Land van
Merchtem’ zijn: het vrijwaren van de resterende open ruimten door het weren
en bufferen van bewoning en infrastructuur, het accentueren van de
landschappelijke structuur door het benadrukken van de perceptieve
kwaliteiten van het reliëf en de valleien, het optimaliseren van mobiliteit, het
herstellen en intact houden van de kleine landschapselementen in de valleien
en het compartimentenlandschap, concentreren en bufferen van de industriële
bebouwing en het vrijwaren van de valleigebieden van bebouwing.

Beschrijving van geïntegreerd ontwikkelingsscenario

De beleidswenselijkheden voor het traditionele landschap ‘Dijle-GeteDemeras’ zijn: het vrijwaren van de waterrijke valleigronden
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4.7.3

Beschrijving en beoordeling milieueffecten plan

Het merendeel van de ontwikkelingen uit het plan houden een verdichting en
opwaardering van de bestaande infrastructuur in en vinden aldus plaats ter
hoogte van bestaande infrastructuur. Uitzondering hierop vormt de uitbreiding
van de pendelparking. Deze uitbreiding grijpt plaats in de rand van het
valleigebied van de Leibeek, aan de rand van de relictzone ‘Asbroek’. Deze
ontwikkelingen kunnen echter voor bijkomende verstoring zorgen ten aanzien
van het aangrenzende natuurlandschap en relictzone. Er is momenteel al een
sterke lichtvervuiling, o.a. door een pyloon van de stelplaats van de Lijn en de
brandweerkazerne, en de huidige verlichting van de N21. Gezien de huidige
verstoring wordt verwacht dat de ontwikkelingen deze verstoring slechts in
beperkte mate zullen versterken. De effecten ten aanzien van het landschap
kunnen bijgevolg als matig negatief tot verwaarloosbaar beoordeeld worden.
Niettemin formuleren we de aanbeveling om de herinrichting van het hele
gebied te gebruiken als hefboom om deze lichtvervuiling systematisch terug te
dringen en af te bouwen.

4.7.4

Beschrijving en beoordeling milieueffecten project

De belangrijkste effecten ten aanzien van het landschap, bouwkundig erfgoed
en archeologie gaan van start tijdens de aanlegfase en zetten zich verder in de
exploitatiefase. De negatieve effecten zullen zich voornamelijk richten op de
groene omgeving van de Leibeekvallei, ten noorden van de spoorlijn. Het
overige deel van het projectgebied bestaat uit de bebouwde omgeving van
Haacht-Station, met weinig landschappelijke of erfgoedwaarden.
De inrichting van een omleidingstracé van de N21 zal zorgen voor een lokale
versnippering van het valleigebied, dat tevens is aangeduid als relictzone
‘Asbroek’. De aantasting van deze relictzone en van het omringende
landschap in het algemeen zal afhankelijk zijn van de uitvoering van het tracé,
zijnde een brug of tunnel. De brug als opgaand element zal voor grotere
visuele hinder, alsook geluidshinder zorgen dan de tunnelvariant. De impact
van de bovenleiding indien een tramlijn bij het brugalternatief geïntegreerd
wordt, zal beperkt zijn ten aanzien van de impact die het brugalternatief al
heeft.
Gezien de kenmerken van de omgeving, zijnde het bebouwde en
infrastructurele karakter, de huidige verstoring langs het valleigebied, zoals de

spoorlijn, pendelparking, lintbebouwing langs N21, en de bebossing ter hoogte
van het valleigebied zelf, wordt verwacht dat deze effecten beperkt zullen zijn.
Ten aanzien van archeologie kunnen, indien bomen ontstronkt worden en de
bodem ter hoogte van het valleigebied vergraven wordt, wel significante
effecten optreden. Ten aanzien hiervan worden enkele maatregelen
voorgesteld.

4.8

Discipline mens-ruimtelijke aspecten

Relevante informatiebronnen hierbij zijn gewestplan, BPA’s en RUP’s,
ruimtelijke structuurplannen op diverse beleidsniveaus, topografische kaarten
en orthofoto’s, input vanuit de disciplines geluid en trillingen, lucht, mobiliteit en
landschap en terreinwaarnemingen.
Macroniveau
Het studiegebied is gelegen op het grondgebied van Boortmeerbeek,
Kampenhout en Haacht, in de provincie Vlaams-Brabant. Het projectgebied is
volgens het gewestplan deels gelegen in woongebied, en deels in bosgebied.
In het zuidelijke deel is het gebied ter hoogte van de brouwerij van Haacht
aangeduid als industriegebied.
Binnen het studiegebied zijn de belangrijkste infrastructuren de N21
(Haachtsesteenweg), de spoorlijn 53, de gewestweg N26, en het kanaal
Leuven-Dijle.
Haacht-Station is een woonkern rondom de brouwerij van Haacht en het
station van Haacht. Het gebied is sterk ingesloten door de spoorlijn en de N21.
De Haachtse zijde werd planmatig ontwikkeld, terwijl de bebouwing op
grondgebied Boortmeerbeek zich ontwikkelde via linten langs de bestaande
steenwegen. Haacht-Station heeft een suburbaan karakter en heeft geen
duidelijk gedefinieerd centrum. De bebouwing is naar het oosten toe vergroeid
met de kern van Wespelaar. Langs de Grote baan wordt de bebouwing denser
naar Wespelaar toe. Gegroepeerde woningbouw is ontwikkeld in de Tuinwijk.
Ook naar het westen toe loopt de nederzettingstructuur door in die van
Boortmeerbeek.
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De bedrijvigheid wordt in het studiegebied bepaald door de brouwerij Haacht
en het industriegebied Kampenhout-Sas. Kampenhout-Sas sluit aan op de
industriegebieden langs het kanaal op het grondgebied van Boortmeerbeek.
Meso- en microniveau
Station en gerelateerde functies
Door de aanwezigheid van een goede ontsluitingsinfrastructuur groeide de
kern Haacht-Station en vormde het een knooppunt met de aanwezigheid van
verschillende lokale functies.
De stationsomgeving is op vandaag een weinig aantrekkelijke publieke ruimte.
Aanleiding hiervoor zijn de zeer beperkte uitstraling van het station zelf en de
combinatie van toenemend autoverkeer met frequent treinverkeer.
Naast het vrij onaantrekkelijk stationsgebouw bevindt zich langs de noordelijke
zijde van de spoorlijn een pendelparking, en een grote onoverdekte
fietsstelplaats. Aan de zuidzijde van de spoorlijn, grenzend aan de
autoparking, werd de voormalige tramstatie omgevormd tot stelplaats van de
openbaar vervoersmaatschappij De Lijn.
Op het terrein van de Lijn, aansluitend bij de steenweg, ligt een voorpost van
de brandweer.
Achter de stelplaats van De Lijn werd een hoogspanningsstation ingeplant.
Wonen
Haacht-Station is aangeduid als woonkern, die instaat voor de opvang en het
bundelen van plaatselijke woonbehoeften. Samen met de woonkern
Wespelaar is het vergroeid tot een bipolaire kern. De dichtstbijzijnde
hoofddorpen zijn Haacht en Boortmeerbeek. Wat betreft de gemeentelijke
voorzieningen en diensten zijn de inwoners van Haacht-Station aangewezen
op de voorzieningen van Haacht.
De N21 wordt gekenmerkt door historisch gegroeide lintbebouwing. De
ruimtelijke kwaliteit langs de N21 ligt vrij laag. Uit terreinbezoek blijkt dat de
enkele woningen (9-tal) langs de westelijke kant van de N21, tussen de
brouwerij en de spoorlijn grotendeels leegstaand zijn. Aan de oostelijke zijde
van de N21 ten zuiden van de spoorlijn, bevinden zich 3 woningen aansluitend
op de voorpost van de brandweer. De bebouwing langs de N21 ten noorden
van de spoorlijn omvat voornamelijk woningen met op enkele plaatsen kleine
ambachtelijke bedrijfjes.

Ten zuiden van de spoorlijn hebben zich enkele woonlinten ontwikkeld
langsheen de Wespelaarsebaan – Grote Baan, Neerstraat en Groenstraat. De
Neerstraat heeft een residentieel karakter, waarbij het vooral om open
bebouwing gaat met voortuinstrook en achtertuin. De huizen in de
ste
Wespelaarsebaan getuigen van de woonontwikkeling van begin 20 eeuw.
Voornamelijk in het meest zuidelijke segment, startend aan de
Provinciesteenweg, zijn enkele markante woningen en tuinen gelegen met een
zeker patrimoniale waarde. De woningen langs de Grote Baan, Groenstraat en
zijstraten zijn recenter en hebben een residentieel karakter waarbij het, zoals
in de Neerstraat, vooral gaat om open bebouwing met voor- en achtertuin.
Naar het zuiden toe is de woonwijk Tuinwijk gelegen. De gegroepeerde
woningbouw ontwikkelde zich als een gefaseerd project van sociale woningen
gerealiseerd tussen 1952 en 1976. De gegroepeerde woningen zijn hetzelfde
opgebouwd bestaande uit halfopen bebouwing met grote voortuinstrook en
achtertuin.
Kwetsbare groepen
Op ongeveer 600 m ten zuiden van de stationsomgeving ligt de vrije
basisschool Haacht station, gelegen langs de Neysetterstraat in Wespelaar.
Overige kwetsbare locaties zijn gelegen op meer dan 1.000 m van de
stationsomgeving.
Bedrijvigheid
De brouwerij van Haacht is een historisch gegroeid bedrijf in het zuidwesten
van het spoorwegstation van Haacht, gelegen langs de N21.
Ca. 1 km naar ten zuidwesten van het projectgebied is het bedrijventerrein
Kampenhout-Sas gelegen. De zone tussen de N26 en het kanaal is bestemd
voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Ten zuiden van de kruising N26 en
N21 is er een kleinere zone gelegen, bestemd als dienstverleningsgebied
(veiling).
Recreatie en toerisme
Een belangrijk toeristisch element in de omgeving van het projectgebied de
brouwerij Haacht. Aan de overzijde van de Provinciesteenweg, bevindt zich
een grote personeelsparking en de aan de brouwerij verbonden taverne ‘het
Brouwershof’. Andere bekende toeristische functies in de ruimere omgeving
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zijn het Sas van Tildonk op het kanaal Leuven-Dijle en de antitankgracht. Ook
de Leibeekvallei heeft een functie voor zachte vormen van recreatie.
In het studiegebied lopen een aantal recreatieve wandel- en fietsroutes.
Langsheen een deel van het fietspad langs de spoorweg en langs de N21 ten
zuiden van de spoorlijn loopt tevens de recreatieve gemeentelijke wandelroute
‘Brouwerswandeling’(5,5 km).
Overige recreatieve elementen in het studiegebied zijn:
Hondenclub Thor, ca. 300 m ten noorden de spoorlijn, langs de N21
‘Sparta Haacht’ Voetbalterrein met bijhorende infrastructuur, langs de
Elleveldweg ca. 500 m ten zuiden de spoorlijn.
Ruimtelijke kwaliteit en hinder
De ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van Haacht-Station is vrij laag. De
combinatie van het drukke autoverkeer met het drukke spoorverkeer, zorgt
voor een continu beeld van stilstaand en aanschuivend verkeer op de N21. De
drukte zorgt ervoor dat de stationsomgeving zijn levendigheid verloren heeft,
met verkrotting en leegstand tot gevolg. Ook het station heeft weinig
uitstraling.
Uit de discipline geluid blijkt dat de omgeving vandaag wordt gekenmerkt door
een zekere geluidshinder.
Knelpunten in de bestaande toestand
De stationsomgeving vormde vroeger een groeipool. Momenteel heeft deze
omgeving zijn centrumfunctie verloren en vormt het een tussenruimte
tussen de groenstructuur van de Leibeek en de kern Haacht-station. Daar
deze tussenruimte geen duidelijke grenzen heeft, treedt zij steeds in
conflict met beide gebieden. Het betreft enerzijds de uitbreiding van de
parkeercapaciteit van het station richting de Leibeekvallei en anderzijds het
gebrek aan een buffer tussen de omgeving van de stelplaats en de
woonkern.
Door de ontwikkelingen uit het verleden en de vele opsplitsingen die het
terrein van de voormalige tramstatie kende, ontstond een lappendeken van
functies. Hierdoor wordt de huidige ruimte niet optimaal gebruikt en is de
interne ontsluiting van de verschillende deelgebieden onduidelijk. De vele
soorten afsluitingen die deze opdeling met zich meebrengt, draagt tevens
niet bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

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

4.8.1

Beschrijving en beoordeling milieueffecten plan

De herinrichting van de stationsomgeving zal zorgen voor winst van een aantal
functies (parking, woongebied, commerciële functies), maar ook verlies aan
een aantal functies (hondenclub, zekere mate van verlies natuurfunctie).
Het plan zal ervoor zorgen dat er meer ruimtelijke structuur gecreëerd wordt
binnen de stationsomgeving, met duidelijkere ruimtelijke opdeling van de
verschillende functies en een meer optimale benutting van de ruimte.
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De herinrichting van het stationsomgeving zal algemeen zorgen voor een
opwaardering van de ruimtelijke kwaliteit. De combinatie van de opwaardering,
herinrichten van bestaande functies en omleiden van verkeer via een nieuw
tracé (project-MER) zal zorgen voor een verbeterde ruimtelijke kwaliteit. Zo
kan dit, mede door de planologische ruil, ervoor zorgen dat de leegstaande
woningen worden opgewaardeerd en terug in gebruik worden genomen. Het
versterken van de brouwerij als landschappelijk baken biedt potenties voor het
opnieuw opladen van de identiteit van de stationsomgeving.
De beoordeling van de herinrichting van de stationsomgeving ten aanzien van
de discipline mens – ruimtelijke aspecten kan algemeen als matig tot
significant positief beoordeeld worden.
De gemeente Haacht beschikt op heden over een speelbos “Wilde Heide”. De
gemeente heeft het doel nog extra speelbossen te voorzien. De omgeving van
het projectgebied leent zich absoluut niet als speelbos: beschermd, prioritair
bostype en te nat. Er is dan ook geen impact van het project op de intentie van
de gemeente om speelbossen te realiseren.

4.8.2

Beschrijving en beoordeling milieueffecten project

In de aanlegfase zijn hoofdzakelijk effecten door wijziging ruimtegebruik,
hinderaspecten en veiligheidsaspecten van belang.
Het project impliceert namelijk ruimte-inname met bijhorende onteigeningen,
wat als significant negatief beoordeeld wordt. Deze inname van woningen en
tuinen dient vergoed te worden en begeleiding bij zoektocht naar een nieuwe
woonst is aanbevolen.
De bouwwerken met gebruik van diverse werktuigen leiden tot een tijdelijke
verhoging van het omgevingsgeluid en trillingshinder ter hoogte van de meest
nabij gelegen woningen en zeker ter hoogte van de woningen in de Neerstraat.
Indien de voorgestelde maatregelen niet in acht worden genomen kunnen de
effecten van deze eventuele heiwerken als significant negatief beoordeeld
worden. Enkel mits deze maatregelen is de impact matig.
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met bijzondere
veiligheidsaspecten gezien zich in de directe nabijheid van het projectgebied
een hoogspanningsleiding, hoogspanningsstation en pylonen situeren. Bij het

uitvoeren van de werken dienen dan ook een aantal van de
veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden zoals opgesteld door Elia.
Tenslotte is het ten aanzien van de recreanten aangewezen om tijdens
werkzaamheden een veilige omleidingsweg te voorzien.
Overige aspecten worden ondervangen door de vigerende wetgeving, en door
milderende maatregelen beschreven in de overige milieudisciplines.
In de exploitatiefase betekent het project betekent een vlottere doorstroming
op de N21 waardoor een betere ontsluiting ontstaat en de lokale leefbaarheid
en ruimtelijke kwaliteit - ter hoogte van de spoorwegovergang - zal verbeteren.
Ook ontstaan een betere oversteekbaarheid van de N21, een betere en
veiligere bereikbaarheid van de stationsomgeving voor de zwakke
weggebruiker, incl. personen met een beperkte mobiliteit en een verbetering
van de samenhang van de stationsomgeving.
De algemene beoordeling op vlak van leefbaarheid is positief, hoewel er lokaal
belangrijke verschillen bestaan: op vlak van hinder en ruimtelijke kwaliteit
wordt een significante verbetering vastgesteld voor de woningen langs de N21
tussen de aansluitingen van het nieuwe tracé, maar duidelijke verslechtering
voor de woningen in de Neerstraat en achterkant van woningen 44-45 langs
N21, alsook voor de toekomstige woningen tyer hoogte van het woonperron
zoals voorzien in het PRUP. Dit motiveert de te nemen milderende
maatregelen ten aanzien van geluidsoverlast van een brugdek of tunnel en
een groene inkleding in functie van visuele hinder en milderende maatregelen
ten aanzien van lichthinder in geval van de brugvariant.
Globaal blijkt de tunnelvariant minder negatieve effecten met zich mee te
brengen dan de brugvariant, hoewel dit verschil beperkt is. De inrichting van
een trambaan i.p.v. een busbaan blijkt weinig impact te hebben.
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5

Integratie en eindsynthese

Bij de geplande inrichting van het gebied worden dan ook geen aanzienlijke
effecten verwacht zodat de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is.

5.2
5.2.1

5.1

Overzicht van de milieueffecten op planniveau

Het voorliggend plan leidt niet tot aanzienlijke effecten op vlak van mobiliteit,
geluid, bodem, grondwater, oppervlaktewater, fauna & flora, landschap en
mens.
De herinrichting van de stationsomgeving van Haacht beperkt zich tot een
opwaardering van de huidige situatie. Het voorliggend plan omvat een sterke
promotie voor de multimodale verplaatsingen, waarbij de focus ligt op de
verdere uitbouw van het station van Haacht als een regionaal knooppunt.
De bijkomende verhardingen binnen het voorliggend plan blijven eerder
beperkt. Bovendien zullen deze planelementen eveneens moeten voldoen aan
de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater (05/07/2013) en het ontvangende hemelwater in
eerste instantie hergebruiken, in tweede instantie in de bodem te infiltreren en
in laatste instantie vertraagd af te voeren.
Op vlak van fauna en flora ontstaat ecotoopinname. Deze inname wordt op
hoofdlijnen gecompenseerd door de realisatie van VEN door deelzone 5.
Niettemin formuleert de discipline landschap de aanbeveling om de
herinrichting van het hele gebied te gebruiken als hefboom om de bestaande
lichtvervuiling systematisch terug te dringen en af te bouwen.

Overzicht van de milieueffecten op projectniveau
Algemene milieueffecten

Conclusies Project-MER Haacht
Globaal is de herinrichting van de stationsomgeving van Haacht een project
met veel meerwaarden zowel op vlak van milieu als op maatschappelijk vlak.
De herinrichting bevordert het gebruik van het openbaar vervoersknooppunt
en biedt veel faciliteiten voor het voor- en natransport met de fiets of bus, het
verbetert de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid/leefbaarheid in deze
omgeving. Gelet op het flankerend programma voor de ontwikkeling van de
stationsomgeving (zie masterplan en prup) wordt het gebied als geheel op een
hoger niveau getild, op vlak van zowel de ruimtelijke kwaliteit als het
functioneren van de stationsomgeving. Voor de woningen langs de huidige
N21 betreft de nieuwe situatie (brug of tunnel met de nodige geluidswerende
maatregelen) een sanering/verbetering van de huidige geluidssituatie. Voor de
woningen langsheen het nieuwe tracé is dit uiteraard niet het geval.
De ontwikkeling van de stationsomgeving betekent ook een opportuniteit om
herstelmaatregelen in het noordelijk gelegen vallei- en VEN-gebied te nemen.
Enerzijds is er de zorg om herstel van verlies van natuur- en bosgebied te
compenseren en anderzijds kan de actuele situatie van het VEN-gebied
gesaneerd en hersteld worden. De huidige versnipperende werking van de
N21 kan eveneens verbeteren als voorzien wordt in een bredere doorstroming
van de Leibeek en ruimtelijke mogelijkheden voor herstel van ecologische
relaties. Het project heeft dan ook geen ernstige gevolgen op vlak van fauna
en flora als de compensatie en herstel van het VEN-gebied en de ecologische
relaties in orde zijn. De koker voor de Leibeek onder de N21 wordt aangelegd
zodat hij kan dienen als faunapassage voor landdieren. Er moet dus ook een
droge passage in voorzien worden.
Het verlies van komberging in de vallei van de Leibeek vraagt gepaste
milderende maatregelen en compensatie. Hiervoor dienen gronden bijkomend
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effectief overstroombaar vanuit de Leibeek gemaakt te worden. Aanpassing
van de onderdoorgang van de Leibeek onder de N21 zodanig dat de
doorstroming er weinig tot geen hinder van ondervindt, laat toe om een
evenwaardige compensatie afwaarts de N21 te realiseren.

Omwille van de krappe uitwerking van de tunnel (binnen de randvoorwaarden
van het gekozen tracé en grondwatersituatie), zoals de scherpe hellingsgraden
en korte bochtstralen is de handhaving van een strikt aangepast
snelheidsregime noodzakelijk. Om deze reden scoort het brugalternatief op
vlak van verkeersveiligheid beter.
Het voorgestelde wegprofiel van de brug (een breedte van 16 m die wel de
mogelijkheid voor een vrije trambaan bevat) houdt in dat op termijn de
mogelijkheid om een tramlijn aan te leggen open blijft. Dit is een belangrijke
opportuniteit/meerwaarde voor een duurzaam mobiliteitsbeleid op de langere
termijn. Het scenario met een tram op het brug heeft over het algemeen geen
bijkomende negatieve gevolgen.
Vergelijking van de scenario’s voor de ongelijkgrondse kruising van de
N21 met de bestaande spoorlijn
Voor de discipline mens – mobiliteit zijn de effecten grotendeels gelijkaardig
voor wat betreft het scenario met het brug of tunnel. De ongelijkvloerse
kruising bevordert de doorstroming zonder overdreven neveneffecten inzake
aanzuigkracht van het verkeer (na het wegwerken van het stremmingspunt
van de overweg), omdat de capaciteit toch beperkt wordt door de situatie aan
het rondpunt van Kampenhout Sas.
Op vlak van verkeersveiligheid is in beide scenario’s aandacht nodig voor
mogelijke conflictpunten ter hoogte van de aansluitingen van de brug of tunnel.
Omwille van de krappe uitwerking van de tunnel (binnen de randvoorwaarden
van het gekozen tracé en grondwatersituatie), zoals de scherpe hellingsgraden
en korte bochtstralen is de handhaving van een strikt aangepast
snelheidsregime noodzakelijk. Om deze reden scoort het brugalternatief op
vlak van verkeersveiligheid beter.
De keuze voor een brug leidt op vlak van mogelijke verstoring tot bijzondere
aandacht (hinderaspecten binnen de discipline mens ruimtelijke aspecten).
Bij de brugvariant kan lichthinder ontstaan ten aanzien van de woningen in de
omgeving. Hiervoor worden milderende maatregelen geformuleerd, met name

verlichtingsarmaturen met maximaal neerwaarts gerichte lichtbundel en
minimale ‘light upward ratio’, goed afgeschermde armaturen (full cutoff met
OV-reflector binnenwerk) en goede plaatsing, doordachte hoogte van de
armatuur, juiste verllichtingssterkte, verlichting afstemmen op gebruik van de
weg (dimmen), meer en een betere kwaliteit van wegmarkeringen en
weggeleidingselementen en een goed onderhoud hiervan. Vanuit de discipline
geluid wordt vastgesteld dat de richtwaarde inzake overlast mogelijks kan
overschreden worden voor de woningen in de Neerstraat en ook voor de
achtertuinen van de woningen langs de Provinciesteenweg. De keuze voor
een brug is dan ook maar aanvaardbaar als er voldoende geluidsreducerende
maatregelen genomen worden (absorberende geluidsschermen of
gelijkwaardig , zowel in noordelijk als zuidelijk deel) die het niet overschrijden
van de richtwaarde garanderen. In functie van fauna en flora dient opgelet te
worden dat deze geluidschermen het geluid niet weerkaatsen richting
natuurgebied. Ook voor de tunnel dienen geluidsabsorberende maatregelen
genomen te worden (absorberende tunnelmonden) maar de initieel te
verwachten hinder (zonder milderende maatregelen) is geringer dan bij de
brugvariant. Door het nemen van de nodige maatregelen is zowel een brug
als een tunnel aanvaardbaar. Op het vlak van luchtemissies (discipline lucht)
is het scenario brug of tunnel niet onderscheidend maar is in principe de
variant met brug te verkiezen omwille van het feit dat de emissies op hoogte
gebeuren en de verspreiding beter is waardoor de immissieconcentraties op
korte afstand van de weg geringer zullen zijn, maar dit verschil is beperkt. Bij
het plaatsen van geluidschermen wordt dit effect nog iets versterkt, de
effectieve emissiehoogte komt dan overeen met de bovenrand van het
geluidsscherm.
De noodzakelijke keuze voor geluidsabsorberende schermen over een grote
afstand langsheen het nieuwe tracé van het brug betekent wel een bijkomend
effect op vlak van zichtbaarheid en beleving (discipline landschap). Vanuif
fauna en flora bestaat een voorkeur voor volledig gevulde schermen. Indien
transparante geluidschermen gebruikt worden, dienen deze voldoende visuele
elementen (vogelsilhouetten ed.) te omvatten. De uitwerking van de brug zal
dan ook met de nodige omzichtigheid moeten benaderd worden en vraagt een
gepaste architecturale uitwerking waarvan de kwaliteit beoordeeld moet
worden in de fase van de stedenbouwkundige vergunning. Ook zal een
aangepaste verlichting noodzakelijk zijn om overlast te milderen.
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De aanleg van een tunnel vergt grotere aandacht naar mogelijke
neveneffecten op vlak van bodemverzet en grondwater dan een brug
(discipline bodem en grondwater) en mogelijke effecten zoals
ecotoopwijziging (verdroginggevoelige natuurtypen) (discipline fauna en
flora). Bemaling dient met een gepaste techniek te gebeuren. Monitoring van
het grondwater is ook nodig.
De effecten op het overstromingsgebied en kombergend vermogen van de
Leibeek zijn voor beide scenario’s, brug of tunnel, op hoofdlijnen gelijk en in
beide gevallen is het nodig om effectief ingenomen overstromingsgebied te
compenseren (discipline oppervlaktewater). Aandacht moet bij de inrichting
van het gebied ten noorden van de spoorweg ook gaan naar de doorstroming
van deze waterloop, gelet op de interferentie van de aanloopzone van zowel
tunnel als brug met deze beek. Deze ruimtelijke interferentie werkt ook door in
de beoordeling ten aanzien van de corridorfunctie van deze waterloop binnen
de discipline fauna en flora. Het tracé van de verlegde N21, wederom zowel
voor tunnel als brug, betekent immers een ecotoopinname van VEN-gebied,
bosvegetaties en vegetaties met verbod op wijziging zodat herstel zich hierbij
hoe dan ook opdringt. Ook op vlak van eventuele bijkomende ecologische
barrièrewerking is er geen onderscheidend oordeel tussen brug of tunnel te
maken.

Onderzoeksvraag situering werfzone
Vanuit de discipline bodem en grondwater wordt gesteld dat werfzones en
werfwegen maximaal voorzien ter hoogte van reeds antropogeen verstoorde
bodems en/of bodems die in een latere fase van het project ingenomen zullen
worden; indien dit niet volstaat dan rijplaten voorzien t.h.v. de
verdichtingsgevoelige gronden (veen, klei) om verdichting te voorkomen
In functie van oppervlaktewater is het van belang dat de werfzone geen impact
mag hebben op de doorstroming van de Leibeek.
Vanuit de discipline fauna en flora wordt gesteld dat bijkomende
ecotoopinname en verstoring door de werf beperkt kunnen worden door
gebieden te vermijden die een biologische waarde herbergen of die
functioneren binnen het valleisysteem (zie voor deze laatste de discipline
oppervlaktewater). Uitzondering zijn de volgens BWK waardevolle ecotopen

langs de Neerstraat. Deze worden niet uitgesloten, gezien deze percelen hun
ecologische betekenis grotendeels verloren hebben. Deze werfzone kan bij
voorkeur in de verhoogde parking van de hondenclub op het moment dat deze
wordt afgegraven ifv natuurherstel.

Ook vanuit de discipline landschap is het van belang om de werfzone te
situeren ter hoogte van zones die reeds verstoord zijn en/of die in het plan of
project ingenomen zullen worden. Om een bijkomende impact op de relictzone
Asbroek te vermijden, is het van belang de werfzone maximaal buiten deze
relictzone te situeren.
De discipline mens vraagt om op projectniveau de nodige maatregelen te
nemen om hinder door de organisatie van de werf te beperken.

Eindconclusie project-MER met overwegingen op vlak van realisatie als
tunnel- versus brugalternatief
Het project-MER geeft aan dat voor de realisatie van de ongelijkgrondse
kruising van de N21 met de spoorlijn in principe voor een tunnel of een brug
kan gekozen worden. De beide alternatieven leiden niet tot significante
milieueffecten. Indien beide alternatieven ten opzichte van elkaar afgewogen
worden, blijkt dat ze beide hun sterkten en zwakten hebben, hoewel het
verschil niet doorslaggevend is.
De brugvariant heeft op de tunnelvariant voor dat er een veiliger en
comfortabeler weginrichting is en dat bij een wegprofiel van drie rijstroken een
vrije bus- of trambaan mogelijk blijft.
Daarnaast heeft deze variant als voordelen het vermijden van relevante impact
op grondwaterstroming, het beperktere grondverzet, de gunstigere situatie op
vlak van luchtemissie en de beperktere potentiële impact op ecotoopwijziging
door verdroging in de kwetsbare omgeving ten noorden van de spoorlijn.
De brugvariant heeft op de tunnelvariant voor dat er een veiliger en
comfortabeler weginrichting is en dat bij een wegprofiel van drie rijstroken een
vrije bus- of trambaan mogelijk blijft. De brugvariant is evenwel omwille van
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zijn manifeste aanwezigheid in de hoogte een zeer duidelijke mogelijke bron
van akoestische en visuele hinder. De geluidsoverlast kan evenwel afdoende
opgelost worden met geluidsreducerende maatregelen. Maar omdat deze
maatregelen op hun beurt de zichtbaarheid van het brugelementen versterken
verhoogt dit de inspanning die moet geleverd worden voor een kwaliteitsvolle
architecturale uitwerking van de brug en de landschappelijke integratie in de
omgeving.
Het voordeel van het tunnelalternatief situeert zich voornamelijk in minder
visuele en auditieve impact op de omgeving in het algemeen, en het
ecologisch en landschappelijk waardevol gebied in het bijzonder, minder
impact op zichtrelaties en – met voorgaande samenhangend – minder hinder.
De tunnelvariant schept, omwille van wijzigingen op vlak van grondwater, meer
onzekerheden naar mogelijke ecotoopwijziging, en brengt ook meer
grondverzet mee.
Beide varianten vragen in het noordelijk vallei- en natuurgebied gepaste
maatregelen op vlak sanering en herstel.
Eindconclusie van dit project-MER is eigenlijk dat zowel kan gekozen worden
voor zowel de brug variant als de tunnelvariant. Maar de tunnelvariant wordt
omwille van het gabariet en de ligging als minder verkeersveilig beschouwd en
de risico’s op neveneffecten op grondwater en derhalve op het nabij gelegen
natuurgebied zijn groter.
Daarom heeft de brugvariant op vlak van
milieueffecten de voorkeur, mits de nodige maatregelen tegen de

geluidshinder en lichthinder worden genomen. Dit vergt maatregelen op vlak
van akoestische buffering (geluidsschermen) die op hun beurt een kwaliteitsvol
geïntegreerd architecturaal ontwerp vereisen van brug en geluidschermen.
Deze geluidsmaatregelen zijn nodig ten opzichte van de bestaande woningen
maar ook ten opzichte van de geplande woningen (cf. ontwikkelingscenario
van het voorgenomen PRUP) en werken bij voorkeur ook door in
stedenbouwkundige voorschriften inzake akoestische isolatie van deze nieuwe
woningen. Verder dienen gronden bijkomend effectief overstroombaar vanuit
de Leibeek gemaakt te worden. Aanpassing van de onderdoorgang van de
Leibeek onder de N21 zodanig dat de doorstroming er weinig tot geen hinder
van ondervindt, laat toe om een evenwaardige compensatie afwaarts de N21
te realiseren.

5.2.2

Samenvatting van de beoordeling per effectgroep op projectniveau.

Onderstaande tabellen geven samenvattend de beoordeling weer per
effectgroep.
Hierbij
wordt
een
onderscheid
gemaakt
in
de
uitvoeringsalternatieven van de ongelijkgrondse kruising, zijnde brug of tunnel,
en het alternatief met de inpassing van een tram in de vrije bus/trambaan.
Voor elk alternatief wordt de beoordeling zonder en met inbegrip van de
voorgestelde milderende maatregelen en aanbevelingen weergegeven.
Om het overzicht te bewaren wordt voor de beoordeling voor de aanlegfase en
exploitatiefase opgesplitst in twee tabellen.
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Aanlegfase

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen2

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.1

MOBILITEIT
vrachtverkeer kan mogelijks
verkeerhinder geven

-

Lokale wegennet zoveel als
mogelijk vermijden (M)

-

-

-

Lokale wegennet zoveel als
mogelijk vermijden (M)

Vrachtverkeer indien mogelijk
vermijden tijdens de spitsuren (A)

Vrachtverkeer indien mogelijk
vermijden tijdens de spitsuren (A)

Promotie voor duurzame
vervoersmodi al tijdens de werken
(A)

Promotie voor duurzame
vervoersmodi al tijdens de werken
(A)

De volgende maatregelen dienen
genomen te worden inzake het
heien van damplanken (M):

De volgende maatregelen dienen
genomen te worden inzake het
heien van damplanken (M):

Idem als voor brug of tunnel
-

GELUID
Effecten op omgevingsgeluid
t.h.v.
woningen in de Neerstraat en
voor woningen thv aansluiting
omleidingsweg met huidige
N21

2

--

Geen heiwerkzaamheden
uitvoeren op afstanden korter
dan 100 m van woningen ‘s
nachts én niet langdurig
overdag;

-

--

Geen heiwerkzaamheden
uitvoeren op afstanden korter
dan 100 m van woningen ‘s
nachts én niet langdurig
overdag;

Geen heiwerkzaamheden
uitvoeren op afstanden korter
dan 50 m van woningen zonder
bijkomende controlemetingen;

Geen heiwerkzaamheden
uitvoeren op afstanden korter
dan 50 m van woningen zonder
bijkomende controlemetingen;

Goede keuze van de buffer
tussen hamer en paalhoofd;

Goede keuze van de buffer
tussen hamer en paalhoofd;

Idem als voor brug of tunnel

-

Bij de maatregel wordt vermeld of het over een milderende maatregel gaat (M) of aanbeveling (A)
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Aanlegfase

Goede uitlijning tussen de
excitator en de aslijn van de
paal;

Goede uitlijning tussen de
excitator en de aslijn van de
paal;

Initiële buiging van de palen
trachten te voorkomen;

Initiële buiging van de palen
trachten te voorkomen;

Heien met lagere valhoogte;

Heien met lagere valhoogte;

Gebruik van palen met een zo
klein mogelijke diameter;

Gebruik van palen met een zo
klein mogelijke diameter;

Indien trilapparatuur gebruikt
wordt, zo hoogfrequent mogelijk
(>30Hz);

Indien trilapparatuur gebruikt
wordt, zo hoogfrequent mogelijk
(>30Hz);

Tijdens de winter de bevroren
korst eerst uitboren vooraleer
het heien te starten;

Tijdens de winter de bevroren
korst eerst uitboren vooraleer
het heien te starten;

Gebruik van ter plaatse gegoten
palen.

Gebruik van ter plaatse gegoten
palen.

Vooral goede communicatie en
geluidsarme werktechnieken –
enkel overdag werkzaamheden (A)

Vooral goede communicatie en
geluidsarme werktechnieken –
enkel overdag werkzaamheden (A)

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen2

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.1

LUCHT
luchtkwaliteit

Bij aanhoudende droogte of bij zichtbare stofontwikkeling dienen maatregelen te worden genomen om de verspreiding van stof tegen te gaan.
Deze maatregelen hebben o.a. betrekking op (M):
afdekken van stuivende oppervlakten en/of gebouwen met een dekzeil;
bevochtigen van droge materialen waardoor deze minder gemakkelijk gaan verstuiven;
stoffige toegangswegen borstelen en/of bevochtigen met behulp van sproeiers.
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Aanlegfase

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen2

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.1

BODEM en GRONDWATER
Structuurwijziging

-

Profielwijziging

-/--

Erosie

werfzones en werfwegen maximaal
voorzien ter hoogte van reeds
antropogeen verstoorde bodems
en/of bodems die in een latere fase
van het project ingenomen zullen
worden, indien dit niet volstraat dan
rijplaten voorzien (A)
maximaal hergebruik van de
uitgegraven gronden conform de
vigerende wetgeving (kwaliteit) (A)
het zorgvuldig afgraven en
hergebruik van de toplaag op de
oevers, taluds en restzones (A)

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

0

-

de vergraven (gestockeerde)
gronden nat te houden (A)
-/0

Wijziging in grondwaterkwantiteit
en het bodemvochtregime
- tot /--

het realiseren van een snelle
begroeiing van de oevers en taluds
van het retentiebekken en de taluds
van de nieuwe wegenis (A)
maatregelen bij het uitvoeren van
bemaling, opdat de invloedssfeer
van bemaling maximaal beperkt
wordt: zoals bvb. het werken met
voldoende diepe slibwanden (M)

0

0/-

Monitoring grondwater dmv
peilbuizen (M).
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Aanlegfase

Bodemzetting
-/--

Wijziging
in
bodemgrondwaterkwaliteit

en
0,
poten
tieel
-- en
0 tot
-

maatregelen bij het uitvoeren van
bemaling, opdat de invloedssfeer
van bemaling maximaal beperkt
wordt: zoals bvb. het werken met
voldoende diepe slibwanden (M)
monitoring van het opgepompte
bemalingswater door de kwaliteit
van dit bemalingswater periodiek te
controleren op de in het verleden
vastgestelde verdachte stoffen (M)
maatregelen bij het uitvoeren van
bemaling, opdat de invloedssfeer
van bemaling maximaal beperkt
wordt: zoals bvb. het werken met
voldoende diepe slibwanden (M)

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen2

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.1

0/-

0

OPPERVLAKTEWATER
Wijziging
oppervlaktewaterkwantiteit

Zie alternatief brug

een goede afstemming van het
profiel van de verlegde Leibeek op
het bestaande profiel (M)
-/0
en
poten
tieel
--

toepassen van de nodige
veiligheidsvoorschriften (bewaren
van voldoende afstand, voorzien
van dikkere wegkoffer, voorzien van
versteviging rondom de leiding, …)
en eventuele verlegging van de
bestaande RWA- en DWA-leidingen
t.h.v. de N21/Stationsstraat (M)

Idem als voor brug of tunnel

-/0
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Wijziging
oppervlaktewaterkwaliteit
0 en
poten
tieel
--

Wijziging structuurkwaliteit

toepassen van de nodige
veiligheidsvoorschriften (bewaren
van voldoende afstand, voorzien
van dikkere wegkoffer, voorzien van
versteviging rondom de leiding, …)
en eventuele verlegging van de
bestaande RWA- en DWA-leidingen
t.h.v. de N21/Stationsstraat (M)

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen2

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.1

0

overwelving enkel waar strikt
noodzakelijk (nl. enkel t.h.v. de
N21/Stationsstraat) (A)
vrijhouden van de oeverstroken (A)

-

natuurvriendelijke inrichting van de
te verleggen Leibeek en het
retentiebekken (A)

0 tot
+

voorzien van migratiemogelijkheden
voor fauna langsheen de waterloop
(A)
kwaliteitsvolle inrichting
‘kruispunten’ weg – waterloop (A)
FAUNA EN FLORA
Ecotoopinname en -creatie
-/--

Aansluiten op de natuurinrichting
voorzien in deelzone 5 van het
PRUP (M);
Gezien de vochtige gronden, is het
van belang maatregelen te nemen

0

-/--

Aansluiten op de natuurinrichting
voorzien in deelzone 5 van het
PRUP (M);

Idem als voor brug of tunnel
0

Gezien de vochtige gronden, is het
van belang maatregelen te nemen
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Aanlegfase

om bodemverstoring door machines
te beperken, in bijzonder bij
werkzaamheden ter hoogte van de
Leibeek (M);

om bodemverstoring door
machines te beperken, in bijzonder
bij werkzaamheden ter hoogte van
de Leibeek (M);

Gezien de kwetsbaarheid van
vegetaties in het voorjaar, is het
vermijden van werkzaamheden in
het voorjaar (1 maart tot 30 juni) in
de bossen met voorjaarsflora
belangrijk (ten noorden van de
spoorweg). Een gepaste fasering
van de werken is bijgevolg van
belang (M);

Gezien de kwetsbaarheid van
vegetaties in het voorjaar, is het
vermijden van werkzaamheden in
het voorjaar (1 maart tot 30 juni) in
de bossen met voorjaarsflora
belangrijk (ten noorden van de
spoorweg). Een gepaste fasering
van de werken is bijgevolg van
belang (M);

Vermijden van werfzones, tijdelijke
opslagplaatsen en dergelijke te
situeren in de waardevolle
bosbestanden en zone voor
verleggen van Leibeek (M);

Vermijden van werfzones, tijdelijke
opslagplaatsen en dergelijke te
situeren in de waardevolle
bosbestanden en zone voor
verleggen van Leibeek (M);

Voorafgaandelijke aanleg van
nieuwe vijvers of poelen. Bij
voorkeur aanleggen in een cluster
van poelen. Aanleg op
natuurtechnische wijze (M):

Voorafgaandelijke aanleg van
nieuwe vijvers of poelen. Bij
voorkeur aanleggen in een cluster
van poelen. Aanleg op
natuurtechnische wijze (M):

Natuurtechnische aanleg van het
bufferbekken (M);

Natuurtechnische aanleg van het
bufferbekken (M);

Natuurtechnische aanleg van de
Leibeek (M);

Natuurtechnische aanleg van de
Leibeek (M);

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen2

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling
na MM

Effectengroepen

Beoordeling

5.2.2.1
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Aanlegfase

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen2

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.1

Beperken van de dimensionering
van brughoofden zodat minder
ecotoopinname relevant is (M)
versnippering en barrièrewerking

vermijden van
vismigratieknelpunten (M)
-

verstoring
-

Ecotoopwijziging
hydrologie

door

wijziging

-/--

realiseren en inrichten van de
nieuwe bedding alvorens de
aantakking op de oude bedding te
realiseren (M)
Werken in de nazomer en najaar
ten noorden van de spoorweg; in de
zone ten zuiden van de spoorweg is
dit minder van toepassing (M)

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

0

0

Idem als voor brug of tunnel

Zie milderende maatregelen
discipline grond- en
oppervlaktewater (M);

Zie milderende maatregelen
discipline grond- en
oppervlaktewater (M);

Werken in de nazomer en najaar
ten noorden van de spoorweg; in de
zone ten zuiden van de spoorweg is
dit minder van toepassing (M);

Werken in de nazomer en najaar
ten noorden van de spoorweg; in
de zone ten zuiden van de
spoorweg is dit minder van
toepassing (M);

Technieken zodat
grondwaterstanddaling in Spitbos
en Schoonbroek max 0,05 m
bedraagt (M).

0

---

-

Technieken zodat
grondwaterstanddaling in Spitbos
en Schoonbroek max 0,05 m
bedraagt (M).
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verontreiniging

Toepassen van gepaste
voorzorgsmaatregelen en best
beschikbare technieken (M)
LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
0

Wijziging landschappelijke
structuren en relaties

-

Wijziging erfgoedwaarde
archeologie

--

Natuurvriendelijke aanleg en
landschappelijke inrichting van de
Leibeek (A)
werfzone maximaal te organiseren
ter hoogte van zones die in latere
fase van voorliggend project alsnog
ingenomen worden of ten westen
van het nieuwe tracé (in de ‘oksel’
tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’
N21) (A)
Volgende maatregelen kunnen
getroffen worden om de impact op
het archeologische erfgoed te
beperken (M):

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen2

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.1

0

-/0
-

-/0
--

werfzone maximaal te organiseren
ter hoogte van zones die in latere
fase van voorliggend project alsnog
ingenomen worden of ten westen
van het nieuwe tracé (in de ‘oksel’
tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’
N21) (A)

-/0
-

Idem als voor brug of tunnel

Volgende maatregelen kunnen
getroffen worden om de impact op
het archeologische erfgoed te
beperken (M):

Indien enkel ontbost dient te
worden en niet vergraven, is het
aanbevolen de bomen enkel te
kappen, niet te ontstronken. Dit
om mogelijke aanwezig erfgoed
te beschermen;

Indien enkel ontbost dient te
worden en niet vergraven, is het
aanbevolen de bomen enkel te
kappen, niet te ontstronken. Dit
om mogelijke aanwezig erfgoed
te beschermen;

Indien de bomen ontstronkt
moeten worden en de bodem

Indien de bomen ontstronkt
moeten worden en de bodem
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vergraven wordt is een
voorafgaande archeologische
onderzoek (zoals
proefsleuvenonderzoek)
aanbevolen om een evaluatie te
maken van de archeologische
potentie en om
ongedocumenteerd verlies van
archeologisch erfgoed te
voorkomen.
Wijziging perceptieve kenmerken
-/0
en belevingswaarde
MENS – RUIMTELIJKE ASPECTEN
Wijziging in ruimtegebruikfuncties

Wijziging ruimtelijke structuur,
samenhang en barrièrewerking

Wijziging ruimtelijke kwaliteit en
hinder
geluidshinder

--

-

--

/

-/0

Vergoeding voor inname van
woningen en tuinen. Bij voorkeur
begeleiden bij het zoeken naar een
nieuwe woonst (M)
veilige omleidingsweg voor
recreatief fietsverkeer voor
onderbreking van het fietspad ten
noorden van spoor (A)
maatregelen inzake het heien van
damplanken (zie discipline geluid)
(M)

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

vergraven wordt is een
voorafgaande archeologische
onderzoek (zoals
proefsleuvenonderzoek)
aanbevolen om een evaluatie te
maken van de archeologische
potentie en om
ongedocumenteerd verlies van
archeologisch erfgoed te
voorkomen.
Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen2

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.1

-

-/0

-/0
-

Bij de aanlegfase dient strikt
rekening gehouden te worden met
de ligging van aanwezige leidingen,
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Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen2

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling
na MM

Effectengroepen

Beoordeling

5.2.2.1

en dienen de nodige
veiligheidsaspecten nageleefd te
worden (M)
Aanbevelingen met betrekking tot
stofhinder tijdens de aanlegfase
zoals geformuleerd bij de discipline
lucht (A)
Maatregelen met betrekking tot
verontreinigingen tijdens de aanlegen exploitatiefase zoals
geformuleerd bij de disciplines
grondwater (A)
op projectniveau de nodige
maatregelen om hinder door de
organisatie van de werf te beperken
(A).
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Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen3

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.2

MOBILITEIT
Doorstroming

0/-

Bereikbaarheid
Verkeersveiligheid

+/++
+/++

Verkeersleefbaarheid

+/++

Parkeren

0/-

Promotie duurzame mobiliteit
(fiets, openbaar vervoer,…) (M)

0/-

Aanleg van de vrije busbaan (A)

+

/
inrichting van de ontsluitingsweg
van de pendelparking dient
uitgevoerd te worden met
aandacht voor de lokale
verkeersleefbaarheid en veiligheid
(M)

0/-

+/++
+/++

+/++
+/++

0

0/-

/

Promotie duurzame mobiliteit
(fiets, openbaar vervoer,…) (M)

0/-

Aanleg van de vrije busbaan (A)

+

+/++
+/++
inrichting van de ontsluitingsweg
van de pendelparking dient
uitgevoerd te worden met
aandacht voor de lokale
verkeersleefbaarheid en veiligheid
(M)

+/++
Aanpassen stationsomgeving
Wespelaar om verschuiving naar
station Haacht te voorkomen (M)

Idem als voor brug of tunnel

++
/
Idem als voor brug of tunnel

+/++

Idem als voor brug of tunnel
Aanpassen stationsomgeving
Wespelaar om verschuiving naar
station Haacht te voorkomen (M)

Uitbreiding van de
fietsstallingsplaatsen in de
toekomst (A)

Uitbreiding van de
fietsstallingsplaatsen in de
toekomst (A)

Handhaving van het vermijden van
parkeeroverlast in de omgeving
(A)

Handhaving van het vermijden
van parkeeroverlast in de
omgeving (A)

0

Idem als voor brug of tunnel

3 Bij de maatregel wordt vermeld of het over een milderende maatregel gaat (M) of aanbeveling (A)
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Exploitatiefase

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen3

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.2

GELUID
Effecten op omgevingsgeluid
t.h.v.
woningen in de Neerstraat
van 160 tot 192
woningen langs
provinciesteenweg van 6 tot
20 en van 3 tot 15
woningen langs
provinciesteenweg van 44 tot
54 – achterkant
LUCHT
luchtkwaliteit
NO2 Receptoren
1. Bosgebied ten noorden
spoorweg
2. Hoek spoorweg - N21
3. Neerstraat (oost)
4. Neerstraat (west)
5. Grote Baan 280
6. Grote Baan 306
7. Groenstraat x N21
8. Wespelaarsebaan x N21
9. Wespelaarsebaan x N21
10. Provinciesteenweg
Oudestraat west
11. Provinciesteenweg

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

Absorberend geluidsscherm of
gelijkwaardig ten zuiden van
omleidingsweg over 300 m (M)

--

Absorberend geluidsscherm (M)

--

--

++(+) ++(+)

-

Absorberend geluidsscherm of
gelijkwaardig ten zuiden van
omleidingsweg over 110 m (M)

-

Zie alternatief brug
0

0

+
0
0
0
0
0
0
0
0

+
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

-++(+)

-

Idem als voor brug of tunnel
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Exploitatiefase

Oudestraat oost
12. Groenstraat (160 m)
0
13. Provinciesteenweg x
++
spoorweg
Maximum Studiegebied
0
0
PM10
/
0
PM2,5
/
(1) harmoniseren verkeer
(2) schone voertuigen en milieutechnieken
(3) maatregelen ter voorkoming van hoge snelheden
(4) milieuvriendelijk rijgedrag

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen3

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.2

0
++
0
0
0

BODEM en GRONDWATER
Wijziging in grondwaterkwantiteit
en het bodemvochtregime

0/-,
-/--

Bodemzetting

0

het waterondoorlatend aanleggen
van het deel van het
retentiebekken (bodem en
wanden) dat onder de
grondwatertafel komt te liggen
en/of ligging uitstroomopening
bekken boven niveau
grondwatertafel in combinatie met
grotere oppervlakte retentiebekken
(M)
Monitoring grondwater dmv peilbuizen
(M).
/

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

-

0
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Exploitatiefase

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen3

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.2

OPPERVLAKTEWATER
Wijziging
oppervlaktewaterkwantiteit

--

goede inrichting van het
retentiebekken met
knijpconstructie opdat een
voldoende groot effectief
buffervolume beschikbaar zou zijn
(M)

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

Zie alternatief brug

Idem als voor brug of tunnel

-/0

maatregelen ter evenwaardige
compensatie van de inname en
het afsnijden van natuurlijke
komberging in het valleigebied van
de Leibeek (M)
Wijziging
oppervlaktewaterkwaliteit
-/0

voorzien van een KWS-afscheider
op de RWA-leidingen van de
nieuwe weginfrastructuur,
vooraleer geloosd wordt op het
retentiebekken (A)

0

FAUNA EN FLORA
Ecotoopinname en -creatie
-/-+
(ecot
oopc
reati
e)

natuurvriendelijke aanleg van de
Leibeek (M);
natuurvriendelijke aanleg van
bufferbekken (M);
voorafgaande creatie van
poelen(cluster) (M).

++

Herinrichten van een zone rond de
waterloop (A)
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- de koker voor de Leibeek onder de
N21 wordt aangelegd zodat hij kan
dienen als faunapassage voor
landdieren. Er moet dus ook een
droge passage in voorzien worden.

versnippering en barrièrewerking

Zie alternatief brug

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen3

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.2

Idem als voor brug of tunnel

overdimensioneren dwarsing
Leibeek zodat waterloop en –
indien mogelijk – de oevers niet
ondergroken worden. Indien de
oevers onderbroken worden:
faunarichel in de
overgedimensioneerde koker (M);

-

vermijden van constructies in de
waterloop die mogelijks
vismigratieknelpunten zouden
vormen (M);

+

hop-overs in functie van
vleermuizen en vogels (Volledig
gevulde geluidschermen kunnen
als hop-over functioneren) (M);
amfibieënoversteekplaatsen nabij
bufferbekken (M);
amfibieëntunnels/tunnels voor
kleine fauna bij aanleg N21
bij transparante geluidschermen
dienen voldoende visuele
elementen (vogelsilhouetten e.d.)
toegevoegd te worden (M).
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Verstoring
Geluidsverstoring
lichtverstoring

ifv geluidverstoring: zie discipline
geluid (M) evenwel opletten voor
weerkaatsing van het geluid naar
natuurgebied;

-/--

Ecotoopwijziging door wijziging
hydrologie

0

++
-

ifv geluidverstoring: zie discipline
geluid evenwel opletten voor
weerkaatsing van het geluid naar
natuurgebied (M);

beperken verlichting (in tijd en
ruimte) (M);

beperken verlichting (in tijd en
ruimte) (M);

aangepaste armaturen (M);

aangepaste armaturen (M);

‘bat lamp’; UV-vrije ledlamp (M);

‘bat lamp’; UV-vrije ledlamp (M);

scherpe afsnede van de lichtinval
(M)

scherpe afsnede van de lichtinval
(M)

verlichting die alleen aan gaat als
fietsers of voetgangers passeren
(A)

verlichting die alleen aan gaat als
fietsers of voetgangers passeren
(A)
Zie alternatief brug

zie discipline grondwater en
oppervlaktewater (M)

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen3

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.2

Idem als voor brug of tunnel
++
0

Idem als voor brug of tunnel

de waterloop wordt zo ondiep
mogelijk uitgegraven en met
voldoende verruwing (A);
-

een goede integratie van de
waterloop in de vallei en in het
omliggende alluviale bos door de
rand van de bedding gelijk te
leggen met maaiveld (A);

0

waterloop laten meanderen (A)
verontreiniging

0 tot
-

/

0 tot
-
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Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen3

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.2

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Wijziging landschappelijke
Zie aanlegfase
structuren en relaties
Wijziging erfgoedwaarde
Zie aanlegfase
Wijziging perceptieve kenmerken
landschappelijke en
en belevingswaarde
architectonisch kwalitatieve
inrichting van de brug met
aangepast kleur- en
materiaalgebruik en aangepaste
verlichting; geïntegreerd ontwerp
van brug en geluidschermen (M)
-/--

Idem als voor brug of tunnel

Rekening houden met de
principes zoals gehanteerd in de
lichtvisie voor primaire en
secundaire wegen (niet verlichten,
tenzij op locaties waar het moet –
mits flankerende maatregelen) (A)
-

-

-

Rekening houden met de
principes zoals gehanteerd in de
lichtvisie voor primaire en
secundaire wegen (niet verlichten,
tenzij op locaties waar het moet –
mits flankerende maatregelen) (A)
MENS – RUIMTELIJKE ASPECTEN
Wijziging in ruimtegebruik
Wijziging ruimtelijke structuur,
samenhang en barrièrewerking
Geluidshinder
woningen langs N21 tussen
de op- en afritten van het
nieuwe tracé
woningen in Neerstraat en

Zie aanlegfase
+

/

+

Zie alternatief brug

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

++

--/---

absorberend geluidsscherm van 3
m ten zuiden van omleidingsweg

++

++

-

--

absorberend geluidsscherm van 3
m ten zuiden van omleidingsweg
over 110 m (M)

++

-
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achterkant van woningen 44
-45 langs N21. Evenals
toekomstige woningen ter
hoogte van het woonperron
in het PRUP

-

-

over 300 m (M)
absorberend geluidsscherm van 3
m ten noorden van de spoorlijn ten
westen van het tracé (ca. 120 m)
(M)

Wijziging ruimtelijke kwaliteit

Idem als voor brug of tunnel

woningen langs N21 tussen
de op- en afritten van het
nieuwe tracé

++

woningen in Neerstraat en
achterkant van woningen 44
-45 langs N21. Evenals
toekomstige woningen ter
hoogte van het woonperron
in het PRUP

-/--

Lichthinder

Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

++

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling

++

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen3

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling

Effectengroepen

Beoordeling
na MM

5.2.2.2

-/--

Groene inrichting geluidscherm
(maatregel ifv geluidshinder) als
visuele buffering naar de
omwonenden (M)
Rekening houden met de
principes zoals gehanteerd in de
lichtvisie voor primaire en
secundaire wegen (niet verlichten,
tenzij op locaties waar het moet –
mits flankerende maatregelen) (A)
- verlichtingsarmaturen met maximaal
neerwaarts gerichte lichtbundel en
minimale ‘light upward ratio’, goed
afgeschermde armaturen (full cutoff
met OV-reflector binnenwerk) en
goede plaatsing (M);
- doordachte hoogte van de armatuur
(zo laag mogelijk) (M)

++

-/0

Groene inrichting geluidscherm
(maatregel ifv geluidshinder) als
visuele buffering naar de
omwonenden (M)
Rekening houden met de
principes zoals gehanteerd in de
lichtvisie voor primaire en
secundaire wegen (niet verlichten,
tenzij op locaties waar het moet –
mits flankerende maatregelen) (A)

0

Nvt

Idem als voor brug of tunnel
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Milderende
maatregelen en
aanbevelingen

Beoordeling
na MM

Beoordeling

Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Alternatief met tram
Beoordeling
na MM

Milderende maatregelen en
aanbevelingen3

Alternatief tunnel
Beoordeling

Alternatief brug
Beoordeling
na MM

Effectengroepen

Beoordeling

5.2.2.2

- juiste verllichtingssterkte (M);
- verlichting afstemmen op gebruik van
de weg: dimmen bij uren dat de weg
minder gebruikt wordt (M);
- Meer en een betere kwaliteit van
wegmarkeringen (M);
- Meer en een betere kwaliteit van
weggeleidingselementen, zoals
reflectoren en/of LED indicatoren (M);
- Een goed onderhoud en herstelling
van die wegmarkeringen en
reflectoren (M)
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5.2.3

Overzicht van de voorgestelde milderende maatregelen en
aanbevelingen op projectniveau

In wat volgt worden de principes van milderende maatregelen en
aanbevelingen zoals die vanuit de milieueffectenbeoordeling worden
voorgesteld, weergegeven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
de aanbevelingen en milderende maatregelen voor de aanlegfase en de
exploitatiefase. Verder wordt aangegeven hoe deze maatregelen vertaald
kunnen worden in het verdere realisatietraject. Voor een gedetailleerde
beschrijving van de milderende maatregelen en aanbevelingen wordt
verwezen naar de desbetreffende discipline. Bij de doorvertaling van
maatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen:
Aspecten aan te vullen/op te nemen in het technisch ontwerp,
Specifieke randvoorwaarden voor het uitvoeringsbestek,
Overige beleidsinstrumenten.
Verder wordt ook aangegeven wie verantwoordelijk wordt geacht voor de
uitvoering van de maatregel.

Vanuit de milieubeoordeling wordt het belang benadrukt van de richtlijnen
voor de inrichting van de werfzone, de voorstellen inzake good practice en
de minder hinder maatregelen.
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Aanlegfase

Milderende maatregelen en aanbevelingen
Beschrijving
Lokale wegennet zoveel als mogelijk vermijden
Vrachtverkeer indien mogelijk vermijden tijdens de
spitsuren
Promotie voor duurzame vervoersmodi al tijdens de
werken

Vertaling
Aanbeveling

Milderende
maatregel

Technisch
ontwerp

X
X

Uitvoering
Uitvoeringsbestek
X
X

X

Maatregelen inzake geluid en trillingen met betrekking
tot het heien van damplanken
Beperken van de stofontwikkeling en voorkomen van
verspreiding van stof (afdekken van stuivende
oppervlakten en/of gebouwen met een dekzeil,
bevochtigen van droge materialen, stoffige
toegangswegen borstelen en/of bevochtigen, …)

Overig
instrument

Initiatiefnemer

Andere

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

werfzones en werfwegen maximaal voorzien ter
hoogte van reeds antropogeen verstoorde bodems
en/of bodems die in een latere fase van het project
ingenomen zullen worden en indien dit niet volstaat
dan rijplaten voorzien

X

X

X

maximaal hergebruik van de uitgegraven gronden
conform de vigerende wetgeving (kwaliteit)
het zorgvuldig afgraven en hergebruik van de toplaag
op de oevers, taluds en restzones

X

X

X

X

X

X

X

de vergraven (gestockeerde) gronden nat te houden

X

X

X

X

het realiseren van een snelle begroeiing van de
oevers en taluds van het retentiebekken en de taluds
van de nieuwe wegenis

X

X

X

maatregelen bij het uitvoeren van bemaling, opdat de
invloedssfeer van bemaling maximaal beperkt wordt

X

X

X

Monitoring van het grondwater
monitoring van het opgepompte bemalingswater door

X
X

X
X

X
X

X
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5.2.3.1

Aanlegfase

Milderende maatregelen en aanbevelingen
Beschrijving
de kwaliteit van dit bemalingswater periodiek te
controleren op de in het verleden vastgestelde
verdachte stoffen
een goede afstemming van het profiel van de verlegde
Leibeek op het bestaande profiel
toepassen van de nodige veiligheidsvoorschriften
(bewaren van voldoende afstand, voorzien van dikkere
wegkoffer, voorzien van versteviging rondom de
leiding, …) en eventuele verlegging van de bestaande
RWA- en DWA-leidingen t.h.v. de N21/Stationsstraat
overwelving enkel waar strikt noodzakelijk (nl. enkel
t.h.v. de N21/Stationsstraat)
vrijhouden van de oeverstroken

Vertaling
Aanbeveling

Uitvoering

Milderende
maatregel

Technisch
ontwerp

Uitvoeringsbestek

Overig
instrument

Initiatiefnemer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

voorzien van migratiemogelijkheden voor fauna
langsheen de waterloop

X

X

X

X

kwaliteitsvolle inrichting ‘kruispunten’ weg – waterloop

X

X

X

X

X

X

natuurvriendelijke inrichting van de te verleggen
Leibeek en het retentiebekken

Gezien de kwetsbaarheid van vegetaties in het
voorjaar, is het vermijden van werkzaamheden in het
voorjaar (1 maart tot 30 juni) in de bossen met
voorjaarsflora belangrijk (ten noorden van de
spoorweg). Een gepaste fasering van de werken is
bijgevolg van belang

X

Beperken van de dimensionering van brughoofden
zodat minder ecotoopinname relevant is

X

vermijden van vismigratieknelpunt

X

realiseren en inrichten van de nieuwe bedding

X

X

X

X
X

Andere

X
X

X

X

X
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5.2.3.1

Aanlegfase

Milderende maatregelen en aanbevelingen
Beschrijving

Vertaling
Aanbeveling

Milderende
maatregel

Technisch
ontwerp

Uitvoering
Uitvoeringsbestek

Overig
instrument

Initiatiefnemer

Andere

alvorens de aantakking op de oude bedding te
realiseren
Maatregelen ten aanzien van archeologie

X

X

X

Indien mogelijk bomen enkel kappen, niet
ontstronken
voorafgaande archeologische vooronderzoek
daar waar vergraven wordt thv niet of weinig
verstoorde bodem
Vergoeding voor inname van woningen en tuinen. Bij
voorkeur begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe
woonst
veilige omleidingsweg voor recreatief fietsverkeer voor
onderbreking van het fietspad ten noorden van spoor

X

X

Naleven van de veiligheidsaspecten en de ligging van
aanwezige leidingen
op projectniveau de nodige maatregelen om hinder
door de organisatie van de werf te beperken

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5.2.3.2

Exploitatiefase

Milderende maatregelen en aanbevelingen
Beschrijving
Promotie duurzame mobiliteit (fiets, openbaar
vervoer
Aanleg van de vrije busbaan
inrichting van de ontsluitingsweg van de
pendelparking met aandacht voor de lokale
verkeersleefbaarheid en veiligheid
Aanpassen stationsomgeving Wespelaar om
verschuiving naar station Haacht te voorkomen
Uitbreiding van de fietsstallingsplaatsen in de
toekomst
Handhaving van het vermijden van
parkeeroverlast in de omgeving
Absorberend geluidsscherm met vermijden van
weerkaatsing geluid richting natuurgebied
Bij voorkeur volledig gevulde geluidschermen aan
beide zijden van de brug. Geïntegreerd
architecturaal ontwerp van brug en
geluidsschermen.
Indien transparante geluidschermen: voldoende
visuele elementen (vogelsilhouetten e.d.)
Beperken van luchtverontreiniging tgv
gegenereerde verkeer door:

Vertaling
Aanbeveling

Milderende
maatregel
X

X
X

Uitvoering

Technisch ontwerp

Overig instrument
X

X
x

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

Andere
X

X
X

X

X

Initiatiefnemer

X

harmoniseren verkeer
schone voertuigen en milieutechnieken
maatregelen ter voorkoming van hoge
snelheden
milieuvriendelijk rijgedrag
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het waterondoorlatend aanleggen van het deel
van het retentiebekken (bodem en wanden) dat
onder de grondwatertafel komt te liggen en/of
ligging uitstroomopening bekken boven niveau
grondwatertafel in combinatie met grotere
oppervlakte retentiebekken

X

X

Monitoring grondwater dmv peilbuizen (M).
goede inrichting van het retentiebekken met
knijpconstructie opdat een effectief buffervolume
beschikbaar zou zijn

X
X

X

X
X

maatregelen ter mildering van de inname en het
afsnijden van natuurlijke komberging in het
valleigebied van de Leibeek

X

X

X

voorzien van een KWS-afscheider op de RWAleidingen van de nieuwe weginfrastructuur,
vooraleer geloosd wordt op het retentiebekken

X

natuurvriendelijke inrichting van de te verleggen
Leibeek en het bufferbekken
voorafgaande creatie van poelen(cluster)
Maatregelen om de bestaande barrière van de
N21 t.a.v. de Leibeek aan te pakken; de koker
voor de Leibeek onder de N21 wordt aangelegd
zodat hij kan dienen als faunapassage voor
landdieren. Er moet dus ook een droge passage in
voorzien worden.
hop-overs in functie van vleermuizen en vogels
amfibieënoversteekplaatsen nabij bufferbekken
Rekening houden met de principes zoals
gehanteerd in de lichtvisie voor primaire en
secundaire wegen
Maatregelen ifv lichthinder ten aanzien van
vleermuizen

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

X
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Aanbevelingen ifv ecotoopwijziging door
hydrologie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- doordachte hoogte van de armatuur (zo laag
mogelijk ifv vermijden strooilicht)
- juiste verllichtingssterkte;
- verlichting afstemmen op gebruik van de weg:
dimmen bij uren dat de weg minder gebruikt wordt

X

X

X

X
X

X
X

X
X

- Meer en een betere kwaliteit van
wegmarkeringen en weggeleidingselementen
- Een goed onderhoud en herstelling van die
wegmarkeringen en reflectoren.

X

X

X

de waterloop wordt zo ondiep mogelijk
uitgegraven en met voldoende verruwing
een goede integratie van de waterloop in
de vallei en in het omliggende alluviale bos
door de rand van de bedding gelijk te
leggen met maaiveld
waterloop laten meanderen
architectonisch kwalitatieve inrichting van de brug
met aangepast kleur- en materiaalgebruik en
aangepaste verlichting: geïntegreerd ontwerp van
brug en geluidschermen
Groene inrichting geluidscherm (maatregel ifv
geluidshinder) als visuele buffering naar de
omwonenden
- verlichtingsarmaturen met maximaal neerwaarts
gerichte lichtbundel en minimale ‘light upward
ratio’, goed afgeschermde armaturen (full cutoff
met OV-reflector binnenwerk) en goede plaatsing

X

X

X

X

X
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5.2.4

Leemten in de kennis

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

Monitoring van het opgepompte bemalingswater door de kwaliteit van
dit bemalingswater periodiek te controleren op de in het verleden
vastgestelde verdachte stoffen.
monitoren van het grondwaterpeil via peilbuizen, zowel tijdens de
werken als in exploitatiefase.
Monitoring parkeerbehoefte voor fietsen.

Impact van geluidsverstoring op andere diersoortengroepen dan avifauna.
Zo zijn er aanwijzingen dat er ook effecten op vleermuizen kunnen zijn, al
is hier weinig onderzoek van beschikbaar.
Op dit moment is er nog geen concreet ontwerp van de brug/tunnel
gekend inzake architecturale uitwerking. Bijgevolg kan dit niet in detail
beoordeeld worden. De kwaliteit hiervan zal bijgevolg in de fase van de
stedenbouwkundige vergunning moeten beoordeeld worden.

5.2.5

Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie

Permanente monitoring parkeerbehoefte fietsverkeer pendelparking
stationsomgeving Haacht. Bij voltallige bezetting kan een uitbreiding
van het aanbod overwogen worden. Handhaving van het vermijden
van parkeeroverlast in de omgevende straten.
Een permanente monitoring en evaluatie van de verkeersstromen, van
het aantal ongevallen en van eventuele sluiproutes binnen het
studiegebied wordt aanbevolen (bijvoorbeeld op de rotonde Zoellaan x
Jennekensstraat).
Controlemetingen bij heiwerkzaamheden.
Gedetailleerde geluidstudie bij verder uitwerking van het project.
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5.3

Cumulatieve effecten

Cumulatieve effecten op vlak van mobiliteit zullen niet ontstaan. Zowel
het voorliggende plan als het project leiden tot beperkte mobiliteitsimpact.
ER kan aangenomen worden dat er geen relevante bijkomende
verkeersimpact ontstaat door de ontwikkeling van het plan.
Ten aanzien van het aspect geluid blijken eveneens geen cumulatieve
effecten te verwachten. Dit gezien het plan leidt tot een zeer beperkte
geluidsimpact. De geluidsimpact door het project dient door de
aangehaalde milderende maatregelen beperkt te worden.
Voor de discipline lucht is enkel de ontwikkeling van het project relevant.
Cumulatieve effecten zijn dan ook niet van toepassing.
Aangezien de effecten voor de disciplines bodem en grondwater
hoofdzakelijk zeer lokale effecten betreffen, zullen deze geen aanleiding
geven tot cumulatieve effecten. Bemaling vormt hierop echter een
uitzondering indien deze gelijktijdig voor het plan en project uitgevoerd
worden. Er vanuitgaand dat voldoende technische maatregelen genomen
worden om de bemalingsinvloed te beperkten (zie milderende
maatregelen), kunnen cumulatieve effecten vermeden worden.
Cumulatieve effecten met betrekking tot toename afstromend hemelwater
ten gevolge van de toename in verharde oppervlakte worden ondervangen
doordat voldaan dient te worden aan de vigerende wetgeving.
Vanuit de discipline fauna en flora worden cumulatieve effecten
vastgesteld van het project met de ontwikkeling van deelzone 2 en
deelzone 5 van het PRUP Stationsomgeving Haacht. Deelzone 3 en 4
leiden niet tot cumulatieve effecten voor deze discipline, gezien deze zich
situeren in een gebied bepaald door bebouwing, infrastructuren en
bedrijvigheid en deze geen ruimtelijk-ecologische relatie kennen tot de
natuurzones van de Leibeekvallei.

Cumulatieve effecten op vlak van ecotoopinname en –creatie zijn
reeds bij de effectbeoordeling op plan- en projectniveau meegenomen.
Dit gezien er een sterke overlap van ecotoopinname van deelzone 2
van het PRUP en het project is en gezien deze ecotoopinname niet los
gezien kan worden van de ecotoopcreatie die ontstaat, o.m. door
deelplan 5.
Voor wat betreft de effectengroepen versnippering, verstoring en
verontreiniging is de impact die ontstaat door het plan verwaarloosbaar
en ontstaan aldus geen duidelijke cumulatieve effecten.
Ecotoopwijziging door verdroging bij toepassing van bronbemaling bij
zowel plan (vb. realisatie ondergrondse zones) en project, zou in
principe tot cumulatieve impact kunnen leiden in de zeer
verdroginggevoelige ecotopen van de Leibeekvallei. Echter door de
vooropgestelde milderende maatregelen, waarbij de maximale
grondwaterstandswijzigingen in de kwetsbare gebieden slechts 0.05m
mag bedragen, wordt een cumulatieve impact uitgesloten.
Wat betreft de discipline landschap worden er weinig bijkomende
cumulatieve effecten verwacht ten gevolge van de geplande ontwikkeling.
De inrichting van een brug of tunnel zorgt voor een duidelijkere scheiding
tussen de bebouwde stationsomgeving en het noordelijke valleigebied, en
de herinrichting van de stationsomgeving zorgt voor een verdichting en
opwaardering van de bestaande infrastructuur en stationsomgeving. De
versnippering van het valleigebied ten gevolge van de brug of tunnel wordt
gedeeltelijk weggewerkt door invulling van deze restzone. De cumulatieve
impact op de landschappelijke structuur en relaties zal bijgevolg
verwaarloosbaar zijn. Op vlak van wijziging erfgoedwaarde worden er
geen cumulatieve effecten verwacht. Ook op vlak van perceptieve
kenmerken en belevingswaarde worden er geen belangrijke cumulatieve
effecten verwacht. De belangrijkste impact naar het omringende landschap
wordt verwacht van voor het brugalternatief. De overige ontwikkelingen
sluiten aan bij de bebouwde omgeving.
Vanuit de discipline mens – ruimtelijke aspecten worden er beperkte
cumulatieve effecten verwacht. Op vlak van wijziging ruimtegebruik en
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ruimtelijke structuur en barrièrewerking worden er geen cumulatieve
effecten verwacht. In deelzone 2 van PRUP wordt een woonperron
voorzien, door de inrichting van een brug/tunnel zal enerzijds de
woonkwaliteit langs de N21 tussen de aansluitingen van dit nieuwe tracé
verbeteren. Anderzijds zal de inrichting van de brug/tunnel bijkomende
hinder voor deze nieuwe woningen met zich meebrengen. Echter door de
vooropgestelde milderende maatregelen, (groene) inrichting absorberend
geluidsscherm, worden deze effecten geminimaliseerd. Daarnaast kan
wordne aanbevolen om maatregelen inzake akoestische isolatie voor
nieuw te bouwen woningen in de stedenbouwkundige voorschriften van
het PRUP opnemen.

Op vlak van verstoring door licht, geluid en beweging geldt dat de huidige
situatie in de Leibeekvallei en het Spitbos ter hoogte van en nabij het
plan/projectgebied reeds suboptimaal is door de aanwezigheid van de
spoorinfrastructuur, verkeer op de N21 en de reeds aanwezige parking.
Het plan, maar ook de uitvoeringsfase van het project, hebben t.o.v. de
huidige situatie daarom slechts een beperkte impact. Echter, bij exploitatie
van het nieuwe N21-tracé in brug ontstaat een verslechtering van het
geluidklimaat in het VEN-gebied. Bij het nieuwe tracé in tunnel verbetert
het geluidklimaat in het VEN-gebied. In de discipline geluid wordt
aangegeven dat het al dan niet integreren van de tram geen significant
verschil uitmaakt.

5.4

Ecotoopwijziging door verontreiniging wordt niet voorzien voor het plan, en
slechts beperkt bij exploitatie van het project. Dit aangezien er geen impact
zal zijn waar het project zich situeert ter hoogte van bestaande wegenis,
en langs de nieuw aan te leggen weggedeelten de impactzone met
waardevolle ecotopen die een negatieve invloed kunnen ondervinden, erg
beperkt is.

5.4.1

Verscherpte natuurtoets
Algemene conclusies – impactbeoordeling

Zowel door het plan als door het project ontstaat inname van ecotopen
binnen het GEN ‘De Vallei van de Leibeek tussen Boortmeerbeek en
Wespelaar. Het gaat deels om waardevolle, goed ontwikkelde alluviale
bosvegetaties. Daarnaast is er sprake van inname van vegetaties met
verbod op wijziging en van bosvegetaties. Eveneens voorziet het plan in
planologische compensatie voor inname van VEN en in realisatie van
VEN, maar ook in het verleggen van de Leibeek wat een opportuniteit tot
ecotoopcreatie vormt.
Versnippering door het plan leidt niet tot een verder onder druk zetten van
de bovenlokale groenstructuur van de Leibeekvallei. Niettemin vormen
deze ontwikkelingen ter hoogte van de N21 een opportuniteit tot
ontsnippering. Het project houdt tijdens de werken kans in op een tijdelijke
versnippering van de Leibeek bij het verleggen van deze beek. Na
realisatie betekent het verleggen van de Leibeek versterking van de
ecologische continuïteit van het valleigebied.
Door het nieuwe tracé van de N21 zal de zone die binnen dit tracé gelegen
is afgesneden worden.

Binnen de potentiële invloedssfeer van bemaling (uitvoeringsfase van
project) komen erg waardevolle en verdroginggevoelige ecotopen voor. Bij
de brugvariant is de impact duidelijk beperkter dan bij de tunnelvariant.
Door geschikte uitvoeringstechnieken (zie mitigerende of milderende
maatregelen) kan dit grotendeels ondervangen worden.
Afhankelijk van de situering en de omvang van de werfzone, kan deze
leiden tot bijkomende milieueffecten, vnl. op vlak van ecotoopinname en
verstoring.
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5.4.2

Mitigerende of milderende maatregelen en randvoorwaarden
die meegenomen worden in het plan en project

Er dient gewezen te worden op de relevante bepalingen van het
Bosdecreet bij ontbossing. Er wordt aanbevolen om de ontbossing te
compenseren in natura.
Het plan voorziet in compensatie van de ingenomen oppervlakte VEN door
enerzijds realisatie van VEN (aansluitend op de parking en ter hoogte van
de hondenclub) en anderzijds planologische compensatie. Hiertoe werd
deelzone 5 afgebakend.
Als milderende maatregel wordt verder binnen het MER vermeld:
Gezien de vochtige gronden, is het van belang maatregelen te nemen
om bodemverstoring door machines te beperken, in bijzonder bij
werkzaamheden in de vallei en de bossen ten noorden van de
spoorweg.
Gezien de kwetsbaarheid van vegetaties in het voorjaar (1 maart tot 30
juni), is het vermijden van werkzaamheden in het voorjaar in de bossen
met voorjaarsflora belangrijk (ten noorden van de spoorweg). Een
gepaste fasering van de werken is voor dit project bijgevolg van belang.
Vermijden van werfzones, tijdelijke opslagplaatsen en dergelijke te
situeren in de waardevolle bosbestanden en zone voor verleggen van
Leibeek.
Boscompensatie (factor 3) in natura;
Monitoring grondwaterpeilen bij aanleg en exploitatie;
Voorafgaandelijke4 aanleg van nieuwe vijvers of poelen, echter buiten
de boszones met waardevolle en kwetsbare (kruid)vegetatie (om
bijkomende ecotoopinname te vermijden). Potentieel geschikte locaties
zijn het deel van de pendelparking dat afgegraven wordt of het
bijkomend stuk VEN aan oostzijde van de N21 (zie plan-niveau,
4

deelzone 5). Het bufferbekken kan niet beschouwd worden als een van
deze poelen, gezien de kwaliteit van het water in dit bekken door
afvloei van water van de pendelparking suboptimaal zal zijn. Bij
voorkeur aanleggen in een cluster van poelen. Aanleg op
natuurtechnische wijze.
Natuurtechnische aanleg van het bufferbekken. (Opmerking: dit
bufferbekken mag niet aanzien worden als milderende maatregel voor
de inname van de waardevolle vijver; zie hoger).
Natuurtechnische aanleg van de Leibeek, o.m. met eventuele aanleg
van plas-drasberm, met fauna-uitstapplaatsen, indien mogelijk
vermijden van oeverversteviging.
het opnemen van ontsnipperende maatregelen, vb. “hop-over”
vermijden van het ontstaan van een vismigratieknelpunt op de Leibeek
realiseren en inrichten van de nieuwe bedding alvorens de aantakking
op de oude bedding te realiseren
uitvoering van de werken in de leibeekvallei (vnl. verleggen Leibeek en
aanleg bufferbekken, maar ook realisatie noordelijke brughoofd of
tunnelmond) bij voorkeur in de nazomer en bijgevolg buiten het
broedseizoen en paaiseizoen van amfibieën
Overdimensioneren van de dwarsing van de Leibeek (koker) zodat de
waterloop en – indien mogelijk- zijn oevers niet onderbroken worden.
Indien het niet mogelijk blijkt om de dwarsing te realiseren zodat de
oevers van de beek niet onderbroken worden, is een faunarichel in de
koker nodig;
vermijden van constructies in de waterloop die mogelijks
vismigratieknelpunten zouden vormen (bodempeil van de koker is van
belang!).
amfibieëntunnels/tunnels voor kleine fauna bij aanleg N21 Om impact
door bemaling op de kwetsbare en (grond)watergevoelige vegetaties
ten noorden van de spoorlijn te vermijden, is het van belang bemaling
in deze zone in het voorjaar te vermijden. Dat is de periode dat de
grondwaterstanden het hoogst zijn en voor deze vegetaties de
gevoeligste periode.

Voor inname van de vijver
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Uitvoeringstechnieken zodat de grondwaterstandverlaging in het
Spitbos en in het Schoonbroek maximaal 0,05 m bedraagt. Deze
grondwaterstandverlaging valt binnen de natuurlijke fluctuaties van het
grondwaterpeil.
Geluiddschermen zoals voorgesteld in de discipline geluid
De lichthinder voor vleermuizen kan aanzienlijk worden beperkt door de
toepassing van amberkleurig UV-vrije ledlampen (de bat-lamp), lagere
lichtmasten en een scherpe afsnede van de lichtinval (ledlampen
hebben een scherpe cut-off). Het kleurspectrum van de amber ledlamp
blijkt lichtgevoelige vleermuizen niet te verstoren, terwijl ‘groen’ licht en
wit licht duidelijk verstorend werken. Lichtmasten worden enkel
geplaatst waar dit vanuit veiligheidsstandpunt noodzakelijk is. De
masten zijn niet hoger dan zes meter en de lichtval wordt scherp naar
beneden afgesneden.
Het MER stelt de inplanting van de werkzone voor buiten gebieden die een
biologische waarde herbergen of die functioneren binnen het
valleisysteem. Zo worden ook de meest gevoelige zones voor verstoring
vermeden.

5.4.3

Effectbeoordeling ten aanzien van VEN en natuurreservaat

Volgens art. 26 bis van het Natuurdecreet mag de overheid geen
toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare
en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.
De effectbeoordeling ten aanzien van VEN en natuurreservaat op
planniveau besluit tot beperkte effecten. Op vlak van ecotoopinname
wordt op planniveau besloten tot een matig negatief effect. Op vlak van
verstoring geldt beperkte impact (verwaarloosbaar tot matig negatief
effect). Ook versnippering, ecotoopwijziging door verontreiniging en
door wijziging van de hydrologie worden, verwaarloosbaar geacht.
Rekening houdend met de voorziene milderende maatregelen en
rekening houdend met de bijkomende VEN-afbakeningen en VEN-

realisatie in kader van het PRUP, stelt de effectbeoordeling ten aanzien
van VEN en natuurreservaat op projectniveau voor de aanlegfase een
beperkte impact vast. Deze gaat van verwaarloosbaar voor de
effectengroepen ecotoopinname, versnippering, verstoring en
vervuiling tot verwaarloosbaar tot matig negatief besluit voor de
effectengroep wijziging door wijziging van de hydrologie. Door de
gepaste situering van de werfzone wordt inname van ecotopen en
verstoring door de werf herleid tot verwaarloosbaar tot matig negatief.
Rekening houdend met de voorziene milderende maatregelen, stelt de
effectbeoordeling ten aanzien van VEN en natuurreservaat op
projectniveau voor de exploitatiefase eveneens een beperkte impact
vast. Een positief effect gaat uit van ecotoopcreatie en van
ontsnippering. Bij de tunnelvariant verbetert het verstoringklimaat, wat
significant positief is. Geluidsverstoring bij de brugvariant is matig
negatief. Ook verontreiniging bij ingebruikname van de nieuwe wegenis
is matig negatief. Op vlak van wijziging van ecotopen door wijziging van
de hydrologie is de impact verwaarloosbaar.
Het voorliggende project ligt binnen het visiegebied van het erkend
natuurreservaat. De infrastructuurontwikkelingen impliceren dan ook
dat de doelstellingen voor de betrokken zone zoals beschreven voor dit
visiegebied niet gerealiseerd kunnen worden. Het gaat echter over een
beperkte zone aan de rand van dit visiegebied. Door de milderende
maatregelen die hoger vermeld zijn, wordt een impact op de
doelsoorten(groepen) van het visiegebied vermeden.
Er kan dan ook besloten worden dat mits het nemen van de opgesomde
milderende maatregelen er geen significante onvermijdbare en
onherstelbare schade aan de natuur in het VEN optreedt.
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5.4.4

Effectbeoordeling ten aanzien van beschermde habitats en
soorten

In de Leibeek werd Bermpje reeds vastgesteld. Een verdere verspreiding
van deze soort in de beek kan verwacht worden bij verdere verbetering
van de waterkwaliteit. Negatieve impact op deze soort wordt vermeden
door de voorziene milderende maatregelen. Een positieve impact kan
ontstaan indien door het verleggen van de Leibeek betere habitatkwaliteit
gerealiseerd wordt. De beek zal bovendien maar 1 keer meer gedwarst
worden door de N21, i.p.v. de huidige 2 keren.
Aangezien vleermuizen in het gebied voorkomen, en doelsoorten zijn in
het nabijgelegen erkend natuurreservaat, is het van groot belang om
rekening te houden met verstorende impact door verlichting op deze
soorten. Door de vooropgestelde milderende maatregelen, en gezien
aansluiting op bestaande infrastructuren, is de impact op deze
soortengroep beperkt.
De inname van de poel door het nieuwe N21-tracé betekent inname van
een voortplantingsbiotoop van amfibieën. Door de voorafgaandelijke
aanleg van nieuwe poelen wordt deze inname gecompenseerd en wordt
impact op deze dieren beperkt.
Aangezien amfibieën in het projectgebied voorkomen, kan aangenomen
worden dat de nieuw gecreëerde waterlichamen biotopen zullen vormen
die door deze diersoorten gebruikt zal worden. Gezien amfibieën trekken
van hun landbiotopen naar hun waterbiotopen, zullen deze vermoedelijk
de N21 dwarsen. De ‘nieuwe’ N21 vormt hierbij door zijn aanleg in brug of
tunnel niet zozeer een probleem, echter gaat het om de ‘oude’ N21.
Verhoogde mortaliteit wordt vermeden door de milderende maatregel mbt
monitoring en – indien nodig – nemen van ontsnipperende maatregelen.
Er kan dan ook besloten worden dat de effectbeoordeling ten aanzien van
beschermde soorten beperkt negatieve effecten vaststelt. Mits het nemen

van de opgesomde milderende maatregelen is er geen significante
onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur.

5.4.5

Beschrijving van onzekerheden wegens lacunes in
(wetenschappelijke) informatie

Er zijn geen directe onzekerheden of lacunes in de kennis om dit project
objectief te kunnen beoordelen.

5.5

Elementen voor de watertoets

Uit de disciplines bodem, grondwater en oppervlaktewater blijkt dat met de
ontwikkeling van het voorliggend project verwaarloosbaar tot matig
negatieve (0/-) tot significant tot zeer significant (--/---) negatieve effecten
ten aanzien van het watersysteem kunnen optreden en dit in hoofdzaak
ten gevolge van:
verlegging van de Leibeek met dwarsing van bestaande leidingen (o.a.
DWA- en RWA-leidingen) ter hoogte van de N21/Stationsstraat
verlies van komberging in de vallei van de Leibeek door directe inname
((ca. 0,5 ha of 1.670 m³ ) en afsnijding van de waterloop (ca. 0,7 ha of
2.460 m³)
beperkte bijkomende verharde oppervlakte (ca. 1,1 ha), hetgeen
resulteert in verdroging - lokaal geen infiltratie (grondwater) en een
verhoogde afvoer afstromend hemelwater, dewelke potentieel licht
verontreinigd is (oppervlaktewater)
potentieel drainerend effect van het retentiebekken
beperkte en (zeer) lokale verstoring van de grondwaterstroming t.h.v.
de tunnels
het uitvoeren van bemaling bij de aanleg van de tunnels: tijdelijke en
lokale verdroging van de grondwatertafel (beperkt effect) en potentiële
verspreiding van bestaande verontreinigingen
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Binnen deze disciplines werden de onderstaande aanbevelingen (A) en
milderende maatregelen (M) vooropgesteld:
het waterondoorlatend aanleggen van het deel van het retentiebekken
(bodem en wanden) dat onder de grondwatertafel komt te liggen om
een drainerend effect te voorkomen of een hoger niveau van de
knijpopening (boven niveau grondwatertafel) in combinatie met een
grotere oppervlakte van het retentiebekken (M)
maatregelen bij het uitvoeren van bronbemaling, opdat de
invloedssfeer van bronbemaling maximaal beperkt wordt: zoals bvb.
het werken met voldoende diepe slibwanden (M)
monitoren van het grondwaterpeil via peilbuizen, zowel tijdens de
werken als in exploitatiefase (M)monitoring van het opgepompte
bemalingswater door de kwaliteit van dit bemalingswater periodiek te
controleren op de in het verleden vastgestelde verdachte stoffen (M)
een goede afstemming van het profiel van de verlegde Leibeek op het
bestaande profiel, een smaller profiel of inbuizing zal namelijk
resulteren in een opstuwing van de waterloop (M)
toepassen van de nodige veiligheidsvoorschriften (bewaren van
voldoende afstand, voorzien van dikkere wegkoffer, voorzien van
versteviging rondom de leiding, …) en eventuele verlegging van de
bestaande RWA- en DWA-leidingen t.h.v. de N21/Stationsstraat (M)
goede inrichting van het retentiebekken met knijpconstructie opdat een
effectief buffervolume beschikbaar zou zijn (M)
maatregelen ter mildering en effectieve compensatie van de inname en
het afsnijden van natuurlijke komberging in het valleigebied van de
Leibeek (M):
alternatieve inrichting waarbij de omvang van het verlies aan
komberging ingeperkt wordt, bvb. door de brugvariant: brug volledig
op pijlers te voorzien5 of

5

compensatie van de ingenomen komberging binnen het valleigebied
van de Leibeek:
Het voorliggend project houdt een verlies van 1,2 ha of ca. 4130
m³ aan komberging in (ca. 0,5 ha of 1.670 m³ door directe inname
en ca. 0,7 ha of 2.460 m³ door afsnijding van de waterloop)
De
compensatie
dient
in
samenspraak
met
de
waterloopbeheerder te gebeuren.
De percelen die gekozen worden voor deze compensatie dienen
in goede relatie te staan tot de Leibeek, zodat deze effectief
kunnen aangesproken worden bij een hoge waterstand op de
Leibeek en dit op een evenwaardige manier als het ingenomen
kombergingsgebied.
Gezien een evenwaardige compensatie niet evident is, is de
bovenvermelde alternatieve inrichting i.f.v. het beperken van het
verlies aan komberging te overwegen. Aanpassing van de
onderdoorgang van de Leibeek onder de N21 zodanig dat de
doorstroming er weinig tot geen hinder van ondervindt, laat toe
om een evenwaardige compensatie afwaarts de N21 te
realiseren.
Algemene inrichtingsprincipes voor de te verleggen Leibeek en het
retentiebekken (A):
overwelving enkel waar strikt noodzakelijk (nl. enkel t.h.v. de
N21/Stationsstraat)
vrijhouden van de oeverstroken
natuurvriendelijke inrichting van de te verleggen Leibeek en het
retentiebekken
voorzien van migratiemogelijkheden voor fauna langsheen de
waterloop
kwaliteitsvolle inrichting ‘kruispunten’ weg – waterloop
voorzien van een KWS-afscheider op de RWA-leidingen van de nieuwe
weginfrastructuur, vooraleer geloosd wordt op het retentiebekken (A)

Dit element is echter niet verenigbaar met het ontwikkelingsscenario, daar dit achterliggend

deelgebied binnen het PRUP ‘Stationsomgeving Haacht’ – ‘deelzone 2 Noordzijde sporen –
Groene poort’ eveneens zal ingenomen worden door een harde functie.
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