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1

Inleiding

1.1

Woord vooraf
De provincie Vlaams-Brabant wenst 3 scenario's inzake uitbreiding
bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat te onderzoeken.

van

het

In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd Ternat immers aangeduid als specifiek
economisch knooppunt. Binnen het netwerk van de Vlaamse Ruit krijgen deze
economische knooppunten vooral een rol in de logistieke activiteiten en in de distributie,
waardoor een goede ontsluiting via de weg, een essentieel gegeven vormt. De provincie
voorziet een taakstelling van 10-20 ha aan bijkomende bedrijvenzone binnen het specifiek
economisch knooppunt Ternat binnen het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant. De
localisatie van economische activiteiten dient rekening te houden met de potenties van de
E40 en de stationsomgeving, maar zal ook rekening moeten houden met de aanwezige
waardevolle openruimtefragmenten.
Voor deze planologische uitbreiding van de bedrijvenzone in het specifiek economisch
knooppunt Ternat dient er een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (kortweg PRUP) te
worden opgemaakt om de bestemmingswijziging of wijziging in voorschriften mogelijk te
maken. Voor dit PRUP dient er een plan-milieueffectrapport (MER)1, te worden
opgemaakt dat goedgekeurd dient te worden door LNE, dienst Mer. In dit MER worden de
milieueffecten van het plan in beeld gebracht.
Het integratiespoor m.e.r. - PRUP is hier volop ingezet. Tijdens de periode van de
opmaak van het MER, is er reeds een bijstelling gebeurd aan de plandoelstellingen zoals
vooropgesteld in de nota voor publieke consultatie.
Dit resulteert in een eerste en een tweede fase binnen het milieueffectenonderzoek.
Eerste fase PRUP en milieueffectenonderzoek
De beoordeling van de milieueffecten binnen de disciplines bodem, water, fauna en flora,
landschap en mobiliteit is gebaseerd op basis van de planinformatie van de voorgenomen
activiteit zoals opgenomen in de nota voor publieke consultatie (richtlijnen ontvangen in
november 2010) en tevens verduidelijkt in §3.7. Dit betekent met een maximale inzet van
uitbreiding van regionale bedrijvigheid ondergebracht in drie scenario’s (drie locaties met
vooropgestelde ha bedrijvigheid variërend tussen 22ha en 25ha):
Tweede fase PRUP en milieueffectenonderzoek
Op basis van tussentijdse resultaten van de mobiliteitsimpact en op basis van bijkomende
inzichten in het PRUP en de gewenste invulling, heeft het PRUP haar voorgenomen
activiteit bijgesteld (=2de fase). In tweede fase binnen de milieueffectbeoordeling is de
voorgenomen activiteit van het bijgesteld PRUP als basis voor de milieubeoordeling
genomen. Het bijgesteld PRUP is doorgerekend als milderende maatregel in de discipline
mobiliteit en als basisvoorstel voor de disciplines geluid en lucht en menssociaalorganisatorisch&hinder.
-

Zo bevindt zich op de bedrijvenzone Vitseroel (die volledig is ingenomen) de
gebouwen van de voormalige IKEA-vestiging, waar kleinhandel vergunbaar is binnen
het huidig juridisch kader. Een herstructurering en optimalisatie van deze handelssite
zou bruto 10ha aan gemengd regionaal bedrijventerrein kunnen opleveren. Om deze

1

Een milieueffectrapport (het MER) is een openbaar document, waarin van een voorgenomen activiteit en van
redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven, de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge
samenhang op een systematische en zo objectief mogelijke wijze beschreven worden.
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reconversie te stimuleren wordt ervoor gekozen om de taakstelling van 20ha niet
maximaal te accommoderen binnen uitbreidingszones.
-

Om deze reconversie maximale kansen te bieden wordt de uitbreiding wat betreft
regionale bedrijvigheid beperkt tot circa 8,5 ha.

-

Er wordt afgezien van een uitbreiding binnen het op- en afrittencomplex van de E40
(in bufferzone op het gewestplan – de realiseerbaarheid ervan is twijfelachtig)

-

De vooropgestelde zone voor lokale bedrijvigheid blijft behouden.

Tegelijkertijd met dit MER heeft een MER-onderzoek gelopen voor de consolidatie van de
concentratie van grootschalige kleinhandel te Ternat (‘De Slaapadviseur’ langs de
Assesteenweg en de voormalige vestiging van de IKEA aan de Morettestraat). Het
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant stelt dat deze concentratie in een ruimtelijk
uitvoeringsplan moet worden geconsolideerd. Dit betekent dat ze niet kan uitbreiden in
grondoppervlakte maar wel binnen de bestaande perimeter kan blijven ontwikkelen.
Verder aansnijden van de open ruimte kan niet.
Op kaart 1 worden het onderzoeksgebied voor de grootschalige kleinhandel en het
onderzoeksgebied voor de uitbreiding van bedrijvigheid t.o.v. elkaar weergegeven. De
cumulatieve effecten van de consolidatie van de grootschalige kleinhandel zijn
meegenomen in dit MER voor de uitbreiding van bedrijvigheid en omgekeerd. Het
gelijktijdig verloop van de MER’s was hierbij essentieel.
De opdrachtgever voor het opmaken van het plan-MER is:
Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven

Frequent gebruikte terminologie in het MER:
Onder de term onderzoeksgebied verstaat men het gebied dat in eerste instantie wordt
beMERd en waarbinnen de uiteindelijke PRUP-contour zal worden afgebakend, mede
rekening houdend met de aanbevelingen uit het plan-MER. Het onderzoeksgebied is
aangeduid op Kaarten 1, 2 en 3. Het betreft bestaande zones voor bedrijvigheid alsook
een uitbreidingszone. Deze uitbreidingszones binnen het onderzoeksgebied worden in het
MER in eerste instantie zo ruim mogelijk benaderd, rekening houdend met een
maximalistische invulling van het gebied en de ontsluiting ervan. Uit het MER kan blijken
of het onderzoeksgebied al dan niet kan worden ingekrompen tot wat uiteindelijk het
plangebied (zie hierna) zal zijn.
Het studiegebied wordt globaal gedefinieerd als het onderzoeksgebied met daarbij het
invloedsgebied van de effecten. De afbakening van het studiegebied is afhankelijk van het
invloedsgebied van de afzonderlijke ingrepen en milieukarakteristieken. Dit kan per
milieueffect verschillen.
Het plangebied is in fase van het m.e.r. nog niet vastgelegd. Op basis van de
effectbeoordeling in het MER wordt in het RUP het plangebied afgebakend en vorm
gegeven.
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1.2

Toetsing aan de MER-plicht
De wettelijke eisen van de inhoud van het MER zijn omschreven in het MER – VR decreet
van 18 december 2002. Dit decreet is ondertussen gedeeltelijk gewijzigd door het planMER-decreet van 27 april 2007 (BS d.d. 20 juni 2007) dat nu van toepassing is. De
Vlaamse Regering keurde op 12 oktober 2007 het ‘besluit betreffende de
milieueffectrapportage over plannen en programma's’ goed. Het besluit geeft uitvoering
aan het plan-mer-decreet van 27 april 2007 (B.S. 7/11/07).
Het decreet verplicht dat bepaalde plannen van administratieve overheden van
gewestelijk, provinciaal of lokaal niveau worden onderworpen aan een
milieueffectenstudie, vooraleer zij definitief worden goedgekeurd. Wie een plan met
aanzienlijke milieueffecten wil opmaken, moet eerst de milieueffecten en de eventuele
alternatieven in kaart brengen.
De opmaak van het plan-MER zal verlopen volgens het integratiespoor, wat inhoudt dat de
milieueffectrapportage plaatsvindt tijdens het voorbereidende proces van de plannen.
Er is geen lijst die aangeeft welke plannen onder de plan-MER-plicht vallen. Art. 4.2.3§2
van het planMERdecreet van 27 april 2007 bepaalt dat er een plan-MER voor het PRUP
van de 3 locaties grootschalige kleinhandel moet worden opgemaakt omdat het een plan
betreft inzake o.a. vervoer en ruimtelijke ordening, het geen klein gebied of kleine
wijziging betreft en dat het plan het kader kan vormen voor onder meer activiteiten met
een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenautoequivalenten per tijdsblok van 2 uur (bijlage II rubriek 10b) of niet kan worden uitgesloten
dat andere rubrieken uit de bijlage II lijst van toepassing zullen zijn.

1.3

Overzicht van het m.e.r.-proces en situering in de
vergunningsprocedure
Plan-mer-procedure
M.b.t. de te volgen procedure voor de opmaak van een MER is het decreet van
18/12/2002 (BS 13/02/2003)2, gewijzigd door decreet van 27 april 2007 van toepassing.
De opmaak van een plan-MER voor een (P)RUP volgens integratiespoor is inmiddels
juridisch verankerd door het besluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008.
Zoals gemeld loopt de opmaak van het plan-MER parallel met de opmaak van het PRUP.
Het uiteindelijke plan-MER wordt ofwel volledig geïntegreerd in de toelichtingsnota van het
PRUP, ofwel als apart document behouden. Goedkeuring van een PRUP is niet mogelijk
zonder beslissing van de Dienst Mer.
De opmaak van een plan-MER o.b.v. het integratiespoorbesluit kan opgedeeld worden in
verschillende fasen. In Figuur 1-1 en hierna in deze paragraaf wordt de procedure
voorgesteld.

2

Decreet van 18/12/2002 (BS 13/02/2003) tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage.
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Figuur 1-1: Procedure plan-MER voor PRUP via integratiespoor.

In navolging van dit dossier zijn en zullen volgende stappen doorlopen worden in het
m.e.r.-proces:
-

De nota voor publieke consultatie voor dit plan-MER werd door departement LNE,
dienst Mer volledig verklaard op 17 juni 2010. De nota werd ter inzage gelegd aan het
publiek van 28 juni tot en met 14 augustus 2010.

-

Gelijktijdig aan de ter inzage legging, werden de adviezen bij de overheidsinstanties
en besturen opgevraagd.

-

De ontvangen inspraakreacties en adviezen op de volledig verklaarde nota voor
publieke consultatie werden behandeld op de vergadering van 31 augustus 2010 en dit
in functie van het opstellen van richtlijnen.

-

De richtlijnen – opgesteld door de dienst Mer op 16 november 2010 - hebben
betrekking op de inhoudsafbakening van dit MER. Ontvangen inspraakreacties en
zinvolle adviezen werden hierin meegenomen.

-

Met de richtlijnen werd rekening gehouden bij het opstellen van het ontwerp-MER.

-

Het ontwerp-MER is besproken met de betrokken administraties en de dienst Mer
(ontwerptekstbespreking) op 6 september 2011;

-

Op basis van de geformuleerde opmerkingen en adviezen is voorliggend definitief
MER opgemaakt.

-

Goedkeuringsonderzoek door de dienst Mer. Afhankelijk van de timing van de opmaak
van het PRUP, gebeurt de goedkeuring van het plan-MER door de Dienst Mer ofwel
vóór de plenaire vergadering van het PRUP (schriftelijk), ofwel op de plenaire
vergadering zelf – waarbij de Dienst Mer aanwezig is – ofwel achteraf, maar vóór de
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voorlopig vaststelling van het ontwerp-PRUP. Indien het plan-MER wordt ingediend
voor de organisatie van de plenaire vergadering beslist de dienst Mer uiterlijk binnen
een termijn van vijftig dagen (termijn van orde) na ontvangst van het plan-MER over de
goed- of afkeuring ervan. Het definitief plan-MER maakt deel uit van het PRUP en
volgt verdere dezelfde procedure als het PRUP.
PRUP-procedure
Inleidend
Het plan-MER dient goedgekeurd te zijn opdat het samen met het ontwerp-PRUP in
openbaar onderzoek gaat. Het MER is niet alleen een hulp bij de besluitvorming maar
moet ook "doorwerken in de besluitvorming" nl. "bij de beslissing van de overheid over het
voorgenomen plan en de onderdelen en bij de uitwerking ervan wordt rekening gehouden
met de goedgekeurde rapporten én met de opmerkingen en commentaren die werden
uitgebracht". Het goedgekeurd plan-MER, het goedkeuringsverslag en de richtlijnen
dienen rekening houdende met artikel 4.2.8 van het plan-m.e.r.-decreet samen in
openbaar onderzoek te gaan met het ontwerp van plan nl. ontwerp PRUP’s. I.f.v. de
doorwerking in de besluitvorming zal het MER in de mate van het mogelijke bij de
milderende maatregelen aangeven wanneer en hoe deze zullen/kunnen doorwerken (bv.
rechtstreekse doorwerking in stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP of in
specifieke inrichtingsstudies, of in stedenbouwkundige aanvragen,…). Aangezien het
integratiespoor wordt gevolgd heeft het concept voorontwerp PRUP tijdens de opmaak
van het plan-MER reeds in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de
tussentijdse resultaten van de milieueffecten en met de voorgestelde milderende
maatregelen.
Het ontwerp-PRUP incl. plan-MER, dat naar de plenaire vergadering gaat, dient rekening
gehouden te hebben met de officiële richtlijnen die zijn geformuleerd in de plan-m.e.r.procedure.
Het resultaat van de plenaire vergadering zal al dan niet een bevestiging inhouden van het
voorstel van ontwerp-PRUP eventueel met de nodige bijstelling.
Algemeen
RUP’s worden opgemaakt ter uitvoering van ruimtelijke structuurplannen. Ze betekenen
een juridische verankering van de beleidsopties uit het structuurplan, met een actiegericht
karakter. RUP’s scheppen de ruimtelijke mogelijkheden (o.a. inzake bestemming,
inrichting en beheer) voor de realisatie van een toekomstvisie m.b.t. de ordening van
woongebieden, commerciële centra, bedrijven en diensten, verkeers- en
vervoersinfrastructuur, groene ruimten, recreatie enzoverder.
Inhoud en procedure in een notendop
Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) wordt opgemaakt om de bepalingen die
werden vastgelegd in het provinciaal ruimtelijk structuurplan uit te voeren. Een PRUP
bevat een grafische voorstelling van het gebied waarover het gaat (afbakening gebied op
kaart) en bevat de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming
van dat gebied, de inrichting ervan en het beheer van dat gebied.
In een provinciaal RUP wordt in eerste instantie toegelicht welke randvoorwaarden en
bepalingen betrekking hebben op het plangebied, zoals onder andere de bepalingen uit
het gewestelijk en provinciaal structuurplan.
De opmaak van een dergelijk provinciaal RUP verloopt in verschillende fasen. Hierna
wordt tevens de samenhang met het plan-MER meegegeven:
•

Er wordt een voorontwerp gemaakt van het PRUP. Dit voorontwerp wordt beoordeeld
door de Planologisch ambtenaar (Vlaams gewest) en verschillende adviserende
instellingen en administraties. Tijdens een plenaire vergadering worden de
opmerkingen over het voorontwerp bekendgemaakt.
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•

Het ontwerp wordt opgemaakt rekening houdend met de gevraagde aanpassingen van
het voorontwerp o.b.v. de adviezen en de opmerkingen van het verslag van de
plenaire vergadering.

•

Het ontwerp van het provinciaal RUP wordt goedgekeurd door de Deputatie en
voorlopig vastgesteld door de provincieraad waarna het wordt verzonden aan de
Vlaamse Regering. Er wordt over dit ontwerp een openbaar onderzoek georganiseerd,
waarbij de opmerkingen over het ontwerp worden overgemaakt aan de Provinciale
Commissie Ruimtelijke Ordening (PROCORO). Het plan-MER moet ingevolge de
Europese richtlijn (art.6 2001/42) samen met het plan in openbaar onderzoek. De
milieubeoordeling dient herkenbaar te zijn opgenomen in de toelichtingsnota.

•

Binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek wordt dan het
definitief PRUP vastgesteld door de provincieraad.

•

Dit PRUP dient dan te worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De
uiteindelijke goedkeuring wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het PRUP
treedt in werking 14 dagen na deze publicatie.

Andere procedures
Na het in werking treden van het PRUP dienen mogelijks voor bepaalde deelprojecten of –
ontwikkelingen nog ontheffingsdossiers of project-MER’s te worden opgesteld naar
aanleiding van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
Eens het project-MER of het ontheffingsdossier – voor zover van toepassing – is
opgemaakt en goedgekeurd, kunnen de benodigde stedenbouwkundige, milieu- en andere
vergunningen worden aangevraagd. In het kader van de vergunningsaanvraag is wettelijk
eveneens een openbaar onderzoek voorzien.
Anderzijds zal vermoedelijk voor enkele functies hooguit de meldingsplicht gelden. Hierbij
is geen openbare inspraakmogelijkheid voorzien.
Voor bemaling geldt nog een meldingsplicht bij het College van Burgemeester en
Schepenen van de gemeente. Hierbij is geen openbare inspraakmogelijkheid voorzien.
Rekening houdend met het B.Vl. Reg houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning (B.S. 3 juli 2009), dient geen afzonderlijke
mobiliteitsstudie meer opgemaakt te worden als het voorgenomen project onderworpen
wordt aan een milieueffectrapportage waarin de te verwachten of mogelijke
mobiliteitseffecten van het project al worden geanalyseerd en geëvalueerd. Dit MER zal
een analyse en evaluatie van de te verwachten mobiliteitseffecten op planniveau bevatten
(niet op het niveau van individuele projecten).
Het uiteindelijke MER en vooral de synthese van de positieve en negatieve effecten
evenals de eventuele voorgestelde milderende maatregelen, zullen als instrument gebruikt
worden bij de vergunning van de ontwikkeling.
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1.4

Team van MER-deskundigen
Het plan-MER wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de
initiatiefnemer. De initiatiefnemer moet hiervoor een beroep doen op een erkende MERcoördinator. De erkende MER-coördinator waakt erover dat de samenstelling van het team
van medewerkers het mogelijk maakt om het plan-MER op te stellen in overeenstemming
met de richtlijnen van de dienst Mer.
Het team van MER deskundigen is als volgt samengesteld:
Deskundige

Discipline

Erkenningsnummer

Jan Parys

Coördinatie fase nota voor
publieke consultatie

Nonie Van Elst

Coördinatie fase ontwerp-MER
en definitief-MER

Paul Arts

Mens – sociaal-organisatorische MB/MER/EDA/664
aspecten en mobiliteit

07/02/2012

Paul Vanderkimpen

water

MB/MER/EDA-694

13/05/2013

Maarten Kaptein

Fauna en flora (tot 01/2011)

MB/MER/EDA-729

19/092013

Kristof Goemaere

Fauna en flora (vanaf 02/2011)

MB/MER/EDA-736

30/01/2016

Cedric Vervaet

Landschap, bouwkundig erfgoed MB/MER/EDA/649
en archeologie

17/12/2012

Nonie Van Elst

Bodem

MB/MER/EDA 647

31/08/2015

Guy Putzeys

Geluid en trillingen

MB/MER/EDA/393/V3

28/07/2013

Johan Versieren

Lucht

MB/MER/EDA/059C/V4

10/05/2015

Erkend tot

Namens de initiatiefnemer zullen volgende personen nauw bij het plan-MER betrokken
zijn:
Koen Van Bouchout
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2

Ruimtelijke situering en voorgeschiedenis

2.1

Ruimtelijke situering van het onderzoeksgebied
Het plan situeert zich binnen de gemeente Ternat en deels in de gemeente Asse
(topografisch kaartblad 31-1 schaal 1/10.000).
De belangrijkste verkeersstructuren zijn de E40, een hoofdverbindingsweg op Vlaams en
internationaal niveau die de gemeente in het noorden doorkruist en waarvan de afrit 20
(Ternat) uitgeeft op de Assesteenweg, de N285, die de gemeente noord-zuid doorsnijdt,
en de spoorlijn 50 Brussel-Gent, die evenwijdig aan de E40 loopt en halt houdt in Ternat.

Figuur 2-1: Stratenplan locatie Ternat

Het onderzoeksgebied bestaat uit 2 deelzones: bedrijvenzone Assesteenweg en
bedrijvenzone Essenestraat/Vitseroel.
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De Assesteenweg doorkruist het onderzoeksgebied in noord-zuid richting. Door de
steenwegontwikkelingen vormt deze steenweg hier op vele plaatsen een barrière. De
ontwikkelingen kennen een uitloper in het bedrijventerrein ten noorden van het station dat
als eerste deelzone is opgenomen binnen de afbakeningscontour van het in voorliggend
MER beschouwde onderzoeksgebied. De zone Assesteenweg wordt begrensd door de
hoofdas van Assesteenweg (N285), een doodlopende zijstraat hierop (ook Assesteenweg
genoemd) en de spoorlijn Brussel-Aalst. Ten noorden en oosten van de zone situeert zich
een landbouwstrook en de vallei van de Steenvoortbeek.
De zone Essenestraat/Vitseroel wordt begrensd door het open valleigebied van
Ijzenbeek/Nieuw Molenbeek (langs NO- en ZO-zijde). De vallei van de MolenbeekSteenvoortbeek vormt samen met het buffergroen rond de E40 een belangrijke
groenstructuur ter hoogte van het onderzoeksgebied. De bedrijvenzone wordt verder
begrensd door de site van de Moretteberg en het Morettekasteel (N-zijde), een gemengde
landbouwzone (O-zijde), het bestaand bedrijventerrein langs de Essenestraat (Z-zijde) en
het op- en afrittencomplex van de E40.

2.2

Voorgeschiedenis
Ternat wordt in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (1997) geselecteerd als
specifiek economisch knooppunt omwille van zijn belangrijke impact op de
werkgelegenheid. Binnen het netwerk van de Vlaamse Ruit krijgen deze economische
knooppunten vooral een rol in de logistieke activiteiten en in de distributie, waardoor een
goede ontsluiting via de weg, een essentieel gegeven vormt. Voor een specifiek
economisch knooppunt dient de provincie de regionale bedrijventerreinen af te bakenen.
Zie verder §3.3.
De provincie nam in uitwerking van deze selectie de opmaak van een PRUP voor het
specifiek economisch knooppunt Ternat op in het bindend gedeelte van het ruimtelijk
strucuturplan Vlaams-Brabant (bindende bepaling 3.2.2, 2004). Het provinciaal ruimtelijk
structuurplan Vlaams-Brabant is het resultaat van een breed planproces gevoerd tussen
1997 en 2004. De provincie kan krachtens het decreet RO niet afwijken van de bindende
bepalingen van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (art. 19).
Midden 2009 werd door de provincie een ruimtelijk onderzoeksrapport of een startnota
opgesteld, een eerste bouwsteen binnen het planproces voor de opmaak van het PRUP.
In deze nota worden 3 scenario's voorgesteld voor verder onderzoek.
Eind juni 2009 werden deze startnota inzake de ontwikkelingscenario's voor het
economisch knooppunt Ternat voorgelegd aan de betrokken gemeentebesturen.
Tijdens de loop van de opmaak van het plan-MER en het voorontwerp PRUP is er op
verschillende momenten informeel teruggekoppeld met de betrokken gemeenten en een
aantal strategische eigenaars in de verschillende plangebieden.
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3
3.1

Beschrijving van het plan
Doelstelling,
reikwijdte,
voorgenomen plan

detailleringgraad

Het betreft hier de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringplan voor de uitbreiding van de
bedrijvenzones in het specifiek economisch knooppunt Ternat in uitvoering van het
bindend gedeelde van het goedgekeurde ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
(bindende bepaling 3.2.2). De provincie kan krachtens het decreet RO niet afwijken van de
bindende bepalingen van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (art. 19).
De doelstelling van het voorgenomen plan betreft de uitbreiding van de bestaande
bedrijvenzones in het specifiek economisch knooppunt Ternat (streefcijfer +20 ha)
aansluitend bij de bestaande bedrijvenzones ten behoeve van regionale bedrijvigheid.
De reikwijdte van het voorgenomen plan betreft maatregelen in de ruimtelijke ordening, in
casu het wijzigen en verfijnen van de bestemming van een gebied met inbegrip van de
ruimte nodig landschappelijke inpassing en ontsluiting. De situering van het
onderzoeksgebied is opgenomen in §2.1.
De detailleringgraad van het voorgenomen plan zal zoveel mogelijk percelen vatten in één
bestemming, en grote gehelen aanduiden. Het aanduiden van visuele buffers en andere
gebiedgerichte stedenbouwkundige voorschriften is een mogelijkheid. Het opstellen van
gedetailleerde bouwvoorschriften zoals bouwwijze, voortuinstroken, keuze van beplanting,
e.d. maakt geen deel uit van dit RUP tenzij er goede redenen zijn vanuit het
actorenoverleg, de ruimtelijke visie en/of de milieuoverwegingen. Voorschriften
betreffende ontsluiting, landschappelijk inpassing kunnen worden ingezet om aan de
milieuoverwegingen tegemoet te komen.
Aan de hand van de resultaten van het plan-MER onderzoek en verder actorenoverleg
wordt een voorstel van provinciaal RUP uitgewerkt en voorgelegd op een plenaire
vergadering met het oog op een voorlopige vaststelling door de provincieraad. Na een
behandeling van de bezwaren door de PROCORO kan het PRUP worden aangepast en
voorgelegd voor definitieve aanvaarding door de provincieraad. Het PRUP zal gelden als
juridisch kader voor het afleveren van vergunningen.

3.2

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, 1996)
als randvoorwaarde
In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt ervoor geopteerd de bestaande bundeling
van economische activiteiten beleidsmatig te behouden en waar mogelijk te versterken.
De verdere verspreiding van de werkgelegenheid wordt tegengegaan. Daarom wordt
ervoor geopteerd om nieuwe economische activiteiten van regionaal belang en
herlokalisatie van bestaande regionale bedrijven te concentreren in de economische
knooppunten.
Ternat wordt in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen geselecteerd als specifiek
economisch knooppunt omwille van zijn belangrijke impact op de werkgelegenheid.
Binnen het netwerk van de Vlaamse Ruit krijgen deze economische knooppunten vooral
een rol in de logistieke activiteiten en in de distributie, waardoor een goede ontsluiting via
de weg, een essentieel gegeven vormt. Voor een specifiek economisch knooppunt dient
de provincie de regionale bedrijventerreinen af te bakenen.
Volgende principes gelden voor de lokalisatie en inrichting van nieuwe regionale
bedrijventerreinen:
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3.3

-

lokalisatie uitsluitend in de stedelijke gebieden, de gemeenten van het netwerk
Albertkanaal en de overige economische knooppunten;

-

lokalisatie bij voorkeur aansluitend bij de bestaande bedrijventerreinen;

-

verantwoording vanuit een globale ruimtelijke visie op het economisch knooppunt en
de positie van het economisch knooppunt in Vlaanderen en in de provincie; in het
bijzonder wordt in ieder economisch knooppunt een gewenste ruimtelijk-economische
structuur uitgewerkt;

-

afstemming van de oppervlakte van het regionaal bedrijventerrein op de reikwijdte en
het belang van het economisch knooppunt en de spreiding van bedrijventerreinen in
de overige economisch knooppunten in de provincie;

-

afstemming van het bereikbaarheidsprofiel van de locatie op het mobiliteitsprofiel van
de voorziene bedrijven (= locatiebeleid); naast de uitwerking van het locatiebeleid
dienen ook de in te zetten instrumenten (waaronder ook niet -ruimtelijke instrumenten
zoals het organiseren van openbaar en collectief vervoer) te worden aangegeven;

-

geen kleinhandelsbedrijven op regionale bedrijventerreinen, tenzij op deze die
gedeeltelijk als kleinhandelszone zijn afgebakend;

–

ontsluiting uitsluitend en rechtstreeks via primaire wegen of secundaire wegen;

-

maximale
algemene
uitrusting
(telecommunicatie,
water,
gas
en
elektriciteitsvoorziening, waterzuivering en riolering) en maximale specifieke uitrusting
voor de respectievelijke specifieke regionale bedrijventerreinen.

Het
provinciaal
randvoorwaarde

structuurplan

(2004)

als

Vanuit het RSV heeft de provincie een taakstelling meegekregen omtrent de oppervlakte
aan bedrijventerreinen die op haar grondgebeid dient gerealiseerd te worden. Voor de
verdeling van de bedrijventerreinen onder het economisch netwerk, de kleinstedelijke
gebieden en de specifiek economische knooppunten, heeft de provincie rekening
gehouden met:
• de rol die het gebied krijgt binnen de ruimtelijk-economische structuur van de provincie;
• het type activiteit en de differentiatie die beoogd wordt;
• de mogelijkheden en beperkingen vanuit de bestaande structuur;
• de ontsluitingsmogelijkheden.
Op basis hiervan werd voor deze gebieden een minimum oppervlakte vooropgesteld.
Daarnaast werd eveneens een streefcijfer vooropgesteld. Dit is de oppervlakte die de
provincie zich ten doel stelt en beschouwt als de meest optimale invulling van de
gewenste ruimtelijke structuur. Het streefcijfer per economisch knooppunt of -netwerk is
niet te beschouwen als een minimum of maximum voor deze zone, maar als een te
behalen doelstelling. In functie van de mogelijkheden en de wenselijkheden van de zone
kan een kleinere of grotere oppervlakte dan het streefcijfer afgebakend worden.
Verschuivingen van het streefcijfer tussen de verschillende economische knooppunten zijn
eveneens mogelijk.
Voor specifiek economisch knooppunt Ternat bedraagt de minimale oppervlakte 10ha en
het streefcijfer 20ha.
Verder stelt het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant dat het specifiek economisch
knooppunt Ternat wordt gekenmerkt door een gefragmenteerd gebruik en verregaande
versnippering. De bedrijvigheid is er aan beide zijden van de E40 gesitueerd. De
diversiteit van de activiteiten is er zeer hoog. De 10 à 20ha bijkomende bedrijventerreinen
zullen ter hoogte van het station en de bestaande bedrijvenzone aan de noordzijde van de
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E40 (eventueel deels op grondgebied van Asse) gezocht worden, voornamelijk voor de
kleinere ambachtelijke en logistieke regionale bedrijven. De lokalisatie van economische
activiteiten in Ternat dient rekening te houden met de potenties die de E40 en de
stationsomgeving met zich meebrengen, en eveneens met de aanwezige waardevolle
openruimtefragmenten.

3.4

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ternat als
randvoorwaarde
De gemeente Ternat beschikt over een definitief goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan (15/10/2009).
Binnen dit ruimtelijk structuurplan wordt gesteld dat de gemeente niet zonder meer wenst
in te gaan op de provinciale vraag naar bijkomende regionale bedrijvigheid, in die zin dat
ze geen bijkomend grootschalig ruimtebeslag wenst door het voorzien van nieuwe
grootschalige bedrijventerreinen. Toch staat de gemeente niet weigerachtig tegenover
ruimte voor bestaande en nieuwe tewerkstelling. De gemeente ziet hier echter een
gedifferentieerde aanpak en een hieraan gekoppeld gedifferentieerd aanbod. Voor de
opbouw van dit aanbod doet de gemeente volgende suggesties:
-

de gemeente wil voorzien in beperkte uitbreiding van de bestaande bedrijvenzones,
hier onmiddellijk bij aansluitend;

-

de gemeente wil de bestaande zones verder afwerken en optimaal benutten;

-

de gemeente wil ruimte bieden aan de zonevreemde bedrijven, deels door hun
behoud ter plaatse, deels door ruimte te voorzien voor herlokalisatie;

-

de gemeente streeft daarom ook verweving met andere functies na;

-

de gemeente wil de stationsomgeving benutten in de creatie van bijkomende
tewerkstelling.

De gemeente selecteert de bedrijvenzone Vitseroel als regionale bedrijvenzone en geeft
een aantal ontwikkelingsperspectieven mee als suggestie naar de provincie.
Gelet op het heterogeen karakter van de bedrijvenzone Vitseroel, stelt de gemeente voor
de bedrijvenzone Vitseroel aan te duiden als gemengde bedrijvenzone. De grootschalige
kleinhandel dient echter beperkt te blijven. Dit houdt in dat er geen bijkomende vestiging
van grootschalige kleinhandel wordt toegelaten. De bestaande grootschalige kleinhandel
mag behouden blijven op zijn huidige schaal. Om een reorganisatie van de bestaande
grootschalige kleinhandelssite (aansluitend bij de Assesteenweg, met o.a. de Ikea)
mogelijk te maken, is de gemeente vragende partij voor de opmaak van een RUP voor de
afbakening van een zone binnen de zone Vitseroel waar grootschalige detailhandel en
distributie zijn toegelaten. Hierbij kunnen volgende krachtlijnen in acht worden genomen:
-

de uitbreiding van grootschalige detailhandel wordt niet toegelaten, waarbij de huidige
oppervlakte aan grootschalige detailhandel als maximum geldt;

-

het bestaande aandeel opslag en distributie moet minstens behouden blijven en mag
worden uitgebreid;

-

de site dient te functioneren als één entiteit;

-

er dient voldoende aandacht te worden besteed aan de omgevingskwaliteit;

-

de impact op de externe verkeerscirculatie dient tot een minimum te worden beperkt;

-

indien mogelijk dient gestreefd te worden naar een scheiding van het vrachtverkeer en
het personenverkeer;

-

bij uitdoving van de bestaande grootschalige kleinhandel kan de huidige oppervlakte
kleinhandel door een nieuwe grootschalige kleinhandel worden ingevuld doch
evenredig met de bestaande verhoudingen detailhandel, distributie inclusief opslag,

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

12
oktober 2011

productie, marktklaar maken en verpakken. In voorkomend geval zal bijzondere
aandacht geschonken worden aan het mobiliteitsgegeven. De grootschalige
kleinhandel mag in elk geval niet leiden tot een verhoging van de huidige
verkeersintensiteiten. Een MOBER (mobiliteitseffecten rapport) moet bij de
vergunningsaanvraag worden gevoegd. Bovendien mag de grootschalige kleinhandel
niet in concurrentie treden met de bestaande lokale kleinhandelszaken in GrootTernat.
Voor wat betreft de bedrijvenzone aan de Essenestraat stelt de gemeente dat ze deze
beperkt wenst uit te breiden, enkel ten behoeve van de lokale bedrijvigheid. Er bestaat nl.
een behoefte van minstens 1,14ha aan ruimte voor lokale bedrijven, meer bepaald voor te
herlokaliseren zonevreemde bedrijven. De voorkeur gaat uit naar deze locatie om
volgende redenen:
-

er is voldoende beschikbare ruimte aanwezig om de uitbreiding naadloos te laten
aansluiten bij de bestaande bedrijvigheid tot een compact geheel;

-

de zone ligt vlakbij het op-en afrittencomplex van de E40 en kan via de Assesteenweg
of de Essenestraat vlot ontsloten worden naar de E40;

-

er zijn mogelijkheden om het geheel landschappelijk-visueel te integreren in de
omgeving met een minimum aan middelen. Daarbij kan de visuele begrenzing van de
bestaande heuvelrug als een fysische barrière worden aangewend. De heuvelrug biedt
de mogelijkheid om het achtergelegen gebied op het grondgebied van Asse af te
schermen.

De bestaande bedrijven kunnen in deze zone behouden blijven. Bij nieuwe vestigingen
gaat de voorkeur uit naar niet-milieuvervuilende lokale bedrijvigheid. Deze
activiteitenzone wordt een KMO-zone.
Voor de industriezone Assesteenweg wordt gesteld dat deze twee onderscheiden zones
omvat:
- de zone Business Center Ternat;
- de overgangszone ten noorden van het station
De zone Business Center Ternat
Deze zone kent een gemengde invulling die naar de toekomst toe behouden blijft. De
zone is volledig ingevuld en kan niet verder uitbreiden.
Overgangszone ten noorden van het station
Het gebied in het zuiden, tussen ‘Business Center Ternat’ en ten noorden van het station
wordt aangeduid als een ruimtelijke overgangszone tussen station en effectieve
bedrijvenzones. Op deze locatie is ruimte voor beperkte, kleinschalige kantoorontwikkeling
(dienstverlening op niveau van de kern) en activiteiten die complementair zijn aan de
bedrijvenzone. Hier zal de nadruk dus liggen op de aansluiting bij het multimodaal
knooppunt van stationsomgeving, een ontwikkelingspool, met mogelijkheid tot ‘Park &
Ride’.
Deze opties worden grafisch weergegeven op de kaart met de gewenste ruimtelijke
structuur voor het 'Noordelijk valleigebied met bedrijvenzones':
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3.5

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Asse als
randvoorwaarde
De economische activiteiten dienen in de stedelijke gebieden gebundeld te worden en
gericht te worden verweven met andere functies. Binnen de bestaande economische
structuur wordt gestreefd naar een verdere concentratie van toekomstige economische
activiteiten. Dit impliceert verdichten van bepaalde zones, inbreiden en beperkte
uitbreiding van bestaande zones.
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Aangezien de gemeente nog over een grote oppervlakte (40 à 45 ha) voor bedrijvigheid
beschikt, wenst het gemeentebestuur geen verdere uitbreiding van bestaande KMO- en
bedrijvenzones toe te staan in functie van het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. De
gemeente streeft naar een optimaal gebruik van de geëigende zones uit het gewestplan.
Binnen deze context wenst het gemeentebestuur geen reservebedrijventerreinen of
zoekzones aan te duiden.
De economische activiteiten dienen in de stedelijke gebieden gebundeld te worden en
gericht te worden verweven met andere functies. Binnen de bestaande economische
structuur wordt gestreefd naar een verdere concentratie van toekomstige economische
activiteiten. Dit impliceert verdichten van bepaalde zones, inbreiden en beperkte
uitbreiding van bestaande zones.
Algemeen wordt gestreefd naar het concentreren van centrumfuncties in de
centrumgebieden van Asse en Zellik. Asse-centrum zal in de toekomst verder uitgebouwd
worden als stedelijk centrumgebied. Hiermee wil men vermijden dat centrumfuncties zich
verder blijven vestigen langsheen de N9, die zich als een aangroeiende ‘activiteitenas’
profileert. De bedrijven en bedrijventerreinen dienen maximaal te worden ingekaderd
zodat ze op een behoorlijke manier geïntegreerd worden in het omgevende landschap.
De differentiatie van deze regionale bedrijventerreinen dient te gebeuren in kader van de
afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden.
Om het landelijk karakter van de gemeente zoveel mogelijk te bewaren, en gelet op de
nog beschikbare oppervlakte binnen de bestaande bedrijventerreinen, wenst het
gemeentebestuur van Asse geen bijkomende regionale bedrijvigheid op te nemen.
In voorkomend geval stelt de gemeente een aantal principes voorop.
-

De lokalisatie gebeurt aansluitend bij de bestaande bedrijventerreinen.
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-

De oppervlakte van het regionaal bedrijventerrein dient afgestemd op de reikwijdte en
het belang van het economisch knooppunt en de spreiding van bedrijventerreinen in
de overige economische knooppunten in de provincie.

-

Een afstemming van het bereikbaarheidsprofiel van de locatie op het mobiliteitsprofiel
van de voorziene bedrijven (= locatiebeleid); naast de uitwerking van het locatiebeleid
dienen ook de in te zetten instrumenten (waaronder ook niet-ruimtelijke instrumenten
zoals het organiseren van openbaar en collectief vervoer) te worden aangegeven.

-

Geen kleinhandelsbedrijven op regionale bedrijventerreinen, tenzij op deze die
gedeeltelijk als kleinhandelszone zijn afgebakend.

-

Een ontsluiting uitsluitend en rechtstreeks via secundaire (of primaire) wegen.

-

Een maximale algemene uitrusting (telecommunicatie, water, gas en
elektriciteitsvoorziening, waterzuivering en riolering) en maximale specifieke uitrusting
voor de respectievelijke specifieke regionale bedrijventerreinen.

In het kader van de afbakeningsprocessen zal de gemeente deze principes inbrengen als
suggesties naar de hogere overheid.

3.6

Onderzochte alternatieven

3.6.1

Locatiealternatieven
Het PRUP betreft een uitvoering van beslist beleid op Vlaams niveau (ruimtelijke
accommodatie op provinciaal niveau van een taakstelling vanuit het Vlaamse niveau). De
behoefteberekening die de taakstelling onderbouwen is gebeurd op Vlaams niveau en
recent geëvalueerd met het oog op de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (definitief vastgesteld op 17/12/2010). De Vlaamse Regering stelt in het
informatief deel van de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
zelfs onomwonden dat de provincie dient gestimuleerd te worden om haar aandeel in de
taakstelling inzake bedrijventerreinen te plannen.
Het Vlaams beleidsniveau heeft via het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ook
vastgelegd op welke locaties binnen de provincie bijkomende ruimte moet gezocht worden
voor regionale bedrijvigheid. Het gaat met name om de zogenaamde 'economische
knooppunten'. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft daarmee gekozen voor een
bundeling van de regionale economische activiteiten in de bestaande economische
knooppunten, de stedelijke gebieden en de specifieke en bijzondere economische
knooppunten. De selectie van gemeenten als economisch knooppunt is gebeurt op basis
van de rol van de gemeente in de bestaande economische structuur van Vlaanderen. In
de provincie Vlaams-Brabant werden volgende economische knooppunten aangeduid: het
Vlaams Strategisch gebied rond Brussel, het regionaalstedelijk gebied Leuven, de
kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest, Tienen, Halle en Asse, de specifiek economische
knooppunten Londerzeel en Ternat en de bijzondere economisch knooppunten
Kampenhout-Sas en Meise (Westrode). Buiten deze economische knooppunten kunnen
geen plannen worden opgemaakt voor regionale bedrijventerreinen.
Een toelichting rond de taakstelling is door provincie verantwoord in bijlage 5.
Deze keuze laat toe het 'buitengebied' (buiten de economische knooppunten) te vrijwaren
voor haar essentiële functies (landbouw, natuur, bos, wonen en werken in de kernen van
het buitengebied) en kunnen grote aaneengesloten gehelen van het buitengebied
gevrijwaard en versterkt worden. Zo wordt de verdere versnippering van het buitengebied
tegengegaan.
Deze beleidslijn vormt één van de basisuitgangspunten van het ruimtelijk beleid in
Vlaanderen.
Verder zijn er vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ook een aantal principes
voor de lokalisatie van regionale bedrijvenzone vastgelegd. Locaties die aansluiten bij
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bestaande bedrijventerreinen hebben de voorkeur en er dient een rechtstreekse ontsluiting
via primaire of secundaire wegen mogelijk te zijn. Daarnaast dient natuurlijk ook rekening
gehouden met alle randvoorwaarden vanuit het juridisch en beleidskader. Een aantal
randvoorwaarden vormen immers vanuit het Vlaams en Europees niveau uitsluitingcriteria
voor de locatiekeuze.
De provincie heeft de locatie Ternat dus niet zelf gekozen om de uitbreidingmogelijkheden
van de bestaande bedrijvenzones te onderzoeken. Het voorgenomen plan geeft uitvoering
aan beslist Vlaams beleid. Buiten de economische knooppunten kan geen onderzoek naar
uitbreidingmogelijkheden gevoerd worden zonder in tegenspraak te zijn met de bindende
bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Locatiealternatieven buiten
Ternat zijn in deze dan ook niet mogelijk. De voorgestelde alternatieven zijn ruimtelijk de
enig te verantwoorden locatiealternatieven vanuit de randvoorwaarden die zijn vastgelegd
in het bindende en richtinggevend kader van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.

Het gaat met name om:
-

ligging in economisch knooppunt

-

ligging aansluitend bij bestaande bedrijvenzone

-

ontsluitbaar via primaire of secundaire wegen

-

ligging buiten speciale Europese beschermingzones (habitat-, vogelrichtlijn en
ramsargebieden)

-

ligging buiten werelderfgoed UNESCO buiten afgebakende of nog af te bakenen
stedelijke gebieden

-

ligging buiten gebieden die behoren tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (GEN en
GENO)

-

ligging buiten risicozone voor overstromingen

-

ligging buiten beschermde landschappen en dorpsgezichten

Samenvattend:
Het voorgenomen plan wordt opgemaakt in uitvoering van het bindend gedeelde van het
goedgekeurde ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant waarvan de provincie krachtens het
decreet RO niet kan afwijken. Het gaat hier over de uitbreiding van bestaande activiteit op
de huidige locatie (specifiek economisch knooppunt). Locatiealternatieven buiten het
economisch knooppunt vormen vanuit de wetgeving ruimtelijk ordening geen redelijk
alternatief omdat ze ingaan tegen het uitgangspunt (bindend vastgelegd in het RSVB en
het RSV) en de doelstellingen van het voorgenomen plan.

AFBAKENING ONDERZOEKSRUIMTE UITBREIDING
Het Vlaams beleidsniveau heeft vanuit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen de
randvoorwaarden vastgelegd die bepalend zijn voor het bepalen van de onderzoeksruimte
waarbinnen inrichtingsalternatieven voor de uitbreiding van bedrijvenzone kunnen
bekeken worden.
Het gaat met name om de randvoorwaarden zoals hierboven gesteld. Daarnaast dienen
ook bebouwde woongebieden uitgesloten uit de onderzoekruimte.

De provincie heeft in het RSVB de vallei van de Bellebeek geselecteerd als een
natuurverbindingsgebied. Deze selectie, samen met de aanwezigheid van speciale
beschermingszones en gebieden die zijn opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk,
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maakt uitbreiding van de bestaande bedrijvenzones in deze beekvallei onverdedigbaar.
Een noordelijk uitbreiding van de bedrijvenzone aan de Assesteenweg en een oostelijke
uitbreiding van de bedrijvenzone Vitseroel kunnen daarom binnen het ruimtelijk
beleidskader niet in overweging worden genomen.
Omwille van de aanwezige natuurlijke structuur en de overstrominggevoeligheid wordt
uitbreiding van de bedrijvenzone in het valleigebied van de Steenvoordbeek niet verder
onderzocht.
Een meer noordelijke uitbreiding van de bedrijvenzone Vitseroel richting grondgebied
gemeente Asse is ook uitgesloten door de ligging van het beschermd landschap 'Domein
De Morette' en de aanwezige natuurgebieden.
De drie te onderzoeken scenario's omvatten alle
locatiealternatieven vanuit het ruimtelijk beleidskader.

redelijke

en

verdedigbare

Andere locaties en uitbreidingsrichtingen vormen daarom vanuit de gestelde ruimtelijke
randvoorwaarden geen redelijk alternatief zonder tegen het uitgangspunt (RSV en RSVB)
en de doelstellingen van het voorgenomen plan in te gaan.

3.6.2

Planningsen
uitvoeringsalternatieven
onderzoeksgebied

binnen

het

Er worden drie scenario’s beoordeeld in dit MER. Dit MER heeft onderzoek verricht naar
de randvoorwaarden die zich stellen binnen het later op te maken plan. Dit is gebaseerd
op de perimeter van het onderzoekgebied en de krachtlijnen zoals geformuleerd in de
structuurplannen, de startnota’s en de visies van de gemeenten. De noodzakelijke
randvoorwaarden/maatregelen op niveau van het plan dewelke voortvloeien uit het MERonderzoek hebben aanleiding gegeven tot het vormgeven van de invulling van het gebied
en voor het PRUP. Het integratiespoor is hier volop ingezet. Er wordt verder verwezen
naar §3.8.

3.6.3

Nulalternatief
Bij de bespreking van mogelijke effecten vindt in dit MER een kwalitatieve toetsing plaats
t.a.v. het nulalternatief. Hierin wordt het scenario geschetst van de ontwikkeling van het
gebied bij het uitblijven van het planningsinitiatief. Dit komt neer op het verder invullen
van de planbestemming (gewestplan/RUP/bpa).

3.7
3.7.1

Visie
en
krachtlijnen
milieueffectenonderzoek

plan

eerste

fase

Visievorming
In de visievorming wordt vertrokken van de principes van het RSV en RSVB inzake de
lokalisatie van nieuwe regionale bedrijventerreinen:
– lokalisatie bij voorkeur aansluitend bij de bestaande bedrijventerreinen,
– ontsluiting uitsluitend en rechtstreeks via primaire wegen of secundaire wegen,
– rekening houden met de aanwezige waardevolle openruimtefragmenten.
De provincie kan zich verder vinden in volgende uitgangspunten die door de gemeente
Ternat zijn geformuleerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan:
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Voor de bedrijvenzone Assesteenweg:
-

De zone Business Center Ternat kent een gemengde invulling die naar de toekomst
toe behouden blijft. De zone is volledig ingevuld en kan niet verder uitbreiden.

-

In het gebied in het zuiden, tussen ‘Business Center Ternat’ en ten noorden van het
station is ruimte voor beperkte, kleinschalige kantoorontwikkeling (dienstverlening op
niveau van de kern) en activiteiten die complementair zijn aan de bedrijvenzone. Hier
zal de nadruk dus liggen op de aansluiting bij het multimodaal knooppunt van de
stationsomgeving, een ontwikkelingspool. Betreffend gebied heeft een oppervlakte
van 3ha. Voor een deel van deze zone is echter een provinciaal RUP opgemaakt
(deels goedgekeurd 20/07/2010) naar aanleiding van een gedeeltelijk positief
planologisch attest dat op 13 december 2007 werd verleend aan De Meuter. Een deel
van de zone (circa 0,6ha) zal als gevolg hiervan worden ingericht als opslag- en
parkeerplaats voor het bedrijf De Meuter en komt zodoende niet meer in aanmerking
voor kantoorontwikkeling. Voor de 0,3 ha "restzone" ten oosten van het provinciaal
RUP is het onduidelijk of kantoorontwikkeling mogelijk is. Er wordt daarom van uit
gegaan dat er in dit gebied minstens 2ha beperkte kantoorontwikkeling kan
gerealiseerd worden.

Voor de bedrijvenzone aan de Essenestraat:
-

De gemeente stelt dat ze deze beperkt wenst uit te breiden, enkel ten behoeve van de
lokale bedrijvigheid. Er bestaat namelijk een behoefte van minstens 1,14ha aan ruimte
voor lokale bedrijven, meer bepaald voor te herlokaliseren zonevreemde bedrijven.
De bestaande bedrijven kunnen in deze zone behouden blijven. Bij nieuwe
vestigingen gaat de voorkeur uit naar niet-milieuvervuilende lokale bedrijvigheid. De
voorgestelde uitbreiding van de bedrijvenzone, parallel aan de Essenestraat heeft een
oppervlakte van 4ha.

-

Mobiliteitsonderzoek verder in het MER dient aan te geven of een gezamenlijke
ontsluiting van de hele zone via de Essenesteenweg haalbaar is, of dat er eventueel
dient voorzien te worden in een nieuwe ontsluitingsweg, parallel met de Assesteenweg
en via een nieuwe aantakking aansluitend op de bestaande rotonde.

Voor de zones binnen het op- en afrittencomplex:
-

Wanneer de bestaande toestand op het terrein wordt bekeken stelt men vast dat de
ruimtes die zich bevinden binnen het op- en afrittencomplex 20 van de E40, volgens
het gewestplan bestemd als bufferzone, gedeeltelijk zijn ingevuld met bebouwing. De
noordelijke zone bevat twee woningen en een buurtweg die het terrein volledig
doorsnijdt. De woonkwaliteit hier is gezien de ingeslotenheid tussen belangrijke
verkeersinfrastructuurelementen en de bijhorende hinder relatief laag. Deze zone
heeft een oppervlakte van 2,1ha. Het westelijk deel van de zuidelijke zone is dan weer
ingenomen door een kantorencomplex. De zuidelijke zone heeft een totale
oppervlakte van 2ha.

-

Beide terreinen hebben potenties om als zone voor bedrijvigheid ontwikkeld te
worden. Ruimtelijk gezien gaat het om restzones die reeds gedeeltelijk aangesneden
en aangetast zijn. De aanliggende belangrijke verkeersinfrastructuur zorgt voor een
uitstekende bereikbaarheid en maakt door de geluidshinder dat de locaties minder
geschikt zijn voor een ontwikkeling als bv. woongebied. Beide terreinen zijn voldoende
ruim om naast nieuwe bedrijfsontwikkelingen in een gedegen buffering te voorzien
waarbij bestaande biologisch waardevolle elementen behouden blijven.

-

Beoogd bedrijfsprofiel voor de zones in het op- en afrittencomplex: gemengd,
kleinschalige productie, uitsluiten van logistiek en groothandel (TDL) maar rekening
houdend met de regularisatie van bestaande invullingen (kantoren).
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Beperkte kantoorontwikkeling tussen Business Center Ternat en het station
Uitbreiding lokale bedrijvigheid parallel aan de bestaande met ontsluiting via Essenestraat
Bedrijvenzone aan op- en afrittencomplex
De bijkomende ruimte aan bedrijvigheid die wordt gecreëerd door bovenstaande
ontwikkelingen: Lokale bedrijvigheid 4ha + Kantoorontwikkeling 2ha + bedrijvigheid aan
op- en afrittencomplex 4ha= Totaal 10ha
Navolgende 3 scenario’s omtrent de uitbreiding van de regionale economische activiteiten
in Ternat dienen verder onderzocht te worden.
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3.7.2

Scenario 1: Essenestraat
Dit scenario betreft de uitbreiding van de regionale bedrijvigheid aansluitend bij de uit te
breiden lokale bedrijvenzone aan de Essenestraat. Deze uitbreiding bevindt zich ten
noorden van deze lokale bedrijvenzone, verder ingesloten door het bestaande bos in het
westen, de Assesteenweg in het oosten en de bestaande rotonde op de Assesteenweg als
startpunt voor de noordgrens. Dit gebied staat op het gewestplan ingekleurd als
landbouwgebied en bevindt zich voor een deel op het grondgebied van de gemeente
Asse.
De oppervlakte van de uitbreiding voor regionale bedrijvigheid hier bedraagt 14ha.

De ontsluiting van de volledige bedrijvenzone dient te gebeuren via een nieuwe
aansluiting op de bestaande rotonde van de Assesteenweg. Gezien de relatief grote
toename van de oppervlakte aan bedrijvenzone in dit gebied zal ook de toename in
mobiliteitsbewegingen aanzienlijk zijn. Een ontsluiting via de Essenesteenweg zou voor
heel wat afwikkelingsproblemen zorgen, aangezien een vlotte doorstroming reeds
vandaag de dag moeilijk kan gegarandeerd worden.
Elementen die in de afweging voor dit scenario een belangrijke rol zullen spelen zijn:
-

Open ruimte

-

Landschap en reliëf

-

Ontsluiting

-

Landbouw
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3.7.3

Scenario 2: Vitseroel
Voorliggend scenario houdt de uitbreiding in van de regionale bedrijvigheid aansluitend bij
de bestaande bedrijvenzone Vitseroel. Deze uitbreiding betreft het ontwikkelen van een
bijkomende rand, evenwijdig met de huidige noordoostgrens van de bedrijvenzone, en
begrensd door de achterliggende open ruimte structuur. Ze bevindt zich in
landbouwgebied volgens het gewestplan en gelegen op het grondgebied van de gemeente
Asse.
De oppervlakte van de uitbreiding voor regionale bedrijvigheid hier bedraagt 15ha.

De ontsluiting van de uitbreiding kan aansluiten op de bestaande ontsluitingsstructuur van
de bedrijvenzone, die aantakt op de rotonde op de Assesteenweg.
Elementen die in de afweging voor dit scenario een belangrijke rol zullen spelen zijn:

3.7.4

-

Open ruimte

-

Groenstructuur

-

Landbouw

Scenario 3: Beperktere combinatie Vitseroel en Essenestraat
Een derde scenario betreft een uitbreiding van zowel de bedrijvenzone Vitseroel als die
aan de Essenestraat, evenwel beperkter dan in de voorgaande twee scenario's. Enerzijds
gaat het om een kleine uitbreiding van de regionale bedrijvigheid in het noorden
aansluitend bij de uit te breiden lokale bedrijvenzone aan de Essenestraat, verder
begrensd door de gemeentegrens van Ternat in het noorden en de Assesteenweg in het
oosten. Anderzijds betreft het eveneens een kleine uitbreiding van de bedrijvenzone
Vitseroel naar het noorden toe, gelegen tussen de Moretteberg in het noorden en de
Assesteenweg/Edingsesteenweg in het westen. In dit gebied bevinden zich reeds 2
zonevreemde bedrijven, waarvan er één, met name Elesco NV, een planologische
oplossing heeft gekregen in het RUP zonevreemde bedrijven van de gemeente Asse. Het
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kleine driehoekig gebied ten noorden van voorliggende uitbreiding wordt momenteel
ingenomen door paardenkliniek De Morette en de bijhorende infrastructuur en loopweiden.
De inrichting maakt dat deze zone meer aansluit bij en deel uitmaakt van de omgevende
groenstructuur en minder geschikt is om om te zetten naar bedrijvenzone. Beide
uitbreidingszones zijn op het gewestplan ingekleurd als agrarisch gebied. De zone aan
Vitseroel bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Asse.
De oppervlakte van de uitbreiding voor regionale bedrijvigheid aan de bedrijvenzone aan
de Essenestraat bedraagt 6ha en die aan Vitseroel ruim 7ha. Het gemeentelijk RUP
zonevreemde bedrijven Asse - deelplan Elesco NV neemt hierbinnen ongeveer 1ha in,
zodat de totale uitbreiding van de zone voor bedrijvigheid in dit gebied 6ha bedraagt, wat
het totaal voor dit scenario op 12ha brengt.

De ontsluiting van de volledige bedrijvenzone aan de Essenestraat gebeurt, zoals in het
eerste scenario, bij voorkeur via een nieuwe aansluiting op de bestaande rotonde van de
Assesteenweg. De uitbreiding aan Vitseroel kan ontsloten worden langs dezelfde weg als
de rest van de bedrijvenzone.
Elementen die in de afweging voor dit scenario een belangrijke rol zullen spelen zijn:
-

Open ruimte

-

Landschap en reliëf

-

Ontsluiting

-

Landbouw

-

Bestaande zonevreemde bedrijvigheid
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3.7.5

Oppervlakte bijkomende economische ruimte
De voorgaande scenario's hangen samen met een uitbreiding van de ruimte voor
(regionale) bedrijvigheid. Het betreft voor de verschillende scenario's respectievelijk de
volgende oppervlakten:

De drie scenario’s overschrijden dus allen het streefcijfer van 20ha dat voor het specifiek
knooppunt Ternat in het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werd vooropgesteld.
Onder lokale bedrijvigheid wordt het volgende verstaan (conform het RSVB)
-

Lokaal bedrijf: een lokaal bedrijf is een be- en verwerkend bedrijf (inclusief tertiaire
dienstverlening) dat een verzorgend karakter heeft ten aanzien van de omgeving, dat
wat schaal betreft aansluit bij de omgeving (schaal van de kern, schaal van het
stedelijke gebied...) en beperkt is van omvang.

-

Lokaal bedrijventerrein: een lokaal bedrijventerrein is een bedrijventerrein uitsluitend
bestemd voor lokale bedrijven. De omvang en inrichting van een lokaal
bedrijventerrein zijn afgestemd op deze bestemming (bv. wat betreft oppervlakte van
de individuele bedrijfspercelen).

Beoogd bedrijfsprofiel voor de zones in het op- en afrittencomplex:
-

gemengd, kleinschalige productie, uitsluiten van logistiek en groothandel (TDL) maar
rekening houdend met de regularisatie van bestaande invullingen (kantoren).

Naar typologie van de regionale bedrijvigheid wordt rekening gehouden met de volgende
aspecten:
-

gemengde regionale bedrijvigheid

-

er wordt een grote vraag naar logistieke terreinen verwacht, tevens rekening houdend
met andere planprocessen in de regio waar weinig ruimte over blijft voor een
logistieke invulling.

-

de huidige verhouding inzake type bedrijvigheid is door de provincie (POM)
aangeleverd (bron: gegevens VLAO 2009 verrekend door POM). Op basis van deze
cijfers is de verhouding TDL (Transport-Distributie-Logistiek) en Industrie (productie)
bepaald en geëxtrapoleerd naar de toekomstige bedrijvenzone. Hierbij wordt de
tertiaire en quartaire sector en de kleinhandel niet meegerekend, aangezien er van uit
wordt gegaan dat de uitbreiding van bedrijvenzone niet met deze sectoren zal worden
ingevuld. Volgende verhouding is berekend en wordt meegenomen voor de
effectbeoordeling in de toekomstige situatie:


TDL + groothandel: 75%



Industrie: 25%

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

24
oktober 2011

3.7.6

Aanzet grafisch plan en voorzet naar stedenbouwkundige
voorschriften voor het RUP
In een RUP vindt de ruimtelijke weergave van de geldende bestemmingen plaats door
middel van het grafisch plan. Figuur 3-1 tot Figuur 3-3 geeft respectievelijk voor scenario’s
1 tot 3 een aanzet voor het grafisch plan voor het RUP ‘uitbreiding van bedrijventerreinen
in het economisch knooppunt Ternat.’
De op de aanzet van grafisch plan voorkomende bestemmingen zijn:
-

GRB: gemengd regionaal bedrijventerrein (en uitbreidingszones A, B en K)

-

GLB: gemengd lokaal bedrijventerrein (en uitbreidingszone C)

Figuur 3-1: Aanzet grafisch plan scenario 1: Essenestraat.
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Figuur 3-2: Aanzet grafisch plan scenario 2: Vitseroel.
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Figuur 3-3: Aanzet grafisch plan scenario 3: Beperkte combinatie Vitseroel en Essenestraat.

De op het grafisch plan weergegeven bestemmingen zijn gebonden aan specifieke
stedenbouwkundige voorschriften die bepalen welke vormen van bedrijvigheid binnen de
betreffende bestemming mogelijk zijn en welke niet. Hieronder volgt voor de op de aanzet
van het grafisch plan weergegeven bestemmingen een voorzet naar stedenbouwkundige
voorschriften.
Gemengd regionaal bedrijventerrein
Het gebied is bestemd voor bedrijven van regionaal belang met een van de volgende
hoofdactiviteiten:
• productie, opslag, bewerking en verwerking van goederen;
• productie van energie en/of energierecuperatie;
• onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
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• op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel;
Daarnaast zijn volgende complementaire activiteiten toegelaten:
• groothandel;
• kantoren met een beperkte oppervlakte gekoppeld aan de toegelaten hoofdactiviteit van
individuele bedrijven, voor zover deze activiteiten geen intensieve loketfunctie hebben en
geen autonome activiteiten uitmaken;
• overdekte recreatieve bedrijven;
• horeca;
• toonzalen gekoppeld aan de toegelaten hoofdactiviteit van individuele bedrijven.
• Eén woongelegenheid (conciërgewoning) per bedrijf, met een maximale
vloeroppervlakte van 200m², fysisch geïntegreerd in het bedrijfsgebouw. Er moet
aangetoond worden dat de activiteit niet zonder conciërgewoning kan uitgebaat worden;
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
• inrichtingen als bedoeld in art. 3§1 1e lid van de 'Samenwerkingsakkoord van 21 juni
1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken'.
Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig zijn of nuttig zijn voor de realisatie van
de bestemming en voor de exploitatie van het gemengd regionaal bedrijventerrein zijn
toegelaten. Hieronder vallen ook alle infrastructuurwerken voor ontsluiting van het
bedrijventerrein.
Met het oog op zuinig ruimtegebruik worden volgende inrichtingprincipes vooropgesteld:
-

Bouwen in meerdere lagen en het maximaal bezetten van het perceel is verplicht.

-

Bedrijfsgebouwen worden dusdanig gebouwd dat ze aanpasbaar zijn in functie van
hergebruik.

-

Opslag, productie en verwerking in open lucht is niet toegelaten en moet zoveel
mogelijk aan het zicht vanuit het openbaar domein onttrokken worden. Niet bebouwde
of verharde delen van private percelen moeten in nette staat van onderhoud
gehouden worden.

Afwijkingen zijn toegestaan op gemotiveerde basis. Motieven hebben betrekking op:
-

verplichtingen vanuit andere regelgeving;

-

de aard van de bedrijvigheid en de aard van de activiteiten;

De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning toont aan dat de aanvraag voldoet
aan volgende principes inzake duurzaam materiaalgebruik en beeldkwaliteit:
-

Gebouwen en constructies krijgen steeds een verzorgde en aantrekkelijke
architectuur, met speciale aandacht voor de gevels die naar de openbare wegenis
gericht zijn. Enkel publiciteit met betrekking tot de bedrijfsvoering op het perceel is
toegelaten en dient maximaal geïntegreerd in de globale architectuur van de
gebouwen.

-

Per gebouwengroep wordt gestreefd naar gebruik van één dominant esthetisch
verantwoord en duurzaam materiaal. Een harmonische afstemming, zowel qua kleur
als volume, met andere gebouwengroepen wordt nagestreefd.

Binnen de op het grafisch plan aangegeven uitbreidingszone A gelden volgende specifieke
bestemmingvoorschriften:
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-

De ontwikkelaar van deze zone dient één stedenbouwkundige aanvraag in voor het
geheel van de zone (een gefaseerde uitvoering is mogelijk). Voor nieuwe zoneringen
garandeert dit dat de ontwikkeling samenhangend gebeurt en een perceelsgewijze
ontwikkeling uitgesloten wordt. Dit is ingegeven vanuit het principe van zuinig
ruimtegebruik om de aanleg en de inrichting van bufferzones en ontsluiting te kunnen
groeperen voor het geheel van de zone.

Binnen de op het grafisch plan aangegeven uitbreidingszone B gelden volgende specifieke
bestemmingvoorschriften:
-

De ontwikkelaar van deze zone dient één stedenbouwkundige aanvraag in voor het
geheel van de zone (een gefaseerde uitvoering is mogelijk). Voor nieuwe zoneringen
garandeert dit dat de ontwikkeling samenhangend gebeurt en een perceelsgewijze
ontwikkeling uitgesloten wordt. Dit is ingegeven vanuit het principe van zuinig
ruimtegebruik om de aanleg en de inrichting van bufferzones en ontsluiting te kunnen
groeperen voor het geheel van de zone.

-

De aanleg, inrichting en het beheer van een bufferzone ten opzichte van de open
ruimte binnen deze zone is ten laste van de ontwikkelaar. Bij de aanplantingen dient
gekozen te worden voor inheemse en standplaatsgeschikte soorten. De bufferzone
heeft een breedte van minimum 15 m.

Binnen de op het grafisch plan aangegeven uitbreidingszone K gelden volgende specifieke
bestemmingvoorschriften:
-

Deze zone is bestemd voor kantoren en kantoorachtigen. Kantoren zijn bedrijven met
als hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening met een hoofdzakelijk
administratief karakter en een hoge personeelsintensiteit. Kantoorachtigen zijn
bedrijven met de uiterlijke vorm van een kantoor maar een functie en/of
hoofdactiviteiten die niet gericht is op hoofdzakelijk administratieve en
personenintensieve dienstverlening (voorbeelden zijn offsetbedrijven, labo's,
onderzoekscentra, opleidingcentra, ... )

-

Daarnaast zijn ook kleinschalige complementaire voorzieningen die in hun
dienstverlening gericht zijn op de hoge personeelsintensiteit van de op het regionaal
bedrijventerrein gevestigde bedrijven toegelaten (voorbeelden zijn kinderopvang,
restaurant, sportfaciliteiten, tankstations,...).

-

Nieuwbouw, herbouw en uitbreiding van
bedrijvigheid binnen de zone is toegelaten.

bestaande

hoofdzakelijk

vergunde

Opmerking: vanuit het planproces voor de concentraties voor grootschalige kleinhandel
kunnen er binnen de zones voor 'gemengd regionaal bedrijventerrein' nog clusters als
'specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel' en overdrukzones voor
'geconsolideerde kleinhandel' ingetekend worden.
Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel is gebied bestemd voor bedrijven
van regionaal belang met als hoofdactiviteit grootschalige kleinhandel. Het betreft
individuele grootschalige winkels en concentraties van grootschalige winkels.
Binnen een overdrukzone ‘geconsolideerde kleinhandel’ kunnen de bestaande individuele
grootschalige kleinhandelsvestigingen blijven bestaan en beperkt uitbreiden. De
onderliggende gewestplanbestemming blijft in dat geval van kracht.

Gemengd lokaal bedrijventerrein
Het gebied is bestemd voor bedrijven van lokaal belang met één van de volgende
hoofdactiviteiten:
• productie, opslag, bewerking en verwerking van goederen;
• productie van energie en/of energierecuperatie
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• onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
• op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en groothandel;
Daarnaast zijn volgende complementaire activiteiten toegelaten:
• groothandel;
• kantoren met een beperkte oppervlakte gekoppeld aan de toegelaten hoofdactiviteit van
individuele bedrijven, voor zover deze activiteiten geen intensieve loketfunctie hebben en
geen autonome activiteiten uitmaken;
• overdekte recreatieve bedrijven;
• horeca;
• toonzalen gekoppeld aan de toegelaten hoofdactiviteit van individuele bedrijven.
• Eén woongelegenheid (conciërgewoning) per bedrijf, met een maximale
vloeroppervlakte van 200m², fysisch geïntegreerd in het bedrijfsgebouw. Er moet
aangetoond worden dat de activiteit niet zonder conciërgewoning kan uitgebaat worden;
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
• inrichtingen als bedoeld in art. 3§1 1e lid van de 'Samenwerkingsakkoord van 21 juni
1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken'.
Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig zijn of nuttig zijn voor de realisatie van
de bestemming en voor de exploitatie van het gemengd lokaal bedrijventerrein zijn
toegelaten. Hieronder vallen ook alle infrastructuurwerken voor ontsluiting van het
bedrijventerrein.
Binnen de op het grafisch plan aangegeven uitbreidingszone C gelden volgende
specifieke bestemmingvoorschriften:
- De ontwikkelaar van deze zone dient één stedenbouwkundige aanvraag in voor het
geheel van de zone (een gefaseerde uitvoering is mogelijk). Voor nieuwe zoneringen
garandeert dit dat de ontwikkeling samenhangend gebeurt en een perceelsgewijze
ontwikkeling uitgesloten wordt. Dit is ingegeven vanuit het principe van zuinig
ruimtegebruik om de aanleg en de inrichting van bufferzones en ontsluiting te kunnen
groeperen voor het geheel van de zone.

3.8

Onderzochte
planalternatieven
voorkeursscenario
in
tweede
milieueffectenonderzoek

en
fase

Midden 2009 werd door de provincie een ruimtelijk onderzoeksrapport of een startnota
opgesteld, een eerste bouwsteen binnen het planproces PRUP. Tijdens de navolgende
periode is de provincie volop bezig geweest met het vormgeven van het PRUP en de
voorschriften. Momenteel (situatie medio 2011) heeft de provincie een concept van
voorontwerp PRUP opgemaakt. De provincie baseert zich hierbij op de (tussentijdse)
resultaten van het plan-MER:
-

Dit MER heeft onderzoek verricht naar de randvoorwaarden die zich stellen binnen de
op te maken PRUP’s. Dit is gebaseerd op de perimeter van het onderzoekgebied en
de krachtlijnen zoals geformuleerd in de structuurplannen, de startnota’s en de visie
van de gemeenten. De noodzakelijke randvoorwaarden/maatregelen op niveau van de
PRUP’s dewelke voortvloeien uit het MER-onderzoek hebben aanleiding gegeven tot
het vormgeven van de bestemmingszones/perimeter of stedenbouwkundige
voorschriften van de PRUP’s. Ingevolge de milieueffectbeoordeling zijn m.a.w.
aanbevelingen, maatregelen, randvoorwaarden of voorstellen voor de PRUP’s
gedaan.
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-

I.f.v. de doorwerking in de besluitvorming heeft het MER in de mate van het mogelijke
bij de randvoorwaarden aangegeven wanneer en hoe deze zullen/kunnen doorwerken
(bv. rechtstreekse doorwerking in stedenbouwkundige voorschriften van de op te
maken PRUP’s of in specifieke inrichtingsstudies, of in stedenbouwkundige
aanvragen,…).

Het integratiespoor m.e.r. - PRUP wordt hier volop ingezet. Tijdens de periode van de
opmaak van het MER, is er reeds een bijstelling gebeurd aan de plandoelstellingen zoals
vooropgesteld in de nota voor publieke consultatie.
Dit resulteert in een eerste en een tweede fase binnen het milieueffectenonderzoek.
Eerste fase PRUP en milieueffectenonderzoek
De beoordeling van de milieueffecten binnen de disciplines bodem, water, fauna en flora,
landschap en mobiliteit is gebaseerd op de planinformatie van de voorgenomen activiteit
zoals opgenomen in de nota voor publieke consultatie (richtlijnen ontvangen in november
2010) en tevens verduidelijkt in §3.7. Dit betekent met een maximale inzet van uitbreiding
van regionale bedrijvigheid ondergebracht in drie scenario’s:

Tweede fase PRUP en milieueffectenonderzoek
Op basis van tussentijdse resultaten van de mobiliteitsimpact en op basis van bijkomende
inzichten in het PRUP en de gewenste invulling, heeft het PRUP haar voorgenomen
activiteit bijgesteld (=2de fase).
-

Er zijn onvermijdelijk mobiliteitseffecten te verwachten (zie verder hoofdstuk
mobiliteit).

-

Bedrijvenzone Vitseroel: oppervlakte volgens het gewestplan: 63ha. De bedrijvenzone
is volledig ingenomen. Op het terrein bevinden zich de gebouwen van de voormalige
IKEA-vestiging en een BRICO Plan-It, waar kleinhandel vergunbaar is binnen het
huidig juridisch kader. Een herstructurering en optimalisatie van de voormalige site
IKEA zou bruto 10 ha aan gemengd regionaal bedrijventerrein kunnen opleveren.
Vandaag wordt er ongeveer 5 ha van de site ingenomen door regionale bedrijvigheid
(opslag en distributie). Door optimalisatie en verdichting kan er in potentie dus circa 10
ha gewonnen worden binnen het bestaande juridische aanbod. Er zullen gesprekken
opgestart worden met de eigenaar van de site in dit verband. Om deze reconversie te
stimuleren wordt ervoor gekozen om de taakstelling van 20 ha niet maximaal te
accommoderen binnen uitbreidingszones.

Na overleg met de betrokken gemeenten en na afweging van de milieueffecten van de
verschillenden scenario's wordt volgend voorkeurscenario vooropgesteld. Het scenario
vermindert de milieueffecten en komt tegemoet aan de gemeentelijke (Ternat: zuinig
ruimtegebruik Vitseroel en Asse: minder oppervlakte regionale bedrijvigheid) voorstellen.
De optimalisatie van de bestaande bedrijvenzone Vitseroel moet in dit scenario een deel
van de behoefte opvangen (reorganisatie site IKEA).
Om deze reconversie maximale kansen te bieden wordt de uitbreiding wat betreft
regionale bedrijvigheid beperkt tot circa 8,5 ha.
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-

Er wordt afgezien van een uitbreiding binnen het op- en afrittencomplex van de E40
(in bufferzone op het gewestplan – de realiseerbaarheid ervan is twijfelachtig)

-

Enerzijds gaat het om een uitbreiding (circa 5,5 ha) van de regionale bedrijvigheid in
het noorden aansluitend bij de uit te breiden lokale bedrijvenzone aan de
Essenestraat, verder begrensd door de gemeentegrens van Ternat in het noorden en
de Assesteenweg in het oosten.

-

Anderzijds betreft het eveneens een beperkte uitbreiding (circa 3 ha) van de
bedrijvenzone Vitseroel naar het noorden toe, gelegen tussen de Moretteberg in het
noorden en de Assesteenweg/Edingsesteenweg in het westen.

Het gebied in het zuiden, tussen ‘Business Center Ternat’ en ten noorden van het station
wordt aangeduid als zone voor stationsomgeving.
Het gaat hier om een
bestemmingwijziging van bufferzone op het gewestplan naar regionaal bedrijventerrein.
De bestaande PRUP's in uitvoering van de positief planologische attesten voor NV De
Meuter worden overschreven. De bestaande bedrijfsactiviteiten kunnen blijven bestaan
maar niet uitbreiden (cf. overgangbepaling).
Wat betreft de lokale bedrijvigheid (uitbreiding zone Essenestraat) zal een RUP
opgemaakt worden door de gemeente in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan.
In tweede fase binnen de milieueffectbeoordeling is de voorgenomen activiteit van het
bijgesteld PRUP als basis voor de milieubeoordeling genomen. Het bijgesteld PRUP is
doorgerekend als milderende maatregel in de discipline mobiliteit en als basisvoorstel voor
de disciplines geluid en lucht en mens-sociaalorganisatorisch&hinder.
Dit betekent nog het volgende programma binnen het voorkeursscenario:
Voorkeurscenario
Lokale bedrijvigheid

4ha

Kantoorontwikkeling

2ha

Regionale bedrijvigheid -uitbreiding Vitseroel

8.5 ha

Totaal

14,5 ha
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Figuur 3-4: Aanzet grafisch plan voorkeurscenario (paars=zone bedrijvigheid; blauw=zone
oever/waterloop)
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4

Juridische
en
beleidsmatige
ontwikkelingsscenario’s

4.1

Randvoorwaarden

randvoorwaarden

en

In Tabel 4-1 worden de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgesomd die in het kader van gelijkaardige plannen moeten worden
nagegaan, samen met hun relevantie voor dit plan, een korte bespreking en een verwijzing naar het hoofdstuk in het MER waar de
randvoorwaarde van toepassing is. In bepaalde gevallen wordt er in deze kolom verwezen naar de ‘gestuurde ontwikkeling’: Gestuurde
ontwikkeling beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend met de evolutie onder invloed van plannen (zoals
RUP’s, ontwikkelingsprojecten in de omgeving,…) en beleidsopties (zoals structuurplannen,…). In dit MER is nagegaan of het plan bepaalde
mogelijke wenselijke ontwikkelingsscenario’s niet hypothekeert of een knelpunt vormt.

Tabel 4-1 Juridische randvoorwaarden al dan niet van toepassing op het onderzoeks- en/of studiegebied
Randvoorwaarde

Inhoud

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

Gewestplan

Bodembestemming van de gronden in
Vlaanderen

ja

Industriegebied ten noorden van de E40. Agrarisch
gebied en woongebied met landelijk karakter langsheen
de Assesteenweg N285.

Kaart 4

Bijzonder Plan van Aanleg
(BPA)

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

nee

geen

/

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Bestemmingswijziging ruimtelijke
uitvoeringsplannen die de link leggen met de
hogere structuur van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen, het Provinciaal en
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

ja

RUP Elesco en RUP De Meuter (invulling zie §13.4.1)

discipline mens

Stedenbouwkundige
vergunning

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

ja

Bij uitvoering van de plannen dienen stedenbouwkundige
vergunningen te worden aangevraagd (voor bijvoorbeeld
het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen,
bouwen,…).

Planbeschrijving

RUIMTELIJKE PLANNING

discipline water

Voorwaarden m.b.t. infiltratie en buffering van
hemelwater dienen te voldoen.
Verkavelingen
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/

Randvoorwaarde

Inhoud

Relevant

Bespreking
onderzoeksgebied.

Hoofdstuk

Gewestgrensoverschrijdende
effecten

Verdrag van Espoo:

nee

Er geen effecten voor mens of milieu te verwachten met
een lands- of gewestgrensoverschrijdende impact.

/

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

Ja

Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich percelen die
een bodemonderzoek hebben ondergaan. Plaatselijk
werd een verontreiniging teruggevonden.

discipline bodem

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

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

ja

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

/

Vlarem I

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

ja

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

/

Vlarem II

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

ja

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

komt terug onder
verschillende
disciplines

Reductieplan
bestrijdingsmiddelen

Dit decreet bepaalt dat openbare besturen
vanaf 1 januari 2004 geen
bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken
bij het beheer van het openbare domein.

Ja

Dit is enkel geldig voor het openbaar domein. Voor
privé-terreinen geldt het nulgebruik niet.

disciplines bodem,
Water

ja

De nieuwe ontwikkelingen/uitbreidingen binnen het

discipline water

Verdrag inzake milieueffectrapportage in
grensoverschrijdend verband (UNECE, 1991)

MILIEUHYGIENE
Bodemsaneringsdecreet –
Vlarebo (uitvoeringsbesluit)
nieuw decreet betreffende de
bodemsanering en
bodembescherming van 27
oktober 2006 en het Vlarebo
van 14/12/2007 is van kracht

De uitvoering van het plan brengt mogelijks grondverzet
met zich mee. Hiervoor zal er een technisch verslag en
een bodembeheerrapport dienen te worden opgesteld.
Uitvoeren van onderzoek naar uitgegraven grond zit niet
vervat binnen het MER.

Bij de stapsgewijze aanpak zou ten laatste
eind 2014 het gebruik aan banden worden
gelegd.
WATER
Besluit van 1-10-2004

Deze gewestelijke stedenbouwkundige
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Randvoorwaarde
"houdende vaststellingen van
een gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater"
(B.S. 8-11-2004)

Inhoud
verordening legt minimale voorschriften op,
waarbij de gemeenten en provincies vrij zijn
om strengere normen op hun grondgebied uit
te vaardigen.

Provinciale verordeningen
afkoppeling van hemelwater
van daken en verharde
oppervlakten

In Vlaams-Brabant moet u de provinciale
stedenbouwkundige verordeningen inzake
afkoppeling van hemelwater van daken en
verharde oppervlakten naleven.

Relevant

Bespreking
onderzoeksgebied zullen minstens aan de verordening
dienen te voldoen.

Hoofdstuk

De stedenbouwkundige verordening is niet van
toepassing op het openbaar domein / openbare wegenis.

Deze stedenbouwkundige verordening gaat
dan ook uit van het principe dat hemelwater in
eerste instantie hergebruikt moet worden, dan
infiltreert in de bodem en als het niet anders
kan, vertraagd wordt afgevoerd.
ja

De verordeningen zijn van toepassing op alle
vergunningsplichtige projecten in Vlaams-Brabant, met
één of meer van volgende werken:

Discipline water

het bouwen, herbouwen en uitbreiden van gebouwen
en gebouwgedeelten,

Deze verordeningen hebben tot doel het
regenwater maximaal ter plaatse te houden
en minimaal af te voeren.

het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van
verharde oppervlaktes binnen één terrein.
De nieuwe gebouwen & verhardingen binnen het
plangebied zullen aan deze voorschriften dienen te
voldoen.
Eerder in rekening gebracht bij de
kwetsbaarheidsbenadering binnen het plan-MER. Vooral
op project niveau of binnen de verdere besluitvorming/
vergunningsaanvragen meer uit te detailleren.

Wet op de bescherming van
oppervlaktewateren

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

ja

Er zijn een aantal waterlopen die het onderzoeksgebied
doorkruisen. In de studiegebieden zijn eveneens
waterlopen uit de hydrografische atlas opgetekend.

Discipline water

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

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

ja

In de discipline oppervlaktewater wordt verwezen naar
deze nieuwe milieukwaliteitsnormen.

Discipline water

Wet op de onbevaarbare

Hierin wordt vastgelegd dat buitengewone

ja

Binnen het onderzoeksgebied zijn een aantal waterlopen

Discipline water

De waterlopen binnen het studiegebied moeten voldoen
aan de kwaliteitsdoelstellingen ‘basiswaterkwaliteit’.

Dit besluit werd goedgekeurd d.d. 21/05/10.

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

36
oktober 2011

Randvoorwaarde
waterlopen

Inhoud
werken van wijziging van de waterlopen
slechts kunnen uitgevoerd worden nadat
hiervoor een machtiging bekomen is vanwege
de bevoegde overheid.

Relevant

Bevaarbare waterlopen

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

nee

Grondwaterdecreet

Regelt de bescherming van het grondwater,
het gebruik ervan en het voorkomen en
vergoeden van schade.

Nee
(projectniveau,
geen planniveau)

De procedure voor het aanvragen van een
vergunning voor de onttrekking van of
infiltratie naar het grondwater, evenals voor
boringen naar grondwater, is geïntegreerd in
VLAREM (rubrieken 52 tot en met 55).
Specifieke voorwaarden voor hoger
genoemde activiteiten zijn opgenomen in de
hoofdstukken 5.52 tot en met 5.55 van
VLAREM II.
De afbakening van waterwingebieden en
beschermingszones valt onder het besluit van
27 maart 1985.

nee

Bespreking
uit de hydrografische atlas opgenomen.

Hoofdstuk

/

In het kader van de werken nodig voor de aanleg van de
infrastructuur en bouwvolumes is het mogelijk dat
bemaling noodzakelijk is.

/

Details bemaling en effecten: vooral op project-niveau,
tijdens voorbereidend studiewerk architect of binnen de
verdere besluitvorming /vergunnings-aanvragen van
belang. Enkel indien de bemaling leidt tot indirecte
permanente effecten worden deze op planniveau
meegenomen.
Volgens VLAREM I Bijlage 1, rubriek 53.2, geldt voor het
onderzoeksgebied meldingsplicht voor bronbemaling. In
het kader van de mogelijke activiteiten binnen de
gebieden geldt dan ook een meldingsplicht.
In de ruime omgeving van het onderzoeksgebied worden
geen drinkwaterwinning geëxploiteerd.

Polders en Watering
Decreet Integraal Waterbeleid

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

Er zijn geen Polder of Watering actief in het
onderzoeksgebied.

/

ja

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

discipline water
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Randvoorwaarde

Inhoud

Relevant

Bespreking
ruimte voor water planmatig wordt vastgelegd.

Hoofdstuk

Uitvoeringsbesluit watertoets
(B.S. 31/10/2006)

Dit besluit geeft de lokale, provinciale en
gewestelijke overheden, die een vergunning
moeten afleveren, richtlijnen voor de
toepassing van de watertoets.

ja

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

Discipline water

D.m.v. de watertoets dient de overheid na te
gaan hoe het watersysteem zal worden
beïnvloed. Het watersysteem is het geheel
van alle oppervlaktewater (gaande van water
dat een helling afstroomt tot de rivieren), het
grondwater en de natuur die daarbij hoort.

§”Samenvatting van
effecten t.g.v.
wijziging van het
watersysteem als
bijdrage van het
oordeelkundig
uitvoeren van de
watertoets”

Deelbekkens

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

ja

Het onderzoeksgebied ligt in het stroomgebied van de
Schelde, in het Denderbekken, deelbekken ’04-04
Bellebeek’. Voor het deelbekken is een
deelbekkenbeheerplan opgemaakt.

Discipline Water en
Gestuurde
ontwikkeling

Waterbeleidsnota (2005)

In uitvoering van het decreet Integraal
Waterbeleid. In de waterbeleidsnota tekent de
Vlaamse Regering de krijtlijnen uit van haar
visie op het waterbeleid in Vlaanderen.

ja

De waterbeleidsnota streeft naar een evenwicht tussen
de ecologische, sociale en economische functies van
watersystemen en bevat daartoe vijf krachtlijnen. De
plannen worden afgetoetst aan de krachtlijnen van de
waterbeleidsnota

Discipline Water en
Gestuurde
ontwikkeling

Dit decreet regelt het beleid inzake
natuurbehoud en vrijwaring van het natuurlijke
milieu, inzake de bescherming, de
ontwikkeling, het beheer en het herstel van de
natuur en het natuurlijk milieu, inzake de
handhaving en het herstel van de daartoe
vereiste milieukwaliteit en inzake het
scheppen van een zo breed mogelijk
draagvlak.

ja

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

Discipline Fauna en
flora

NATUUR
Natuurdecreet

Algemene maatregelen ter bescherming van
de natuur dienen te worden opgevolgd.
Het decreet regelt tevens de procedure van de
afbakening van de Speciale
Beschermingszones. Het gebiedsgericht
beleid houdt ook de ontwikkeling van het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het
Integraal Verwevings- en ondersteunend
Netwerk (IVON) in. Het natuurdecreet legt de
1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
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ja

Het onderzoeksgebied is niet gelegen in een afbakening
van het Vlaams Ecologisch Netwerk.
In de nabijheid van het onderzoeksgebied ligt VEN
(GEN) Vallei van de Bellebeek.
In de ruime omgeving van het studiegebied zijn de
volgende Vogel- of Habitatrichtlijngebieden gesitueerd:
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/

Randvoorwaarde

Inhoud
voorschriften en geboden in VEN en de
Speciale Beschermingszones vast.

Relevant

Bespreking

Hoofdstuk

Ten westen van de Assesteenweg ligt ‘Bossen van de
Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen
(BE2300007)’.
In dit MER is de mogelijkheid tot het optreden van
effecten op Habitatrichtlijngebied onderzocht. Het
opstellen van een passende beoordeling is niet
noodzakelijk.

Tevens regelt dit decreet het soortgericht
natuurbeleid (soortenbescherming).

Er zijn geen effecten te verwachten op Ramsargebieden.
Soortenbescherming: het voorkomen van beschermde
soorten in het studiegebied wordt verder in het MER
nader omschreven.
Natuurreservaten

Voor elk erkend natuurreservaat wordt een
beheersplan opgesteld.

ja

Er zijn geen erkende natuurgebieden gelegen in het
onderzoeksgebied. In de studiegebieden treffen we aan:

Discipline Fauna en
flora

Steenvoorde is erkend als natuurreservaat (privaat
natuurreservaat 'Steenvoorde' met nr.E-327 en erkend
bij MB van 13 mei 2004). Dit stuk van 1 ha en 44 are is
in beheer van Natuurpunt.
Bosreservaten

Nemen van beschermings- en
beheersmaatregelen

nee

Er zijn geen bosreservaten gelegen in of nabij het
onderzoeksgebied.

/

Bosdecreet

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

ja

Er liggen bosstructuren in het onderzoeksgebied Ternat.

Discipline Fauna en
flora

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

nee

Het onderzoeksgebied is niet gelegen in een
natuurinrichtingsproject.

/

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

nee

Er bevinden zich geen beschermde landschappen,
stads- of dorpsgezichten binnen het onderzoeksgebied.
In de omgeving:

Discipline
Landschap,
bouwkundig erfgoed
en archeologie

Regelt de bescherming van de monumenten,
stads- en dorpsgezichten.

ja

Natuurinrichting

Daarnaast dient elders voor het plaatselijk rooien van
bomen een stedenbouwkundige- of kapvergunning te
worden aangevraagd.

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

Domein de Morette is beschermd als landschap.
In het onderzoeks- en studiegebied komen relictzones en
punt- en lijnrelicten voor.
Een uitgestrekte zone ten noorden van de bestaande
bedrijvenzone is aangeduid als relictzone ‘Houwijk Hoogpoort - Vrijberg - Nieuwe Molenbeek –
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Randvoorwaarde

Inhoud

Relevant

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

ja

Bespreking
Keerlemeers’. Zowel een zone ten westen, noorden als
ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein is
ingekleurd als ankerplaats. In de vallei van de
Steenvoordbeek ten westen van de Assesteenweg is
relictzone ‘Bellebeek-Molenbeek-Zuid’ afgebakend.
Daarnaast zijn de steenweg en de waterlopen aangeduid
als lijnrelict.

Hoofdstuk

Ondermeer de zone tussen de Edingesteenweg en het
bestaande bedrijventerrein– binnen het
onderzoeksgebied – en een zone ten zuiden van het
bedrijventerrein zijn aangeduid als ankerplaats
‘Vrijhoutbos en Moretteberg’.
In dit MER wordt er onderzocht of het plan een mogelijke
beïnvloeding heeft op de beschermingen of relicten.

Decreet op het archeologisch
patrimonium

Europese Conventie van Malta
(La Valetta, 1992)

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

ja

Dit MER gaat na of er archeologische vaststellingen zijn
gebeurd binnen het onderzoeksgebied.

De vertaling naar Vlaamse regelgeving is nog
niet gebeurd. Vanuit de Vlaamse Overheid
wordt er wel naar gestreefd te handelen ‘in de
geest van Malta’. Er wordt hierbij in de eerste
plaats gestreefd naar het behoud van de sites
in situ, wat een inschakeling van archeologie
in de vroegste fasen van de ruimtelijke
planning vereist. Daar waar behoud in situ
niet mogelijk is, is het enige mogelijke
alternatief een preventief archeologisch
onderzoek van de bedreigde sites.

ja

Er wordt verder verwezen naar de opmerking hiervoor

Discipline landschap,
bouwkundig erfgoed
en archeologie

nee

Het onderzoeksgebied is niet gelegen in een

/

Het MER houdt rekening met het advies van de
bevoegde administraties en legt milderende
maatregelen/randvoorwaarden op.

Discipline landschap,
bouwkundig erfgoed
en archeologie

In het verdrag zijn tevens bepalingen
opgenomen m.b.t. de financiering van
archeologisch onderzoek. In art. 5 van het
verdrag wordt verplicht te waarborgen dat
milieueffectrapportage en de daaruit
voortvloeiende beslissingen ten volle rekening
houden met archeologische vindplaatsen en
hun context.
Ruilverkaveling

Een ruilverkaveling herschikt
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Randvoorwaarde

Inhoud
landbouwpercelen binnen een vooraf
afgebakend gebied.

Relevant

Bespreking
ruilverkavelingsproject.

Hoofdstuk

Landinrichting

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

nee

Het onderzoeksgebied is niet gelegen in een
landinrichtingsproject.

/

Regionale landschappen

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

ja

Grenzend aan het onderzoeksgebied is het regionaal
landschap Groene Corridor actief

Discipline landschap

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

ja

Wordt rekening mee gehouden in dit MER.

Discipline geluid

Betreffende de luchtkwaliteitsnormen

ja

De berekende concentraties zijn getoetst aan de
geldende grenswaarden bepaald in de Europese
wetgeving.

Discipline lucht

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

Dit is de nieuwe kaderrichtlijn lucht die de
bestaande kaderrichtlijn en 3
dochterrichtlijnen lucht vervangt, waarin nu
ook grens- en streefwaarden voor PM2,5
vastgelegd worden.

BELEIDSPLANNEN
Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (1996) en tweede
herziening van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen
(definitief vastgesteld op
17/12/2010).

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

ja

Ternat wordt in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
geselecteerd als specifiek economisch knooppunt
omwille van zijn belangrijke impact op de
werkgelegenheid. Voor een specifiek economisch
knooppunt dient de provincie de regionale
bedrijventerreinen af te bakenen.

Gestuurde
ontwikkeling

Provinciaal Ruimtelijk

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

ja

Voor specifiek economisch knooppunt Ternat bedraagt

Randvoorwaarden
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Randvoorwaarde
Structuurplan (2004)

Inhoud
voeren.

Relevant

Bespreking
de minimale oppervlakte 10ha en het streefcijfer 20ha.

Hoofdstuk
planontwikkeling

De 10 à 20ha bijkomende bedrijventerreinen zullen ter
hoogte van het station en de bestaande bedrijvenzone
aan de noordzijde van de E40 (eventueel deels op
grondgebied van Asse) gezocht worden, voornamelijk
voor de kleinere ambachtelijke en logistieke regionale
bedrijven.
Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan

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

ja

In de relevante structuurplannen wordt er een visie
gegeven over de bedrijvenzone. Er wordt verwezen naar
de betreffende paragrafen in hoofdstuk 3 van dit MER.

Randvoorwaarden
planontwikkeling

Mobiliteitsplan gemeente

Beschrijft het mobiliteitsbeleid dat gemeente
de komende jaren wil voeren

ja

Dit MER gaat hier verder op in.

Gestuurde
ontwikkeling

Gemeentelijke
Natuurontwikkelingsplannen
(GNOP) (1997)

Beschrijft het natuurbeleid dat de gemeenten
de komende jaren wil voeren.

ja

De GNOP’s zijn grotendeels achterhaald en verwerkt in
de gemeentelijke structuurplannen.

Discipline fauna en
flora

Gewestelijk Milieubeleidsplan
MINA 3

Bevat de beleidskeuzen voor het milieubeleid
in Vlaanderen op korte en middellange
termijn.

ja

Relevante thema’s zijn:

Gestuurde
ontwikkeling

2003-2007 (19 sept. 2003);
verlengd als MINA3+

Hinder - Project 17: integratie hinderbeleid (doel: het
hinderbeleid in de ruimtelijke ordening integreren)
Verdroging, Verstoring door geluid, Verstoring door licht
Verlies aan biodiversiteit

Provinciaal milieubeleidsplan

Beschrijft het milieubeleid dat de komende
jaren in de provincie Vlaams-Brabant zal
gevoerd worden. MBP 2004-2008

ja

Het PMBP bestaat enerzijds uit de thematische
hoofdstukken lucht, milieugevaarlijke stoffen, water,
afval, hinder, natuurlijke entiteiten en anderzijds uit de
integrerende hoofdstukken gebiedsgericht beleid,
doelgroepenbeleid, geïntegreerd provinciaal beleid en
instrumenten. Er zijn 18 strategische projecten
uitgewerkt. Relevante zijn:
Project 7: reductie geluids-, geur en lichthinder
Project 18: duurzame bedrijventerreinen

Gemeentelijk
milieubeleidsplan

Beschrijft het milieubeleid dat de gemeente de
komende jaren wil voeren:
Ternat: MBP 2007-2012 (2007)
Asse: MBP 2005-2009
(2005)+actualiseringsaddendum tot 2013
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ja

Het MER heeft nagegaan welke thema’s, doelstellingen
of acties uit de milieubeleidsplannen relevant zijn.
De meeste acties zijn algemeen en hebben betrekking
op de werking vanuit de gemeente en de controle en
samenwerking, integraal waterbeleid, verbetering
waterkwaliteit enz. Specifieke acties in het
plan/onderzoeksgebied werden niet vooropgesteld.
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/

4.2

Ontwikkelingsscenario’s

4.2.1

Autonome evolutie
Onder autonome ontwikkeling wordt verstaan: de ontwikkeling die het studiegebied zou
doormaken waarbij geen juridische en beleidsmatige belangrijke randvoorwaarden
meespelen en waarbij het gebied dus enkel gebonden is aan het normale sociaaleconomisch gedrag van de mens.
Autonome ontwikkelingen in de toekomst zijn nauw afhankelijk van de juridische toestand
van het gebied, zoals weergegeven in de bestemmingsplannen, zie tevens op Kaart 4 en
van lopende planontwikkelingen.
Het industriegebied Vitseroel heeft nog een beperkte mogelijkheid tot invulling van enkele
momenteel onbezette terreinen. Wanneer de grootschalige handel herorganiseert op het
terrein dan kan de gecreëerde oppervlakte worden gebruikt voor industrie.
Verder is er nog agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter langsheen de
Assesteenweg N285. Woonzones zijn quasi volledig ingevuld. Landbouwfunctie blijft gelijk
aan de huidige situatie.
De uitbreiding van bedrijventerrein kan niet binnen de huidige bestemmingszones.
Ontwikkeling kan niet zonder randvoorwaarden.

4.2.2

Gestuurde ontwikkeling
In dit MER wordt nagegaan of het plan bepaalde
ontwikkelingsscenario’s niet hypothekeert of een knelpunt vormt.

4.2.2.1

Ruimtelijke planning

4.2.2.1.1

Structuurplannen

mogelijke

wenselijke

Er wordt hiervoor verwezen naar §3.2 tot §3.4.

4.2.2.2

Ruimtelijke ontwikkelingen
Bij de beschrijving van de plannen/projecten in de regio die mogelijks een cumulatieve
invloed kunnen hebben op de ontwikkeling, wordt een onderscheid gemaakt tussen
plannen/projecten die in de onmiddellijke omgeving liggen en rechtstreeks invloed kunnen
ondervinden of onder invloed staan en de andere dewelke eveneens verder kunnen
gelegen zijn en waar de invloed mogelijk cumulatief is op het vlak van mobiliteit.
De ontwikkelingen die concreet zijn vastgelegd (beslist beleid in ontwerpfase ten tijde van
de richtlijnen; met een zekerheid van realisatie op korte termijn) zijn in dit MER
meegenomen als zijnde de ‘referentiesituatie’. De overige ontwikkelingen die op stapel
staan en waarvoor reeds een kader is uitgewerkt worden in het MER op hun relevantie
getoetst en dit onder de ‘cumulatieve effecten’.

4.2.2.2.1

Ruimtelijke ontwikkelingen met rechtstreekse beïnvloeding
Er zijn momenteel geen ruimtelijke ontwikkelingen met rechtstreekse beïnvloeding
gekend.
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4.2.2.2.2

Ruimtelijke ontwikkelingen met mogelijke cumulatie voor mobiliteit
UITBREIDINGSSCENARIO’S BEDRIJVIGHEID
Voor het aftoetsen van een aantal uitbreidingsscenario’s bedrijvigheid in Ternat worden
respectievelijk en momenteel simultaan twee MER’s opgesteld. De cumulatieve effecten
van de uitbreiding van de bedrijvigheid worden meegenomen.
HERINRICHTING STATIONSOMGEVING
In Ternat is de gemeente volop bezig met het studiewerk voor de herinrichting van haar
stationsomgeving. In het ruimtelijk structuurplan van de gemeente wordt de
stationsomgeving Ternat als strategisch project opgenomen in haar bindende bepalingen:
“Stationsomgeving Ternat: Voor de stationsomgeving van Ternat wordt een strategisch
project op gemeentelijk niveau uitgewerkt, met het station als openbaar vervoersknooppunt
en ontwikkelingspool, door het creëren van een ‘P+R’-parking, de herinrichting van het
stationsplein en omgeving met extra aandacht voor langzaam verkeer, het aantrekken van
horeca, kantoorfuncties en wonen, het bereikbaar maken van het station langs weerszijden
van het spoor,…”.
De gemeente heeft hier ontwerpplannen voor opgemaakt, samen met Infrabel. De
bedoeling is alvast om ten noorden van het station een pendelparking in te richten voor
ca. 300 parkeerplaatsen (bouwvergunning goedgekeurd op 27/06/2011). Ten zuiden van
het station volgt een herinrichting van pleinomgeving en parking. Ook de hoogtes van de
perrons worden aangepast en er komt een nieuwe ondertunneling van het spoor om
voetgangers van en naar de noordelijke pendelparking toe te laten en om minder valide
reizigers eveneens doorgang te kunnen verschaffen. Momenteel wordt verwacht dat de
stationsvernieuwing tegen einde 2012 realiseerbaar zou kunnen zijn (onder voorbehoud
dat de prioriteitsvolgorde niet wordt verschoven),

De pendelparking zit niet mee opgenomen in de effectbespreking van dit MER. Het effect
hiervan zal sterk afhangen van het gebruik:
-

als voornamelijk mensen met herkomst/bestemming ten noorden van de spoorlijn
gebruik maken van de parking kan dit de verzadigingsgraden thv de spoorweg doen
afnemen.

-

als veel mensen van het zuiden gebruik maken van de parking kunnen de
verzadigingsgraden toenemen.

Verwacht wordt dat het in- en uitrijden van de parking gespreid over de dag zal gebeuren
ipv geconcentreerd op 30min. waardoor de invloed sowieso beperkt zal zijn.

REORGANISATIE ASSESTEENWEG
De opmaak RUP Assesteenweg is ook als bindende bepaling opgenomen in het
structuurplan van de gemeente Ternat: “De Assesteenweg moet als drager van diverse
functies en activiteiten een duidelijke ruimtelijke structurering krijgen. Daartoe zal de
gemeente in overleg met de provincie een of meerdere RUP’s opmaken waarbij de
Assesteenweg wordt ingericht in functie van verkeersveiligheid, de inbedding in het
achterliggende weefsel en het structureren van de aanliggende functies en activiteiten.”
Bedoeling van de gemeente Ternat is om de steenweg te reorganiseren maar niet met als
doel om meer verkeer te genereren. De voorschriften zullen er dan ook op gericht zijn
wonen en handel te structureren. Het is niet de bedoeling om bijkomende bedrijven
/handelszaken toe te staan, wel om bestaande bedrijven de mogelijkheid te geven om te
blijven bestaan.
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In dit kader wordt door de gemeente voorzien om een beperkte delocalisatie van bedrijven
die momenteel ondermeer op de Assesteenweg zitten de kans te geven zich te blijven
vestigen in de gemeente door een kmo-zone aan de Essenestraat beperkt uit te breiden.
Hier zullen geen nieuwe bedrijven worden gevestigd, het betreft enkel een delocalisatie
van bestaande bedrijven. De exacte perimeter van de kmo-zone ligt nog niet vast. De
gemeente wenst in latere fase te starten met de RUP-procedure voor de Assesteenweg en
de uitbreiding van lokale bedrijvigheid.
PROJECTEN ASSE
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant is ten oosten van de ring rond Asse
(geselecteerd als kleinstedelijk gebied) een zoekzone voor bijkomende bedrijvigheid
afgebakend. Volgens het structuurplan is er behoefte aan een bijkomende afbakening van
minimaal 15ha en streefcijfer 15ha (economische taakstelling).
Voor Asse wordt in eerste instantie rekening gehouden met de uitbouw van de bestaande
en op distributie gerichte activiteiten, een ontwikkeling van personeelsintensieve
activiteiten en de woonfunctie rond het station en het afbakenen van de bestaande
kleinhandelsactiviteiten. In functie van de voltooiing van de ring rond Asse kan een
bijkomende economische ontwikkeling overwogen worden.
De uiteindelijke afbakening zal gebeuren in het kader van de afbakening van kleinstedelijk
gebied Asse, dat recent werd opgestart. Voorlopig kan het dit plan hier geen rekening mee
houden in haar cumulatieve beoordeling.

4.2.2.3

Mobiliteitsontwikkelingen
De ontwikkelingen die concreet zijn vastgelegd (beslist beleid in ontwerpfase ten tijde van
de richtlijnen; met een zekerheid van realisatie op korte termijn) zijn in het MER
meegenomen als zijnde de ‘referentiesituatie’. In de mobiliteitsberekeningen is er in de
“referentiesituatie – huidige situatie” reeds rekening gehouden met de herinrichting van de
kruispunten t.h.v. de op- en afritten van de E40 te Ternat. De overige ontwikkelingen die
op stapel staan en waarvoor reeds een kader is uitgewerkt worden in het MER op hun
relevantie getoetst en dit onder de ‘cumulatieve effecten’.
Input voor verkeersplanologische context Asse-Ternat
-

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 1997

-

Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) oktober 2004: selectie van de
secundaire wegen (N285 was een provincieweg maar is ondertussen overgedragen
aan het Vlaams Gewest)

-

Provinciaal functioneel en recreatief fietsroutenetwerk 2009

-

Mobiliteitsplan Asse 1999 (verkenningsnota is in oktober 2010 in PAC geweest)

-

Mobiliteitsplan Ternat 2004 (nog geen stappen gezet voor een actualisatie)

-

Studie zwaar vervoer in de politiezone TARL (Ternat-Asse-Roosdaal-Liedekerke),
provincie Vlaams-Brabant, dienst mobiliteit, maart 2006: doel van de studie: het zwaar
vervoer bundelen op een aantal daarvoor geschikt te maken wegen waardoor de
bereikbaarheid van dit verkeer blijft gewaarborgd en de negatieve effecten van het
gebruik van wegen door zwaar vervoer op andere wegen kan worden tegengegaan
(zie onderstaande figuur); gemeenten hebben ondertussen hun gemeentelijke
signalisatieplannen opgemaakt en de nodige signalisatie aangepast om het zwaar
vervoer te verbieden op de niet gewenste wegen.
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-

Project Ring rond Asse fase 2 en 3, waardoor een rechtstreekse aansluiting op de
N285 is voorzien.






In 1998-1999 is een verkeerskundige studie uitgevoerd om de verkeerssituatie in
Asse in kaart te brengen en de alternatieven voor een betere doorstroming te
analyseren. De conclusies van dit onderzoek waren, kort samengevat:
•

dat er een hoog percentage vrachtverkeer door Asse (via N9) rijdt (tot
14% buiten spits)

•

dat er veel sluipverkeer is om oververzadigde N9 te vermijden

•

dat er een hoog percentage doorgaand en half-doorgaand verkeer door
Asse rijdt (samen 70%)

•

dat een grote ringweg een te grote aantrekking zou kunnen betekenen
zodat nog meer wagens langs Asse rijden i.p.v. langs de hoofdwegen
E40 en A12

5 scenario's werden onderzocht en uiteindelijk werd besloten een kleine ringweg
aan te leggen die direct rond de kern van Asse ligt, de ringweg zou niet volledig
rond zijn, maar driekwart rond:
•

Van N9 aan station naar Huinegem (FASE 1, reeds uitgevoerd), van
Huinegem met een boog onder de spoorweg door en aansluit op de N9
Kalkoven thv Tienbergen (Bandencentrale en Keukens De Wolf) FASE
2. Nadien opnieuw met een boog rond de school om aan te sluiten op de
N285 na Rampelberg - FASE 3.

•

Dit tracé werd opgenomen in de gewestplanwijziging in 2000.

•

Deze gewestplanwijziging (fase 1, 2 en 3) werd omwille van een
procedurefout vernietigd in februari 2009.

Fase 1 is reeds aangelegd: De eerste fase biedt reeds een oplossing voor het
verkeer dat van Mollem richting Brussel rijdt.
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Voor het verkeer dat van Mollem naar Ternat rijdt is er momenteel nog geen
oplossing: alle verkeer moet door het centrum van Asse. Met de ring zal het
verkeer dat via Ternat (E40) naar Brussel rijdt toenemen.



In januari 2009 heeft AWV verkeerstellingen uitgevoerd op de N9 op
verschillende lokaties en op Putberg en Prieelstraat, twee gekende sluiproutes
van de N9. Deze tellingen bevestigden de resultaten uit de studie van 1999.



Om de verkeerskundige ontwerpen van de kruisingen aan N9 en N285 te
kunnen opmaken, plant Agentschap Wegen en Verkeer - Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant bovendien ook nog een herkomst/bestemmingsonderzoek voor
de cordon Asse. Er wordt verwacht dat dit onderzoek de resultaten van de studie
van 1999 eveneens bevestigen, en bovendien uitsluitsel zal geven over de
meest geschikte kruispuntvorm voor de kruisingen ring><N9 en ring ><N285,
wat momenteel nog niet exact te bepalen is. Dit H/B onderzoek is gezien de
problematiek van het gewestplan even on hold gezet.



Aanleg fase 2 en 3 is nog niet opgenomen in het investeringsprogramma van
AWV 2010, 2011, 2012. De Vlaamse overheid hoopt op korte termijn verder te
kunnen gaan met het onderzoek om de ring rond Asse, fase 2 en 3 te kunnen
ontwerpen en bouwen. AWV blijft er immers van overtuigd dat de ringweg, zoals
hij voorzien was, het best kan helpen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid
van Asse te verbeteren.

-

Voorzien van busbanen op de N9: bestaande busbanen op de N9 van Zittaart richting
Brussel zijn verlengd (ook middenberm is deels in gebruik genomen). Dit heeft geen
invloed op het autoverkeer.

-

Herinrichting stationsomgeving Ternat (zie vorige paragraaf)

-

Doorstromingsstudie openbaar vervoer Brussel-Asse (N9), eindrapport november
2001, opdrachtgever De Lijn, opdrachtnemer TRITEL

-

Toekomstvisie De Lijn 2020:

-



De
Mobiliteitsvisie
2020
omvat
verschillende
nieuwe
openbaarvervoerverbindingen. Het gevoerde onderzoek toonde aan dat deze
verbindingen ondersteund worden door de verplaatsingsvraag. Een eerste scan
betreffende de ruimtelijke haalbaarheid van deze trajecten werd reeds
uitgevoerd. De definitieve tracés zullen echter pas na verder overleg en op basis
van detailstudies kunnen vastgelegd worden. Een prioritisering en fasering werd
nog niet uitgewerkt. Er werd ook nog geen budgettaire ruimte voorzien voor de
concrete realisatie van deze projecten.



De belangrijkste nieuwe verbindingen die in het kader van de Mobiliteitsvisie
2020 worden voorzien in de omgeving van de planlocatie zijn:
•

Sneltram Aalst – Asse – Brussel

•

Sneltram Ninove – Schepdaal – Brussel

•

Verbindende buslijn Asse – Ternat – Lennik – Gooik

Selectie station Ternat als GEN-station (het Gewestelijk Expres Net).


Het GEN beoogt de totale integratie van het openbaar vervoeraanbod in Brussel
en in haar ruime periferie (een straal van 30km rond Brussel). De ruggengraat
van het spoorwegennet wordt aangevuld door een netwerk van snelle buslijnen
die de door de spoorwegen slecht bediende zones doorsnijden. Hierbij is tevens
de afstemming van de verschillende lijnen op elkaar van belang.



Selectie als GEN-station betekent een verhoging de frequentie van het
basisaanbod met 50%. Voor Ternat betekent dit dat het huidige aanbod van 1
trein per uur in elke richting wordt verhoogd tot 2 treinen per uur in elke richting.



Timing: is mee afhankelijk van de stationsvernieuwingsproject Ternat (zie
eerder). Momenteel wordt verwacht dat de stationsvernieuwing tegen einde
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2012 realiseerbaar zou kunnen zijn (onder voorbehoud dat de prioriteitsvolgorde
niet wordt verschoven), waardoor ook tegen einde 2012 de frequentie van het
aanbod kan verdubbelen.


Het verdubbelen van de frequentie in het basisaanbod kan op mobiliteitsvlak
verschillende cumulaties teweegbrengen, zoals:
•

Verbeteren openbaar vervoersaanbod
autoverkeer wordt teruggedrongen

waardoor

enerzijds

het

•

Aantrekken bijkomend verkeer van en naar het station en dus op de
Assesteenweg (voor- en natransport)

•

Verhoging frequentie van de sluiting van de overweg op de
Assesteenweg, waardoor wachttijden op de N285 ook verdubbelen in
frequentie

-

In aanvulling op het GEN werkte de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met
De Lijn, het strategisch plan ‘RegioNet Brabant-Brussel’ uit. Dit strategisch plan heeft
een looptijd van 15 jaar en vormt de basis voor toekomstige investeringen van De Lijn
in de regio. Het plan werd geïntegreerd in het Pegasus-plan van De Lijn (plan voor
gans Vlaanderen). De realisatie van het Pegasusplan werd op zijn beurt overgenomen
in het Vlaams regeerakkoord.

-

Wegwerken zwarte punten: Het doel is hier gesteld in functie van verkeersveiligheid
en niet i.f.v. een verbeterde doorstroming. Op het kruispunt van de E40 met N285
Assesteenweg (ter hoogte van de Essenestraat) wordt ten behoeve van de
verkeersveiligheid gepland om het kruispunt te herinrichten (verkeerslichten te
plaatsen). Het punt is opgebouwd uit 3 kruispunten, nl.: Kruispunt N285 met oprit E40
richting Gent - Kruispunt N285 met oprit E40 richting Brussel en Kruispunt N285 met
Essenestraat . Hiervoor is een mobiliteitsstudie opgemaakt. Verschillende
varianten/mogelijke oplossingen zijn onderzocht. Van alle varianten heeft een met
verkeerslichten geregeld kruispunt het minste ruimtebeslag. Door de huidige
kruispuntconfiguratie van verkeerslichten te voorzien met een conflictvrije regeling
kan in de ochtendspits het verkeer probleemloos worden afgewikkeld, terwijl in de
avondspits congestie optreedt. Door de N285 in noordelijke richting en de noordelijke
afrit van de E40 richting Ternat van 2 rijstroken te voorzien kan deze
congestievorming worden vermeden. Door een rechtstreekse aansluiting van Brantano
op het kruispunt te voorzien verbetert de situatie eveneens. De onteigeningsplannen
zijn in opmaak. Uit studiewerk bleek bovendien dat een rechtstreekse aansluiting van
de industriezone (via bijvoorbeeld een viaduct) financieel niet haalbaar was.

-

De N8 - die ten zuiden van de E40 en parallel ermee loopt - afbouwen naar een type-3
weg zoals voorzien in het ruimtelijk structuurplan, waardoor het verkeer sneller wordt
afgeleid naar de N285 Assesteenweg en dus sneller naar de E40. Er wordt gepland
om de huidige vier rijvakken af te bouwen en busbanen in te voeren, eventueel door
middel van een tidal flow systeem waarbij afwisselend in een bepaalde richting meer
of minder rijstroken gebruikt kunnen worden.
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4.2.2.4

Integraal waterbeleid
De verschillende studies inzake integraal waterbeheer,
deelbekkenbeheerplan, bevatten een aantal beleidsvisies.

zoals

het

bekken

en

Daarnaast dienen de geldende richtlijnen te worden opgevolgd inzake integraal
waterbeheer, waaronder de drietrapsstrategie:
-

1 vasthouden: in de eerste plaats wordt de neerslag zoveel mogelijk ter plaatse
vastgehouden;

-

2 bergen: indien nodig wordt voor extra buffering gezorgd langs de waterlopen;

-

3 afvoeren: als zowel vasthouden als bergen ontoereikend zijn, moet het water zo
vertraagd mogelijk worden afgevoerd naar de waterlopen stroomafwaarts.

De volgorde van de strategieën geeft aan welk beheer de voorkeur geniet. Om kans op
slagen te hebben is het belangrijk dat deze aanpak vorm krijgt op de verschillende
niveaus van het waterbeheer vasthouden.
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5

Het opstellen van het MER – algemene
methodologie

5.1

Integratiespoor
Het integratiespoor m.e.r. - PRUP is hier volop ingezet. Tijdens de periode van de
opmaak van het MER, is er reeds een bijstelling gebeurd aan de plandoelstellingen zoals
vooropgesteld in de nota voor publieke consultatie.
Dit resulteert in een eerste en een tweede fase binnen het milieueffectenonderzoek.
Eerste fase PRUP en milieueffectenonderzoek
De beoordeling van de milieueffecten binnen de disciplines bodem, water, fauna en flora,
landschap en mobiliteit is gebaseerd op basis van de planinformatie van de voorgenomen
activiteit zoals opgenomen in de nota voor publieke consultatie (richtlijnen ontvangen in
november 2010) en tevens verduidelijkt in §3.7. Dit betekent met een maximale inzet van
uitbreiding van regionale bedrijvigheid ondergebracht in drie scenario’s (drie locaties met
vooropgestelde ha bedrijvigheid variërend tussen 22ha en 25ha):
Tweede fase PRUP en milieueffectenonderzoek
Op basis van tussentijdse resultaten van de mobiliteitsimpact en op basis van bijkomende
inzichten in het PRUP en de gewenste invulling, heeft het PRUP haar voorgenomen
activiteit bijgesteld (=2de fase). In tweede fase binnen de milieueffectbeoordeling is de
voorgenomen activiteit van het bijgesteld PRUP als basis voor de milieubeoordeling
genomen. Het bijgesteld PRUP is doorgerekend als milderende maatregel in de discipline
mobiliteit en als basisvoorstel voor de disciplines geluid en lucht en menssociaalorganisatorisch&hinder.
-

Zo bevindt zich op de bedrijvenzone Vitseroel (die volledig is ingenomen) de
gebouwen van de voormalige IKEA-vestiging, waar kleinhandel vergunbaar is binnen
het huidig juridisch kader. Een herstructurering en optimalisatie van deze handelssite
zou bruto 10ha aan gemengd regionaal bedrijventerrein kunnen opleveren. Om deze
reconversie te stimuleren wordt ervoor gekozen om de taakstelling van 20ha niet
maximaal te accommoderen binnen uitbreidingszones.

-

Om deze reconversie maximale kansen te bieden wordt de uitbreiding wat betreft
regionale bedrijvigheid beperkt tot circa 8,5 ha.

-

Er wordt afgezien van een uitbreiding binnen het op- en afrittencomplex van de E40
(in bufferzone op het gewestplan – de realiseerbaarheid ervan is twijfelachtig)

-

De vooropgestelde zone voor lokale bedrijvigheid blijft behouden.

Cumulatie
Tegelijkertijd met dit MER heeft een MER-onderzoek gelopen voor de consolidatie van de
concentratie van grootschalige kleinhandel te Ternat (‘De Slaapadviseur’ langs de
Assesteenweg en de voormalige vestiging van de IKEA aan de Morettestraat). Het
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant stelt dat deze concentratie in een ruimtelijk
uitvoeringsplan moet worden geconsolideerd. Dit betekent dat ze niet kan uitbreiden in
grondoppervlakte maar wel binnen de bestaande perimeter kan blijven ontwikkelen.
Verder aansnijden van de open ruimte kan niet. De cumulatieve effecten van de
consolidatie van de grootschalige kleinhandel zijn meegenomen in dit MER voor de
uitbreiding van bedrijvigheid en omgekeerd. Het gelijktijdig verloop van de MER’s was
hierbij essentieel.
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5.2

Overzicht van de te onderzoeken milieudisciplines
De volgende disciplines zullen in het plan-MER worden behandeld door een erkend MERdeskundige:
-

Mens – verkeer

-

Geluid en trillingen

-

Lucht

-

Bodem en grondwater

-

Oppervlaktewater

-

Fauna en flora

-

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

-

Mens – sociale en ruimtelijke aspecten.

De disciplines licht, warmte en stralingen, energie en grondstoffen en klimaat (uiteraard
wel onrechtstreeks en lokaal via lucht) worden niet relevant geacht voor dit MER. De
omvang van de ingrepen is immers niet van die aard dat een significant effect op de
grondstofvoorraden of het klimaat kan verwacht worden. Het aspect duurzaamheid en
energie wordt (vnl.) behandeld bij de discipline lucht. Noch worden warmte of
stralingsbronnen ingezet en zijn de gebieden globaal gelegen in een zone die weinig
kwetsbaar is voor lichtverstoring (licht als hinderaspect komt bovendien bondig terug
onder de discipline mens).

5.3

Te behandelen aspecten in het MER
Bij elke discipline worden achtereenvolgens behandeld:
-

afbakening van het studiegebied: deze hangt af van het type effect (zie verder);

-

beschrijving van de juridische en beleidscontext, voor zover deze nog niet beschreven
werd, en het beoordelings- en significantiekader voor de effecten;

-

beschrijving van de referentiesituatie: huidige toestand op het terrein of situatie zoals
beschreven in de meest recente beschikbare bronnen. Per thema binnen de
verschillende disciplines zullen dit andere jaartallen betreffen.

-

beschrijving van de wederzijdse en cumulatieve effecten van het project met de
ontwikkelingsscenario’s, beschreven in §4.2.

-

beschrijving van de geplande toestand en beoordeling van de effecten (methodiek
effectbeoordeling: zie verder).

-

beschrijving van milderende maatregelen, met onderscheid tussen maatregelen die
rechtstreeks inwerken op het PRUP, maatregelen van toepassing voor het project dat
wordt ingediend als vergunningsaanvraag en maatregelen die van belang zijn voor de
verdere besluitvorming of nader onderzoek.

Na de beschrijving en beoordeling per MER-discipline, bevat het MER, conform de MERwetgeving, nog volgende hoofdstukken:
-

leemten in de kennis (onzekerheden omtrent het project zelf, kennis over de
bestaande milieutoestand of de effectinschatting) en voorstellen m.b.t. monitoring;

-

eindbespreking: synthese van milieueffecten en milderende maatregelen: de ingrepen,
effecten en maatregelen worden samengevat in een synthesetabel/tekst; er volgt een
geïntegreerde evaluatie over de disciplines heen;

-

niet-technische samenvatting.
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5.4

Waardeschaal van de effectbeoordeling
In het MER zal de bespreking, beoordeling en evaluatie van de effecten van het plan
(voor de verschillende milieudisciplines) rekening houden met globale ingreepeffectrelaties. De beoordeling zal zich baseren op:
Wat is de significantie van de ingreep?
Het belang van het effect van de ingreep op het desbetreffende onderdeel wordt
beoordeeld met de termen 'significant' en met ‘kwetsbaarheid’ (zeer, matig, weinig). De
significantie is een rechtstreeks gevolg van de kwetsbaarheid van het gebied voor een
bepaald onderdeel van een discipline. Wanneer een gebied als kwetsbaar werd getypeerd
voor een onderdeel, zal een ingreep die hierop een invloed heeft significant zijn.
Wat is de omvang van de effecten?
De omvang van de effecten wordt vastgesteld en uitgedrukt in termen als ‘groot’, ‘matig’
en ‘gering’. Het vaststellen van de omvang van de effecten gebeurt a.d.h.v. de criteria die
hierboven werden beschreven, en dit naargelang de milieudiscipline waarop deze effecten
invloed uitoefenen.
Wat is het waardeoordeel?
Het waardeoordeel van het effect wordt met de termen ‘positief’ en ‘negatief’ uitgedrukt.
Hierin worden nog gradaties onderscheiden, aangeduid met een aantal plus- en
mintekens. Deze gradatie verloopt exponentieel.
Een combinatie van deze elementen geeft verschillende mogelijkheden, samengevat in
volgende matrix.
Tabel 5-1
Omvang van

Matrix van de waardeschaal van de effectbeoordeling
Groot

Matig

Gering

Neutraal

het effect
Waardeoordeel
significantie

Positief

negatief

Positief

negatief

Positief negatief

---

++/+++

--/---

++

van de ingreep3
Zeer kwetsbaar

+++

Matig kwetsbaar

++/+++

Weinig kwetsbaar

+/++

--/---/--

++
+

--

+
+/0

--

0

-

0

-/0

0

3 tekens: sterk (pos. of neg.) effect; 2 tekens: matig (pos. of neg.) effect; 1 teken: beperkt
(pos. of neg.) effect
Onafhankelijk van de omvang of significantie (lees kwetsbaarheid) kan een effect
optreden dat neutraal wordt beoordeeld wanneer de (deel)ingreep noch een positief noch
een negatief effect teweegbrengt.
De beoordeling van de effecten gebeurt o.b.v. expert judgement en is –waar dit mogelijk
is- gebaseerd op cijfermatige gegevens. Onder de methodologie per discipline kan nog
een verfijnd beoordelingskader zijn opgenomen (bijvoorbeeld voor geluid, verkeer of
lucht).

3

Ook de significantie kan een gradatie hebben of meer specifiek kan de graad van kwetsbaarheid (of de waarde van
een gebied) als zeer kwetsbaar, matig kwetsbaar of weinig kwetsbaar ingeschat worden; zodat de combinatie van
significantie van de ingreep (mate van kwetsbaarheid) en omvang van het effect een matrix oplevert die de klasseindeling van ernst oplevert door de combinatie van “zeer kwetsbaar gebied” respectievelijk “matig kwetsbaar gebied” ...
met respectievelijk “gering, matige of grote aantasting of omvang van effect”.
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Om een overzicht te verkrijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor
elk effect volgende indelingswijze gehanteerd over de verschillende disciplines heen:
sterk negatief (-3)

sterk positief (+3)

matig negatief (-2)

matig positief (+2)

beperkt negatief (-1)

beperkt positief (+1)

geen significant/verwaarloosbaar effect (0)
Op basis van de grootte van de cijfergegevens kan vervolgens snel afgeleid worden in
hoeverre de deskundigen een effect als belangrijk beoordeeld hebben en kan tevens
afgeleid worden in hoeverre een maatregel vereist is en welke de impact is van de
maatregel (resterend effect).
Verder worden de milderende maatregelen gekoppeld aan de impactbeoordeling. Hierbij
wordt rekening gehouden met volgende elementen:

5.5

-

Bij impactscore -1 is onderzoek naar milderende maatregelen minder dwingend maar
indien de onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem
kan stellen dan worden voorstellen van milderende maatregelen uitgewerkt;

-

Bij impactscore -2 wordt noodzakelijkerwijs gezocht naar milderende maatregelen,
eventueel gekoppeld aan langere termijn;

-

Bij impactscore -3 wordt noodzakelijkerwijs gezocht naar milderende maatregelen,
waarbij aangegeven wordt hoe deze bij de uitvoering van het project zullen ingepast
worden.

Overzicht van mogelijke
gerelateerd aan ingrepen

potentiële

effecten

Grensoverschrijdende effecten
Grensoverschrijdende effecten worden niet verwacht.

Overzicht algemeen te verwachten effecten
Gebaseerd op de algemene locatiekarakteristieken en de planbeschrijving worden
hieronder de voornaamste mogelijke effecten die t.g.v. de plannen redelijkerwijze kunnen
verwacht worden in een overzicht weergegeven (zie Tabel 5-2).
Enkel effecten die onderscheidend kunnen werken op planniveau worden besproken: dit
zijn de permanente effecten tijdens de aanlegfase en de permanente effecten tijdens de
exploitatiefase.
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Tabel 5-2

Ingreep effectenmatrix: globale inschatting van de milieueffecten voor het plan

Deelingrepen

Direct Effect

Discipline

Ruimtebeslag door de
aanwezigheid van
gebouwen en infrastructuren

Wijziging grondwaterhuishouding: wijziging
infiltratiemogelijkheden hemelwater

Water

Indirect effect

Discipline

Grondwaterstandsdaling met
verlies vegetatie

Fauna en flora

Wijziging in ruimte voor water
Wijziging grondwaterstroming t.g.v. de aanwezigheid van
ondergrondse constructies of t.g.v. permanente bemaling

Grondwaterstandsdaling met
risico op zettingen
Permanente profielvernietiging
Permanente wijziging erfgoedwaarde (archeologisch
patrimonium)

Landschap
Wijziging visuele beleving

Wijziging Landschapsperceptie Wijziging
landschapsstructuur

Ingebruikname terrein
(werken, handel,
vervoersbewegingen en
waarborgen ruimte voor
water& natuur)

Invloed van gebouwen als
buffering van het
omgevingsgeluid

Barrièrewerking, biotoopverlies,

Fauna en flora

Verlies oppervlakte voor landbouw

Mens

Wijziging in belasting wegennet, verkeersveiligheid,
parkeren, langzaam verkeer, openbaar vervoer

Mobiliteit

Wijziging geluidsproductie t.g.v. de functies zelf en de
gewijzigde verkeersstroom
Wijziging luchtverontreinigende componenten t.g.v. wijziging
in de verkeersbewegingen en een wijziging in het aandeel
verwarming gebouwen en emissies van bedrijven

Mens

Geluid
Lucht
Fauna en flora

Lucht

Mens
Vermesting/eutrofiëring

Water

Wijziging bodemkwaliteit

Bodem en Water

Wijziging in functies

Mens

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

Hinderaspecten licht, geluid en
lucht, gezondheid

Mens

Geluid

Wijziging in afvalwaterproductie en –stroom.

Invloed op veiligheid

Mens

Bodem

Invloed op capaciteit
rioleringsnet
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Fauna en flora

Water

5.6

Interdisciplinaire gegevensoverdracht
Eén van de taken van de coördinator van het MER is het organiseren van gegevensoverdracht tussen de disciplines onderling. Een
efficiënte gegevensoverdracht heeft een positieve invloed op de gevolgde methodiek van effect- en impactvoorspelling en zal de
betrouwbaarheid ervan verhogen. Als gevolg van deze gegevensuitwisseling zullen bepaalde disciplines hun deelstudie pas kunnen
voltooien nadat andere disciplines hun deelstudie voltooid hebben. Overigens moeten de gevolgde methodologieën van de verschillende
disciplines op elkaar afgestemd worden.
Vooral op vlak van mobiliteit en geluid en lucht zijn overdrachten te verwachten en dit zowel tussen deze twee disciplines onderling, als hun
relatie tot andere disciplines. Zo kan bijvoorbeeld de inschatting van de geluidsproductie de basis zijn voor de beoordeling van de
hindereffecten voor mens. In Tabel 5-3 volgt een matrix betreffende de mogelijke interdisciplinaire gegevens-overdracht tussen de
betrokken disciplines voor het MER.
Tabel 5-3
Disciplines die

Disciplines die
geg. leveren
Mobiliteit

Mobiliteit

Interdisciplinaire gegevensoverdracht binnen het MER
gegevens opvragen
Geluid en trillingen

Lucht

Mobiliteitsinfrastructuur

voorspellingen
verkeersintensiteiten

Bodem

Water

Fauna en flora

Landschap

Mens-ruimte, hinder

verkeersintensiteiten
Geluid en
trillingen

Rustverstoring

beleving en hinder

Lucht

hinderaspecten

Bodem

zones waarin
bodemgebruik
eventueel het water
kan beïnvloeden

Biotoopverlies

geomorfologie
bodemverstoring (m.b.t.
archeologie)

grondwaterstand

bodemvervuiling
risico op zettingen

grondwaterkwetsbaarheid; bodemgebruik
Water

veranderde
bodemfuncties

Biotoopverlies

grondwaterkwaliteit

bodemverstoring (m.b.t.
archeologie)

mogelijk
waterverontreiniging
veiligheid
(overstromen)

Fauna en flora

Landschapsstructuur
en kleine
landschapselementen

Landschap

visuele beleving

Mens-ruimte,
hinder
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6

Mens-mobiliteit:
bestaande
effectbeoordeling en maatregelen

toestand,

Zoals eerder in dit MER toegelicht is het integratiespoor m.e.r. - PRUP volop ingezet:
tijdens de periode van de opmaak van het MER, is er reeds een bijstelling gebeurd aan de
plandoelstellingen zoals vooropgesteld in de nota voor publieke consultatie.
Dit resulteert in een eerste en een tweede fase binnen het milieueffectenonderzoek (zie
§3.7 en §3.8.
De beoordeling van de milieueffecten binnen de discipline mobiliteit is in eerste instantie
gebaseerd op de planinformatie van de voorgenomen activiteit zoals opgenomen in de
nota voor publieke consultatie (eerste fase). Dit betekent met een maximale inzet van
uitbreiding van regionale bedrijvigheid ondergebracht in drie scenario’s (drie locaties met
vooropgestelde ha bedrijvigheid variërend tussen 22ha en 25ha d.i. het totaal ha aan
verschillende types bedrijvigheid).
Op basis van tussentijdse resultaten van de mobiliteitsimpact en op basis van bijkomende
inzichten in het PRUP en de gewenste invulling, heeft het PRUP haar voorgenomen
activiteit bijgesteld. Er is in de milderende maatregelen van de discipline mobiliteit een
doorrekening gedaan van het bijgesteld plan (tweede fase). Zo kan een herstructurering
en optimalisatie van de handelssite op bedrijventerrein Vitseroel bruto 10ha aan gemengd
regionaal bedrijventerrein opleveren. Om deze reconversie maximale kansen te bieden
wordt de uitbreiding wat betreft regionale bedrijvigheid beperkt tot circa 8,5 ha (de
vooropgestelde zone voor lokale bedrijvigheid blijft behouden). Verder wordt er afgezien
van een uitbreiding binnen het op- en afrittencomplex van de E40.

6.1

Afbakening studiegebied
Voor de evaluatie van de mobiliteitsimpact van het voorliggend plan worden de effecten
op de verkeersafwikkeling en verkeersleefbaarheid beoordeeld ten aanzien van de
voornaamste ontsluitingsroutes, knooppunten en nabije woonconcentraties op weg
naar/van het desbetreffende onderzoeksgebied:
-

4

het betreft de N285 met focus op het op- en afrittencomplex met de E404

extra verkeersdruk op kruispunt N9/N285 tijdens piekuur tgv aut. ontw. + prup reg. bedr. + prup cons. kleinh.:

* autonome ontwikkeling volgens mitigerende maatregelen =
- Richting Ternat (sectie 1a): +30 pae per vrijdagavondpiekuur
- Richting Asse (sectie 1b): + 30 pae per vrijdagavondpiekuur
* autonome ontwikkeling volgens mitigerende maatregelen + PRUP handel volgens mitigerende maatregelen +
regionale bedrijvigheid volgens mitigerende maatregelen =
- Richting Ternat (sectie 1a): + 44 pae per vrijdagavondpiekuur
- Richting Asse (sectie 1b): + 56 pae per vrijdagavondpiekuur
= zeer beperkte invloed
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6.2

Methodologie

6.2.1

Methodiek beschrijving van de bestaande situatie
De beschrijving van de referentietoestand omvat volgende aspecten:
-

-

bereikbaarheidsprofiel van het onderzoeksgebied:


ontsluitingsinfrastructuur (auto- en vrachtverkeer, spoor, bus, fiets, water);



verkeersintensiteiten en verzadigingsgraad (auto- en vrachtverkeer) op basis
van beschikbare tellingen en verkeerskundige studies;



(publieke) parkeermogelijkheden;

bespreking van de verkeersleefbaarheid van de belangrijkste woonconcentraties:


oversteekbaarheid (voetgangers)



verblijfskwaliteit



geluidshinder.

De ontwikkelingen die concreet zijn vastgelegd (beslist beleid in ontwerpfase ten tijde van
de richtlijnen; met een zekerheid van realisatie op korte termijn) worden in het MER
meegenomen als zijnde de ‘referentiesituatie’ (zie tevens §4.2).
In functie van de milieudisciplines 'lucht' en 'geluid' wordt ook een beeld gevormd van de
respectievelijke dagdeelintensiteiten die in deze disciplines gehanteerd worden (24u, dag,
avond, nacht).
Beschrijvingen gebeuren op basis van kaartmateriaal, informatie die ter beschikking wordt
gesteld door de verschillende netwerkbeheerders en terreinobservatie. Aanvullend werden
in functie van voorliggend plan-MER verkeerstellingen gehouden op onderstaande
locaties:
Kruispunttellingen:
 op de rotonde die de kruising vormt tussen de N285 en de Industrielaan in Ternat.
 op kruispunt tussen de N285 en de op/afrit E40 richting Gent in Ternat.
 op kruispunt tussen de N285 en de Essenestraat in Ternat.
 op kruispunt tussen de N285 en de op/afrit E40 richting Brussel in Ternat
Slangtellingen:
 op de op/afrit E40 rijrichting Gent in Ternat.
 op de op/afrit E40 rijrichting Brussel in Ternat.
 op de N285 ten noorden van de Industrielaan in Ternat.
 op de N285 tussen de op/afrit E40 richting Gent en Essenestraat in Ternat.
 op de N285 ten zuiden van de Nattestraat in Ternat.

6.2.2

Methodologie effectvoorspelling en –beoordeling
De effectbespreking heeft in eerste instantie betrekking op het onderzoek van de te
verwachten bijkomende verkeersgeneratie en de impact die het plan met zich zal
meebrengen.
Hierbij wordt rekening gehouden met reeds goedgekeurde geplande wijzigingen in de
verkeersplanologische context (beslist beleid):
-

wijzingen aan de verkeersnetwerken

-

grote verkeersgenererende ruimtelijke ontwikkelingen
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Er wordt een prognose gemaakt worden van de gegenereerde piekuurintensiteiten in de
toekomstige situatie en de impact ervan op de wegvak- en knooppuntcapaciteit i.f.v. de
vooropgestelde wegcategorie.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de impact op de verkeersleefbaarheid van de
woonconcentraties langsheen de belangrijkste ontsluitingsroutes (oversteekbaarheid,
verblijfskwaliteit, geluidshinder).
Tevens wordt de bereikbaarheid en toegankelijkheid met openbaar vervoer en voor
langzaam verkeer nagegaan.
Naar analogie met de referentietoestand wordt in functie van de milieudisciplines ‘lucht’ en
‘geluid’ ook een prognose gemaakt worden van de respectievelijke dagdeel-intensiteiten
die in deze disciplines gehanteerd worden (24u, dag, avond, nacht).
Effectbespreking gebeurt op basis van bestaande telgegevens, kengetallen, terreinobservatie en verkeerskundige vuistregels. Aangezien het een effectbespreking betreft op
plan-MER-niveau worden geen detailsimulaties uitgevoerd.

Tabel 6-1 Beoordelingscriteria en significantiekader milieudiscipline mens-verkeer
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Verkeerstoename
en verminderde
verkeersafwikkeling
(gemotoriseerd
verkeer)

Intensiteit/capaciteitverhouding wegennet

prognose van de
gegenereerde
piekuurintensiteiten in de
geplande situatie en de
impact ervan op de
wegvakcapaciteit.

Effecten zijn significant negatief als de verkeerstoename leidt tot
een I/C-verhouding 0,8 of hoger

Wijziging
verkeersleefbaarheid voor de
betrokken woonconcentraties

Oversteekbaarheid
(gemiddelde wachttijd)

Semi- kwantitatieve
beoordeling

Significant negatieve effecten:

Toename
parkeerbehoefte en
mogelijke
afwenteling op
omgeving

Aftoetsen huidige
parkeerproblemen

Geluidshinder

- daling oversteekbaarheid, in casu verhoging gemiddelde
wachttijd tot meer dan 15s
- significante toename geluidshinder cf. discipline geluid

De ruimte is beschikbaar om
voldoende parking te kunnen
voorzien

6.3

Bestaande situatie

6.3.1

Ontsluiting

6.3.1.1

Auto- en vrachtverkeer

Effecten zijn significant negatief wanneer er onvoldoende ruimte
voor parkeren zou kunnen worden voorzien

Het onderzoeksgebied bestaat uit twee delen die gesplitst worden door de Assesteenweg
(N285) te 1740 Ternat.
Aan de oostelijke kant van de Assesteenweg liggen de winkels De Slaapadviseur en
BRICO Plan-It en de voormalige IKEA. BRICO Plan-It en de voormamige IKEA ontsluiten
via de Morettestraat op de Assesteenweg. Dit kruispunt wordt geregeld door middel van
een rotonde. De Assesteenweg ontsluit vervolgens op de E40.
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Figuur 6-1: Stratenplan locatie Ternat

De Assesteenweg is een secundaire weg type II en zorgt voor de ontsluiting naar de E40.
De Morettestraat is een lokale weg type II en heeft een ontsluitende functie. De E40 is
geselecteerd als hoofdweg en verbindt op internationaal niveau.
De kruispunten van de op- en afritten van de E40 worden geregeld door vraagafhankelijke
VRI’s5. Momenteel is TV3V 6bezig met de opmaak van de herinrichting van deze 2
kruispunten en het gebied ertussen. Voor de herinrichting zijn meerdere oplossingen
onderzocht. Van alle varianten heeft een met verkeerslichten geregeld kruispunt het
minste ruimtebeslag.
Door de huidige kruispuntconfiguratie van verkeerslichten te voorzien met een conflictvrije
regeling kan in de ochtendspits het verkeer probleemloos worden afgewikkeld, terwijl in de
avondspits congestie optreedt. Door de N285 in noordelijke richting en de noordelijke afrit
van de E40 richting Ternat van 2 rijstroken te voorzien kan deze congestievorming worden
vermeden7.
Het kruispunt van de Essenestraat met de Assesteenweg bevindt zich tussen de 2 op- en
afritten van de E40. Dit kruispunt wordt bijgevolg mee heringericht door TV3V maar niet
van lichten voorzien.

6.3.1.2

Langzaam Verkeer
De Assesteenweg maakt deel uit van het functioneel fietsroutenetwerk Vlaams-Brabant.
De Nattestraat en de Essenestraat sluiten vlakbij het onderzoeksgebied aan op de
Assesteenweg en maken eveneens deel uit van het functioneel fietsroutenetwerk VlaamsBrabant.
De Assesteenweg en Essenestraat zijn voorzien van aanliggende fietpaden. De
Nattestraat is voorzien van een volledig vrijliggend fietspad ter hoogte van de kruising met
de Assesteenweg. Verderop in de Nattestraat gaat dit vrijliggend fietspad over in een
aanliggende fietspad.

5

Verkeersregelinstallatie (verkeerslichten)

6

Tijdelijke vennootschap "Veilig Verkeer Vlaanderen

7

Projectnota ‘E40 +N285 Assesteenweg’, projectnummer TV3V: 2009
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Ook de rotonde die de kruising maakt tussen de Assesteenweg en de Morettestraat is
voorzien van aanliggende fietspaden, deze verkeren echter in slechte staat.

Figuur 6-2: Functioneel fietsroutenetwerk (Bron: Vlaams Brabant)

Op de Assesteenweg zijn geen voetpaden voorzien. De voetgangers worden verwacht het
fietspad te gebruik. Er zijn zebrapaden aanwezig op de rotonde die de kruising maakt
tussen de Assesteenweg en de Morettestraat en ter hoogte van de op- en afritten van de
E40.

6.3.1.3

Openbaar vervoer
Langs de Assesteenweg doorheen het onderzoeksgebied lopen twee buslijnen die een
frequentie hebben van 1 à 2 bussen per uur. De lijn 165 rijdt echter niet tussen 10u ’s
ochtends en 14u ’s middags. Deze twee lijnen halteren aan de halte Ternat Industrie die
gelegen is langs de Assesteenweg midden in het onderzoeksgebied. Bijgevolg moeten
bezoekers niet ver stappen om gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer.
Het dichtstbijzijnde treinstation is het station van Ternat en dat is gelegen op 1400 meter
van het gebied.
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Tabel 6-2: Frequentie openbaar vervoer Ternat

Halte

Ternat Industrie

Lijn

Frequentie

Lijn 165: Ternat Asse
Lijn 213: Brussel Aalst

Afstand
onderzoeksgebied

1 à 2/uur

0m

1 à 2/uur

0m

Figuur 6-3: Ontsluiting Ternat openbaar vervoer
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6.3.2

Druktebeeld en restcapaciteit in de referentiesituatie

6.3.2.1

Doorsnedetellingen
Op basis van de telgegevens is het huidige druktebeeld weergegeven op het ontsluitend
wegennetwerk. Onderstaande figuur geeft de avondspitsuurintensiteiten voor de
verschillende wegvakken weer. De intensiteiten zijn afkomstig van doorsnedetellingen
uitgevoerd van 15 tot 22 februari 2011.

Locaties en tijdstippen metingen Ternat
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Figuur 6-4: Secties en avondpiekuurintensiteiten Ternat (pae/u/richting, weekdag)

De piekuurintensiteiten op de verschillende wegvakken zijn weergegeven in Tabel 6-3. De
verschillende wegvakken hebben in de huidige situatie tijdens de piekmomenten een
bezettingsgraad van maximaal 80%. Bij deze maximale bezetting is er een restcapaciteit
van 200 pae/u/richting.
Tabel 6-3: Druktebeeld Ternat per sectie, weekdag (pae/u/richting)

sectie
1
1
2
2
3
3
4
4
5

a
b
a
b
a
b
a
b
a

avondpiek
624
542
498
965
718
996
757
906
810

capaciteit
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

restcapaciteit
VG 80%

VG 100%

336
418
462
-5
242
-36
203
54
150

576
658
702
235
482
204
443
294
390
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sectie

avondpiek

capaciteit

5
6
6
7
7
8
8

764
540
688
365
944
178
364

1200
1800
1800
1800
1800
1200
1200

b
a
b
a
b
a
b

restcapaciteit
196
900
752
1075
496
782
596

verzadiging

436
1260
1112
1435
856
1022
836

64%
30%
38%
20%
52%
15%
30%

Figuur 6-5: Verzadigingsgraden Ternat, huidige situatie, ongelijkgrondse kruising spooroverweg

In bovenstaand druktebeeld is er van uitgegaan dat de spooroverweg op korte termijn
reeds ondergronds zou worden (= geen invloed op de capaciteit). Er bestaan echter nog
geen concrete plannen voor deze uitbreiding waardoor de invloed van het spoor op de
capaciteit mee opgenomen dient te worden. MOW geeft aan op korte termijn een studie
rond het ongelijks kruisen op te starten d.m.v. actorenoverleg.

Tabel 6-4: Invloed sluiting spooroverweg op de wegcapaciteit

capaciteit
=1200 per uur
=960 per uur

spoorsluiting
= 12 tot 18 min./spitsuur
capaciteit 1200 pae/u (100% VG)
-240 tot -360 pae/u
capaciteit 1200 pae/u (80% VG)
-192 tot -288 pae/u
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Momenteel wordt de spooroverweg 6 maal gedurende 3 minuten8 gesloten tijdens het
piekuur. De capaciteit van de weg (= 1200 pae/u) daalt hierdoor tot 900 pae/u. Om de
effecten op de restcapaciteiten en verzadigingsgraden ter hoogte van de spooroverweg
weer te geven wordt sectie 5 opgesplitst in 5.1 en 5.2.
Ten gevolge de sluiting van de spooroverweg tijdens het avondpiekuur is er in de huidige
situatie reeds een kritieke verzadigingsgraad op de secties 5.1b en 5.2a.

Tabel 6-5: Verzadigingsgraden en restcapaciteiten ten gevolge van gelijkgrondse spooroverweg

sectie

5.1
5.2
5.1
5.2

avondpiek

a
a
b
b

810
810
764
764

capaciteit

1200
900
900
1200

restcapaciteit
VG 80%

VG 100%

150
-90
-44
196

390
90
136
436

verzadiging

68%
90%
85%
64%

8

De gegevens over de gemiddelde sluitingstijd van de spooroverweg zijn gebaseerd op telefonisch contact met de
beheerder. De sluitingstijd is echter afhankelijk van de richting waaruit de trein komt en schommelt tussen de 2 en de
5 minuten. De capaciteitsafname t.g.v. de sluiting van de spooroverweg kan bijgevolg soms groter zijn dan berekend in
Tabel 6‑ 4. Concreet betekent dit dat de verzadiging (Tabel 6‑ 5) en bijgevolg ook de wachtrijen soms nog groter zijn
dan nu berekend.
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verzadigingsgraad
0 - 80
81 - 90
91 - 100

5. 2.b
5. 2.a

5.1. b
5 .1 .a

101 - 1000

Figuur 6-6: Verzadigingsgraden Ternat, huidige situatie, gelijkgrondse kruising spooroverweg

6.3.2.2

Kruispunttellingen
Ter hoogte van het onderzoeksgebied is de afwikkeling op de 4 belangrijkste kruispunten
in beeld gebracht door kruispunttellingen tijdens de piekmomenten op vrijdag 18 en
zaterdag 19 februari 2011.
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6.3.2.2.1

Rotonde Assesteenweg x Industrielaan (A)
De totale intensiteiten op de rotonde bedragen tijdens de vrijdag- en zaterdagpieken
respectievelijk 1450 en 1400 pae/u. Een enkelstrooksrotonde heeft een capaciteit van
2000 tot 2500 pae/u. Volgens dit kencijfer is er een restcapaciteit van 500 tot 1000 pae.
Tabel 6-6: Capaciteitsberekening o.b.v. methode Bovy rotonde Assesteenweg x Industrielaan,
vrijdagavond (16u15-17u15)
Straat
Assesteenweg (noord)
Industrielaan
Morettestraat
Assesteenweg (zuid)

Tak
A
B
C
D

I toerit
496
265
84
609

I afrit
564
86
67
737

Iroton
275
574
576
34

alfa
0,4
0,4
0,4
0,4

beta gamma
0,9
1
0,9
1
0,9
1
0,9
1

I confl Cap toerit
473
1079
551
1010
545
1015
325
1211

1454

Straat

in pae

VGtoerit VGroton Rf toerit Rf roton W gem filelengte

Assesteenweg (noord)
Industrielaan
Morettestraat
Assesteenweg (zuid)

46
26
8
50

61
50
38
60

in %

in %

2,18
3,81
12,09
1,99

1,64
1,99
2,64
1,67

5,1
3,4
2,3
5,3

0,7
0,2
0,1
0,9

in sec

in vtg

Tabel 6-7: Capaciteitsberekening o.b.v. methode Bovy rotonde Assesteenweg x Industrielaan,
zaterdagnamidag (15-16u)
Straat
Assesteenweg (noord)
Industrielaan
Morettestraat
Assesteenweg (zuid)

Tak
A
B
C
D

I toerit
630
164
61
530

I afrit
657
177
80
471

Iroton
57
550
666
216

alfa
0,4
0,4
0,4
0,4

beta gamma
0,9
1
0,9
1
0,9
1
0,9
1

I confl Cap toerit
314
1221
566
997
631
939
383
1160

1385

Straat
Assesteenweg (noord)
Industrielaan
Morettestraat
Assesteenweg (zuid)

in pae

VGtoerit VGroton Rf toerit Rf roton W gem filelengte
52
16
6
46

61
44
41
58

in %

in %

1,94
6,08
15,39
2,19

1,65
2,25
2,41
1,72

5,5
2,8
2,4
4,9

1,0
0,1
0,0
0,7

in sec

in vtg

De berekeningen o.b.v. de methode van Bovy bevestigen dat er in de huidige situatie,
zowel vrijdag als zaterdag, op elke tak van de rotonde een vlotte afwikkeling van het
verkeer plaatsvindt.
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6.3.2.2.2

Kruispunten Assesteenweg N285 x op- en afritten E40 en N285 x
Essenestraat
De kruispunten van de op- en afritten van de E40 worden geregeld door vraagafhankelijke
VRI’s. Momenteel is TV3V bezig met de opmaak van de herinrichting van deze 2
kruispunten en het gebied ertussen. Voor de herinrichting zijn meerdere oplossingen
onderzocht. Van alle varianten heeft een met verkeerslichten geregeld kruispunt het
minste ruimtebeslag.
Door de huidige kruispuntconfiguratie van verkeerslichten te voorzien met een conflictvrije
regeling kan in de ochtendspits het verkeer probleemloos worden afgewikkeld, terwijl in de
avondspits congestie optreedt. Door de N285 in noordelijke richting en de noordelijke afrit
van de E40 richting Ternat van 2 rijstroken te voorzien kan deze congestievorming worden
vermeden9.
Het kruispunt van de Essenestraat met de Assesteenweg bevindt zich tussen de 2 op- en
afritten van de E40. Dit kruispunt wordt bijgevolg mee heringericht door TV3V maar niet
van lichten voorzien.

9

Projectnota ‘E40 +N285 Assesteenweg’, projectnummer TV3V: 2009
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S tro d io 4
. 0
; w w .t re
n s o
.n l; S o
re s m
a n .v .

S tro d
i o
4 .0 ;w w w .tre n so .n l;S o re sm a n .v

zaterdagnamiddag 19/02/'11 (14u45-15u45)

577
498

577
190

N285 (zuiden)

N285 (noorden)

518

704

398
445

398
139

N285 (zuiden)

N285 (noorden)

190
514

339

Soresma n.v.

445
149

514
139
653

498
254
752

415
190
605

1357

537
876

190
149

E40 richting Gent

264
254

843
1547

E40 richting Gent

264
415

767
1285

594

1754
679

Intensiteiten N285 x E40 richting Gent

vrijdagavond 18/02/'11 (16-17u)

1247

1075

Intensiteiten N285 x E40 richting Gent

Soresma n.v.

S tro d io 4
. 0
; w w .t re
n s o
.n l; S o
re s m
a n .v .

S tro d
i o
4 .0 ;w w w .tre n so .n l;S o re sm a n .v

zaterdagnamiddag 19/02/'11 (14u45-15u45)

906
157

N285 (zuiden)

906
180 1086

897

1762

1673

676

776

N285 (noorden)

N285 (noorden)

677
99

677
28

170

705

120
28

99
71

157
21
178

184
180
542

364

848
1553

Essenestraat

655
21

777
71

N285 (zuiden)

Essenestraat

655
184

777
120

Soresma n.v.

148

1902
839

Intensiteiten N285 x Essenestraat

vrijdagavond 18/02/'11 (16-17u)

318

1063

Intensiteiten N285 x Essenestraat

Soresma n.v.

S tro d io 4
. 0
; w w .t re
n s o
.n l; S o
re s m
a n .v .

S tro d
i o
4 .0 ;w w w .tre n so .n l;S o re sm a n .v

zaterdagnamiddag 19/02/'11 (14u30-15u30u)

877
215

N285 (zuiden)

877
239 1116

890

1950

1797

834

907

N285 (noorden)

N285 (noorden)

630
277

189
151

277
181
458

215
173
388

235
239
862

474
Soresma n.v.

Soresma n.v.

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

882
1663

630
151

E40 richting Brussel

661
173

701
181

N285 (zuiden)

E40 richting Brussel

661
235

701
189

340

1988
896

Intensiteiten N285 x E40 richting Brussel

vrijdagavond 18/02/'11 (16-17u)

798

1092

Intensiteiten N285 x E40 richting Brussel
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781

6.3.3

Verkeersleefbaarheid en –veiligheid
In de huidige situatie bedraagt de wachttijd voor voetgangers om over te steken t.h.v. het
station gedurende het avondpiekuur reeds meer dan 30 seconden. Dit komt overeen met
een zeer slechte oversteekbaarheid. Bij autonome ontwikkeling van de handel wordt de
situatie enkel slechter en neemt de wachttijd voor voetgangers toe.

6.3.4

Parkeermogelijkheden
In de huidige situatie zijn er geen parkeerproblemen, zowel de handel als de industrie
voorzien voldoende parkeeraanbod op eigen terrein.

6.4

Geplande toestand en effecten

6.4.1

Verkeersgeneratie, modal split en toedeling
De huidige industrie kan in de toekomst maximaal met 22 tot 24ha toenemen afhankelijk
van het gekozen scenario.

Tabel 6-8: Mogelijke scenario's uitbreiding industrie Ternat

Mogelijke uitbreidingen van de regionale bedrijvigheid zal volgens volgende verhouding
gebeuren:
-

TDL + groothandel: 55%

-

Industrie: 45%.

De verkeersgeneratie van deze uitbreidingen tijdens de vrijdagavondpiek wordt berekend
op basis van volgende kencijfers.
Tabel 6-9: Kencijfers toekomstige verkeersgeneratie (kantoren)

kantoren (bron: strategisch masterplan reconversie Vilvoorde – Machelen)
werknemers
4 werknemers per 100m²
90% aanwezig
2 verplaatsingen per dag per werknemer
1,1 wagenbezetting
60% auto (=stationlocatie)
20% op piekuur
verhouding in/uit = 0/100
Tabel 6-10: Kencijfers toekomstige verkeersgeneratie (lokale bedrijvigheid)

KMO-zone (bron: plan-MER VSGB)
werknemers
10 werknemers per hectare
90% aanwezig
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2 verplaatsingen per dag per werknemer
75% auto
33% op piekuur
verhouding in/uit = 30/70
vrachtwagens

18 vrachtwagenbewegingen per dag per ha
50% zware vracht / 50% lichte vracht
10% tussen 17-18u
verhouding in/uit = 50/50

Tabel 6-11: Kencijfers toekomstige verkeersgeneratie (TDL + groothandel)

TDL + groothandel (bron: strategisch masterplan reconversie Vilvoorde – Machelen)
werknemers
25 werknemers per hectare
90% aanwezig
2 verplaatsingen per dag per werknemer
90% auto **
** autogebruik voor een perifere locatie is 90% (CROW,
verkeersgeneratie voorzieningen p.27 (2008)
33% op piekuur
verhouding in/uit = 30/70
vrachtwagens

36 vrachtwagenbewegingen per dag per ha
75% zware vracht / 25% lichte vracht
10% tussen 17-18u
verhouding in/uit = 50/50

Tabel 6-12: Kencijfers toekomstige verkeersgeneratie (productie + hoogwaardig bedrijvenpark)

productie + hoogwaardig bedrijvenpark (bron: strategisch masterplan reconversie
Vilvoorde – Machelen)
werknemers
25 werknemers per hectare
90% aanwezig
2 verplaatsingen per dag per werknemer
90% auto **
** autogebruik voor een perifere locatie is 90% (CROW,
verkeersgeneratie voorzieningen p.27 (2008)
33% op piekuur
verhouding in/uit = 30/70
vrachtwagens

36 vrachtwagenbewegingen per dag per ha
50% zware vracht / 50% lichte vracht
10% tussen 17-18u
verhouding in/uit = 50/50
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Tabel 6-13: Verkeersgeneratie tijdens vrijdagavondpiekuur per scenario

scenario Essenestraat
pae
ha
totaal in uit
lokale bedrijvigheid 4
44
18 25
wn
18
5 12
vw
26
13 13
kantoorontwikkeling 2
157
0 157
wn
157
0 157
bedrijvigheid aan op- en
4
afrittencomplex
TDL + groothandel 3
wn
vw
productie / hoogwaardig
1
bedrijvenpark
wn
vw
regionale bedrijvigheid 14
TDL + groothandel 10,5
wn
vw
productie / hoogwaardig
3,5
bedrijvenpark
wn
vw
totaal 24

scenario Vitseroel
scenario Combinatie
pae
pae
ha
ha
totaal in uit
totaal in uit
4
44
18 25 4
44
18 25
18
5 12
18
5 12
26
13 13
26
13 13
2
157
0 157 2
157
0 157
157
0 157
157
0 157

115

47

68

4

115

47

68

4

115

47

68

88
41
48

36
12
24

52
28
24

3

88
41
48

36
12
24

52
28
24

3

88
41
48

36
12
24

52
28
24

26

11

16

1

26

11

16

1

26

11

16

14
13
401
308
142
167

4
6
163
126
43
83

9
14
4
9
6
13
6
6
238 15
430 174 255 12
183 11,25 330 135 196 9
99
151,9 46 106
83
179
89 89

14
13
344
264
122
143

4
6
140
108
36
71

9
6
204
156
85
71

93

37

56

48

47
45
717

14 33
23 23
228 489

3,75

99

40

60

3

79

32

25

51
49
745

15 35
24 24
239 506 22

41
39
659

12 28
19 19
204 455

Afhankelijk van het gekozen scenario zorgt de uitbreiding tijdens het vrijdagavondpiekuur
voor een bijkomende verkeersgeneratie van 660 tot 745 pae/u.
De verdeling van de bijkomende verkeersbewegingen door de werknemers over het
netwerk gebeurt op basis van de woon- werkverplaatsingen10 van de actieve bevolking in
België.
Tabel 6-14: Herkomst van werknemers in Ternat en hun reisroutes, o.b.v. de federale enquête
woon- werkverkeer 2008

woonplaats
TERNAT
AALST
ASSE
DILBEEK
NINOVE
LIEDEKERKE
AFFLIGEM
DENDERLEEUW
ROOSDAAL
GENT
BRUSSEL
LENNIK
GERAARDSBERGEN

#
766
301
207
191
168
163
163
142
130
87
78
75
72

%
23,97%
9,42%
6,48%
5,98%
5,26%
5,10%
5,10%
4,44%
4,07%
2,72%
2,44%
2,35%
2,25%

verplaatsing via
N285,Ternat
E40, Gent
N285,Asse
N285,Ternat
N285,Ternat
N285,Ternat
E40, Gent
E40, Gent
N285,Ternat
E40, Gent
E40, Brussel
N285,Ternat
N285,Ternat

10

WOON- WERKVERPLAATSINGEN VAN DE ACTIEVE BEVOLKING IN BELGIE, resultaten van de federale
enquête woon- werkverkeer 2008)
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woonplaats
OPWIJK
ANTWERPEN
HAALTERT
HALLE
MERCHTEM
ST-J-MOLENBEEK
DENDERMONDE
SINT-PIETERS-LEEUW
ANDERLECHT
SCHAARBEEK
GOOIK
ERPE-MERE

#
72
65
63
63
56
55
51
50
49
47
41
41

%
2,25%
2,03%
1,97%
1,97%
1,75%
1,72%
1,60%
1,56%
1,53%
1,47%
1,28%
1,28%

verplaatsing via
N285,Asse
E40, Brussel
E40, Gent
E40, Brussel
N285,Asse
E40, Brussel
N285,Asse
N285,Ternat
E40, Brussel
E40, Brussel
N285,Ternat
E40, Gent

Op basis van bovenstaande gegevens kan men een verdeelsleutel opstellen voor de
verdeling van bijkomend woon- werkverkeer over het netwerk.
Tabel 6-15: Verdeling bijkomende verkeersbewegingen t.g.v. woon- werkverplaatsingen
over het netwerk
N85
Asse
12%

E40
Ternat
52%

Brussel
11%

Gent
25%

Figuur 6-7 toont de netwerkverdeling van de bijkomende verkeersgeneratie op het
wegennet (macro-niveau). Rekeninghoudend met de volledige uitvoering van een
scenario komt een bijkomende verkeersgeneratie per x procent zoals weergegeven in
Tabel 6-16.

Figuur 6-7: Netwerkverdeling bijkomend verkeer t.g.v. woon-werkverplaatsingen Ternat, macro
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Tabel 6-16: Bijkomende verkeersdruk t.g.v. woon-werkverplaatsingen bij volledige uitvoering
scenario

scenario
Essenestraat
Vitseroel
Combinatie

5%
21 pae/u
22 pae/u
20 pae/u

10%
42 pae/u
43 pae/u
39 pae/u

15%
63 pae/u
65 pae/u
59 pae/u

25%
104 pae/u
108 pae/u
98 pae/u

40%
167 pae/u
173 pae/u
156 pae/u

O.b.v. Tabel 6-16 kan men stellen dat de bijkomende verkeersgeneratie t.g.v. woonwerkverkeer geen significante invloed heeft op het wegennetwerk op macroniveau.
Het bijkomend vrachtverkeer kent een andere netwerkverdeling dan het woonwerkverkeer. Het vrachtverkeer maakt hoofdzakelijk gebruik van het hoger wegennet, in
dit geval de E40. De netwerkverdeling is opgesteld op basis van de kruispunttellingen op
vrijdag 18 december 2010.

Figuur 6-8: Netwerkverdeling bijkomende vrachtwagens o.b.v. kruispunttellingen,
Ternat

Op basis van de netwerkverdeling voor werknemers en vrachtwagens kan men de
verdeling van bijkomende verkeersbewegingen over het netwerk, per sectie en per type
activiteit opstellen (microniveau). Er wordt uitgegaan van een ontsluiting van de
bijkomende lokale bedrijvigheid (LB=44 pae/spitsuur) via de bestaande rotonde op de
N285. In de huidig situatie bedraagt de restcapaciteit van de rotonde 500 tot 1000
pae/piekuur wat ruim voldoende is voor de bijkomende verkeersgeneratie in elk scenario
op te vangen.
Een ontsluiting via de Essenestraat zou de capaciteit van de nu reeds verzadigde sectie
3b verkleinen waardoor de verzadigingsgraad en de congestie toenemen. Dit in
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combinatie met de nabijheid van de 2 verkeerslichtengeregelde kruispunten (100m &
150m) maakt een ontsluiting via de bestaande rotonde de aangewezen keuze.
De ontsluiting van de bedrijvigheid tussen de N285 en de op- en afritten van de E40
gebeurt rechtstreeks op de N285. Deze zone genereert 115 pae/spitsuur waarvan 47
inkomende en 68 uitgaande bewegingen. In de huidige situatie is er de mogelijkheid om
een linksafslagstrook voor deze 2 bedrijvenzones te markeren zodat de invloed op de
doorstroming beperkt wordt.

6.4.2

Wijzigingen van het druktebeeld
De wijzigingen in het druktebeeld ten gevolge van het PRUP worden voor verschillende
scenario’s berekend: enerzijds is de ontwikkeling volgens het PRUP bedrijvigheid Ternat
(volgens drie scenario’s) in de huidige situatie berekend. Anderzijds wordt in de
berekening uitgegaan uit van een ontwikkeling volgens het PRUP bedrijvigheid Ternat
(volgens drie scenario’s) bovenop de autonome ontwikkeling van de kleinhandel.
Huidige situatie + PRUP bedrijvigheid Ternat
Bij volledige uitvoering van een scenario ziet de toekomstige situatie er uit zoals
weergegeven in Tabel 6-17. De secties 2b, 3b en 4b kennen een te hoge
verzadigingsgraad en bijgevolg zware congestie. Er zijn verzadigingsgraden tot bijna
100%, dit betekent bijna stilstaand verkeer. De doorstroming tijdens het
vrijdagavondpiekuur zal bijgevolg afhankelijk zijn van de afstelling van de verkeerslichten
t.h.v. de op- en afritten.
Indien de spooroverweg blijft zoals in de huidige situatie (= sectie 5.1a, 5.2a, 5.1b, 5.2b) is
er sprake van zware congestie (VG > 100%) met mogelijke gevolgen op het omliggende
wegennet. Indien de spooroverweg ongelijkgronds wordt is er een vlotte afwikkeling t.h.v.
het spoor.
Tabel 6-17: Verzadigingsgraden en restcapaciteiten bij uitvoering verschillende scenario’s, avondpiekuur
sectie 1a
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

624
1200
52%
336
576

sectie 1a
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

646
1200
54%
314
554

sectie 1a
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

647
1200
54%
313
553

sectie 1a
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

640
1200
53%
320
560

4a

2a

2b

3a

3b

5.1b

5.2b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

542
1200
45%
418
658

498
1200
42%
462
702

965
1200
80%
-5
235

718
1200
60%
242
482

764
1200
64%
196
436

540
1800
30%
900
1260

688
1800
38%
752
1112

365
1800
20%
1075
1435

944
1800
52%
496
856

178
1200
15%
782
1022

364
1200
30%
596
836

1a

2a

2b

3a

996
757 906 810 764 810 810
764
1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
83% 63% 76% 68% 64% 68% 90% 85%
-36
203 54
150 196 150 -90
-44
204
443 294 390 436 390 90
136
PRUP regionale bedrijvigheid - scenario Essensestraat
3b
4a
4b
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b

5.2b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

622
1200
52%
338
578

663
1200
55%
297
537

1176
1200
98%
-216
24

939
1200
78%
21
261

966
1200
80%
-6
234

579
1800
32%
861
1221

823
1800
46%
617
977

428
1800
24%
1012
1372

1024
1800
57%
416
776

178
1200
15%
782
1022

364
1200
30%
596
836

1a

2a

2b

3a

1172 976 1101 953 966 953 953
966
1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
98% 81% 92% 79% 80% 79% 106% 107%
-212 -16
-141 7
-6
7
-233 -246
28
224 99
247 234 247 -53
-66
PRUP regionale bedrijvigheid - scenario Vitseroel
3b
4a
4b
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b

5.2b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

624
1200
52%
336
576

670
1200
56%
290
530

1187
1200
99%
-227
13

944
1200
79%
16
256

971
1200
81%
-11
229

581
1800
32%
859
1219

827
1800
46%
613
973

430
1800
24%
1010
1370

1026
1800
57%
414
774

178
1200
15%
782
1022

364
1200
30%
596
836

1a

2a

2b

3a

1180 981 1108 956 971 956 956
971
1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
98% 82% 92% 80% 81% 80% 106% 108%
-220 -21
-148 4
-11
4
-236 -251
20
219 92
244 229 244 -56
-71
PRUP regionale bedrijvigheid - scenario Combinatie
3b
4a
4b
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b

5.2b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

597
1200
50%
363
603

618
1200
52%
342
582

1118
1200
93%
-158
82

881
1200
73%
79
319

1115
1200
93%
-155
85

941
1200
78%
19
259

566
1800
31%
874
1234

789
1800
44%
651
1011

408
1800
23%
1032
1392

997
1800
55%
443
803

178
1200
15%
782
1022

364
1200
30%
596
836

918
1200
77%
42
282

4b

huidig
5a
5b

1a

1043
1200
87%
-83
157

938
1200
78%
22
262

941
1200
78%
19
259

5.1a

938
1200
78%
22
262

5.2a

938
900
104%
-218
-38
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gelijkgrondse kruising

Figuur 6-9: Verzadigingsgraden Ternat, bij volledige uitvoering van één van de scenario’s

Autonome ontwikkeling kleinhandel + PRUP bedrijvigheid Ternat
Tabel 6-18: Verzadigingsgraden en restcapaciteiten bij autonome ontwikkeling + PRUP regionale bedrijvigheid
Ternat, avondpiekuur
sectie 1a
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

624
1200
52%
336
576

sectie 1a
intensiteit 679

2b

3a

2a

7a

7b

8a

8b

542
1200
45%
418
658

365
1800
20%
1075
1435

944
1800
52%
496
856

178
1200
15%
782
1022

364
1200
30%
596
836

1a

498 965
718 996
757 906 810 764 810 810
764
764 540 688
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
1200 1800 1800
42% 80% 60% 83% 63% 76% 68% 64% 68% 90% 85% 64% 30% 38%
462 -5
242 -36
203 54
150 196 150 -90
-44
196 900 752
702 235
482 204
443 294 390 436 390 90
136
436 1260 1112
autonome ontwikkeling kleinhandel + PRUP regionale bedrijvigheid - scenario Essensestraat
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b 5.2b 6a
6b

7a

7b

8a

655

707

433

1029 217

4a

4b

5.2b

6a

1200 1800 1800 1800 1800 1200 1200

sectie 1a
680
1200
57%
280
520

sectie 1a
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

673
1200
56%
287
527

1a

82% 83% 82% 110% 111% 83% 32%
-27
-39
-27
-267 -279 -39
855
213 201 213 -87
-99
201 1215
PRUP regionale bedrijvigheid - scenario Vitseroel
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b 5.2b 6a

829

8b

900

intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

585

6b

capaciteit 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
102% 81% 101% 85% 95%
-260 -17
-251 -55
-179
-20
223 -11
185 61
autonome ontwikkeling kleinhandel +
2a
2b
3a
3b
4a
4b

987

5.1b

999

59%
253
493

999

5.2a

999

55%
305
545

1211 1015 1139 987

5.1a

987

VG 57%
rest (VG 80%) 281
rest (VG 100%) 521

1220 977

3b

huidig
5a
5b

1a

46%
611
971

24% 57%
1007 411
1367 771

18%
743
983

403
34%
557
797

6b

7a

7b

8a

8b

832
1800
46%
608
968

436
1800
24%
1004
1364

1031
1800
57%
409
769

217
1200
18%
743
983

403
1200
34%
557
797

1a

714 1232 983 1218 1020 1147 990 1005 990 990
1005 1005 586
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
1200 1800
59% 103% 82% 102% 85% 96% 82% 84% 82% 110% 112% 84% 33%
246 -272 -23
-258 -60
-187 -30
-45
-30
-270 -285 -45
854
486 -32
217 -18
180 53
210 195 210 -90
-105 195 1214
autonome ontwikkeling kleinhandel + PRUP regionale bedrijvigheid- scenario Combinatie
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b 5.2b 6a

6b

7a

7b

8a

8b

630
1200
53%
330
570

662
1200
55%
298
538

795
1800
44%
645
1005

413
1800
23%
1027
1387

1002
1800
56%
438
798

217
1200
18%
743
983

403
1200
34%
557
797

658
1200
55%
302
542

1162
1200
97%
-202
38

920
1200
77%
40
280

1153
1200
96%
-193
47

957
1200
80%
3
243

1082
1200
90%
-122
118

971
1200
81%
-11
229

975
1200
81%
-15
225

971
1200
81%
-11
229

971
900
108%
-251
-71
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108%
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975
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81%
-15
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1800
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869
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aut. + scenario Vitseroel / Essensestraat

gelijkgrondse kruising

aut. + scenario Combinatie

gelijkgrondse kruising

Figuur 6-10: Verzadigingsgraden Ternat, bij autonome ontwikkeling + PRUP regionale bedrijvigheid

Bij een autonome ontwikkeling van de kleinhandel gecombineerd met de uitvoering van
PRUP bedrijvigheid Ternat is er zware congestie op de secties van de rotonde tot de oprit
richting Brussel, uitgaande van een maximum capaciteit van 1200 pae/u/rijrichting. Indien
met na herinrichting van de kruispunten door TV3V een capaciteit van 1500
pae/u/rijrichting bekomt is een vlotte afwikkeling in elk scenario gegarandeerd.
Bij ongelijkgrondse kruising van de spooroverweg bedraagt de verzadigingsgraad t.h.v.
het spoor 80% oftewel een vlotte afwikkeling. Indien de spooroverweg gelijkgronds blijft,
stijgen de verzadigingsgraden tot boven de 110%. De wachtrijen die hierdoor ontstaan
zullen gevolgen hebben op het omliggende wegennet.

6.4.2.1

Doorstroming openbaar vervoer
In het kader van het GEN plant de NMBS een verdubbeling van de treinintensiteiten
tijdens het avondpiekuur voor het station van Ternat. Indien men de spooroverweg niet
ongelijkgronds maakt zal de capaciteit van dit wegvak sterk dalen bij een
intensiteitsverdubbeling van de piekuurtreinen. In dat geval is er reeds zware congestie
met de huidige avondpiekuurintensiteiten. Een verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid
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is in dat geval uitgesloten. Indien men de kruising ongelijkgronds voorziet is er in de
huidige en in de toekomstige situatie geen afwikkelingsprobleem ter hoogte van het spoor.
De buslijnen 116, 165, 213 en 355 zullen last ondervinden van de congestie veroorzaakt
door de spooroverweg bij ongelijkgrondse kruising. De lijnen 165 en 213 ondervinden
eveneens last van de capaciteitsproblemen t.h.v. het op- en afrittencomplex.
In het kader van ‘Visie 2020’ van De Lijn plant men een verbindende buslijn Asse – Ternat
– Lennik – Gooik. Deze buslijn zal tijdens het vrijdagavondpiekuur met dezelfde
doorstromingsmoeilijkheden te maken krijgen als deze beschreven in bovenstaande
alinea.

6.4.2.2

Verkeersleefbaarheid en –veiligheid
In de huidige situatie is er reeds een zeer slechte wachttijd (> 30 seconden) om als
voetganger over te steken ter hoogte van het station. Bijkomende ontwikkelingen zullen de
wachttijd enkel doen toenemen.
De bedrijvigheid t.h.v. het op- en afrittencomplex E40 is zowel op vlak van
verkeersveiligheid als op vlak van verkeersleefbaarheid sterk af te raden. De bijkomende
conflictbewegingen die hierdoor gegenereerd worden verhogen de kans op ongevallen en
belemmeren de doorstroming. Bijkomende bedrijvigheid dient zoveel als mogelijk via de
bestaande rotonde afgewikkeld te worden vermits deze over voldoende restcapaciteit
beschikt.
Indien het PRUP regionale bedrijvigheid volledig wordt uitgevoerd zoals voorzien in één
van de drie scenario’s ontstaat er zware congestie. Deze congestie op zich is negatief voor
de verkeersleefbaarheid in de Assesteenweg en de aantakkende wegen. Verder zal het
gegenereerde sluipverkeer t.g.v. de zware congestie de verkeersleefbaarheid in de
woonkernen van Ternat doen dalen.

6.4.2.3

Parkeerbalans
De bijkomende ontwikkelingen dienen opgevangen te worden op privaat domein. De
ontwikkelaar dient aan te tonen dat hij over voldoende parkeeraanbod beschikt om de
toekomstige parkeervraag op te vangen.
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6.4.3

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s
Bij de combinatie van het PRUP consolidatie kleinhandel en het PRUP bedrijvigheid
Ternat na autonome ontwikkeling zonder mitigerende maatregelen wordt het
wegennetwerk gekenmerkt door zware congestie. Onderstaande tabel en figuur geven de
te verwachten knelpunten weer.
Tabel 6-19: Verzadigingsgraden en restcapaciteiten bij autonome ontwikkeling + PRUP consolidatie
kleinhandel + PRUP bedrijvigheid Ternat, avondpiekuur
sectie 1a
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

624
1200
52%
336
576

1a

2a

2b

3a

3b

4a

4b

huidig
5a
5b

5.1a

5.2a

5.1b

5.2b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

542
1200
45%
418
658

498
1200
42%
462
702

965
1200
80%
-5
235

718
1200
60%
242
482

996
1200
83%
-36
204

757
1200
63%
203
443

906
1200
76%
54
294

810
1200
68%
150
390

810
1200
68%
150
390

810
900
90%
-90
90

764
900
85%
-44
136

764
1200
64%
196
436

540
1800
30%
900
1260

688
1800
38%
752
1112

365
1800
20%
1075
1435

944
1800
52%
496
856

178
1200
15%
782
1022

364
1200
30%
596
836

764
1200
64%
196
436

autonome ontwikkeling kleinhandel + PRUP consolidatie kleinhandel + PRUP regionale bedrijvigheid - scenario Essensestraat
sectie 1a
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)
sectie
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)
sectie
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

1a

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

5.1a

5.2a

5.1b

5.2b

6a

6b

7a

7b

689 665 720 1233 988 1222 1026 1150 996 1009 996 996
1009 1009 586 830 435 1031
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
1200 1800 1800 1800 1800
57% 55% 60% 103% 82% 102% 85% 96% 83% 84% 83% 111% 112% 84% 33% 46% 24% 57%
271 295 240 -273 -28
-262 -66
-190 -36
-49
-36
-276 -289 -49
854 610 1005 409
511 535 480 -33
212 -22
174 50
204 191 204 -96
-109 191 1214 970 1365 769
autonome ontwikkeling kleinhandel + PRUP consolidatie kleinhandel + PRUP regionale bedrijvigheid - scenario Vitseroel
1a
1a
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b 5.2b 6a
6b
7a
7b
690 667 726 1244 994 1229 1031 1158 999 1014 999 999
1014 1014 588 834 437 1033
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
1200 1800 1800 1800 1800
57% 56% 61% 104% 83% 102% 86% 96% 83% 85% 83% 111% 113% 85% 33% 46% 24% 57%
270 293 234 -284 -34
-269 -71
-198 -39
-54
-39
-279 -294 -54
852 606 1003 407
510 533 474 -44
206 -29
169 42
201 186 201 -99
-114 186 1212 966 1363 767
autonome ontwikkeling kleinhandel + PRUP consolidatie kleinhandel + PRUP regionale bedrijvigheid - scenario Combinatie
1a
1a
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b 5.2b 6a
6b
7a
7b
682 640 675 1174 931 1164 968 1093 980 984 980 980
984
984 572 796 415 1004
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
1200 1800 1800 1800 1800
57% 53% 56% 98% 78% 97% 81% 91% 82% 82% 82% 109% 109% 82% 32% 44% 23% 56%
278 320 285 -214 29
-204 -8
-133 -20
-24
-20
-260 -264 -24
868 644 1025 436
518 560 525 26
269 36
232 107 220 216 220 -80
-84
216 1228 1004 1385 796
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8a

8b

228
1200
19%
732
972

414
1200
34%
546
786

8a
228
1200
19%
732
972

8b
414
1200
34%
546
786

8a
228
1200
19%
732
972

8b
414
1200
34%
546
786
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aut. + scenario Vitseroel /
Essensestraat

gelijkgrondse kruising

aut. + scenario Combinatie

gelijkgrondse kruising

Figuur 6-11: Verzadigingsgraden Ternat, bij autonome ontwikkeling + PRUP consolidatie kleinhandel +
PRUP regionale bedrijvigheid

Indien zowel het PRUP consolidatie kleinhandel als het PRUP bedrijvigheid Ternat
uitgevoerd worden is er sprake van zware congestie (VG > 100%) tussen de rotonde en de
oprit richting Brussel. Afhankelijk van de toekomstige lichtenregeling zal deze congestie
daadwerkelijk plaatsvinden of niet (indien de capaciteit opgedreven kan worden tot 1500
pae/u is er een vlotte doorstroming).
De bestaande rotonde heeft voldoende restcapaciteit (500-1000 pae/u) om het bijkomende
verkeer in elk scenario op te vangen.
Bij ongelijkgrondse kruising van de spooroverweg bedraagt de verzadigingsgraad t.h.v.
het spoor 80% oftewel een vlotte afwikkeling. Indien de spooroverweg gelijkgronds blijft,
stijgen de verzadigingsgraden tot boven de 110%. De wachtrijen die hierdoor ontstaan
zullen gevolgen hebben op het omliggende wegennet.
Indien er zware congestie ontstaat op de Assesteenweg ter hoogte van de spooroverweg
en/of ter hoogte van het op- en afrittencomplex zal het verkeer op zoek gaan naar
alternatieve routes. Potentiële sluiproutes zijn de route Assesteenweg – Essenestraat –
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Lombeekstraat (= brug over E40) – Meerstraat (alternatieve spooroverweg) –
Assesteenweg en de route Industrielaan – brug over E40 – Donkerstraat – Wijmenierlaan
– Brusselstraat (spooroverweg) – Statiestraat – Assesteenwegweg. Indien men o.w.v. de
zware congestie gebruik maakt van deze sluiproutes worden de woonkernen van Ternat
belast met bijkomend doorgaand verkeer en een verminderde verkeersleefbaarheid.

6.5

Conclusie, milderende maatregelen en evaluatie

6.5.1

Conclusie
De 3 scenario’s zoals opgenomen in het PRUP gaan uit van een bijkomende bedrijvigheid
van 22 tot 24ha. Uit de wijzigingen van het druktebeeld blijkt dat de invloed van deze
ontwikkelingen sterk negatieve gevolgen zullen hebben op het omliggend wegennet.
Om een vlottere afwikkeling te bekomen dient ondermeer het aantal voorziene hectaren in
het PRUP te dalen. Zie verder.
Verder is het vanuit de oogpunten verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid maar ook
voor de doorstroming wenselijk om de voorziene uitbreiding tussen de op- en afritten van
de E40 weg te laten. Zie verder.

6.5.2
6.5.2.1

Mitigerende maatregelen en hun effecten
Beperkt PRUP regionale bedrijvigheid en stimuleren duurzame
vervoerswijzen
De 3 scenario’s zoals opgenomen in het PRUP regionale bedrijvigheid Ternat gaan uit van
een bijkomende bedrijvigheid van 22 tot 24ha. Uit de wijzigingen van het druktebeeld blijkt
dat de invloed van deze ontwikkelingen sterk negatieve gevolgen zullen hebben op het
omliggend wegennet.
De gebruikte kencijfers voor openbaar vervoer in de basisberekening, zijn opgenomen in
§6.4.1.
Indien men een actief beleid ter promotie van het openbaar vervoergebruik bij de
werknemers promoot, rekening houdend met de aanwezigheid van goede openbaar
vervoerverbindingen, kan men het autogebruik bij werknemers tot 80% laten dalen.
Deze modal shift naar duurzame vervoerswijze is echter onvoldoende om de
capaciteitsproblemen bij uitwerking van één van de scenario’s op te lossen.
Om een vlotte afwikkeling te bekomen dient men het aantal voorziene hectaren in het
PRUP te verkleinen. Vanuit de oogpunten verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid
maar ook voor de doorstroming is het wenselijk om de voorziene uitbreiding tussen de open afritten van de E40 weg te laten (zie ook §6.5.1.3.2). De overige ontwikkeling zal
gebeuren zoals voorzien in het scenario combinatie met een ontsluiting van de lokale en
regionale bedrijventerreinen via de bestaande rotonde. De oppervlakte regionale
bedrijvigheid in het PRUP wordt beperkt tot 8ha. De lokale bedrijvigheid blijft evenwel
behouden op 4ha.
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Tabel 6-20: Verkeersgeneratie tijdens de avondpiek t.g.v. autonome ontwikkeling en PRUP regionale
bedrijvigheid volgens mitigerende maatregelen

verkeersgeneratie tijdens avondpiek
ha
# pae
in
uit
4,4
53
16
37
4,4
33
17
17
3,6
43
13
30
3,6
25
12
12
4
18
5
12
4
14
7
7
m² bvo
# pae
in
uit
20000
157
0
157

type
TDL + groothandel wn
vw
Productie / hoogwaardig bedrijvenpark wn
vw
KMO-zone wn
vw
Kantoren

Tabel 6-21: Verzadigingsgraden en restcapaciteiten bij autonome ontwikkeling + PRUP regionale
bedrijvigheid volgens mitigerende maatregelen
sectie 1a
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

624
1200
52%
336
576

sectie 1a

3b

4a

4b

huidig
5a
5b

1a

2a

2b

3a

542
1200
45%
418
658

498
1200
42%
462
702

965
1200
80%
-5
235

1a

2a

2b

718 996 757 906 810 764 810 810
764
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
60% 83% 63% 76% 68% 64% 68% 90% 85%
242 -36
203 54
150 196 150 -90
-44
482 204 443 294 390 436 390 90
136
autonome ontwikkeling volgens mitigerende maatregelen
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b

5.1a

5.2a

5.1b

5.2b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

764
1200
64%
196
436

540
1800
30%
900
1260

688
1800
38%
752
1112

365
1800
20%
1075
1435

944
1800
52%
496
856

178
1200
15%
782
1022

364
1200
30%
596
836

5.2b

6a

6b

7a

7b

654 572 537 1004 753 1031 792 941 840 794 840 840
794
794 545 693 370 949
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
1200 1800 1800 1800 1800
54% 48% 45% 84% 63% 86% 66% 78% 70% 66% 70% 93% 88% 66% 30% 38% 21% 53%
306 388 423 -44
208 -71
169 20
120 166 120 -120 -74
166 895 747 1070 491
546 628 663 196 448 170 409 260 360 406 360 60
106
406 1255 1107 1430 851
autonome ontwikkeling volgens mitigerende maatregelen + PRUP regionale bedrijvigheid volgens mitigerende maatregelen
sectie 1a
1a
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b 5.2b 6a
6b
7a
7b

intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

629
1200
52%
331
571

572
1200
48%
388
628

552
1200
46%
408
648

1039
1200
87%
-79
161

806
1200
67%
154
394

1048
1200
87%
-88
152

845
1200
70%
115
355

958
1200
80%
2
242

905
1200
75%
55
295

888
1200
74%
72
312

905
1200
75%
55
295

905
900
101%
-185
-5

888
900
99%
-168
12

888
1200
74%
72
312

545
1800
30%
895
1255

749
1800
42%
691
1051

376
1800
21%
1064
1424

972
1800
54%
468
828

8a

8b

213
1200
18%
748
988

399
1200
33%
562
802

8a

8b

178
1200
15%
782
1022

364
1200
30%
596
836

Indien de spoorkruising ongelijkgronds gebeurt, zijn er geen bijkomende capaciteitsproblemen ten gevolge van het PRUP regionale bedrijvigheid. Indien de spooroverweg
gelijkgronds blijft, zoals in de huidige situatie zal er zware congestie optreden tijdens de
piekuren.

6.5.2.2

Combinatie beperkt PRUP regionale bedrijvigheid + beperkt PRUP
consolidatie kleinhandel en stimuleren duurzame vervoerswijzen
Indien men zowel het PRUP consolidatie kleinhandel als het PRUP regionale bedrijvigheid
uitvoert volgens hun mitigerende maatregelen (= type 1) is er tijdens de avondspits
congestie mogelijk tussen de bestaande rotonde en de E40. Deze mogelijke congestie
treedt enkel op tijdens het avondpiekuur en kan beperkt worden door een aangepaste
lichtenregeling. De lokale bedrijvigheid blijft evenwel behouden op 4ha.
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Tabel 6-22: Verkeersgeneratie tijdens de avondpiek t.g.v. autonome ontwikkeling + PRUP consolidatie
kleinhandel + PRUP regionale bedrijvigheid, allen volgens mitigerende maatregelen type 1

verkeersgeneratie tijdens avondpiek
ha
# pae
in
uit
4,4
53
16
37
4,4
33
17
17
3,6
43
13
30
3,6
25
12
12
4
18
5
12
4
14
7
7
m² bvo
# pae
in
uit
6900
138
69
69

type
TDL + groothandel wn
vw
Productie / hoogwaardig bedrijvenpark wn
vw
KMO-zone wn
vw
Grootschalige detailhandel (aut. ontw.)
Grootschalige detailhandel
(PRUP consolidatie kleinhandel)
Kantoren

1935

39

19

19

20000

157

0

157

Tabel 6-23: Verzadigingsgraden en restcapaciteiten bij autonome ontwikkeling + PRUP consolidatie
kleinhandel + PRUP regionale bedrijvigheid, allen volgens mitigerende maatregelen type 1
sectie 1a

5.2b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

764
1200
64%
196
436

540
1800
30%
900
1260

688
1800
38%
752
1112

365
1800
20%
1075
1435

944
1800
52%
496
856

178
1200
15%
782
1022

364
1200
30%
596
836

5.2b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

794
1200
66%
166
406

545
1800
30%
895
1255

693
1800
38%
747
1107

370
1800
21%
1070
1430

949
1800
53%
491
851

213
1200
18%
748
988

399
1200
33%
562
802

autonome ontwikkeling volgens mitigerende maatregelen + PRUP handel volgens mitigerende maatregelen
+ regionale bedrijvigheid volgens mitigerende maatregelen
sectie 1a
1a
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b 5.2b 6a
6b
7a
intensiteit 667 610 602 1090 850 1093 889 1003 943 926 943 943
926
926 551 755 382
capaciteit 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
1200 1800 1800 1800
VG 56% 51% 50% 91% 71% 91% 74% 84% 79% 77% 79% 105% 103% 77% 31% 42% 21%
rest (VG 80%) 293 350 358 -130 110 -133 71
-43
17
34
17
-223 -206 34
889 685 1058
rest (VG 100%) 533 590 598 110 350 107 311 197 257 274 257 -43
-26
274 1249 1045 1418

7b
978
1800
54%
462
822

8a
222
1200
19%
738
978

8b
408
1200
34%
552
792

intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

624
1200
52%
336
576

sectie 1a
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

654
1200
54%
306
546

3b

2a

2b

3a

542
1200
45%
418
658

498
1200
42%
462
702

965
1200
80%
-5
235

1a

2a

2b

718 996 757 906 810 764 810 810
764
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
60% 83% 63% 76% 68% 64% 68% 90% 85%
242 -36
203 54
150 196 150 -90
-44
482 204 443 294 390 436 390 90
136
autonome ontwikkeling volgens mitigerende maatregelen
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b

572
1200
48%
388
628

537
1200
45%
423
663

1004
1200
84%
-44
196

753
1200
63%
208
448

1031
1200
86%
-71
170

4a

792
1200
66%
169
409

4b

huidig
5a
5b

1a

941
1200
78%
20
260

840
1200
70%
120
360

794
1200
66%
166
406

5.1a

840
1200
70%
120
360

5.2a

840
900
93%
-120
60

5.1b

794
900
88%
-74
106

Bij uitvoering van beide PRUP’s volgens de mitigerende maatregelen type 1 treedt er een
capaciteitsprobleem op tussen de rotonde en de oprit richting Gent. Indien men via een
aangepaste lichtenregeling de capaciteit op beide segmenten kan ophogen tot 1350 pae/u
is een vlotte afwikkeling verzekerd.
Indien de kruising van de spooroverweg gelijkgronds blijft zal er tijdens het avondpiekuur
zware congestie optreden met mogelijke gevolgen voor het omliggend wegennetwerk. Als
deze ongelijkgronds gemaakt wordt treden er hier geen capaciteitsproblemen op.

Wanneer men binnen het PRUP regionale bedrijvigheid volgens mitigerende maatregelen
de te ontwikkelen oppervlakte nog meer beperkt kan men de netwerkbelasting extra
verminderen. Het gecombineerd scenario volgens mitigerende maatregelen type 2 gaat uit
van 5,5ha regionale bedrijvigheid en 5000m² bvo kantoren. De lokale bedrijvigheid blijft
evenwel behouden op 4ha.
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Tabel 6-24: Verkeersgeneratie tijdens de avondpiek t.g.v. autonome ontwikkeling + PRUP consolidatie
kleinhandel + PRUP regionale bedrijvigheid, allen volgens mitigerende maatregelen type 2

verkeersgeneratie tijdens avondpiek
ha
# pae
in
uit
3
36
11
25
3
23
11
11
2,5
30
9
21
2,5
17
9
9
4
18
5
12
4
14
7
7
m² bvo
# pae
in
uit
6900
138
69
69

type
TDL + groothandel wn
vw
Productie / hoogwaardig bedrijvenpark wn
vw
KMO-zone wn
vw
type
Grootschalige detailhandel (aut. ontw.)
Grootschalige detailhandel (Prup
consolidatie kleinhandel)
Kantoren

1935

39

19

19

5000

39

0

39

Tabel 6-25: Verzadigingsgraden en restcapaciteiten bij autonome ontwikkeling + PRUP consolidatie
kleinhandel + PRUP regionale bedrijvigheid, allen volgens mitigerende maatregelen type 2
sectie 1a
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

624
1200
52%
336
576

sectie 1a
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

654
1200
54%
306
546

3b

4a

4b

huidig
5a
5b

1a

2a

2b

3a

5.2b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

542
1200
45%
418
658

498
1200
42%
462
702

965
1200
80%
-5
235

5.1a

5.2a

5.1b

764
1200
64%
196
436

540
1800
30%
900
1260

688
1800
38%
752
1112

365
1800
20%
1075
1435

944
1800
52%
496
856

178
1200
15%
782
1022

364
1200
30%
596
836

5.2b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

794
1200
66%
166
406

545
1800
30%
895
1255

693
1800
38%
747
1107

370
1800
21%
1070
1430

949
1800
53%
491
851

213
1200
18%
748
988

399
1200
33%
562
802

7b
968
1800
54%
472
832

8a
222
1200
19%
738
978

8b
408
1200
34%
552
792

1a

2a

2b

718 996 757 906 810 764 810 810
764
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
60% 83% 63% 76% 68% 64% 68% 90% 85%
242 -36
203 54
150 196 150 -90
-44
482 204 443 294 390 436 390 90
136
autonome ontwikkeling volgens mitigerende maatregelen
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b

572
1200
48%
388
628

537
1200
45%
423
663

1004
1200
84%
-44
196

753
1200
63%
208
448

1031
1200
86%
-71
170

792
1200
66%
169
409

941
1200
78%
20
260

840
1200
70%
120
360

794
1200
66%
166
406

840
1200
70%
120
360

840
900
93%
-120
60

794
900
88%
-74
106

autonome ontwikkeling volgens mitigerende maatregelen + PRUP handel volgens mitigerende maatregelen
+ regionale bedrijvigheid volgens mitigerende maatregelen type 2
sectie
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

1a
668
1200
56%
292
532

1a
598
1200
50%
362
602

2a
599
1200
50%
361
601

2b
1087
1200
91%
-127
113

3a
813
1200
68%
147
387

3b
1088
1200
91%
-128
112

4a
852
1200
71%
108
348

4b
998
1200
83%
-38
202

5a
886
1200
74%
74
314

5b
857
1200
71%
103
343

5.1a
886
1200
74%
74
314

5.2a
886
900
98%
-166
14

5.1b
857
900
95%
-137
43

5.2b
857
1200
71%
103
343

6a
556
1800
31%
884
1244

6b
727
1800
40%
713
1073

7a
388
1800
22%
1052
1412

Er is nog steeds sprake van capaciteitsproblemen bij gelijkvloerse kruising van de
spooroverweg tijdens het vrijdagavondpiekuur. Er is sprake van congestie in deze situatie,
en niet van zware congestie zoals bij ontwikkeling volgens type 1.

6.5.2.3

Infrastructurele maatregelen

6.5.2.3.1

Herinrichting kruispunten door TV3V
Momenteel is TV3V bezig met de opmaak van een herinrichtingconcept voor de twee
kruispunten N285 x E40 en het gebied er tussen. Voor de herinrichting zijn meerdere
oplossingen onderzocht. Van alle varianten heeft een met verkeerslichten geregeld
kruispunt het minste ruimtebeslag.
Door de huidige kruispuntconfiguratie van verkeerslichten te voorzien met een conflictvrije
regeling kan in de ochtendspits het verkeer probleemloos worden afgewikkeld, terwijl in de
avondspits congestie optreedt. Door de N285 in noordelijke richting en de noordelijke afrit

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

84
oktober 2011

van de E40 richting Ternat van 2 rijstroken te voorzien kan deze congestievorming worden
vermeden11.
Momenteel legt men de laatste hand aan de lichtenregeling van deze kruispunten.
Afhankelijk van de configuratie van deze lichten zullen de capaciteiten van de secties 2b,
3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 7a, 8a toenemen.
Indien men door een aangepaste lichtenregeling de capaciteit van sectie 2b, 3b en 4b kan
verhogen van 1200 pae/u naar 1350 pae/u blijft de verzadigingsgraad onder de 80% en is
er altijd sprake van vlotte afwikkeling.

6.5.2.3.2

Ontsluiting bedrijvigheid tussen N285 en op- en afritten E40
De ontsluiting van de bedrijvigheid tussen de N285 en de op- en afritten van de E40
gebeurt rechtstreeks op de N285. In de huidige situatie is er de mogelijkheid om een linksafslagstrook voor deze 2 bedrijvenzones te markeren zodat de invloed op de doorstroming
te verwaarlozen is. Bij de herinrichting van deze zone dient men de mogelijkheid om een
linksafslagstrook naar deze bedrijvenzone te voorzien te behouden.
Indien blijkt dat de voertuigen die deze bedrijvenzones verlaten richting Ternat (N285
zuiden) een grote invloed hebben op de doorstroming in deze secties kan men een
verplichte ontsluiting in de noordelijke richting (N285 noord) voorzien waarbij het verkeer
via de bestaande rotonde kan keren. Op deze manier beperkt men het aantal
conflictsituaties ter hoogte van de bedrijvigheid en verbetert men de doorstroming.
Vanuit het oogpunt verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid is het echter af te raden
om een invulling aan deze zone te geven.

Figuur 6-12: Mogelijke verplichte ontsluiting t.h.v. bedrijvigheid tussen op- en afritten E40

11

Projectnota ‘E40 +N285 Assesteenweg’, projectnummer TV3V: 2009
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6.5.2.4

Flankerende maatregelen i.f.v. modal shift
In de berekeningen gemaakt onder het hoofdstuk mitigerende maatregelen is uitgegaan
van een modal shift van de auto naar het openbaar vervoer. De ligging van de
kantoorontwikkeling in de onmiddellijke stationsomgeving en de ligging van de bedrijven
in de nabije stationsomgeving maakt een hoger aandeel openbaar vervoergebruikers dan
op een standaardlocatie waarschijnlijk. Bij verdubbeling van de treinfrequenties i.k.v. het
GEN-netwerk wordt dit alternatief nog aantrekkelijker. Door een stimulerend openbaar
vervoerbeleid te voeren en acties te organiseren om dit alternatief te benadrukken kan het
autogebruik bij zowel de werknemers in de kantoren als de werknemers in de omliggende
bedrijven teruggedrongen worden.
De geplande busverbinding Asse – Ternat – Lennik – Gooik zal enkel succes kennen als
een vlotte doorstroming op dit traject verzekerd kan worden. Hiervoor is een ondergrondse
kruising van de spooroverweg vereist (flankerende maatregel).

6.5.3

Algemene conclusie & evaluatie
In de huidige situatie zijn er tijdens het vrijdagavondpiekuur afwikkelingsproblemen ter
hoogte van het op- en afrittencomplex en de spooroverweg.
Figuur 6-13 toont de verdeling van de verkeersdruk door de dag voor de probleemsecties.
De figuur toont aan dat de verkeersdruk doorheen de dag sterk varieert. De
verkeersproblemen geschetst in dit MER-rapport zijn deze voor het avondpiekuur.
Gedurende de daluren is er ter hoogte van deze secties geen zware congestie.

verdeling over de dag - werkdag
8,0
7,0

percentage

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
00:00

05:00

10:00
2b & 3b & 4b

15:00

20:00

5b

Figuur 6-13: Verdeling van het verkeer over de dag voor de probleemsecties (o.b.v.
intensiteitsmetingen 2011)

TV3V is echter bezig met de opmaak van een herinrichtingconcept voor de op- en afritten
met de E40 en het kruispunt N285 x Essenestraat. De kruispunten ter hoogte van de open afritten met de E40 worden voorzien van conflictvrije VRI’s waardoor een vlotte
afwikkeling tijdens de ochtend- en avondspits in de huidige situatie mogelijk wordt.
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Voor het ongelijkgronds maken van de spooroverweg bestaan er nog geen concrete
plannen. Indien dit niet gebeurt zal er hier zware congestie optreden na autonome
ontwikkeling en zal een bijkomende ontwikkeling van regionale bedrijvigheid leiden tot
12
afwikkelingsproblemen op het wegennet tijdens de vrijdagavondspits .
Indien de spooroverweg ongelijkvloers gemaakt wordt13 zal de uitbreiding van regionale
bedrijvigheid niet meer leiden tot capaciteitsproblemen: wanneer men de verschillende
scenario’s doorrekent, treedt er een capaciteitsprobleem op van noord naar zuid tussen de
rotonde en de zuidelijk op- en afrit van de E40 (sectie 2b, 3b, 4b) met verzadigingsgraden
tot 100%. Indien men de capaciteit op deze secties van 1200 pae/u naar 1500 pae/u kan
verhogen is er geen capaciteitsprobleem en kunnen de ontwikkelingen volledig
plaatsvinden.
Indien een capaciteitsverhoging tot 1500 pae/u op voornoemde secties onmogelijk is dient
men de uitbreiding te beperken. Als men een beperkte uitbreiding van de regionale
bedrijvigheid (kantoren = 2ha, lokale bedrijvigheid = 4ha, regionale bedrijvigheid = ca.
8ha) combineert met maatregelen om de modal shift naar het openbaar vervoer te
promoten heeft men voldoende aan een capaciteitsuitbreiding tot 1350 pae/u tussen de
rotonde en de op- en afritten. Er is in dit geval dan sprake van congestie tijdens de
piekuren thv de spooroverweg, met verzadigingsgraden tot 98%. Dit wil zeggen dat er
tijdens de piekuren ter hoogte van de spooroverweg congestie is met ‘net geen’
filevorming. Indien men rekening houdt met de geplande ontwikkeling van het spoornet
thv Ternat ikv het GEN is een ondergrondse spooroverweg een noodzaak.
De ontsluiting van de lokale bedrijvigheid dient wel via de bestaande rotonde en niet via
de Essenestraat te gebeuren. Een ontsluiting via de Essenestraat zou de capaciteit van
sectie 3b verkleinen waardoor de verzadigingsgraad en de congestie toenemen. Dit in
combinatie met de nabijheid van de 2 verkeerslichtengeregelde kruispunten (100m &
150m) maakt een ontsluiting via de bestaande rotonde de aangewezen keuze.
Rekening houden met de invloed op de doorstroming, verkeersveiligheid en
verkeersleefbaarheid is het niet aangewezen om de bedrijvigheid verder uit te bouwen
tussen het op- en afrittencomplex van de E40.

6.6

Sensitiviteitstoets
De verkeersgeneratie, de vervoerswijzekeuze en de verdeling in de tijd zijn berekend op
basis van de kengetallen zoals vastgelegd in de nota publieke consultatie en tevens zoals
afgesproken met de provinciale mobiliteitsdienst.
Wanneer er met andere kengetallen zou worden gewerkt, zal dit tot andere resultaten
kunnen leiden. In deze sensitiveitsanalyse wordt nagegaan of deze andere resultaten
tevens zouden leiden tot andere conclusies. Hiervoor wordt er – op vraag van MOW - een
vergelijking gemaakt met de resultaten bij gebruik van de kengetallen uit CROW.

12

De vrijdagavondpiek ter hoogte van de spooroverweg ligt richting Asse gemiddeld 85 pae hoger en richting Ternat
gemiddeld 50 pae hoger dan op de andere werkdagen. In het weekend liggen de piekuurintensiteiten eveneens lager.

13

De ongelijkvloerse kruising van de spooroverweg: het gebruikte verkeersmodel is niet zo dynamisch dat er rekening
gehouden is met de effecten van het eventueel aantrekken van verkeer door het vlotter rijden ten gevolge een
ongelijkgrondse kruising. Dit aspect kan indien nodig doorgerekend worden met het multimodaal verkeersmodel van de
provincie als onderdeel van de studie die AWV gaat voeren ivm de ondertunneling. Indien de treinintensiteiten
verdubbeld worden (zoals gepland in het GEN) is in de bestaande situatie een ongelijkgrondse kruising reeds
noodzakelijk om het verkeer te kunnen afwikkelen, ongeacht het al dan niet aanzuigen van ander verkeer.
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6.6.1

Kengetallen

TDL + groothandel
werknemers

vrachtwagens

plan-MER
25 wn/ha
90% aanwezig
2 verpl/dag/wn
90% auto
33% avondpiekuur

CROW (publ. 256 en 272)
180 autobew/netto ha
naar bruto = *77%
9% avondpiekuur

in/uit avondpiekuur = 30/70
36 vwbew/ha
10% avondpiekuur
licht/zwaar = 25/75

in/uit avondpiekuur = 20/80
51 vwbew/netto ha
naar bruto = *77%
9% avondpiekuur
licht/zwaar = 26/74

in/uit avondpiekuur = 50/50

in/uit avondpiekuur = 20/80

productie + hoogwaardig bedrijvenpark
plan-MER
werknemers 25 wn/ha
90% aanwezig
2 verpl/dag/wn
90% auto
33% avondpiekuur

vrachtwagens

CROW (publ. 256 en 272)
232 autobew/netto ha
naar bruto = *77%
9% avondpiekuur

in/uit avondpiekuur = 30/70
36 vwbew/ha
10% avondpiekuur
licht/zwaar = 50/50

in/uit avondpiekuur = 20/80
50 vwbew/netto ha
naar bruto = *77%
9% avondpiekuur
licht/zwaar = 48/52

in/uit avondpiekuur = 50/50

in/uit avondpiekuur = 20/80

KMO-zone
De CROW bevat geen cijfers voor een KMO-zone. In deze vergelijking is bijgevolg gewerkt met de cijfers
voor een gemengd regionaal bedrijventerrein.
plan-MER
CROW (publ. 256 en 272)
werknemers 10 wn/ha
170 autobew/netto ha
90% aanwezig
naar bruto = *77%
2 verpl/dag/wn
9% avondpiekuur
75% auto
33% avondpiekuur

vrachtwagens

in/uit avondpiekuur = 30/70
18 vwbew/ha
10% avondpiekuur
licht/zwaar = 50/50

in/uit avondpiekuur = 20/80
44 vwbew/netto ha
naar bruto = *77%
9% avondpiekuur
licht/zwaar = 41/59

in/uit avondpiekuur = 50/50

in/uit avondpiekuur = 20/80
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kantoren
werknemers

6.6.2

plan-MER
4 wn/100m²
90% aanwezig
2 verpl/dag/wn
1,1 wagenbezetting
60% auto (stationlocatie)
20% avondpiekuur

CROW (publ. 256 en 272)
7 autobew/100m²
9% avondpiekuur

in/uit avondpiekuur = 0/100

in/uit avondpiekuur = 20/80

Gevolgen op de verkeersgeneratie
Vergelijking van de verkeersgeneratie tijdens de vrijdagavondpiek voor het scenario
combinatie volgens kencijfers gebruikt in het plan-MER en volgens de CROW:

lokale bedrijvigheid
wn
vw
kantoorontwikkeling
wn
bedrijvigheid aan open afrittencomplex
TDL + groothandel
wn
vw
productie /
hoogwaardig
bedrijvenpark
wn
vw
regionale
bedrijvigheid
TDL + groothandel
wn
vw
productie /
hoogwaardig
bedrijvenpark
wn
vw
totaal

plan-MER
scenario Combinatie
pae
ha
totaal in uit
4
44
18 25
18
5
12
26
13 13
2
157
0 157
157
0 157

CROW
scenario Combinatie
pae
ha
totaal in uit
4
71
14 57
47
9
38
24
5
19
2
126
25 101
126
25 101

4

115

47

68

4

82

16

66

3

88
41
48

36
12
24

52
28
24

3

59
37
22

11
7
4

48
30
18

1

26

11

16

1

23

5

18

14
13

4
6

9
6

16
7

3
2

13
5

12

344

140 204 12

257

50 198

9

264
122
143

108 156 9
36 85
71 71

189
122
67

36 143
22 90
14 53

3

79

32

3

68

14

22

41
39
659

12 28
19 19
204 455 22

48
20
536

10 39
4
16
105 422

48
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1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

plan-MER
scenario combinatie
in
uit
beide
23
23
0
72
0
72
170
139 31
193
5
188
213
124 89
153
17 136
211
136 75
172
11 160
144
68
75
188
0
188
44
44
0
123
0
123
68
68
0
71
0
71
0
0
0
0
0
0

crow
scenario combinatie
in
uit
beide
12
12
0
65
0
65
80
57 23
218
5 213
116
50 66
164
11 153
108
57 50
191
11 180
95
46 48
191
12 179
16
16
0
113
0 113
30
30
0
64
0
64
0
0
0
0
0
0

Autonome ontwikkeling + PRUP regionale bedrijvigheid scenario combinatie
sectie 1a

autonome ontwikkeling kleinhandel + PRUP regionale bedrijvigheid- scenario Combinatie (plan-MER)
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b 5.2b 6a
6b

712 1202 970 1188 1007 1116 987 985 987 987
985
985 589 816
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
1200 1800 1800
59% 100% 81% 99% 84% 93% 82% 82% 82% 110% 109% 82% 33% 45%
248 -242 -10
-228 -47
-156 -27
-25
-27
-267 -265 -25
851 624
488 -2
230 12
193 84
213 215 213 -87
-85
215 1211 984
autonome ontwikkeling kleinhandel + PRUP regionale bedrijvigheid- scenario Combinatie (CROW)
sectie 1a
1a
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5.1a 5.2a 5.1b 5.2b 6a
6b
intensiteit 670 640 622 1227 873 1199 903 1135 938 989 938 938
989
989 562 807
capaciteit 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 900
900
1200 1800 1800
VG 56% 53% 52% 102% 73% 100% 75% 95% 78% 82% 78% 104% 110% 82% 31% 45%
rest (VG 80%) 290 320 338 -267 87
-239 57
-175 22
-29
22
-218 -269 -29
878 633
rest (VG 100%) 530 560 578 -27
327 1
297 65
262 211 262 -38
-89
211 1238 993
intensiteit
capaciteit
VG
rest (VG 80%)
rest (VG 100%)

680
1200
57%
280
520

1a
647
1200
54%
313
553

7a

7b

8a

8b

438
1800
24%
1002
1362

1021
1800
57%
419
779

217
1200
18%
743
983

403
1200
34%
557
797

7a
400
1800
22%
1040
1400

7b
1014
1800
56%
426
786

8a
217
1200
18%
743
983

8b
403
1200
34%
557
797

Afhankelijk van de gebruikte kengetallen zal de verhouding in/uit anders liggen. Door deze
verschuiving zal men een andere netwerkbelasting verkrijgen. De voorspelde effecten
blijven echter hetzelfde.
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7

Geluid: bestaande toestand, effectbeoordeling
en evaluatie
Zoals eerder in dit MER toegelicht is het integratiespoor m.e.r. - PRUP volop ingezet:
tijdens de periode van de opmaak van het MER, is er reeds een bijstelling gebeurd aan de
plandoelstellingen zoals vooropgesteld in de nota voor publieke consultatie.
Dit resulteert in een eerste en een tweede fase binnen het milieueffectenonderzoek (zie
§3.7 en §3.8.
De beoordeling van de milieueffecten binnen de discipline geluid is gebaseerd op een
aangepaste planinvulling zoals doorgerekend in de milderende maatregelen onder de
discipline mobiliteit (tweede fase). Zo kan een herstructurering en optimalisatie van de
handelssite op bedrijventerrein Vitseroel bruto 10ha aan gemengd regionaal
bedrijventerrein opleveren. Om deze reconversie maximale kansen te bieden wordt de
uitbreiding wat betreft regionale bedrijvigheid beperkt tot circa 8,5 ha (de vooropgestelde
zone voor lokale bedrijvigheid blijft behouden). Verder wordt er afgezien van een
uitbreiding binnen het op- en afrittencomplex van de E40.

7.1

Afbakening studiegebied
Voor de evaluatie van de geluidsimpact van het voorliggend plan worden het
omgevingsgeluid en de specifieke geluidsbelasting t.g.v. het plan bepaald en beoordeeld
in relevante punten binnen het studiegebied. Belangrijk is dat het huidige omgevingsgeluid
in en rondom het onderzoeksgebied wordt gekwantificeerd. Dit om na te gaan welke
geluidsbronnen momenteel bepalend zijn voor het omgevingsgeluid. Dit zullen
voornamelijk het wegverkeer (voornamelijk E40), de bestaande bedrijven en kleinhandel
zijn.
Conform VLAREM II wordt het studiegebied bepaald tot op 200m rondom het
onderzoeksgebied. Ten aanzien van de afstemming op de discipline mobiliteit wordt, in
het geval significante verkeersveranderingen optreden buiten 200m van het
onderzoeksgebied, een geluidsbeoordeling uitgevoerd ter hoogte van woningen aan de
desbetreffende verkeerswegen.

7.2

Juridische en beleidsmatige context
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de relevante bestaande wetgeving en
ontwerpteksten.

7.2.1

Vlarem II
In VLAREM II, Bijlage 2.2.1. zijn milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht
opgenomen. Het geluidsniveau wordt hierbij uitgedrukt in LA95,1 h. Deze parameter werd
gekozen omdat hij een goede indicatie geeft van het aanwezige achtergrondgeluid en dus
van de geluidskwaliteit in de omgeving, omdat incidentele lokale pieken eruit gefilterd zijn.
De aanduiding « 1h » geeft aan dat de meetduur telkens één uur moet bedragen.
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Tabel 7-1: milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht dB(A) (Vlarem II, bijlage 2.2.1)

Opmerking :
Als een gebied onder twee of meer punten van de tabel valt, dan is in
dat gebied de hoogste richtwaarde van toepassing

7.2.2

Besluit 22/07/2005
In het besluit van 22/7/2005 van de Vlaamse regering inzake de evaluatie en de
beheersing van omgevingslawaai en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1/6/2005 houdende de algemene sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
(Omzetting van de Europese Richtlijn 2002/49/EG) wordt de geluidsbelastingindicator
Lden naar voor geschoven. Tevens wordt in dit besluit ter beheersing van het
omgevingsgeluid de volgende maatregelen toegepast:
-

vaststelling van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van
geluidsbelastingskaarten volgens bepalingsmethoden die voor de lidstaten
gemeenschappelijk zijn;

-

voorlichting van het publiek over omgevingslawaai en de effecten ervan;

-

aanneming van actieplannen door de lidstaten op basis van de resultaten van de
geluidsbelastingskaarten, teneinde omgevingslawaai zo nodig te voorkomen en te
beperken, in het bijzonder daar waar hoge blootstellingsniveaus schadelijke effecten
kunnen hebben voor de gezondheid van de mens, en de milieukwaliteit uit het
oogpunt van omgevingslawaai te handhaven waar zij goed is.

De geluidsbelastingsindicatoren die gehanteerd dienen te worden voor de opmaak van
strategische geluidsbelastingskaarten zijn Lden en Lnight. Lden heeft betrekking op de
jaargemiddelde waarde van de lawaaibelasting op een welbepaalde plaats. De indicator
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steunt op een gemiddeld A-gewogen dag-, avond- en nachtniveau in dB. In de
avondperiode wordt de belasting 5 dB zwaarder aangerekend. Gedurende de nacht is dit
10 dB.

1
Lden = 10*1g
24

(12∗ 10

Levening + 5

Lday
10

+ 4∗ 10

10

Lnight +10

+ 8∗ 10

10

)

waarin
-

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

-

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

-

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

Waarbij de dag twaalf uren (7u tot 19u) telt, de avond vier uren (19u tot 23u) en de nacht
8 uren (23u tot 7u).

De indicator Lnight heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van de nachtelijke
geluidsbelasting op een welbepaalde plaats. De indicator steunt op een gemiddeld Agewogen niveau in de nachtperiode. Deze indicator richt zich op de beoordeling van de
lawaaibelasting in gebieden met uitgesproken aanwezigheid van lawaaiverstoring in de
nachtperiode.
De strategische geluidsbelastingskaarten werden op 27/3/2009 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering en aansluitend aan de Europese Commissie gerapporteerd.

7.2.3

Voorstel tot toetsingskader Lden en Lnight
Momenteel zijn er nog geen normen voor Lden en Lnight vastgelegd in het kader van dit
besluit van de Vlaamse Gemeenschap. In afwachting van een officieel toetsingskader
werden door de Vlaamse Overheid in overleg met AWV, Infrabel en MOW met diverse
instellingen echter een “gedifferentieerde referentiewaarden” naar voor geschoven voor
wegverkeer en spoorverkeer.
Tabel 7-2: voorstel van toetsingskader voor weg – en spoorverkeer
Type infrastructuur
en classificatie

Situatie

Voor wegverkeer
langs hoofd – en
primaire wegen

Nieuwe woonontwikkeling
Nieuwe wegen langs bestaande bewoning
Bestaande wegen langs bestaande
bewoning
Nieuwe woonontwikkeling
Nieuwe wegen langs bestaande bewoning
Bestaande wegen langs bestaande
bewoning
Nieuwe woonontwikkeling
Nieuwe spoorwegen langs bestaande
bewoning
Bestaande spoorwegen langs bestaande
bewoning

Voor wegverkeer
langs de overige
wegen
Voor spoorverkeer
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Lden

Lnight

55 dB(A)
60 dB(A)
70 dB(A)

45 dB(A)
50 dB(A)
60 dB(A)

55 dB(A)
55 dB(A)
65 dB(A)

45 dB(A)
45 dB(A)
55 dB(A)

62 dB(A)
67 dB(A)

52 dB(A)
57 dB(A)

73 dB(A)

63 dB(A)
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7.3

Methodologie

7.3.1

Methodiek beschrijving van de bestaande situatie
Het huidige omgevingsgeluid ter hoogte van de woningen, die verspreid rondom het
onderzoeksgebied zijn gelegen, en eventueel de nabijgelegen natuurgebieden wordt
momenteel voornamelijk door het wegverkeer en de bestaande kleinhandel en
bedrijvigheid bepaald.
Om een inschatting te maken van het huidige (oorspronkelijk) omgevingsgeluid rondom
het onderzoeksgebied wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die zich er nu
afspelen.
De bestaande situatie werd beschreven op basis van ambulante metingen. Deze
ambulante meetpunten (8 locaties) situeerden zich aan de meest nabijgelegen woningen.
Deze metingen leverden de waarden op van de grootheden LAeq,T, LA05,T, LA10,T, LA50,T en
LA95,T uitgedrukt in dB(A). Op elk meetpunt werd minstens 10 minuten gemeten. Deze
meetduur is in de omgeving van een drukke weg voldoende lang om al een kwalitatieve
beschrijving van het omgevingsgeluid te geven. De situering van de meetpunten is verder
in het MER opgegeven.
De metingen werden uitgevoerd conform de bijlage 4.5.1 van het VLAREM II. De
meetresultaten werden tevens getoetst aan de richtwaarden uit VLAREM II in functie van
de huidige en toekomstige bestemming van het meetpunt volgens het gewestplan. Aan de
hand van deze toetsing wordt nagegaan in hoeverre de milieukwaliteitsnorm wordt
gerespecteerd.

Terminologie
Lden:

heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van de lawaaibelasting op een
welbepaalde plaats

Lnight:

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

LAeq,T :

het A-gewogen equivalent geluidsniveau is een maat voor het beschouwde
fluctuerende geluid. De discontinue geluidsbelasting gedurende een periode T
wordt omgerekend naar het niveau van een continu geluid met dezelfde
geluidsbelasting.

LA05,T:

het geluidsniveau dat 5 % van de meetperiode T overschreden is. Is een maat
voor gemiddelde waarde van de piekniveaus in de meetperiode T

LA50,T:

gemiddelde geluidsniveau gedurende de meetperiode T

LA95,T:

het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de observatieperiode
T wordt overschreden. Het is een maat voor het overwegend heersende
achtergrondgeluidsniveau.

Vermits het aspect verkeer voor de huidige toekomst maar ook voor de toekomstige
situatie van belang is, werd aan de hand van verkeersintensiteiten van de actuele situatie
een geluidskaart, die de geluidscontouren tengevolge van het wegverkeerslawaai rond de
voornaamste verkeersassen weergeeft, opgesteld. Deze geluidskaart van de
referentiesituatie werd vergeleken met de toekomstige situatie. Deze berekende
geluidsniveaus in LAeq,dag werden getoetst aan de gemeten geluidsniveaus. De
specifieke bijdrage van de huidige weg kan hieruit duidelijk worden afgeleid.
Voor de beoordeling van het aantal gehinderden werd de Lden parameter bepaald. De Lden
en Lnight werd bepaald conform het besluit van de Vlaamse Regering (BS 22/7/05) inzake
de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai. Zoals aangegeven werd het
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wegverkeerslawaai berekend worden met SRM II. Voor Lden en Lnight werd een
toetsingskader uitgewerkt.

7.3.2

Effectvoorspelling en –beoordeling
De milieueffecten die optreden na de ontwikkeling van dit plan werden als volgt
bestudeerd.
Aan de hand van het ontwerp van de ontsluiting, de wijziging van de verkeersstromen ten
gevolge van het plan werd de situatie gemodelleerd met behulp van een eenvoudig
model. Voor wat de verkeersintensiteiten betreft werd beroep gedaan op uitgevoerde
studies die de te verwachten verkeersintensiteiten berekende. Het computermodel dat
opgebouwd werd steunt op de Nederlandse rekenmethode SRM II. Dit model houdt
rekening met de geometrische uitbreiding van het geluid, de luchtabsorptie,
bodemreflecties en bodemabsorpties. Er wordt geen rekening gehouden met afscherming
van gebouwen. De overdrachtsberekening gebeurt met behulp van Geomilieu V1.81.
Met behulp van dit model werd op een gelijkmatig raster het Lden berekend. Tevens werd
het LAeq over de nachtperiode. De geluidscontouren, lijnen die gelijke geluidsniveaus
verbinden, werden visueel vanaf 45 dB(A) tot 70 dB(A) weergegeven met een
topografische kaart als ondergrond. Het resultaat van de berekeningen werd getoetst aan
het voorgesteld toetsingskader. Deze resultaten werden aangereikt aan de discipline mens
en fauna en flora.
Op basis van geluidsgegevens aan een gelijkaardige situatie of op basis van
literatuurstudies werd een inschatting gemaakt van de effecten ten gevolge van dit plan.
Eventuele knelpunten geven aanleiding tot remediërende maatregelen. Deze maatregelen
kunnen zijn geluidsschermen of geluidsbermen, gebouwenconfiguraties,… . De zones die
in aanmerking komen worden aangeduid. Het milderend effect van de geluidsschermen
wordt gemodelleerd en visueel voorgesteld. Ook kan voor een aantal gebieden
geluidszonering toegepast worden.
Evaluatie van de significantie van de wijziging in geluidsimmissies gebeurt als volgt:
Tabel 7-3 Significantiekader geluid
Effectbeschrijving

Significantie

Effect op het omgevingsgeluid

Zeer significant positief

+++

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

Significant positief

++

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

Matig positief

+

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

verwaarloosbaar

0

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

Matig negatief

-

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

Significant negatief

--

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

Zeer significant negatief

---

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

Eventuele knelpunten geven aanleiding tot remediërende maatregelen.
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Tabel 7-4 Beoordelingscriteria en significantiekader milieudiscipline geluid
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Verandering in de
verkeerssituatie

Geluidsniveaus ten gevolge van
verkeer

Stijging of daling immissie-niveau per relevant wegsegment

Aantal gehinderden voor en na
de exploitatie van het plan

overname en interpretatie
resultaten verkeerstudies;
Wegverkeerslawaai wordt
gemodelleerd op basis van
verkeersintensiteiten, snelheid,
wegdek volgens standaard
rekenmethode II.

Geluidsemissies door geplande
activiteiten binnen het
onderzoeksgebied

Respecteren van de VLAREM
grenswaarden voor hinderlijke
inrichtingen

Immissieniveau ter hoogte van bewoning;

Geplande
activiteiten
/invulling

Grenswaarden opleggen aan eventuele hinderlijke activiteiten
zoals laad – en losactiviteiten

7.4

Bestaande situatie

7.4.1

Beschrijving op basis van ambulante immissiemetingen
Er wordt verwacht dat het huidige omgevingslawaai vnl. wordt veroorzaakt door de
bestaande activiteiten binnen het onderzoeksgebied en door het wegverkeer. Voor de
woningen langs de drukke steenweg (N285) wordt het omgevingsgeluid nagenoeg
uitsluitend door verkeer bepaald. Het wegverkeer op de E40 is bepalend voor het continu
achtergrondniveau en dit zeker vanaf 5u tot 23u ’s avonds.
Om het omgevingsgeluid in kaart te brengen werden op vrijdag 13/5/2011 metingen
uitgevoerd in de late namiddag/avond. Er werd op 8 ambulante meetpunten gemeten over
10 minuten en dit op een meethoogte van 1,5 m.
De coördinaten van de meetpunten worden weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 7-5 : coördinaten van de meetpunten en ligging volgens gewestplan
Ambulant
meetpunt

Adres

1

Assesteenweg 88,
Ternat

2

Assesteenweg 49

3

Natte straat
36,Ternat

4

Essenestraat
11,Ternat

5

Louwijn 1,Ternat

6

langs industrie

7

Vitseroelstraat
42,Ternat

8

Assesteenweg
11,Ternat

Ligging volgen het
huidige gewestplan
Woongebied op minder
dan 500 m van
industriegebied
Woongebied op minder
dan 500 m van
industriegebied
Woongebied op minder
dan 500 m van
industriegebied
Woongebied op minder
dan 500 m van KMOzone
Gebied op minder dan
500 m van industriezone
Gebied op minder dan
500 m van industriezone
Woongebied op minder
dan 500 m van
industriegebied
Woongebied op minder
dan 500 m van
industriegebied

Lambert Coördinaten

Milieukwaliteitsnorm

X

Dag

Y

Avond

Nacht

135707

174390

50

45

45

135739

174453

50

45

45

135813

174430

50

45

45

135143

174992

50

45

40

135895

175456

50

45

45

136459

175470

50

45

45

136820

174688

50

45

45

135947

175144

50

45

45

De metingen werden uitgevoerd door 2 meetingenieurs op vrijdagnamiddag 13 mei 2011
en de ligging is weergegeven op het gewestplan. De meteocondities waren goed bij een
wind uit zuidwestelijke richting aan 2 à 4 m/s.
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Figuur 7-1 : ligging van de meetpunten volgens het gewestplan (zie bijlage §18.3)

De meetresultaten die geregistreerd werden tijdens de meetcampagnes zijn voor de 8
ambulante meetpunten (meetperiode T = 10 minuten) in onderstaande tabel
weergegeven:
Tabel 7-6: meetresultaten immissiemetingen op 27 mei 2011

Mpt

Tijd

LAeq,T

LA01,T

LA05,T

LA10,T

LA50,T

LA95,T

MKN

1

17u

68,5

77,7

73,2

71,4

66,5

58,6

50

2

17u30

73,6

83,9

78,2

75,6

70,6

64,6

50

3

17u15

67,4

77,8

73,1

71,0

63,4

46,4

50

4

18u40

70

76,1

73,5

72,2

68,9

67,0

50

5

18u

55,3

62,8

58,0

56,9

54,2

51,6

50

6

18u10

49,5

50,9

50,7

50,3

49,5

48,3

50

7

18u20

59,9

66,6

61,9

61,2

59,2

57,4

50

8

17u48

72,2

80,4

76,7

75,4

71,1

55,2

50

Voor meetpunt 1 langs de drukke steenweg bedraagt het LAeq,T meer dan 65 dB(A) en ook
het LA95,T is meer dan de milieukwaliteitsnorm voor een woongebied. Het is op dit tijdstip
wel stapvoets verkeer tot filevorming op de steenweg. Ook voor meetpunt 2 ligt het
LAeq,T hoog, maar ook hier was er filevorming. Ook het continu geluid lag op dit
meetpunt zeer hoog. Uiteraard is hiervoor ook het wegverkeer op de E40 verantwoordelijk.
Dit geldt ook voor meetpunt 8, dat zich ook dicht tegen de Assesteenweg bevindt.
Voor de woningen in zijstraat van de steenweg (Nattestraat) is ook het wegverkeer
bepalend voor het omgevingsgeluid. In deze smalle weg passeerde er tijdens de
meetcampagne veel, zelfs zwaar verkeer. Het continu geluid wordt bepaald door het
wegverkeer op grote afstand (Assesteenweg, E40,…), maar het LA95,T respecteert nog de
milieukwaliteitsnorm, weliswaar bij een wind van het immissiepunt naar de E40. Bij
noordelijke windrichting is er wel een overschrijding te verwachten.
Voor de woningen in de Essenestraat (Mpt 4) wordt het omgevingsgeluid hoofdzakelijk
bepaald door het wegverkeer van de E40. Af en toe is er passerend verkeer in de
Essenestraat zelf. Het continu geluid is hier zeer hoog, zelfs meer dan 65 dB(A), terwijl de
milieukwaliteitsnorm 50 dB(A) bedraagt.
Meetpunt 5 is gelegen in een zijwegje van de steenweg. Vooral is de E40 hier duidelijk
hoorbaar bij een wind van de E40 naar het meetpunt.
Meetpunt 6 is gelegen in het agrarisch gebied langs het industrieterrein waar het
omgevingsgeluid zowel door het wegverkeer als de industrie wordt bepaald.
Meetpunt 7 is gelegen in de Vitseroelstraat, een asfalt weg tussen het industriegebied en
de E40. Het wegverkeersgeluid is er continu en wordt duidelijk bepaald door de E40.
Kortom, op basis van de immissiemetingen kunnen we al stellen de voor de
woningen/woongebieden die dicht tegen de N285 en E40 zijn gelegen het
omgevingsgeluid overdag zeer hoog is.

7.4.2

Berekening met SRM II van wegverkeersgeluid – huidige
situatie
Op basis van de verkeersgegevens aangeleverd vanuit de discipline mobiliteit werd de
specifieke bijdrage van het wegverkeer berekend. Er werd rekening gehouden met het
bestaand wegdek en de maximale snelheid. Er werd geen rekening gehouden met
afschermende werking.
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In het geluidsmodel werden de N285, E40 en de op-en afritten complex Ternat
opgenomen. Van de woonstraten zoals de Natte Straat zijn geen verkeersgegevens
bekend.
In figuren in bijlage 3 zijn de Lden en de Lnight voor de huidige situatie opgegeven op basis
van de aangeleverd verkeersgegeven. De berekende resultaten voor de huidige situatie
specifiek voor de immissiepunten waar er ook gemeten werd is weergegeven in
onderstaande tabel:
Tabel 7-7: berekende geluidsniveaus (Lden, LAeq,dag en Lnight) van het wegverkeer
Mpt

Omschrijving

LAeq
gemeten

LAeq,dag

Lnight

Lden

1

Assesteenweg 88, Ternat

68,5

71,1

65,3

73,3

2

Assesteenweg 49

73,6

71,2

65,3

73,3

3

Natte straat 36,Ternat

67,4

62,4

55,7

63,5

4

Essenestraat 11,Ternat

70

66,1

59

66,7

5

Louwijn 1,Ternat

55,3

55,4

48,2

56,3

6

langs industrie

49,5

52,8

45,7

53,5

7

Vitseroelstraat 42,Ternat

59,9

64,6

57,5

65,2

8

Assesteenweg 11,Ternat

72,2

70,1

64,4

72,2

Voor de drukke wegen komt het gemeten LAeq,T goed overeen met de berekende LAeq. Voor
sommige meetpunten wijkt het LAeq,T sterk af de berekende LAeq omdat voor die weg zoals
de Natte Straat geen gegevens beschikbaar waren. Vermits er toch verkeer in deze straat
werd opgemeten (akoestisch), maar geen verkeersgegevens beschikbaar waren ligt het
berekend LAeq veel lager. Toch bemerken we dat er nu al veel verkeer in deze straat
aanwezig is. Ook filevorming heeft een belangrijke invloed op het omgevingsgeluid.
Ook uit de berekende waarden blijkt dat het langs deze drukke wegen het LAeq-niveau al
zeer hoog is. Deze berekeningen zijn een bevestiging van de hoge geluidsniveau
opgemeten op een vrijdagnamiddag.
Figuur 7-2: Lden van het wegverkeer voor de huidige situatie (zie bijlage §18.3)
Figuur 7-3: Lnight van het wegverkeer voor de huidige situatie (zie bijlage §18.3)

7.5

Geplande toestand en effecten
Voor het effect van de uitbreiding van de bestaande regionale bedrijventerreinen en de
optimalisatie van de bestaande industriegronden te Ternat zijn er verschillende aspecten
die een invloed kunnen hebben op het omgevingsgeluid. Zo zijn er enerzijds de
activiteiten op het bedrijventerrein zelf maar anderzijds zal het verkeersgenerend effect
van de uitbreiding meespelen. Door de aanwezigheid van de zeer drukke E40 (één van de
drukste wegsegmenten te Vlaanderen) en de drukke Assesteenweg is het wegverkeer in
het plangebied en studiegebied bepalend voor het omgevingsgeluid.
Belangrijk is echter te vermelden dat het specifiek geluidsniveau van hinderlijke
inrichtingen sowieso moet voldoen aan de grenswaarden opgelegd volgens de bepalingen
in Vlarem II. Voor de woningen buiten het plangebied, maar langs de Assesteenweg
betekent dit een grenswaarde voor de dagperiode van 45 dB(A) en voor de avond – en
nachtperiode van 40 dB(A) indien men geen rekening houdt met het achtergrondniveau.
Ook de herbestemming van het gebied kan een gevolg hebben op de toegelaten
grenswaarde voor de immissiepunten rondom de uitbreiding. Zo zijn de woningen in de
uitbeiding ten noorden van de Essenestraat in agrarisch gebied gelegen op minder dan
500m van een industriegebied. Na de bestemmingswijziging in industriegebied, zal de
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grenswaarde dan 55 dB(A) voor de dagperiode en 50 dB(A) voor de nachtperiode worden.
Dit is al een verhoging van de grenswaarde met 10 dB(A).
Het effect van het wegverkeer op het omgevingsgeluid zal berekend worden op basis van
de verkeersgegevens. Zo worden de LAeq,dag en Lden berekend zodat een eventuele toe – of
afname voor de desbetreffende wegen kan berekend worden.

7.5.1

Effect van bedrijvigheid
Vermits er momenteel nog geen concrete plannen bestaan van welke bedrijven (in het
bijzonder welke geluidsbronnen/installaties) zich op het bedrijventerrein zullen vestigen is
het niet evident om enige uitspraken te doen over de te verwachten geluidsniveaus.
Bijgevolg is het enkel mogelijk om met een soort kengetallen te werken en dit afhankelijk
van het type activiteit. Indien men echter weet welke installaties er gepland worden zoals
motoren, ventilatoren, schouwen, compressoren, … kan men vooraf al een inschatting
maken van welke geluidsniveaus er kunnen verwacht worden voor een bepaald
geluidsvermogenniveau.
Voor het plangebied is het omgevingsgeluid zeer hoog zowel overdag als wellicht ook ’s
nachts. Hierdoor biedt de VLAREM II al een voldoend bescherming opdat er geen
verhoging van het omgevingsgeluid zou optreden. Voor de volledigheid worden toch de
kengetallen meegegeven die gehanteerd kunnen worden om effecten van bedrijvigheden
op het omgevingsgeluid te voorspellen.
In het rapport Rijnmondgebied Rotterdam werden een aantal kengetallen gehanteerd per
soort activiteit:
Tabel 7-8 : Gebruikte kengetallen per soort activiteit
Activiteit

Kengetal in dB(A)/m2

Containeroverslag

65

Intensieve opslag en distributie

61

Chemische industrie, afvalwerkwerking,
verbrandingsovens

66

Staalindustrie en andere zware industrie

63

Verwerkende industrie (o.a. Zuivelnijverheid)

60

Thermische centrales

64

Minder intensieve opslag en distributie (TDL)

57 à 58

Schrootbehandeling

70

Waterbouwwerken, aannemers

55

Tankopslag

51

In het rapport ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (opgesteld in 200714) worden verschillende
activiteiten opgesomd met de nodige afstand opdat het effect te verwaarlozen zou zijn.
Indien de voorziene afstand gerespecteerd wordt, gaat men in dit rapport er vanuit dat er
geen geluidshinder te verwachten is. De lijst van activiteiten op basis van de Nederlandse
milieuzonering is zeer uitgebreid en in onderstaande tabel worden een aantal relevante
activiteiten weergegeven met de minstens te respecteren afstanden:

14

Bedrijven en milieuzonering – Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk ;
Opdrachtgever : Vereniging Nederlandse Gemeenten in samenwerking met de Ministeries van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische zaken – uitgegeven op 16 april 2007

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

99
oktober 2011

Tabel 7-9 : Te respecteren afstanden volgens ‘Bedrijven en Milieuzonering’
Omschrijving van type bedrijvigheid

Afstanden minstens te respecteren en dit
volgens bijlage 1 en 2 uit VNG methode
‘Bedrijven en milieuzonering’

Puinbrekerijen (beton, mengpuin,..)

300 à 700 m

Zuivelproducten fabrieken

300 à 500 m

Meelfabrieken

200 à 300 m

Koffiebranderijen

200 m

Bierbrouwerijen

100 m

Houtzagerijen

100 m

Betoncentrales

100 à 300 m

Elektriciteitsbedrijven – gasgestookt

500 m

WKK (kleine installaties)

100 m

Windturbines

200 à 300 m

Groothandel allerlei

30 tot 100 m

Kolenterminal

500 m

Detailhandel

10 à 50 m

Laad, los, en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart
– containers

300 m

Laad, los, en overslagbedrijven t.b.v.binnenvaart
– ertsen, mineralen,..

300 à 700 m

Autoparkeerterreinen

30 m

RWZI’s

100 à 300 m

Composteerbedrijven

100 m

Anderzijds kan per ha een geluidsvermogenniveau worden toegekend en geëvalueerd wat
het maximale geluidsvermogenniveau per ha is, opdat er geen overschrijding van Vlarem
II normen optreden enerzijds en anderzijds het effect op het omgevingsgeluid zo minimaal
mogelijk is.
Zo wordt in de milieuzonering gebruik gemaakt van 63 dB(A)/m2 als kengetal voor
industrie. Dit komt overeen met een 103 dB(A)/ha als kengetal. Voor TDL activiteiten
2
2
wordt standaard 58 dB(A)/m gehanteerd wat overeenkomt met 98 dB(A)/m .
Belangrijk is echter wel te vermelden dat elk individueel bedrijf aan de meest
nabijgelegen woningen of op 200m van de perceelsgrens van het bedrijf moet voldoen
aan de bepalingen conform Vlarem II en dit voor nieuwe inrichtingen en ook voor de
toekomstige bestemming. Met andere woorden, als beoordelingscriteria gaat de studie in
de eerste plaats uit van het streven naar het respecteren van milieukwaliteitsnormen voor
geluid in open lucht, zoals beschreven in de milieuwetgeving Vlarem II. In het kader van
het MER is het wel belangrijk om de effecten te milderende zeker als toch voldaan zou
zijn aan de richtwaarde/grenswaarde maar toch het omgevingsgeluid nog beduidend zou
stijgen. Uiteraard kan door een bestemmingswijziging ook de richtwaarde/grenswaarde
minder streng worden zodat het effect nog groter kan zijn.
Tevens is het opleggen van een voorafgaandelijke geluidsstudie een goede preventieve
maatregel. Op basis van een geluidsmodel kan men vooraf nagaan welke milderende
maatregelen nodig zullen zijn opdat de grenswaarde voor een nieuwe inrichting zal
gehaald worden.
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7.5.1.1

Uitbreiding van regionaal bedrijventerrein in noorden van Essenestraat
Indien de invulling van het plangebied voorzien is van regionale bedrijvigheden (type TDL)
met een kengetal van 58 dB(A)/m2 (of meer) dan worden de volgende geluidscontouren
bekomen volgens ISO 9613 bij een luchtvochtigheid van 70 % en een temperatuur van
10° C en rekening houdend met harde en zachte oppervlaktes. Dit is weergegeven in
Figuur 7-4.
Figuur 7-4 : geluidscontouren volledige invulling van uitbreiding 58 dB(A) (zie bijlage §18.3)

Aan de meest nabij gelegen woningen langs de Assesteenweg wordt dan een specifiek
geluidsniveau tussen de 55 à 60 dB(A) berekend. Dit is vanuit VLAREM II wel een
overschrijding van meer dan 10 dB(A). Dit betekent dat er aan de zijde van de steenweg
geen luidruchtige activiteiten mogen worden voorzien. Een bufferzone van minstens 50m
parallel met de Assesteenweg - waarbinnen er geen luidruchtige activiteiten zijn
toegelaten - is nodig. Een verder opvulling van de uitbreiding van het bedrijven is
mogelijk zonder extra maatregelen.
Indien er vanuit wordt gegaan dat de bedrijven aan een grenswaarde van 45 dB(A) voor
de dagperiode en 40 dB(A) voor de nachtperiode moeten voldoen, is er geen effect op het
omgevingsgeluid te verwachten voor alle opgenomen meetpunten (Mpt 1 tot 8). Ook naar
het kasteel De Morette (gelegen aan Louwijn) en Moretteberg wordt er geen effect
verwacht indien minstens aan de grenswaarde conform de bepalingen van VLAREM II
wordt voldaan. Het wegverkeer op de E40 en de Assesteenweg blijft een dominante
invloed hebben op het omgevingsgeluid.
Er wordt vanuit de discipline geluid gesteld dat de leefbaarheid voor de woningen in dit
uitbreidingsgebied niet is gegarandeerd, tengevolge de mogelijke inplanting van
luidruchtige activiteiten op het bedrijventerrein.

7.5.1.2

Uitbreiding van regionaal bedrijventerrein van bedrijvenzone Vitseroel
Indien de invulling van het plangebied voorzien is van regionale bedrijvigheden (type TDL)
met een kengetal van 58 dB(A)/m2 (of meer) dan worden de volgende geluidscontouren
bekomen volgens ISO 9613 bij een luchtvochtigheid van 70 % en een temperatuur van
10° C en rekening houdend met harde en zachte oppervlaktes. Dit is weergegeven in
Figuur 7-5.
Figuur 7-5: geluidscontouren volledige invulling van uitbreiding 58 dB(A) (zie bijlage §18.3)

Aan de meest nabij gelegen woningen langs de Assesteenweg wordt dan een specifiek
geluidsniveau tussen de 55 à 60 dB(A) berekend. Dit is vanuit VLAREM II wel een
overschrijding van meer dan 10 dB(A) voor de dagperiode en meer dan 15 dB(A) voor de
avond – en nachtperiode. Dit betekent dat er aan de zijde van de steenweg geen
luidruchtige activiteiten mogen worden voorzien. Een bufferzone, met geluidsarme
installaties, van minstens 50 m is nodig parallel met de Assesteenweg waar er zich geen
luidruchtige activiteiten bevinden. Als aangetoond wordt dat voldaan is aan de
grenswaarde voor VLAREM II zijn er geen effecten te verwachten. Een verder opvulling
van de uitbreiding van het bedrijven is mogelijk zonder extra maatregelen.
Kortom, het belangrijkste blijft ook hier dat, indien er vanuit wordt gegaan dat de bedrijven
aan een grenswaarde van 45 dB(A) voor de dagperiode en 40 dB(A) voor de nachtperiode
moeten voldoen, er geen effect op het omgevingsgeluid te verwachten valt voor alle
woningen in de omgeving van het plangebied.
Ook naar het kasteel De Morette (gelegen aan Louwijn) en Moretteberg wordt er geen
effect verwacht indien minstens aan de grenswaarde conform de bepalingen van VLAREM
II wordt voldaan. Het wegverkeer op de E40 en de Assesteenweg blijft een dominante
invloed hebben op het omgevingsgeluid.
Er wordt vanuit de discipline geluid gesteld dat de leefbaarheid voor de woningen in dit
uitbreidingsgebied niet is gegarandeerd, tengevolge de mogelijke inplanting van
luidruchtige activiteiten op het bedrijventerrein.
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7.5.1.3

Kantorenzone ter hoogte van station
Voor de kantorenzone verwachten we naar impact op het omgevingsgeluid geen impact
omdat het wegverkeer er in de omgeving van het station en de steenweg dermate hoog is
en de geluidsemissie door kantoren zeer laag is. Eventuele aandachtspunten zijn airco’s,
verwarmingsinstallaties en luchtbehandelingsinstallaties. Het feit dat ook deze installaties
aan de grenswaarde voor nieuwe inrichtingen conform VLAREM II moeten voldoen, is dit
een voldoende garantie dat er geen verhoging ten gevolge de exploitatie van de kantoren
zelf, zal optreden. Het effect van het verkeer wordt verder hierna opgenomen.

7.5.2

Effect van verkeer ten gevolge het plan
De ontsluiting van het bedrijventerrein zal via het industrieterrein zelf naar de bestaande
wegen (gewestwegen) verlopen, zodat er geen ontsluiting langs woonstraten gebeurt.
Hierdoor zal de impact van de ontsluiting zelf te verwaarlozen zijn op het
omgevingsgeluid, maar eventueel kan dit wel een bijdrage leveren op de gewestwegen
zelf. Daarom werd het geluidsmodel voor verkeer aangepast met dit extra verkeer.
Door de uitbreiding van de bedrijventerreinen zal de verkeersstroom wijzigen. Om het
effect van het verkeer op het omgevingsgeluid te bepalen werden op basis van de
verkeersintensiteiten, aangeleverd door de deskundige mobiliteit, geluidscontouren
berekend voor Lden. Vermits enkel eventuele wijzigingen in de verkeersintensiteiten voor
de dagperiode werden berekend, wordt enkel de geluidscontour voor de Lden hierna
berekend en visueel voorgesteld in Figuur 7-6.
Figuur 7-6: geluidscontour voor Lden van wegverkeer voor situatie PRUP bedrijvigheid (zie bijlage
§18.3)

Uit deze overdrachtsberekeningen voor Lden zowel op basis van de geluidscontouren als
naar de discrete punten toe, blijkt dat er slechts een toename is van minder dan 0,5 dB(A)
voor Lden. Bijgevolg kunnen we het effect op het wegverkeerslawaai als verwaarloosbaar
beschouwen. Uiteraard zullen pieken van extra vrachtwagens frequenter voorkomen,
maar door het nu al zeer hoge omgevingsgeluid voor de woningen langs de diverse
gewestwegen is het effect van het extra verkeer te verwaarlozen. Immers voor een
toename van minstens 1 dB(A) is al toename van intensiteit van 25 % nodig.

7.5.3

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s
De cumulatieve effecten met ontwikkelingsscenario’s zijn hoofdzakelijk terug te vinden in
de verkeerseffecten. Dit cumulatief effect werd berekend op basis van de
verkeersgegevens aangeleverd door deskundige mobiliteit en weergegeven in figuur in
bijlage 3.
Figuur 7-7: geluidscontour voor Lden van wegverkeer voor situatie PRUP bedrijvigheid cumulatief met
consolidatie handel (zie bijlage §18.3)

Er is geen effect op het wegverkeersgeluid te verwachten, omdat er een te verwaarlozen
toename (minder dan 0,5 dB(A)) zal optreden.

7.6

Leemten
De verkeersgegevens zijn gebeurd vanuit een aantal aannames. De berekening van het
wegverkeer is maar zo nauwkeurig, als de nauwkeurigheid van deze verkeersgegevens.
Tevens gebeurt de effect bespreking op basis van kengetallen. Een nauwkeurige bepaling
van de specifieke bijdrage kan pas nadat bekend is welke bedrijven er zich vestigen.
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7.7

Conclusie, milderende maatregelen en evaluatie

7.7.1

Conclusie
Effecten worden visueel voorgesteld op de kaarten in Bijlage 03.
Door de aanwezigheid van de zeer drukke E40 en de drukke Assesteenweg, is het
wegverkeer in het plangebied en studiegebied bepalend voor het omgevingsgeluid.
Effect bedrijvigheid
Indien er vanuit gegaan wordt dat de bedrijven sowieso aan de grenswaarden voor een
nieuwe inrichting conform VLAREM II voldoen, wordt er voor de woningen langs de drukke
gewestwegen - tengevolge de nieuwe bedrijven (op bestaande bedrijventerreinen en de
uitbreiding) - nauwelijks een effect op het huidige (hoge) omgevingsgeluid verwacht.
Bijzondere aandacht dient wel uit te gaan ter bescherming van de meest nabij gelegen
woningen langs de Assesteenweg in de onderzoeksgebieden (zowel ten oosten als ten
westen van de Assesteenweg). Een bufferzone afbakenen van minstens 50m parallel met
de Assesteenweg - waarbinnen er geen luidruchtige activiteiten zijn toegelaten - is nodig.
Wat betreft uitbreidingszone Essenestraat wordt er vanuit de discipline geluid gesteld dat
de leefbaarheid voor de woningen in dit uitbreidingsgebied niet is gegarandeerd,
tengevolge de mogelijke inplanting van luidruchtige activiteiten op het bedrijventerrein.
Effect verkeer
De toename van het verkeer is niet van die aard dat er een verhoging van het
omgevingsgeluid van meer dan 1 dB(A) wordt verwacht. Vermits de verkeersintensiteiten
op de gewestwegen en E40 nu al zeer hoog zijn - en bijgevolg ook het wegverkeersgeluid
- zijn er slechts verwaarloosbare effecten van het extra wegverkeer te verwachten.

7.7.2

Milderende maatregelen
Maatregelen – niveau PRUP
Verschillende maatregelen zijn cartografisch weergegeven in Bijlage 3.
-

Geluidsemissie beperken tot maximaal 58 dB(A)/m² en tevens ook voldoen aan de
bepalingen conform VLAREM II grenswaarden

-

Uitbreidingszone Essenestraat: ten aanzien van de meest nabij gelegen woningen
langs de Assesteenweg dient er aan de zijde van de steenweg een zone van 50m te
worden voorzien waar er geen luidruchtige activiteiten mogen worden geëxploiteerd.

-

Uitbreidingszone Industrielaan: ten aanzien van de meest nabij gelegen woningen
langs de Assesteenweg dient een bufferzone van minstens 50m te worden
afgebakend waarin geen luidruchtige activiteiten mogen worden voorzien.

-

Bedrijven zoals energiecentrales, afvalverwerking, puinbrekers, zware industrie zijn
qua geluid niet verenigbaar met de opgelegde geluidsemissie eisen en bijgevolg ook
niet mogelijk op de uitbreiding tenzij men aan de hand van een geluidsstudie toch kan
aantonen dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor de nachtperiode

-

Omdat het specifiek geluid van het bedrijf afhankelijk is van de geluidsemissie, de
afstand tussen bron en ontvanger en eventuele afschermende elementen is het
moeilijk om in dit stadium een exacte “buffer” zone af te bakenen of milieuzonering
naar de aard van het bedrijf op te tekenen. Bovendien zijn de perimeters van de
onderzoeksgebieden niet de uiteindelijk af te bakenen plangebieden (deze zullen
kleiner zijn). Het geluid aanpakken aan de bron is essentiëler en draagt ook de
voorkeur uit.
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-

Bij een volledige invulling van de uitbreidingszone Essenestraat is het behoud van de
woningen niet wenselijk (op basis van de geluidsemissie die in het MER werd
gehanteerd)

Maatregelen – niveau project en vergunningsaanvraag
-

Het opleggen van een geluidsstudie aan elk bedrijf dat luidruchtige activiteiten kan
hebben is absoluut noodzakelijk.
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8

Lucht: bestaande toestand, effectbeoordeling
en maatregelen
Bijlagen voor het hoofdstuk lucht zijn terug te vinden onder §18.4.
Zoals eerder in dit MER toegelicht is het integratiespoor m.e.r. - PRUP volop ingezet:
tijdens de periode van de opmaak van het MER, is er reeds een bijstelling gebeurd aan de
plandoelstellingen zoals vooropgesteld in de nota voor publieke consultatie.
Dit resulteert in een eerste en een tweede fase binnen het milieueffectenonderzoek (zie
§3.7 en §3.8.
De beoordeling van de milieueffecten binnen de discipline lucht is gebaseerd op een
aangepaste planinvulling zoals doorgerekend in de milderende maatregelen onder de
discipline mobiliteit (tweede fase). Zo kan een herstructurering en optimalisatie van de
handelssite op bedrijventerrein Vitseroel bruto 10ha aan gemengd regionaal
bedrijventerrein opleveren. Om deze reconversie maximale kansen te bieden wordt de
uitbreiding wat betreft regionale bedrijvigheid beperkt tot circa 8,5 ha (de vooropgestelde
zone voor lokale bedrijvigheid blijft behouden). Verder wordt er afgezien van een
uitbreiding binnen het op- en afrittencomplex van de E40.

8.1

Afbakening studiegebied
Voor de discipline lucht wordt het studiegebied afgebakend tot het gebied waar de
emissies een impact hebben op de concentraties van de omgevingslucht.
Het studiegebied wordt afgebakend tot een gebied van 2km rondom het
onderzoeksgebied. Bijkomend worden de wegsegmenten van de belangrijkste wegen van
en naar het onderzoeksgebied waar relevante wijzigingen te verwachten zijn mee
opgenomen in het studiegebied.

8.2

Juridische en beleidsmatige context
Voor een overzicht van het juridisch en beleidsmatig kader dat bij de impactbeoordeling in
het hoofdstuk lucht wordt toegepast, wordt verwezen naar bijlage L0.

8.3

Methodologie

8.3.1

Methodiek beschrijving van de bestaande situatie
In eerste instantie worden de relevant geachte parameters vastgelegd en wordt de
plaatselijke luchtkwaliteit in het studiegebied beschreven voor deze componenten.
Aansluitend wordt de impact van de actuele bronnen in kaart gebracht.
Op basis hiervan wordt nagegaan in hoever er nog voldoende milieugebruiksruimte
aanwezig is die toelaat om nieuwe activiteiten aan te trekken, zonder dat hierbij de kans
bestaat dat de huidige of reeds gekende toekomstige grenswaarden overschreden zullen
worden.
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8.3.1.1

Vastlegging relevante parameters
De relevant geachte parameters zijn die componenten die door de realisatie van het plan
kunnen beïnvloed worden. De emissies die bij planrealisatie kunnen ontstaan omvatten:
-

Procesemissies bedrijven

-

Verkeersemissies

-

Verwarmingsemissies, zowel van bedrijven, kantoren als uitbreiding kleinhandelszone
in het ontwikkelingsscenario

M.b.t. potentiële bedrijfsemissies kan niet op voorhand ingevuld worden welke emissies er
mogelijks kunnen optreden gezien niet gekend is welke bedrijven er zich concreet gaan
vestigen. Dit aspect kan dan ook louter kwalitatief behandeld worden. Daarom wordt er
onderzocht hoeveel milieugebruiksruimte er nog ter beschikking is en milieuzonering kan
aangewend worden om eventuele effecten aanvaardbaar te maken.
Mogelijke componenten die door het wegverkeer geëmitteerd worden zijn vnl. de
verbrandingscomponenten zoals CO2, CO, NOx, SO2, (ultra) fijn stof, EC, VOS …, naast
slijtage emissies (banden, remmen, wegdek) die vnl. bestaan uit (fijn) stof, zware
metalen,…..
Voor de meest relevante parameters NO2 en fijn stof (PM10-PM2,5) wordt een
kwantitatieve impactevaluatie uitgevoerd m.b.v. het model CAR-Vlaanderen. Hiertoe
wordt gebruik gemaakt van etmaalintensiteiten zoals door de deskundige mobiliteit ter
beschikking gesteld.
NO2 en (ultra) fijn stof worden als meest relevante parameters beschouwd gezien
relevante emissies door het wegverkeer en de mogelijke overschrijdingen die binnen het
studiegebied kunnen optreden.
De andere parameters worden eerder kwalitatief besproken rekening houdend met
meetgegevens van VMM t.h.v. specifieke locaties (bvb meetposten die sterk door verkeer
beïnvloed worden) en door literatuurgegevens.
Ten aanzien van de impact van (ultra) fijn stof dient aangegeven te worden dat de
gravimetrische parameters PM10 en PM2,5 in feite minder geschikt zijn om de impact van
de ultra fijn stof emissies van voertuigen te beoordelen, gezien de uitlaatgasemissies van
voertuigen gekenmerkt worden door de emissie van dermate fijne deeltjes (< 0,1 µm) dat
deze nauwelijks een gewichtsaandeel vertonen in het totaal van de fijn stof fractie. Een
betere beoordeling van deze impact zou kunnen door gebruik te maken van de
parameters elementair koolstof (EC), van aantal deeltjes of mogelijks ook van de
roetfractie (zwartingsindex) of organische koolstof (OC). Gezien het niet beschikbaar zijn
van zowel voldoende gegevens m.b.t. de achtergrondconcentraties als onderbouwde
emissiefactoren kunnen deze parameters evenwel niet kwantitatief beoordeeld worden.
Op basis van literatuurgegevens zou men kunnen stellen dat de impact van dit ultra fijn
stof afkomstig van uitlaatgassen beter kan beoordeeld worden op basis van de NOx
impact. Omwille van het feit dat NOx niet als dusdanig modelmatig mee in kaart gebracht
wordt, wordt bij de impactbeoordeling van ultra fijn stof gerefereerd naar de NO2 fractie,
niettegenstaande de NO2 concentratie evenwel ook mee bepaald wordt door het
aanwezige ozon en door tal van chemische reacties waardoor vnl. tijdens de avondspits
de correlatie ultra fijn stof versus NO2 veel minder uitgesproken wordt.
Slijtage emissies (wegdek, remmen, banden) en opwervelingsemissies zijn omwille van de
grootte van het veroorzaakte stof wel te karakteriseren door de PM10 fractie, waarvan het
effect wel modelmatig onderzocht wordt.
De parameters die bij wegverkeer geëmitteerd worden komen in grote lijnen over met de
geëmitteerde parameters te wijten aan gebouwverwarming. Door de eerder verspreid
liggende bebouwing kan gesteld worden dat de impact van de verwarmingsemissies in
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feite weinig zal afwijken van de impact in woongebieden met niet aaneengesloten
bebouwing. Het effect van de verwarmingsemissies zal dan ook eerder kwalitatief
beoordeeld worden.
Om de actuele impact van het verkeer aanwezig in het studiegebied te evalueren worden
voor de relevante wegsegmenten modelberekeningen uitgevoerd m.b.v. het CARVlaanderen-V2 model ten aanzien van de parameters NO2, PM2,5 en PM10.
De parameters die bij de modelleringen gehanteerd worden zijn :
-

jaargemiddelde concentratie (µg/m³)

-

jaargemiddelde achtergrond (µg/m³)

-

aantal overschrijdingen grenswaarde (uurgemiddelde NO2 en daggemiddelde PM10)

De toetsing wordt uitgevoerd ten opzichte van de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2,
de jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 en het toegelaten aantal overschrijdingen van
de daggemiddelde grenswaarde voor PM10.
M.b.t. de modelberekeningen uitgevoerd met CAR-Vlaanderen dient opgemerkt te worden
dat met een aanzienlijke onzekerheid dient rekening gehouden te worden. Deze
onzekerheid, die moeilijk kwantitatief kan geduid worden, en toeneemt met de tijdshorizon,
wordt door diverse parameters beïnvloed zoals:
-

Gehanteerde achtergrondconcentraties (en evolutie ervan met de tijd)

-

Gebruikte emissiefactoren (en evolutie ervan met de tijd)

-

Verkeersintensiteiten (afgeleid uit spitsuurintensiteiten en opschaling op basis van
kengetallen in functie te realiseren plannen) en opsplitsing per voertuigcategorie (en
evolutie ervan met de tijd, met en zonder planrealisatie)

-

Gebruikte model/berekeningsmethodiek op zich

-

Gebruikte meteo gegevens

Voor een kwantitatieve inschatting van de onzekerheid kan verwezen worden naar
Nederlandse richtwaarden terzake. Voor gelijkaardige modelberekeningen wordt hierbij
voor de jaargemiddelde concentraties een onzekerheid van 20 à 30% voorop gesteld
worden. Voor de korte termijnbeoordeling (uur- en dagwaarden) ligt de onzekerheid nog
aanzienlijk hoger. Er zijn geen elementen voorhanden om te stellen dat het Vlaamse
model terzake beter zou scoren.
Omwille van de impact van onzekerheden, welke uiteraard zowel in positieve als in
negatieve zin kunnen optreden, mag dan ook duidelijk zijn dat de resultaten bekomen met
de modelberekeningen, zeker ten aanzien van de toekomstige situatie, met de nodige
voorzichtigheid dienen geëvalueerd en gebruikt te worden. Gezien de talloze
onzekerheden zowel positief als negatief kunnen optreden kan men geenszins stellen dat
de berekende resultaten sowieso als overschattingen dienen beschouwd te worden.
Dit sluit evenwel niet uit dat in een aantal specifieke gevallen, door de keuze van de
modelparameters, wel een “overschatting” kan ingebouwd worden. Bij de situatie waar dit
voorkomt wordt dit wel expliciet vermeld.
Een modelmatig ingevoerde overschatting betreft de invoer van de mobiliteitsgegevens.
Zo wordt de hoogste dagintensiteit ingevoerd, en wordt dit modelmatig toegepast voor
elke dag van het jaar, niettegenstaande er dagen zijn waarop aanzienlijk minder verkeer
zal optreden (bvb zondagen, feestdagen, verlofperiodes,…).
De luchtkwaliteit wordt mogelijks wel aantoonbaar mee beïnvloed door bedrijfsemissies.
Gezien de aard van de aanwezige bedrijven zijn hierbij wel vnl. verwarmingsemissies het
meest relevant. In functie van de activiteiten kunnen ook andere emissies van belang zijn
(bvb solventen) maar de schaalgrootte van de aanwezige bedrijven is niet dermate dat
hierbij een grootschalige impact te verwachten is. Er wordt dan ook aangenomen dat de
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impact van deze emissies reeds vervat zitten in de achtergrondconcentraties die bij de
impactbeoordeling toegepast worden.

8.3.1.2

Actuele luchtkwaliteit
Voor de opmaak van de inventaris van de actuele luchtkwaliteit wordt normaal gezien
gebruik gemaakt van de resultaten van het Vlaamse immissie meetnet. Gezien er
evenwel geen meetposten gelegen zijn in of nabij het studiegebied zijn de meetgegevens
van de omliggende meetstations nauwelijks relevant te noemen.
De meest nabije meetposten situeren zich te St-Pieters-Leeuw,St-Stevens-Woluwe en
Idegem, op respectievelijk +- 13, 19 en 19 km. Door de zeer aanzienlijke impact van
wegverkeer, de locatie van de meetstations t.o.v. de drukste wegen (afstand en
windrichting zijn hierbij zeer bepalend) is het niet evident om uit de meetgegevens van
deze meetstations voldoende onderbouwde informatie af te leiden voor het in kaart
brengen van de luchtkwaliteit in het studiegebied.
Gegevens m.b.t. de luchtkwaliteit in de studiegebieden worden bekomen uit de
interpolatiekaarten van VMM (resultaten grootschalige modelberekeningen) en
achtergrondconcentraties opgenomen in het model CAR-Vlaanderen. Voor die parameters
waarvoor deze gegevens niet beschikbaar zijn zal op basis van een evaluatie van
meetgegevens van VMM in Vlaanderen en/of literatuurgegevens een beoordeling
opgenomen worden.
Bijzondere aandacht wordt besteed ten aanzien van de luchtkwaliteit nabij eventuele
bewoning in het studiegebied. Als referentiekader worden de luchtkwaliteitsdoelstellingen,
zoals opgenomen in Vlarem II en Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen gehanteerd,
indien relevant aangevuld met internationaal aanvaarde doelstellingen (WHO,
Nederlandse MTR-waarden,…).
Op basis van hoger vermelde bevindingen wordt nagezien
milieugebruiksruimte beschikbaar is om nieuwe activiteiten te voorzien.

8.3.2

in

hoever

er

Methodiek effectvoorspelling en –beoordeling
Na realisatie van het plan wordt de mogelijke toekomstige situatie ingeschat. Dit betreft
wijzigingen m.b.t.:
-

Procesemissies van nieuwe bedrijven

-

Verkeersemissies van extra gegenereerd verkeer

-

Verwarmingsemissies van nieuwe gebouwen.

Bij de effectbeoordeling wordt in eerste instantie de situatie bij autonome ontwikkeling in
kaart gebracht, inclusief de impactbepalingen zoals ook toegepast bij de beschrijving van
de actuele situatie. Deze situatie zal t.o.v. de referentiesituatie beschouwd worden bij het
beoordelen van de impact bij planrealisatie.
Rekening houdend met de prognoses inzake extra bedrijfsruimten, kantoren,..en wijziging
verkeerstrafiek op de wegen en de verkeersafwikkeling te wijten aan de planrealisatie, en
de te verwachten evolutie inzake de samenstelling van de uitlaatgassen en de
achtergrond luchtkwaliteit, wordt de toekomstige situatie kwantitatief ingeschat.

8.3.2.1

Impact extra verkeer
Modelberekeningen voor het bepalen van de impact van verkeer gebeuren met CARVlaanderen, zowel van de bestaande als van de toekomstige weginfrastructuur. Voor de
toekomstige situatie wordt de situatie in 2015 beschouwd. Voorspellingen op nog langere
termijn worden als te onnauwkeurig beschouwd.
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Bij deze evaluatie worden voor de evaluatie van de verkeersemissies dezelfde
impactmodellen en dezelfde te bestuderen parameters als voor de referentiesituatie
beschouwd.
Er dient hier wel aangestipt te worden dat de onzekerheden ten aanzien van de berekende
resultaten van de toekomstige situatie als groter dienen beschouwd te worden in
vergelijking met de huidige situatie omwille van de grotere onzekerheid van de
aangenomen waarden (extrapolatie verkeer, emissiefactoren,…).
Bijkomend dient vermeld te worden dat de nauwkeurigheid van de resultaten ook sterk
afhangt van de mate waarin de modelmatige aannames van verbeterde kwaliteit van de
uitlaatgassen wel effectief optreden. Zo werd vastgesteld dat de impact van strengere
grenswaarden waaraan de emissies van voertuigen dienen te voldoen (bepaald bij een
specifieke testcyclus op proefstanden), in werkelijkheid aanzienlijk lager blijken te zijn dan
vooropgesteld. Dit blijkt vnl. inzake NO2 het geval te zijn. Als belangrijkste redenen
hiervoor kunnen aangehaald worden dat:
-

Het aandeel van de NO2 fractie in de NOx emissies toeneemt

-

De resultaten op testbanken (cfr Euro-testen) niet vergelijkbaar zijn met werkelijke
emissies.

-

De emissies bij zgn. “koude start” zeer aanzienlijk hoger liggen dan de normwaarden

Eénzelfde bemerking dient opgenomen m.b.t. de modelmatig gehanteerde afname van de
achtergrondconcentraties. In de mate dat de gehanteerde afname in werkelijkheid niet zou
optreden leidt dit ertoe dat de toekomstige immissiewaarden overschat zullen zijn.

8.3.2.2

Impact bedrijven en kantoren (proces emissies en verwarmingsemissies)
Naast de impact van het wegverkeer wordt tevens de impact van gebouwverwarming in
kaart gebracht. Hierbij wordt de emissie die vanuit klassieke verwarmingsinstallaties kan
ontstaan geëvalueerd. Hierbij worden wel de mogelijkheden van alternatieve technieken
mee in kaart gebracht.
Voor het studiegebied wordt bijkomend de mogelijke impact van de bedrijfsemissies mee
beoordeeld. In de mate dat gekend is welke bedrijven/activiteiten er zullen voorzien
worden bij de uitbreiding van de bedrijventerreinen zou kunnen rekening gehouden
worden met de te verwachten emissies van dergelijke bedrijven/activiteiten (voor zover
bekend of kan afgeleid worden uit de emissie inventaris van VMM of relevant geachte
MER’s). Gezien dit evenwel niet gekend is wordt de impact kwalitatief beoordeeld en wordt
bijkomend de nadruk gelegd op mogelijke milieuzonering, rekening houdend met de
bevindingen opgenomen in “Bedrijven en milieuzonering” (Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, 2009), waarbij naargelang de activiteiten afstandsregels voorgesteld worden.
Hierbij wordt dan ook nadruk gelegd op de ligging van de omliggende woongebieden.
Voor het volledige studiegebied worden de cumulatieve effecten geëvalueerd. Hiertoe
wordt gebruik gemaakt van de resultaten van hoger vermelde impactbeoordeling van
achtergrondwaarden, bijdrage verwarming- verkeer- en bedrijfsemissies.
De hoger vermelde bevindingen dienen als grondslag voor het bespreken van de
mogelijke impact op de luchtkwaliteit bij de planrealisatie.
Bijzondere aandacht wordt besteed ten aanzien van de te verwachten luchtkwaliteit nabij
eventuele bewoning in het studiegebied.
De bekomen gegevens
/kwaliteitsdoelstellingen.

worden

gerelateerd

t.o.v.

aanvaardbare

concentratie-

Hierbij worden de Vlarem bepalingen en de Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen als
juridisch toetsingskader beschouwd.
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De wijzigingen die zich zullen voordoen t.o.v. de actuele situatie en de situatie bij
autonome ontwikkeling (die als referentiesituatie dient beschouwd te worden), worden mee
in kaart gebracht.
Voor de bepaling van de impact van de plan-realisatie wordt het verschil met de situatie
bij autonome ontwikkeling beoordeeld in functie van de luchtkwaliteitsdoelstellingen (cfr.
de bepalingen opgenomen in het richtlijnenboek lucht).
Er wordt hierbij een 7-delig toetsingskader gehanteerd (-3 tot +3) om de toekomstige
impact te beoordelen overeenkomstig onderstaand schema. Dit kader werd overgenomen
uit het Richtlijnenboek Lucht voor project-MER’s, aangevuld met de omschrijving van de
effecten zoals die globaal gehanteerd worden in dit plan-MER.
Overeenkomstig ontvangen richtlijnen wordt aan deze impactevaluatie een onderzoek
naar de koppeling met milderende maatregelen voorzien.
Dit beoordelingskader wordt voor de afzonderlijke relevante wegen afzonderlijk toegepast.
Bij dit louter kwantitatief beoordelingskader, waarbij de berekende bijdragen gerelateerd
worden aan achtergrondconcentraties en/of luchtkwaliteitsdoelstellingen, kan er geen
rekening gehouden worden met aanwezige bewoning, de relevantie van het gebied waarin
deze hoogste bijdragen voorkomen, aanwezigheid van gevoelige bevolkingsgroepen,…. .
Tabel 8-1 Beoordelingskader lucht in functie van berekende bijdrage van verwarmingsemissies
t.h.v. bewoning
Berekende hoogste bijdrage

Beoordeling bijdrage t.o.v.
luchtkwaliteitsdoelstellingen

omschrijving

≤ -5 % (belangrijke afname)

+3

significant positief effect /
sterk positief

-3 à -4,9 % (relevante afname)

+2

matig significant positief
effect / matig positief

-1 % à - 2,9 %(beperkte afname)

+1

gering significant positief
effect / beperkt positief

≥ -1 à ≤ 1 % (geen aantoonbare
impact)

0

geen aantoonbaar effect /
geen significant
/verwaarloosbaar effect

+1 à + 2,9 % (beperkte bijdrage)

-1

gering significant negatief
effect / beperkt negatief

+3 à + 4,9 % (relevante bijdrage)

-2

matig significant negatief
effect / matig negatief

≥ + 5 % (belangrijke bijdrage)

-3

significant negatief effect
/ sterk negatief

Indien uit de impactevaluatie zou blijken dat de impact van het plan op de plaatselijke
luchtkwaliteit onaanvaardbaar is, worden milderende maatregelen voorgesteld.
Milderende maatregelen worden eveneens voorzien indien:
-

Grenswaarden of luchtkwaliteitsdoelstellingen overschreden worden, ongeacht het feit
of dit te wijten is aan te hoge achtergrondconcentraties dan wel door de impact van de
realisatie van het plan.

-

De berekende bijdragen hoger zijn dan 5 % van de luchtkwaliteitsdoelstellingen

De milderende maatregelen kunnen hierbij zowel betrekking hebben op het plan zelf als
op achtergrondinvloeden.
Indien noodzakelijk geacht, wordt tevens een opvolgingsprocedure voorgesteld.
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Voor de beoordeling van de impact waarvoor geen kwantitatieve beoordeling mogelijk is
(voor de elementen waarvoor geen kwantitatieve impactberekening/modellering
beschikbaar is), wordt een expertenoordeel geformuleerd. Hierbij wordt eveneens van een
7-delig kader gebruik gemaakt.
Ook voor de globale beoordeling wordt eveneens gebruik gemaakt van een
expertenoordeel. Bij deze globale beoordeling kan uiteraard wel rekening gehouden
worden met de relevantie van de gebieden, aanwezige bewoning,…. .
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8.4

Bestaande situatie

8.4.1

Evaluatie actuele luchtkwaliteit en impact lokale bronnen
In of nabij het onderzoeksgebied zijn geen meetposten van VMM aanwezig welke een
duidelijk beeld kunnen geven van de actuele luchtkwaliteit in het studiegebied.
De dichtst bijgelegen meetposten situeren zich op zowat 13 à 19 km, en worden in
wisselende mate beïnvloed door de daar aanwezige lokale bronnen.
De gegevens die van de meest nabij gelegen meetposten kunnen afgeleid worden zijn dan
ook louter als indicatief te aanzien.
Bij de beoordeling van de actuele luchtkwaliteit wordt dan ook gebruik gemaakt van
modelberekeningen uitgevoerd door VMM (geoloket Advisering RUP – Thema lucht) en
van literatuurgegevens.
Ten aanzien van de door VMM gemodelleerde waarden kan men stellen dat deze
benaderend gezien als achtergrondconcentraties kunnen beschouwd worden. Lokaal
kunnen, langsheen relevante bronnen, aanzienlijk hogere waarden optreden dan uit de
interpolatiekaarten kunnen afgeleid worden. Dit is bvb zeker het geval langsheen de E40
in het studiegebied Ternat. De afstand tot deze wegen waarlangs verhoogde tot sterk
verhoogde impact optreedt hangt uiteraard af van het aantal voertuigen, maar ook van de
voertuigverdeling, snelheidsregime, filevorming,… , maar ook van de omliggende
bewoning en zelfs groenstructuren. Deze laatste zorgen, indien aanwezig als gesloten
structuren, voor verhoogde waarden omdat ze de aanvoer van minder verontreinigde lucht
beperken (windbrekend effect) en zodoende de lokale verdunning beperken.
Groenelementen zorgen in tegenstelling hiermee ook voor een positief effect door adabsorptie. Het positief (aantoonbaar) effect strekt zich echter slechts over een beperkte
afstand uit. Welk effect van doorslaggevend belang is hangt sterk af van zeer lokale
omstandigheden. Algemeen wordt echter aangenomen dat de positieve effecten van
groenstructuren op de lokale luchtkwaliteit (op straatniveau) meestal beperkt is. In de mate
dat de groenelementen meer aaneengesloten structuren vormen (bvb aaneensluitende
kronen) neemt het negatief effect sterk toe. Door het invoeren van een bomenfactor in het
model CAR-Vlaanderen kan dit negatieve effect gekwantificeerd worden. Omwille van de
aard van de gemodelleerde wegen wordt bij de effectberekening evenwel systematisch
een bomenfactor 1 gebruikt.
De impact van het wegverkeer neemt ook relatief snel af met de afstand tot de weg. Maar
langs zeer drukke autosnelwegen strekt een aantoonbare impact zich uit tot over een
afstand van meer dan 1 km tot de weg. Langsheen de minder drukke wegen zal het effect
zich uiteraard veel minder ver uitstrekken. Langsheen de E40 dient er wel uitgegaan te
worden van een sterk verhoogde impact. De impact, zeker ten aanzien van de
jaargemiddelde concentraties, is hierbij o.a. functie van de ligging versus overheersende
windrichting, zoals in onderstaande figuur geïllustreerd.
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Figuur 8-1: impact langsheen zeer drukke snelwegen in functie van de afstand tot de weg
(voorbeeld bij west-oost ligging autosnelwegtraject (links : noord; rechts zuid)) (bron Blk,, Nl 2006)

Bij de beoordeling van de impact van het actuele verkeer worden de relevante
wegsegmenten, zoals besproken bij de discipline mens/verkeer, modelmatig onderzocht.
De impact te wijten aan verwarmingsemissies in het studiegebied kan qua grootte orde als
gelijkaardig aanzien worden aan deze van bewoonde gebieden met alleenstaande
woningen, en is niet van die aard dat deze een bepalende invloed hebben op de
plaatselijke luchtkwaliteit. De impact van de verkeersemissies wordt als veel meer
bepalend aanzien. In wat volgt wordt dan ook niet verder specifiek ingegaan op de impact
van de verwarmingsemissies.
Gezien de schaalgrootte van de actuele bedrijven dermate beperkt is zijn op basis van
IMJV rapporteringen geen concrete gegevens bekend van de emissies die bij de actuele
bedrijfsvoering ontstaan.
Voor een inventaris van de actuele emissies in het studiegebied kan wel verwezen worden
naar de emissie rapportage van VMM, zoals opgenomen in de E-PRTR rapportage. Hieruit
blijkt duidelijk dat de verkeersemissies de belangrijkste bron uitmaken. Gezien de
emissies dan nog op leefniveau ontstaan is het verkeer in het studiegebied bepalend
m.b.t. NOx en mee bepalend inzake fijn stof. NH3 emissies worden vnl. door landbouw
veroorzaakt, en de SOx bepaald worden door de zgn. niet industriële verbranding.
De industriële emissies zijn beperkt. Gezien deze emissies doorgaans op grotere hoogte
geëmitteerd worden zal het effect op de luchtkwaliteit nog beperkter zijn dan uit het
aandeel van de emissies kan afgeleid worden.
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Tabel 8-2 : overzicht emissies studiegebied (bron E-PRTR rapportage EU)
raster ternat 5 x 5 km

NOx

SOx

PM10

CO

NH3

2008

ton/jaar

ton/jaar

ton/jaar

ton/jaar

ton/jaar

industriële emissies

6,0

2,5

2,3

19,3

niet-industriële verbrandingsemissies

30,8

17,0

2,2

78,7

wegtransport

171,6

0,2

6,2

104,4

landbouw

2,8

totaal

208,4

19,7

48,6

13,5

202,4

48,6

Voor enkele belangrijke parameters kan de luchtkwaliteit in kaart gebracht worden op
basis van modelberekeningen uitgevoerd door VMM.
Totale index (gemiddelde 2007-2009) (bron VMM)
X

Y

NO2 Jaargem.

PM10 Jaargem.

Aantal overschrijdingen
norm PM10 daggemiddelde

136000

174000

22.8

24.1

20.0

Deze geciteerde gegevens zijn evenwel zeker niet van toepassing op de luchtkwaliteit in
de omgeving van de E40 waar zeer sterk verhoogde concentraties optreden omwille van
de impact van het verkeer. De vermelde waarden dienen eerder beschouwd te worden als
maat voor de achtergrondconcentratie.
Om de impact van de E40 op de actuele luchtkwaliteit te situeren worden de resultaten
overgenomen uit “Plan-MER GRUP Afbakening VSGB”. Hieruit blijkt duidelijk dat de
impact zich tot op grotere afstand van de snelweg voordoet, en (in absolute waarden) vnl.
ten aanzien van NO2. Uit deze hoge impact ten aanzien van NO2 kan ook een hoge
impact m.b.t. ultra fijn stof/aantal deeltjes en OC/EC afgeleid worden.
Het verkeer is duidelijk wel mee oorzaak van een groter aantal overschrijdingen van de
daggemiddelde grenswaarde voor PM10. Op korte afstand tot de weg dient trouwens ook
rekening gehouden te worden met een overschrijding van de jaargemiddelde NO2
grenswaarde (gezien de exponentiële toename in de richting van de wegrand).
Rekening houdend met de ligging en de overheersende windrichting kan gesteld worden
dat de jaargemiddelde impact ten noorden van de E40 hoger is, en zich verder zal
uitstrekken dan ten zuiden van de E40 (cfr de eerder opgenomen Figuur 8-1). Dit verschil
in impact zal zich veel minder voordoen m.b.t. het aantal overschrijdingen van de
daggrenswaarde voor fijn stof, gezien deze overschrijdingen meestal optreden bij windstil
weer of bij (noord)oosten wind.
Ten aanzien van de hierna opgenomen resultaten dient nog opgemerkt te worden dat bij
de berekeningen geen rekening gehouden werd met fileverkeer die zich zowel tijdens de
ochtend- als avondspits voordoet. De werkelijke impact zal dan ook hoger zijn dan
aangegeven.
Tabel 8-3: overzicht impact langsheen de E40 in de actuele situatie (bron Plan-MER GRUP
Afbakening VSGB, Soresma 2010)
Jaargemiddelde
achtergrond
µg/m³

Jaargemiddelde
bijdrage NO2

Aantal
overschrijdingen
NO2

actuele situatie 2005
segment

X

Y

Jaargemiddelde
NO2 µg/m³

op 100 m van de wegas

141500

174500

36

25

11

0

op 200 m van de wegas

141500

174500

32

25

7

0

op 300 m van de wegas

141500

174500

30

25

5

0
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Jaargemiddelde
achtergrond
µg/m³

Jaargemiddelde
bijdrage
PM10

Aantal
overschrijdingen
PM10

actuele situatie 2005
segment

X

Y

Jaargemiddelde
PM10 µg/m³

op 100 m van de wegas

141500

174500

34

31

3

50

op 200 m van de wegas

141500

174500

33

31

2

43

op 300 m van de wegas

141500

174500

32

31

1

40

Tabel 8-4: in rekening gebrachte correctie op achtergrondwaarden t.h.v. de relevante
wegsegmenten

correctietabel achtergrond beïnvloed door E40
wegsegment

NO2

PM10

PM2,5

µg/m³

µg/m³

µg/m³

Assesteenweg op zowat 300 m
ten N van E40

5

1

1

Assesteenweg op zowat 100 m
ten N van E40

11

3

2

Assesteenweg op zowat 100 m
ten Z van E40

11

3

2

Assesteenweg op zowat 300 m
ten Z van E40

5

1

1

Op/afrit ten N van E40

11

3

2

Op/afrit ten Z van E40

11

3

2

Edingsesteenweg

Op basis van modelberekeningen uitgevoerd met CAR-Vlaanderen-V2 wordt de impact
van het verkeer in kaart gebracht. Voor de resultaten wordt verwezen naar bijlage L1.
Hierbij worden zowel de resultaten opgenomen zoals rechtstreeks uit het model CARVlaanderen bekomen worden als de gecorrigeerde waarden rekening houdend met de
impact van de E40. Door de wijze van berekenen dient wel uitgegaan te worden van een
verhoogde onzekerheid ten aanzien van deze gecorrigeerde waarden.
Wenst men werkelijke situatie nauwkeuriger in kaart te brengen dan is een langdurige
luchtkwaliteitsmeting aangewezen. Dit kan zowel op basis van automatische (en duurdere)
meetsystemen als door het hanteren van specifieke meetprocedure met passieve
samplers die het mogelijk maken om op meerdere locaties de luchtkwaliteit te meten
tegen lagere kosten. Een ander alternatief zou erin kunnen bestaan om een gedetailleerde
modelberekening uit te voeren waarbij niet alleen de impact van het verkeer op zich in
detail modelmatig onderzocht wordt (inclusief E40 zodat hiervan ook nauwkeurige
gegevens van verkeersintensiteiten en voertuigcategorieën noodzakelijk zijn), maar er ook
een kleinschalige modellering van de achtergrondconcentraties meegenomen wordt. Maar
ook bij een dergelijk onderzoek dient rekening gehouden te worden met een aanzienlijke
onzekerheid, waardoor de kans reëel is dat er toch geen éénduidige conclusie kan
geformuleerd worden ten aanzien van het al of niet beschikbaar zijn van
milieugebruiksruimte t.h.v. de E40.
De impact van het actuele verkeer komt het duidelijkst tot uiting bij de berekende NO2
impact. In de onmiddellijke omgeving van de wegen wordt de NO2 concentratie voor meer
dan 30% tot zelfs 50% bepaald door de bijdrage van het wegverkeer van het beschouwde
wegsegment. Wordt rekening gehouden met de extra bijdrage van de E40 dan neemt de
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globale impact van het verkeer op de lokale luchtkwaliteit nog aanzienlijk toe tot zelfs 60%
voor die wegsegmenten die vlakbij de E40 liggen..
Uit deze hoge impact ten aanzien van NO2 kan ook een hoge impact m.b.t. ultra fijn
stof/aantal deeltjes en OC/EC afgeleid worden.
Bij het hanteren van de lage achtergrondconcentraties zoals modelmatig aanwezig worden
geen overschrijdingen van de doelstellingen berekend, noch ten aanzien van de
jaargemiddelde noch ten aanzien van de uurgemiddelde NO2 en daggemiddelde PM10
grenswaarden.
Wordt daarentegen rekening gehouden met de impact van de E40 op de luchtkwaliteit
t.h.v. de wegsegmenten die vlakbij de E40 liggen dan worden wel overschrijdingen
berekend van de jaargemiddelde NO2 grenswaarde voor de op- en afritten noord en zuid,
en voor de wegsegmenten van de Assesteenweg tot een afstand van minimaal 300 m tot
de E40. Rekening houdend met de overheersende W-ZW wind kan hierbij gesteld worden
dat ten noorden van de E40 de overschrijding tot op iets grotere afstand zal optreden in
vergelijking met de Assesteenweg ten zuiden van de E40.
De berekende NO2 waarden impliceren dat er in de nabijheid van de E40 actueel geen
milieugebruikssruimte meer beschikbaar blijft voor extra NOx emissies. Enkel een
aanzienlijke emissie reductie inzake NOx kan ertoe leiden dat op deze locatie
milieugebruiksruimte zal ontstaan. In deze optiek is het van belang aan te strepen dat de
NEC doelstelling 2010 in Vlaanderen niet gerealiseerd werd. Om deze doelstelling te
halen, en de naar verwachting strengere NEC doelstelling die voor 2020 zou opgelegd
kunnen worden, is op Vlaams niveau nog een aanzienlijke globale emissie reductie
noodzakelijk.
Ten aanzien van PM10 en PM2,5 worden geen overschrijdingen van de grenswaarden en
doelstellingen berekend.
Omwille van de sterk verhoogde NO2 achtergrondconcentratie in de buurt van de E40, en
de zeer belangrijke verkeersbijdrage hierbij, kan gesteld worden dat op deze locaties er
ook zeer sterk verhoogde UFP/EC zullen optreden, maar omwille van het ontbreken van
normstellingen terzake is geen strikte beoordeling mogelijk, maar er kan hierbij wel vanuit
gegaan worden dat er negatieve gezondheidseffecten zullen optreden bij de te verwachten
concentratie niveaus.
De berekende PM10/PM2,5 waarden impliceren dat er nog aanzienlijke
milieugebruiksruimte beschikbaar blijft vooraleer de actueel vastgelegde huidige en
toekomstige grenswaarden overschreden zouden worden. De kwalitatieve beoordeling van
het UFP/EC wijst er echter op dat terzake geen milieugebruiksruimte overblijft gezien kan
aangenomen worden dat een toename van deze stoffen zullen leiden tot een extra
negatieve impact.
De streefwaarden welke door het WGO voorop gesteld worden inzake fijn stof worden wel
nog overschreden. Deze streefwaarden zijn evenwel geen wettelijk vastgelegde
doelstellingen.

8.4.2

Actuele luchtkwaliteit in studiegebied-globale evaluatie
Voor de parameters waarvoor geen specifieke waarden voor de studiegebieden voorop
gesteld kunnen worden wegens gebrek aan meet- en/of gemodelleerde gegevens wordt
een kwalitatieve beoordeling opgenomen.
Op basis van meetgegevens van VMM in diverse meetstations van Vlaanderen, ook in
deze die zeer sterk beïnvloed worden door verkeer en gebouwverwarming (zoals deze te
Mechelen, Borgerhout,…) en gezien voor het studiegebied geen bronnen bekend zijn met
zeer aanzienlijke emissies, kan ervan uitgegaan worden dat ook aan de doelstellingen
voldaan wordt ten aanzien van die parameters die ook door verkeer en
gebouwverwarming kunnen beïnvloed worden zoals:
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-

CO

-

SO2

-

Benzo(a)pyreen (als zgn. “gidsparameter voor PAK’s)

-

Benzeen (en andere VOS die bvb bij verbranding kunnen ontstaan zoals tolueen,…)

-

Zware metalen

Wel dient er rekening gehouden te worden met overschrijdingen van de doelstellingen
inzake ozon. De NOx emissie van verkeer en gebouwverwarming zijn hierbij mee
bepalende factoren.
M.b.t. ammoniak, dat in toenemende mate in de emissies van voertuigen aangetoond
wordt en waarvoor in de toekomst nog een toename verwacht wordt bij het in gebruik
nemen van specifieke denox technieken bij zware voertuigen, kan gesteld worden dat de
emissies ervan toch nog als beperkt dienen aanzien te worden en nauwelijks bepalend
(zullen) zijn voor de ammoniakconcentraties in de omgevingslucht. Landbouw, en meer
specifiek veeteelt blijkt veruit de grootste bron te zijn en bepalend voor de
achtergrondconcentraties. In het kader van dit plan-MER wordt deze parameter dan ook
niet relevant geacht.

Op basis van de beschikbare informatie kan gesteld worden dat t.h.v. het
onderzoeksgebied:
-

Overschrijdingen kunnen optreden van de daggemiddelde grenswaarde inzake fijn
stof, zeker bij periodes met verhoogde achtergrondconcentraties (bvb periodes met
weinig wind, temperatuurinversies,…) gezien tijdens deze periodes er ook een grotere
invloed zal zijn van de lokale bronnen door de beperkte dispersie

-

De impact inzake fijn stof kan hierbij zeer lokaal (sterk) beïnvloed worden door het
wegverkeer. Dit is vnl. van belang langsheen (zeer) drukke verkeerswegen en/of
langsheen wegen waarbij de dispersie negatief beïnvloed kan worden door nabij
gelegen aaneengesloten bebouwing. Dergelijke aaneengesloten bebouwing, die zich
over een voldoende lange afstand uitstrekt (zonder onderbrekingen door bvb een
zijstraat), komt in het studiegebied echter nauwelijks of niet voor. Zo wordt de
bebouwing langsheen de Asse steenweg van de E40 richting spoorweg regelmatig
onderbroken door verschillende zijstraten zoals, Dr.E.De Croesstraat, de Asbaan, de
Processiestraat en andere. Het wegsegment van de Asse Steenweg in de richting van
de spoorweg, waar de bewoning zich het dichtst bij de weg bevindt, en het meest
aaneengesloten is, wordt over een lengte van zowat 200 m door 3 straten
onderbroken. Gezien het effect van een dergelijke onderbreking zich over zowat 100m
uitstrekt, is het duidelijk dat het invoeren van het zgn. “street canyon” wegtype bij de
modelberekeningen tot een aanzienlijke overschrijding van de berekende impact zou
kunnen leiden.

-

Het verkeer zorgt wel voor een bepalend effect ten aanzien van UFP/EC.

-

De lokale impact van drukke wegen neemt snel af met de afstand tot de weg.

-

Frequent fileverkeer op de E40, op- en afrittencomplex,… zorgt voor aanzienlijke
bijkomende negatieve impact op de luchtkwaliteit

-

Ook overschrijdingen inzake ozon zijn te verwachten in het studiegebied. Deze
overschrijdingen treden op bij warm en zonnig weer.

-

De vermelde kans op overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde inzake fijn
stof en inzake ozon, zijn niet specifiek voor het studiegebied, maar kunnen in gans
Vlaanderen optreden. T.h.v. relevante lokale bronnen neemt het aantal
overschrijdingen van de daggrenswaarde PM10 uiteraard toe.
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-

Overschrijdingen van de jaargemiddelde NO2 grenswaarde zijn te verwachten in de
onmiddellijke omgeving van zeer drukke wegen. Ten aanzien van het beschouwde
studiegebied is dit zeker te verwachten in de omgeving van de E40.

-

De impact van het verkeer situeert zich vnl. ten aanzien van NO2. Het effect van de
aanwezige (aaneengesloten) bebouwing, zoals hierboven geschetst voor fijn stof, doet
zich uiteraard ook voor inzake NO2.

-

Omwille van de E40, de aanwezigheid van het op- en afrittencomplex, het frequent
fileverkeer,…., is actueel in de omgeving van de E40 geen milieugebruiksruimte
beschikbaar inzake NO2. Hieruit kan ook afgeleid worden dat omwille van de
gezondheidsimpact er evenmin inzake UFP en EC milieugebruiksruimte op deze
locatie beschikbaar is.

-

Omwille van het snel afnemen van de impact van wegverkeer met de afstand, en
gezien de hoogte van de achtergrondconcentraties, kan er gesteld worden dat vanaf
enkele honderden meters afstand van de E40 er actueel milieugebruiksruimte
ontstaat, die groter wordt met de afstand tot de weg. In de zone ten noorden van de
E40 strekt het effect van de E40 op de jaargemiddelde concentraties zich wel verder
uit dan ten zuiden (omwille van de overheersende ZW-W winden).

8.5

Geplande toestand en effecten

8.5.1

Impact op lokale luchtkwaliteit
Bij autonome ontwikkeling wordt uitgegaan van een afname van zowel de
achtergrondconcentraties als van de bijdragen van het wegverkeer door de strengere
emissie eisen (zowel van verwarmingsemissies, industriële emissies als van uitlaatgassen
van wegverkeer,…). Zo wordt in de referentiesituatie (modelmatig berekend voor 2015)
langsheen de relevante wegsegmenten een daling voorzien van grootte orde 1,5 µg/m³
NO2 en van 0,7 µg/m³ PM10 en 0,5 µg/m³ PM2,5. Deze afnames liggen wel lager dan de
afnames die in andere delen van Vlaanderen modelmatig in het CAR model gehanteerd
worden.
Voor de beoordeling van de achtergrond t.h.v. de wegsegmenten in de omgeving van de
E40 wordt ook in de toekomstige situatie rekening gehouden met de impact van de E40,
zoals af te leiden uit het plan-MER VSGB. De in rekening gebrachte correcties worden
tabelmatig voorgesteld.
Tabel 8-5: overzicht impact langsheen de E40 in de situatie 2015 (bron Plan-MER GRUP
Afbakening VSGB, Soresma 2010)
Jaargemiddelde
achtergrond
µg/m³

Jaargemiddelde
bijdrage NO2

Aantal
overschrijdingen
NO2

actuele situatie 2005
segment

X

Y

Jaargemiddelde
NO2 µg/m³

op 100 m van de wegas

141500

174500

30

20

10

0

op 200 m van de wegas

141500

174500

26

20

6

0

op 300 m van de wegas

141500

174500

24

20

4

0

Jaargemiddelde
achtergrond
µg/m³

Jaargemiddelde
bijdrage
PM10

Aantal
overschrijdingen
PM10

actuele situatie 2005
segment

X

Y

Jaargemiddelde
PM10 µg/m³

op 100 m van de wegas

141500

174500

29

27

2

29

op 200 m van de wegas

141500

174500

28

27

1

26

op 300 m van de wegas

141500

174500

28

27

1

26
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Om rekening te houden met de impact van de E40 voor de beoordeling van de te
verwachten totale concentraties wordt de achtergrondwaarde van de wegsegmenten
gecorrigeerd met de hierna vermelde waarden:
Tabel 8-6: in rekening gebrachte correctie op achtergrondwaarden t.h.v. de relevante
wegsegmenten

correctietabel achtergrond beïnvloed door E40
wegsegment

NO2

PM10

PM2,5

µg/m³

µg/m³

µg/m³

Assesteenweg op zowat 300 m ten
N van E40

4

1

1

Assesteenweg op zowat 100 m ten
N van E40

10

2

2

Assesteenweg op zowat 100 m ten
Z van E40

10

2

2

Assesteenweg op zowat 300 m ten
Z van E40

4

1

1

Op/afrit ten N van E40

10

2

2

Op/afrit ten Z van E40

10

2

2

Edingsesteenweg

Op basis van de impactberekening voor de referentiesituatie (modelgegevens 2015) wordt
in de onmiddellijke omgeving van de E40 langsheen de Assesteenweg de jaargemiddelde
NO2 grenswaarde nagenoeg overschreden. Dit zou dan ook betekenen dat op deze locatie
er voor 2015 nog geen milieugebruiksruimte verwacht wordt. Rekening houdend met de
onzekerheden ten aanzien van de berekende waarden dient wel rekening gehouden te
worden met een mogelijke overschrijding van deze grenswaarde in de onmiddellijke
omgeving van de E40. Dit kan enkel op basis van monitoring effectief vastgesteld worden.
Wenst men de werkelijk beschikbare milieugebruiksruimte nauwkeuriger te bepalen, dan is
monitoring aangewezen.
Enkel meer vergaande NOx emissiereducties zullen leiden tot het met zekerheid voldoen
aan de grenswaarde.
Bij een indicatieve berekening met de modelgegevens 2020 (waarbij van verdergaande
emissiereducties van wegverkeer en van verlaagde achtergrondconcentraties uitgegaan
wordt), liggen de berekende jaargemiddelde NO2 concentraties nog zowat 4 µg/m³ lager
(door combinatie van lagere achtergrond en lagere impactbijdrage van het verkeer; hierbij
wordt evenwel geen rekening gehouden met eventuele autonome toename van de
verkeersintensiteiten). Op dat ogenblik zal er wel milieugebruiksruimte beschikbaar zijn
voor extra emissies (rekening houdend met de actueel vastgelegde grenswaarden).
Omwille van de lage achtergrondconcentraties worden voor de referentiesituatie
(modelwaarden 2015) geen overschrijdingen van de doelstellingen berekend, noch ten
aanzien van de jaargemiddelde noch ten aanzien van de daggemiddelde PM10 en PM2,5
grenswaarden.
Uit de hoge NO2 waarden nabij de E40, en het bepalend effect van het verkeer terzake,
kan ook gesteld worden dat in de onmiddellijke omgeving van de E40 er in 2015 evenmin
milieugebruiksruimte zal zijn ten aanzien van UFP en EC. Ondanks de naar verwachting
dalende impact van het verkeer kan gesteld worden dat ook in 2020 nog een zeer
aanzienlijke impact inzake UFP/EC te verwachten is, met aantoonbare
gezondheidseffecten in de onmiddellijke omgeving van de E40.
Na planrealisatie wordt een toename van het verkeer en van de verwarmingsemissies en
specifieke bedrijfsemissies verwacht.
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De toename is voor de verwarmingsemissies en voor de bedrijfsemissies door het
beperkte karakter van de uitbreiding als beperkt te aanzien, en zeker niet bepalend voor
de impact op de plaatselijke luchtkwaliteit, tenzij er zich specifieke bedrijven zouden
vestigen die gekenmerkt worden door aanzienlijke emissies. Voor dergelijke bedrijven
beschikt de vergunningsverlener evenwel over tal van mogelijkheden om de impact
alsnog te beperken, zelfs bij relatief hoge emissieniveaus. Maatregelen die hierbij kunnen
toegepast worden betreffen o.a. voorzien van voldoende hoge schouwen voor geleide
emissies.
Dat de extra verwarmingsemissies voor nieuwe bedrijfsgebouwen beperkter zullen zijn
dan deze van bestaande zit vervat in de strengere isolatie en energiepeilen die voor
nieuwbouw van toepassing zijn. Verder kunnen nieuwe bedrijven gemakkelijker gebruik
maken van alternatieve verwarmingstechnieken met lagere emissieniveaus zoals bvb
WKO, gebruik van warmtepompen,…. indien deze van bij de planningsfase voorzien
worden.
Bijkomend zou de mogelijkheid kunnen voorzien worden om de nieuwe bedrijfsterreinen
specifiek te voorzien voor bedrijven met duurzaamheidsdoelstellingen. Ook op het niveau
van het bedrijfsterrein zelf zijn maatregelen mogelijk die het mogelijk maken de emissies
van bvb verwarming te beperken door het voorzien van bvb benutting van restwarmte
(gebruik makend van restwarmte m.b.v. een warmte/koude netwerk zoals internationaal
meer en meer toegepast), in de mate dat er lokaal restwarmte aanwezig is of in de
toekomst aanwezig zal zijn. In de mate dat dergelijke maatregelen getroffen worden zal
zowel de emissie als de impact op de luchtkwaliteit afnemen.
Gezien de toekomstige invulling nog niet gekend is, is er ten aanzien van de te
verwachten emissies en impact geen éénduidige effectbespreking mogelijk. De impact te
wijten aan de bedrijfsemissies (verwarmingsemissies en procesemissies) kunnen gezien
de beperkte grootte van de extra bedrijventerreinen, globaal gezien wel als
verwaarloosbaar tot beperkt aanzien worden, tenzij een individueel project toch tot
aanzienlijke emissies zou leiden. In dergelijke gevallen is het evenwel nog steeds mogelijk
om op projectniveau dermate milderende maatregelen te voorzien zodat de impact toch
tot een aanvaardbaar/beperkt niveau kan gereduceerd worden.
De belangrijkste, kwantificeerbare impact die na planrealisatie voorzien wordt is deze van
het extra gegenereerd verkeer.
Op basis van modelberekeningen uitgevoerd met CAR-Vlaanderen-V2 wordt de impact
van het verkeer dan ook in kaart gebracht na planrealisatie. Bij de berekeningen wordt
uitgegaan van dezelfde aannames zoals gehanteerd bij de actuele situatie, behoudens
een toename van fileverkeer. Bijkomend wordt nog een worst case benadering toegepast
door toepassing van 100% modal split.
Gezien de beperkte verschillen die optreden naargelang het scenario wordt het niet
noodzakelijk geacht om elk individueel toekomstscenario/ontwikkelingsscenario door te
rekenen. Er wordt dan ook geopteerd om enkel de impact van het scenario dat het meeste
verkeer genereert te berekenen, i.c. scenario na autonome ontwikkeling + PRUP
consolidatie kleinhandel (10%) + PRUP regionaal bedrijventerrein (2ha kantoor, 4ha lok.
bedr, 8ha reg. bedr.).
De impact van de andere scenario’s kan dan afgeleid worden uit de relatieve wijziging van
de etmaaldensiteiten voor de meest relevante wegsegmenten. Gezien het beperkte
verschil tussen vermeld scenario en het scenario “na PRUP reg bedr. (2ha kantoor, 4ha
lok.bedr., 8ha reg.bedr), kan men stellen dat er tussen beide nauwelijks onderscheidende
effecten zullen optreden.
Op basis van modelberekeningen uitgevoerd met CAR-Vlaanderen-V2 wordt de impact
van het extra verkeer in kaart gebracht. Voor de resultaten wordt verwezen naar bijlage
L1.
Door de wijze van berekenen dient wel uitgegaan te worden van een verhoogde
onzekerheid ten aanzien van deze gecorrigeerde waarden. Om de werkelijke impact
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nauwkeuriger in kaart te brengen is een langdurige luchtkwaliteitsmeting na planrealisatie
aangewezen. Dit kan zowel op basis van automatische (en duurdere) meetsystemen als
door het hanteren van specifieke meetprocedure met passieve samplers die het mogelijk
maken om op meerdere locaties de luchtkwaliteit te meten tegen lagere kosten.
De impact van het verkeer komt het duidelijkst tot uiting bij de berekende NO2 impact. In
de onmiddellijke omgeving van de wegen wordt de NO2 concentratie voor meer dan 30%
tot zelfs 50% bepaald door de bijdrage van het wegverkeer van het beschouwde
wegsegment. Wordt rekening gehouden met de extra bijdrage van de E40 dan neemt de
globale impact van het verkeer op de lokale luchtkwaliteit nog aanzienlijk toe tot zelfs 60%
voor die wegsegmenten die vlakbij de E40 liggen..
Uit deze hoge impact ten aanzien van NO2 kan ook een hoge impact m.b.t. ultra fijn
stof/aantal deeltjes en OC/EC afgeleid worden.
Bij het hanteren van de lage achtergrondconcentraties zoals modelmatig aanwezig worden
geen overschrijdingen van de doelstellingen berekend, noch ten aanzien van de
jaargemiddelde noch ten aanzien van de uurgemiddelde NO2 en daggemiddelde PM10
grenswaarden.
Wordt daarentegen rekening gehouden met de impact van de E40 op de luchtkwaliteit
t.h.v. de wegsegmenten die vlakbij de E40 liggen dan worden voor 2015 wel
overschrijdingen berekend van de jaargemiddelde NO2 grenswaarde voor de
wegsegmenten van de Assesteenweg vlakbij de E40. Rekening houdend met de
overheersende W-ZW wind kan hierbij gesteld worden dat ten noorden van de E40 de
overschrijding tot op iets grotere afstand zal optreden in vergelijking met de Assesteenweg
ten zuiden van de E40.
Indicatieve berekeningen voor 2020 wijzen er op dat op dat ogenblik wel voldaan zal
worden aan de actueel vastgelegde grenswaarden omwille van verdere daling van de
achtergrondconcentraties en de te verwachten verbeterde kwaliteit van de uitlaatgassen
van voertuigen.
Ten aanzien van PM10 en PM2,5 worden geen overschrijdingen van de grenswaarden en
doelstellingen berekend.
De berekende waarden impliceren dat er na planrealisatie nog aanzienlijke
milieugebruikssruimte inzake fijn stof (PM10 en PM2,5) beschikbaar zou blijven vooraleer
de actueel vastgelegde huidige en toekomstige grenswaarden overschreden zouden
worden.
Er dient hier wel op gewezen te worden dat zeker ten aanzien van fijn stof, en meer in het
bijzonder de doelstelling ten aanzien van het toegelaten aantal overschrijdingen van de
daggrenswaarde PM10, dat de meteo hierop een zeer aanzienlijke invloed heeft. Bij jaren
met slechte dispersie karakteristieken kan het aantal overschrijdingen van de
daggrenswaarde aanzienlijk hoger liggen dan berekend. Ook dient de nodige
omzichtigheid gehanteerd te worden ten aanzien van de verwachte afname van de
achtergrondconcentraties en impact van het verkeer, waarvan modelmatig uitgegaan
wordt. Opvolging van de werkelijke niveaus en dalingen is dan ook noodzakelijk.
De streefwaarden welke door het WGO voorop gesteld worden inzake fijn stof worden wel
nog overschreden. Deze streefwaarden zijn evenwel geen wettelijk vastgelegde
doelstellingen.
Omwille van de bepalende invloed van het wegverkeer dient echter ook rekening
gehouden te worden met dermate hoge concentraties aan UFP en EC dat dient uitgegaan
te worden van een belangrijke negatieve impact te wijten aan het totaal aanwezige
verkeer in de onmiddellijke omgeving van de E40.
De impact die bij de realisatie van het plan ontstaat kan op basis van de berekende extra
bijdrage van het extra gegenereerd verkeer als verwaarloosbaar tot beperkt aanzien
worden. De extra bijdragen situeren zich maximaal op 1,2 µg/m³ NO2 en op maximaal 0,2
µg/m³ fijn stof.
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Berekend t.o.v. de luchtkwaliteitsdoelstelligen situeert de extra bijdrage zich op een niveau
van maximaal 3% voor NO2 en van 0,5% voor fijn stof (verwaarloosbaar tot beperkt
negatief effect; score -1).

8.5.2

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s
De maximaal te verwachten cumulatieve effecten en effecten bij ontwikkelingsscenario’s
werden reeds in kaart gebracht bij de impactbespreking (zie hoger).
Deze kunnen voor nagenoeg alle locaties als verwaarloosbaar tot beperkt beoordeeld
worden na realisatie van het plan, inclusief ontwikkelingsscenario m.b.t. consolidatie
kleinhandelszone +10%.
De impact van ontwikkelingsscenario (autonome ontwikkeling + PRUP reg.bedr.: 2ha
kantoor, 4ha lok. en 8ha reg.) zal tot een nagenoeg gelijkaardige impact leiden in
vergelijking met het kwantitatief in kaart gebrachte ontwikkelingsscenario, gezien het
totaal gegenereerd verkeer nagenoeg gelijkaardig is.
De variant met een grotere oppervlakte aan bedrijventerreinen kan echter wel, in functie
van de aard van de bedrijven die er zich zouden vestigen, een iets grotere impact met
zich meebrengen in functie van de bedrijfsemissies, zonder dat hierbij evenwel het globaal
effect van beperkt negatief naar matig negatief zal verschuiven.

8.6

Leemten en postmonitoring
Voor het studiegebied zijn geen meetgegevens van de actuele luchtkwaliteit beschikbaar.
Op basis van modelberekeningen en literatuurgegevens kan evenwel voor een groot deel
van het studiegebied voldoende invulling gegeven worden zodat dit geen impact heeft op
de effectvoorspelling.
Bij de impactberekeningen met het model CAR-Vlaanderen wordt in de omgeving van de
E40 onvoldoende rekening gehouden met de impact van de E40 op de
achtergrondconcentraties. Door rekening te houden met de gecorrigeerde waarden
rekening houdend met de impact van de E40 (afgeleid uit het plan-MER VSGB) wordt
deze leemte in enige mate ingevuld. Door de wijze van berekenen dient wel uitgegaan te
worden van een verhoogde onzekerheid ten aanzien van deze gecorrigeerde waarden. Op
basis van de modelberekeningen zou er in 2015 dan ook geen milieugebruiksruimte
aanwezig zijn ten aanzien NO2 in de onmiddellijke omgeving van de E40. Wenst men,
ongeacht het feit dat de realisatie van het plan nauwelijks of hooguit een beperkt
aantoonbare extra impact veroorzaakt, de werkelijk beschikbare milieugebruiksruimte
nauwkeuriger te bepalen, dan is monitoring aangewezen. Gezien de impact van de meteo
aanzienlijke verschillen kan veroorzaken, is hierbij langdurige monitoring aangewezen. Dit
kan zowel op basis van automatische (en duurdere) meetsystemen als door het hanteren
van specifieke meetprocedure met passieve samplers die het mogelijk maken om op
meerdere locaties de luchtkwaliteit te meten tegen lagere kosten.
Een ander alternatief zou erin kunnen bestaan om een gedetailleerde modelberekening uit
te voeren waarbij niet alleen de impact van het verkeer op zich in detail modelmatig
onderzocht wordt (inclusief E40 zodat hiervan ook nauwkeurige gegevens van
verkeersintensiteiten en voertuigcategorieën noodzakelijk zijn), maar er ook een
kleinschalige modellering van de achtergrondconcentraties meegenomen wordt (in elk
geval op een kleinere schaal dan de achtergrondwaarde die momenteel opgenomen werd
in het model IFDM-traffic). Maar ook bij een dergelijk onderzoek dient rekening gehouden
te worden met een aanzienlijke onzekerheid, waardoor de kans reëel is dat er toch geen
éénduidige conclusie kan geformuleerd worden ten aanzien van het al of niet beschikbaar
zijn van milieugebruiksruimte t.h.v. de E40. In dat opzicht blijft monitoring de aangewezen
methode om de beschikbare milieugebruiksruimte nauwkeuriger in kaart te brengen.
Gezien bij de realisatie van het plan er nauwelijks of hooguit beperkt effect van het plan
zelf kan aangetoond worden in de onmiddellijke omgeving van de E40, is deze monitoring
in feite niet als een absolute voorwaarde te aanzien, wel eerder als een aanbeveling.
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Verder kan nog melding gemaakt worden van de onzekerheden die met de
modelberekeningen en met de statistische berekening van het aantal overschrijdingen van
de daggrenswaarde voor PM10 gepaard gaan. Onzekerheden die nauwelijks kwantitatief
kunnen onderbouwd worden,
Gezien de toekomstige invulling van het extra bedrijventerrein niet gekend is kan geen
kwantitatief onderbouwde evaluatie van de extra te verwachten emissies/impact op
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. De evaluatie omvat dan ook vnl. een kwalitatieve
benadering gekoppeld aan potentiële milderende maatregelen.

8.7

Conclusie, milderende maatregelen en evaluatie

8.7.1

Conclusie
Zowel in de actuele situatie, situatie bij autonome ontwikkeling als na realisatie van
ontwikkelingsscenario “na aut. ontw. + PRUP cons. kleinhandel (10%) + PRUP reg. bedr.
(2ha kantoor, 4ha lok. bedr, 8ha reg. bedr.)” wordt aan de actueel vastgelegde huidige en
toekomstige grenswaarden voldaan, behoudens langsheen de wegsegmenten die zich in
de onmiddellijke buurt van de E40 bevinden. Met de tijd neemt het gebied met
overschrijding wel af door de te verwachten daling van de achtergrondconcentratie en de
verbeterde kwaliteit van de uitlaatgassen.
De grootste effecten op de luchtkwaliteit in het studiegebied wordt veroorzaakt door het
verkeer, en zijn te verwachten ten aanzien van NO2 en ultra fijn stof (dat kan
gekarakteriseerd worden door de parameters aantal deeltjes, OC of EC).
Gezien de toekomstige invulling van het extra bedrijventerrein niet gekend is kan geen
kwantitatief onderbouwde evaluatie van de extra te verwachten emissies/impact op
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. De evaluatie omvat dan ook vnl. een kwalitatieve
benadering gekoppeld aan potentiële milderende maatregelen. Gezien de beperkte grootte
van het extra in te vullen bedrijventerrein kan aangenomen worden dat de effecten van de
bedrijfsemissies tot een beperkt negatief effect kunnen beperkt worden. Zie ook verder.
De maximaal te verwachten cumulatieve effecten en effecten bij ontwikkelingsscenario’s
kunnen als verwaarloosbaar tot beperkt beoordeeld worden na realisatie van die
planvariant waarbij het meeste verkeer gegenereerd wordt.
Bij de andere planscenario’s zijn de effecten nog lager.
Zo kunnen bij het scenario “na autonome ontwikkeling + PRUP consolidatie kleinhandel
+10%” de effecten ingeschat worden op zowat de helft van deze van de kwantitatief
onderzochte planvariant met de hoogste impact.
Rekening houdend met de modelwaarden voor 2020 (die gekenmerkt worden door een
verhoogde onzekerheid), zou op dat ogenblik wel aan de grenswaarden voldaan worden.
Wel dient op dat ogenblik nog steeds rekening gehouden te worden met een zeer
aanzienlijke bijdrage van NO2 veroorzaakt door het verkeer, en bijgevolg ook van UFP en
EC), waardoor nog steeds sprake is van een belangrijk negatief effect te wijten aan het
totaal aanwezige verkeer, negatief effect dat zich het sterkst manifesteert in de
onmiddellijke omgeving van de E40.
De grootste effecten die door het plan veroorzaakt worden situeren zich op het vlak van
verkeer, en bijgevolg ten aanzien van NO2 en ultra fijn stof (dat best kan gekarakteriseerd
worden door de parameters aantal deeltjes of EC).
De impact te wijten aan verwarmingsemissies bij nieuwbouw, emissies te wijten aan
diverse vormen van energieverbruik (bvb ventilatie, verlichting,…) kunnen als beperkt
beschouwd worden in vergelijking met deze van verkeer, maar kunnen t.o.v. de normaal
toegepaste technieken nog vergaand gereduceerd worden.
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Voor de zones in het op- en afrittencomplex kan aangenomen worden dat de impact van
het verkeer, ook in de toekomst, dermate groot is, dat aanwezigheid van personen in deze
gebieden ten zeerste af te raden is. Deze zone is intussen niet meer opgenomen binnen
het onderzoeksgebied voor bedrijvigheid (er wordt verwezen naar het voorkeurscenario in
§3.8).
Het globaal effect bij de realisatie van het plan kan dan ook als beperkt negatief (score -1)
aanzien worden.

8.7.2

Milderende maatregelen
Maatregelen – planniveau en overkoepelend niveau
Gezien
voor
een
aantal
wegsegmenten
nog
overschrijdingen
van
de
luchtkwaliteitsdoelstellingen verwacht worden, ondanks de verwaarloosbare tot beperkte
bijdrage die met de realisatie van het plan gepaard gaat, worden milderende maatregelen
noodzakelijk geacht.
Ook in het kader van het streven naar emissiebeperkingen (bvb kader van NEC/Kyoto),
het feit dat de doelstellingen geformuleerd door de WGO inzake fijn stof voor alle
gebieden overschreden worden, en er sprake is van een belangrijke negatieve impact te
wijten aan UFP en EC (ongeacht het al of niet realiseren van het plan), kunnen
bijkomende milderende maatregelen aangewezen zijn. Hiertoe kan voorgesteld worden
om:
-

maatregelen te nemen om de doorstroming zo optimaal mogelijk te maken en zo
weinig mogelijk start/stops te veroorzaken.

-

maatregelen ter beperking van wegverkeer door stimuleren van openbaar vervoer en
fietsverkeer zijn eveneens aangewezen

-

modal shift

Voor praktische invulling kan verwezen worden naar de discipline mens/mobiliteit. Bij
onderzoek naar verschillende ontsluitingsvarianten kan gesteld worden dat die variant
waarbij de beste doorstroming bekomen wordt op mobiliteitsvlak ook naar impact op de
luchtkwaliteit het best zal scoren.
Uiteraard zal ook het beperken van de oppervlakte kantoren en/of bedrijven, en de
hiermee gepaard gaande daling van het extra gegenereerd verkeer, een minder negatief
effect met zich meebrengen.
Voor de zones in het op- en afrittencomplex kan aangenomen worden dat de impact van
het verkeer, ook in de toekomst, dermate groot is, dat aanwezigheid van personen in deze
gebieden ten zeerste af te raden is, zodat deze gebieden best niet verder uitgebouwd
worden voor menselijke activiteiten (behoudens desgevallend bvb een randparking).
Voor eventuele toekomstige bedrijfsactiviteiten die gekenmerkt zouden worden door
moeilijk te beperken emissies, zelfs bij toepassing van BBT, kan door het hanteren van
zoneringsmaatregelen niet de emissie maar wel de impact beperkt worden. Typische
bedrijvigheden die hiervoor in aanmerking komen zijn deze die aanleiding vormen tot geur
en (grof) stofemissies. Voor dergelijke emissies is het hanteren van een voldoende grote
afstand tot de bewoning een reële mogelijkheid om de impact afdoende te beperken.
Niettegenstaande milieuzonering voor het beschouwde studiegebied als minder relevant
kan aanzien worden (zie hierna), zal in wat volgt toch iets verder ingegaan worden op
principes die hierbij toegepast kunnen worden.
De beperkte schaalgrootte van de bijkomende bedrijvenzone laat evenwel niet toe om een
concrete zonering (met verschillende types affecten) in te vullen, maar door het hanteren
van het afstandsprincipe kan de eventuele hinder die buiten de bedrijvenzone zou kunnen
ontstaan door bepaalde types activiteiten, aanzienlijk beperkt worden. Gezien er in en
nabij de zoekzones er nauwelijks of geen bewoning aanwezig is, is het toepassen van
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zonering/afstandsregels minder noodzakelijk. Om een eventuele impact buiten de
bedrijvenzone toch te beperken (zonder dat er hierbij sprake is van hinder omwille van de
afwezigheid van bewoning), kan men eventueel ook bepaalde afstandsregels toepassen
zoals gebruikt bij milieuzonering cfr. de VNG methodiek. Dit is in feite enkel van
toepassing in de omgeving van de bebouwde zone langsheen de Asse Steenweg. De
grootte van het onderzoeksgebied in die omgeving is evenwel dermate beperkt dat het
quasi uitgesloten is om verschillende bedrijfsactiviteiten te voorzien met elk een
aanzienlijke impact op de luchtkwaliteit.
De bewoning die zich nabij het onderzoeksgebied bevindt, gelegen langs de Essenestraat
ligt reeds op een aanzienlijke afstand, en dan nog ten westen van het onderzoeksgebied,
zodat hierdoor de mogelijke effecten sowieso beperkt worden (gezien het weinig frequent
voorkomen van oostenwind). Een gelijkaardige opmerking kan geformuleerd worden ten
aanzien van de bewoning langs de Louwijn, ten NW van het onderzoeksgebied. ZO
winden zijn in principe dan nog minder voorkomend dan oostenwinden.
Bij invulling met TDL activiteiten zijn de aspecten geur- en/of stofhinder uiteraard niet
relevant, maar wel het gegenereerde verkeer, de verkeersemissies en geluid.
Ook het voorzien van voldoende brede bufferstroken kan de impact aanzienlijk beperken.
Qua effect is dit gelijkaardig aan het hanteren van afstandsregels.
Bij de inplanting van bepaalde bedrijven met specifieke, moeilijk te controleren emissies,
kan ook de keuze van de inplantingsplaats, i.c. zo ver mogelijk verwijderd van bewoning
rekening houdend met de overheersende windrichting (west-zuidwest), mogelijkheden
bieden om de impact tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Hanteren van specifieke
afstandsregels gekoppeld aan de aard van het bedrijf kan aangewezen zijn.
Omwille van de (zeer) beperkte schaalgrootte van de nieuw te voorziene
bedrijventerreinen dient echter aangegeven te worden dat het toepassen van zonering
binnen deze nieuwe zones in functie van luchtkwaliteit in feite niet haalbaar is (zonering is
in principe enkel mogelijk bij grotere gebieden). De richtlijnen die bij zonering toegepast
worden kunnen voor kleine bedrijvenzones echter wel toegepast worden om bvb de
aanvaardbaarheid van bepaalde activiteiten na te gaan. Dit situeert zich dan ook vnl. op
projectniveau. Zo zou men voor kleine bedrijvenzones kunnen stellen dat activiteiten
waarvoor bij zoneringsrichtlijnen aangegeven wordt dat best een afstand van minimaal
500 m tot woonkernen dient gerespecteerd te worden (of clusters van woningen zoals
beoordeeld bij veiligheidsrapportering, ongeacht de ligging van deze clusters), dat
dergelijke activiteiten best niet toegelaten worden. Tenzij men bvb veel verder zou gaan
dan toepassing van BBT om de effecten te minimaliseren. In hoever dergelijke bepalingen
wel in een RUP kunnen opgenomen worden zonder een aangepast wettelijk kader is
evenwel niet duidelijk.
Gezien het dermate uitgebreide karakter van indeling die bij de zoneringsmethodiek van
VNG toegepast wordt, is het niet haalbaar om in het kader van dit MER een opsomming
te geven van bedrijfstypes die al of niet toelaatbaar kunnen zijn. Voor een indeling wordt
verwezen naar de publicatie VNG, ed 2009 “Bedrijven en milieuzonering”, pag. 86
t.e.m.131.
Als voorbeeld voor dergelijke afstandsregels kan verwezen worden naar literatuur zoals
bvb. THV Iris Consulting (2005) waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van afstandsregels
opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
In onderstaande tabel wordt een voorbeeld opgenomen van mogelijk te hanteren
afstandsregels in functie van de aard van de desbetreffende bedrijven. Uit dergelijke
tabellen is dan bvb af te leiden dan het voorzien van een waterzuiveringsinstallatie op
minder dan 500 m van bewoning niet aangewezen is, tenzij zeer vergaande maatregelen
om de impact te minimaliseren, zoals bvb alles binnen te plaatsen en de lucht af te zuigen
en te filteren.
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Tabel 8-7: Afstandsregels ten opzichte van woonkernen voor geur, per industrietak (THV Iris
Consulting-DHV, 2005)

In de editie 2009 van “Bedrijven en milieuzonering” van de VNG wordt een vergaande
actualisering doorgevoerd n.a.v. de nieuwe wet Ruimtelijke ordening in Nederland. Hierbij
worden o.a. richtafstanden opgenomen in functie van de milieucategorie van bedrijven
gerelateerd met de aard van de omliggende bewoning (bvb woonwijk, buitengebied,
gemengd gebied).
Bij het hanteren van afstandsregels ten aanzien van het aspect geur dient rekening
gehouden te worden met enerzijds de aard van de geur, de frequentie van blootstelling en
de aard van de omliggende bewoning/woongebieden.
Ten aanzien van het hanteren van de vermelde afstandsregels inzake geur dient wel
melding gemaakt van het feit dat de afstandsregels van de VNG gebaseerd zouden zijn op
een te verwachten geurhinderniveau van 1 ge/m³ als 98P waarde. Deze waarde is wel als
minder streng te aanzien dan de Mina III streefwaarde van 0,5 se/m³ (PRG 2004).
Het visiedocument “de weg naar een duurzaam geurbeleid, versie 2006” van LNE vermeld
in functie van een aantal activiteiten specifieke nuleffectniveau’s. Er kan hierbij ook
verwezen worden naar de ontwerpdoelstellingen in functie van de specifieke locaties,
gehanteerd door LNE voor zeer onaangename geuren (zoals geciteerd in het visiedocument: “De weg naar een duurzaam geurbeleid, versie V5.2, jan 2006”.
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Tabel 8-8: Voorstel milieukwaliteitsnormen voor geur in functie van het type gebied (bron: LNE – de
weg naar een duurzaam geurbeleid)

De vermelde streefwaarden mogen evenwel niet rechtstreeks als (onaanvaardbare)
hinderniveaus beschouwd worden. Zo wordt voor RWZI’s op basis van een sectorstudie
door LNE een streefwaarde van 0,5 se/m³ als 98P voorgesteld en een grenswaarde van
2,0 se/m³ als 98P.
Uitgaande van vastgestelde effectenniveaus bij een aantal homogene sectoren wordt in
hogere vermelde beleidsstudie een indeling voorgesteld van een aantal karakteristieke
geuren.

Figuur 8-2: Nuleffectniveaus van diverse geuren (bron LNE, 2006)
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Maatregelen – niveau project en vergunningsaanvraag
Op projectniveau kunnen ook bijkomende maatregelen genomen worden. In functie van
het streven naar emissiebeperkingen kunnen enkele maatregelen voorop gesteld worden.
Deze maatregelen situeren zich vnl. op het niveau van beperking energieverbruik en
verwarmingsemissies bij nieuwbouw, waarvan de impact eerder regionaal te situeren is in
kader van opgelegde emissie reductiedoelstellingen (NEC):
-

Beperking verwarmingsemissies en impact door lagere isolatiewaarden (K-waarden)
en energiepeil waarden (E-waarden) van de gebouwen dan wettelijk verplicht. Lage
waarden zijn haalbaar door vergaande maatregelen inzake luchtdichtheid van het
gebouw, vergaande gevelisolatie, superisolerende beglazing,…

-

Bouwconcept aanpassen teneinde kunstmatige koeling in de zomer zo veel mogelijk
te kunnen beperken;

-

Alternatieve verwarmingssystemen (lage temperatuursverwarming op basis van WKO
met warmtepompen

-

Automatische zonnewering, optimaal gebruik van natuurlijk daglicht, energie efficiënte
verlichtingstoestellen met intelligente daglichtregeling,…

-

Zo veel mogelijk gebruik van hernieuwbare bronnen voor energievoorziening, vb.
zonne-energie (zonneboilers);

-

Bij gebruik van fossiele brandstoffen kan het gebruik van aardgas aanbevolen worden
als alternatief voor stookolie;

-

Verwarmingsinstallatie met hoge rendementsketels of beter condensatieketels die nog
een aanzienlijk hoger rendement halen, voorzien van (ultra) lage NOx branders

-

Gebruik van natuurlijk licht optimaliseren (in combinatie met bouwkundige
maatregelen ter beperking van oververhitting in de zomer)

-

Gecontroleerde sturing en optimalisatie van verwarming, verluchting en verlichting

-

Door het voorzien van energiezuinige, dimbare straatverlichting zijn eveneens
energiebesparingen (en bijgevolg emissie reducties) mogelijk. Het gebruik van Ledverlichting zou hierbij volgens Nederlandse studies tot aanzienlijke besparingen
kunnen leiden

-

De mogelijkheid kan voorzien worden om de nieuwe bedrijfsterreinen specifiek te
voorzien voor bedrijven met duurzaamheidsdoelstellingen. Op het niveau van het
bedrijfsterrein zelf zijn maatregelen mogelijk die het mogelijk maken de emissies van
bvb verwarming te beperken door het voorzien van bvb benutting van restwarmte
(gebruik makend van restwarmte m.b.v. een warmte/koude netwerk zoals
internationaal meer en meer toegepast). Samenwerking bij afvalverwerking,
waterverbruik en afvalwaterbehandeling, bedrijfsvervoersplannen,… kunnen leiden tot
het beperken van energieverbruik en het realiseren van emissie reducties.

-

Toepassing van - en controle op toepassing van – BBT.

Naast emissiebeperkingen zijn er ook maatregelen mogelijk om de impact van de
emissies te beperken:
Voor bedrijven met specifieke emissies beschikt de vergunningsverlener over tal van
mogelijkheden om de impact sterker te beperken dan dit normaal het geval zou zijn, zelfs
bij relatief hoge emissieniveaus. Maatregelen die hierbij kunnen toegepast worden
betreffen o.a. voorzien van voldoende hoge schouwen voor geleide emissies, het strikt
toepassen van de wettelijke verplichtingen inzake schouwhoogte berekening (dus
ongeacht de massa uitstoot en niet enkel voor die bronnen die een bepaalde
drempelwaarde overschrijden). Dergelijke maatregel kan best in de vergunningsfase
voorzien worden en niet nadat het project gerealiseerd werd, want op dat ogenblik zijn
eventuele aanpassingen meestal technisch/economisch moeilijker haalbaar. Er dient
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hierbij rekening gehouden te worden met volgende randvoorwaarden welke ook uit de
wettelijke Vlarem-II bepalingen kunnen afgeleid worden maar die vaak over het hoofd
gezien worden:
-

De beoordeling van minimale schouwhoogte dient uitgevoerd ongeacht het
overschrijden van de drempelwaarden waarnaar in Vlarem-II verwezen wordt, gezien
bijkomende bepalingen stellen dat ongeacht deze drempelwaarden de emissies
dermate dienen verspreid te worden dat hierbij geen hinder ontstaat (hierbij kan hinder
bvb aanzien worden als het overschrijden van bvb grenswaarden)

-

Bij de beoordeling mag niet elke bron afzonderlijk beschouwd worden maar dient het
geheel van de emissies mee beoordeeld te worden, zoniet is geen uitspraak mogelijk
over het al of niet veroorzaken van hinder (ongeacht de bron)

-

Bij de beoordeling dient eveneens rekening gehouden te worden met de
achtergrondconcentraties, eveneens omwille van het hinder aspect.

Onder deze vermelde randvoorwaarden kan ervan uitgegaan worden dat de impact van
geleide bronnen sowieso tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden door het strikt
opvolgen van de wettelijke bepalingen, en dit zowel bij vergunningsverlening als bij
handhaving.
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9

Bodem: bestaande toestand, effectbeoordeling
en evaluatie
Zoals eerder in dit MER toegelicht is het integratiespoor m.e.r. - PRUP volop ingezet:
tijdens de periode van de opmaak van het MER, is er reeds een bijstelling gebeurd aan de
plandoelstellingen zoals vooropgesteld in de nota voor publieke consultatie.
Dit resulteert in een eerste en een tweede fase binnen het milieueffectenonderzoek (zie
§3.7 en §3.8.
De beoordeling van de milieueffecten binnen de discipline bodem is gebaseerd op de
planinformatie van de voorgenomen activiteit zoals opgenomen in de nota voor publieke
consultatie (eerste fase).

9.1

Afbakening studiegebied
Het studiegebied voor de discipline bodem bestaat uit het onderzoeksgebied, met
aandacht voor die zones waar grondwerken kunnen plaatsvinden of waar tijdens de
exploitatie nog een invloed op de bodem te verwachten valt.
De geologische situatie wordt beschreven tot op een realistische aanname van de
maximale diepte van een bouwput (voor de realisatie van ondergrondse
verdiepen/constructies).

9.2

Juridische en beleidsmatige context
Bij een beoogde uitgraving zoals bedoeld in het VLAREBO (hoofdstuk XIII) dient er een
technisch verslag en een bodembeheerrapport opgesteld te worden als de uitgegraven
bodem afkomstig is van een verdachte grond of als de totale uitgraving op een nietverdachte grond meer dan 250 m3 bedraagt. Dit dient om te bewijzen dat de grond
voldoet aan de voorwaarden voor het beoogde gebruik. Het technisch verslag wordt
opgesteld door een erkende bodemsaneringsdeskundige en het bodembeheerrapport
wordt afgeleverd door een erkende bodembeheerorganisatie.
Op basis van het technisch verslag en een vergelijking van de bodemkwaliteit met de
verschillende normen van het VLAREBO wordt bepaald of de bodem mag hergebruikt
worden binnen de’ kadastrale werkzone’ en/of naar welke bodembestemmingstypes hij
(buiten de kadastrale werkzone) al dan niet mag afgevoerd worden. Het bodembeheerrapport geeft de volledige transportketen weer van de bodem (oorsprong, transport,
bestemming, vervoerder,…).

9.3

Methodologie
Het identificeren, meten en voorspellen van milieueffecten op of via de bodem gebeurt
voornamelijk via de bodemkenmerken en –hoedanigheden. Het aanleggen van
ondergrondse constructies kan een invloed hebben op het (diepere) bodemprofiel. De
wijziging van het bodemgebruik als wijziging van het grondgebruik wordt in het MER
beschreven en beoordeeld onder de discipline mens. De wijziging in de verhardeonverharde oppervlakte wordt in het MER beschreven en beoordeeld onder de discipline
water.
Desktop-studie: de effecten worden beoordeeld op plan-MER niveau; er worden geen
veldanalyses, detailinventarisaties en veldwerkzaamheden (op het vlak van
bodemsoort/kwaliteit, e.d.) uitgevoerd.
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Tabel 9-1 Beoordelingscriteria en significantiekader voor de milieudiscipline bodem
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Profielvernietiging

Oppervlakte waarover bodem
met goed ontwikkeld
bodemprofiel vernietigd wordt
in het onderzoeksgebied.

Identificatie kwetsbaar
bodemprofiel o.b.v. de
bodemkaart

Bij ondiepe profielvernietiging wordt een onderscheid gemaakt in
bodems zonder profiel, bodems met profiel en bodems met een
waardevolle profielontwikkeling. Voor het onderzoeksgebied geldt:
Verstoord gebied: niet significant (geen profielontwikkeling-niet
kwetsbaar)
Met textuur-B-horizont: matig significant
Dieper profiel: altijd significant indien onverstoord
De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.h.v. de omvang
van het effect (zie Tabel 5-1).

Wijziging van
bodemkwaliteit

Gedrag en ruimtegebruik

Op basis van lokalisatie van
mogelijks verontreinigde
bodems, uitgaande van
uitgevoerde
bodemonderzoeken.
Ligging huidige (potentieel)
verontreinigde gronden
toetsen aan ruimtelijke
invulling velden.

9.4

Bestaande toestand

9.4.1

Geologie

Kwalitatieve bespreking. Effecten zijn significant als
verontreiniging ontstaat, verplaatst wordt of wordt gesaneerd. Of
indien terreinen met bestaande verontreiniging een gewijzigde
invulling krijgen.
De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.h.v. de omvang
van het effect (zie Tabel 5-1).

Een uittreksel uit de Geologische kaart is weergegeven op Kaart 5.
Het grootste gedeelte van het huidige industriegebied Vitseroel en de uitbreidingszones
heeft/hebben als Tertiairondergrond de Formatie van Tielt (Tt grijsgroen zeer fijn zand tot
silt, kleihoudend). Daaronder ligt het Lid van Aalbeke (KoAa donkergrijze tot blauwe klei).
Ten noorden van de Formatie van Tielt bestaat de top van het Tertiair uit de Formatie van
Gent (Ge) (zand, zandhoudende klei tot klei). Ten noorden hiervan behoort de bovenste
Tertiairlaag tot de Formatie van Lede (Ld-Br) (bestaat uit licht glauconiethoudend, fijn,
grijs zand dat bovendien kalkhoudend is).
Ten zuiden van de E40 en het op- en afrittencomplex en deels ten zuiden de voormalige
IKEA-vestiging wordt de bovenste Tertiairlaag gevormd door het Lid van Moen (KoMo
grijze klei tot silt, kleihoudend, kleilagen; Nummulites planulatus).
Op basis van boringen opgenomen in DOV kan eveneens een beeld verkregen worden
van de geologische opbouw van het plangebied.
Locatie

Jaar

Dikte Quartair +
aard

Assesteenweg t.h.v. De
Slaapadviseur

Onb.

6,85 (zand)

Hof Vitseroel

1977

?

Dikte Tertiair +aard

x-32m (vet zand) Formatie van
Kortrijk-Lid van Moen

De diktekaart van het Quartair geeft nog het volgende aan ter hoogte van het
onderzoeksgebied:
-

Doorheen voormalige IKEA-vestiging: Quartair tussen 3-6m dik.

-

Ten noorden van de huidige IKEA-vestiging: Quartair tussen 1 à 3m dik

-

Ten noorden van voormalige IKEA, langs de Morettestraat: Isohypsen top Tertiair
tussen 30 (voormalige IKEA) en 40mTAW.
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9.4.2

-

Industriegebied rondom voormalige IKEA-vestiging: Quartair varieert tussen de 3m en
de 10m.

-

Op- en afritcomplex: Quartair heeft een dikte van 3-6m.

-

Ten zuiden E40: Quartair heeft een dikte van 10m.

Bodemgesteldheid
Er wordt tevens verwezen naar Kaart 6.
Het gebied is gelegen in de zandleemstreek. De bodem in het onderzoeksgebied is deels
verhard/verstoord en deels niet. Ondermeer de volgende series komen voor:
-

OB (Bebouwde zones)

-

OT (Strek vergraven gronden)

-

Lca1 (Matig droge zandleembodem met textuur B horizont)

-

Ldp(c) (Matig natte zandleembodem zonder profiel)

-

Lcp (Matig droge zandleembodem zonder profiel)

-

(x)Lda (Matig natte zandleembodem met textuur B horizont)

-

Ldp (Matig natte zandleembodem zonder profiel)

-

PcC (Matig droge licht zandleembodem met structuur B horizont of sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont)

-

PbC (Droge licht zandleembodem met structuur B horizont of sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont)

-

IPcC (Matig droge licht zandleembodem met structuur B horizont of sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont)

-

uLDx (Matig droge tot matig natte zandleembodem met onbepaald profiel)

-

IPdC (Matig natte licht zandleembodem met structuur B horizont of sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont)

-

PbC (Droge licht zandleembodem met structuur B horizont of sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B horizont)

-

Lba1 (Droge zandleembodem met textuur B horizont)

-

(w)Ldx (Matig droge tot matig natte zandleembodem met onbepaald profiel)

-

Aep (Natte leembodem zonder profiel)

-

Adp (Matig natte leembodem zonder profiel)

-

uAep (Natte leembodem zonder profiel)

-

Afp (Zeer natte leembodem zonder profiel)

-

Lfp (Zeer natte zandleembodem zonder profiel)

-

uAdp (Matig natte leembodem zonder profiel)

-

Scc(o) (Matig droge lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B
horizont)

De leemgronden komen vnl. voor in de vallei en hebben een ontbrekend bodemprofiel. De
zandleemgronden hebben doorgaans een sterk gevlekte /verbrokkelde textuur B horizont.
Dit zijn uitgeloogde bodems.
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Binnen het onderzoeksgebied zijn geen waardevolle bodems15 opgetekend.

9.4.3

Bodemkwaliteit
Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich volgens de OVAM-databank percelen die een
bodemonderzoek hebben ondergaan. Plaatselijk werd een verontreiniging teruggevonden
(zoals weergegeven op Kaart 6):
-

OBO’s
en
plaatselijk
beschrijvende
bodemonderzoeken
BBO
en
bodemsaneringsprojecten BSP uitgevoerd/opgemaakt. Tevens zijn er van sommige
dossiers eindevaluatieverslagen van de sanering opgemaakt.

Globaal kan verondersteld worden dat er zeker een verontreiniging aanwezig is in die
locaties waar een BSP is opgesteld (sanering uit te voeren of lopend). Daar waar een
beschrijvend onderzoek werd uitgevoerd zal er mogelijks een (rest)verontreiniging kunnen
worden verwacht.

9.4.4

Bodemverdichting en –stabiliteit
De gevoeligheid van de bodem voor verdichting kan worden afgeleid op basis van de
bodemserie (bodemkaart) en op basis van de geologie (boringen) en bodemsonderingen.
Op basis van de bodemkaart kan gesteld worden dat er in het onderzoeksgebied
voornamelijk
zandleembodems
voorkomen:
deze
zijn
weinig
tot
matig
verdichtingsgevoelig (geen zware gronden). In de valleizones komen eveneens matig
natte tot zeer natte leembodems voor. Deze zijn gevoelig voor verdichting.
De ondergrond in het onderzoeksgebied varieert sterk. De Quartairlaag heeft een dikte
van 1 tot 10m dikte afhankelijk van de locatie. Daaronder kan een zandige tot kleiige laag
worden aangetroffen.

15

Waardevolle bodems: Losgekoppeld van enige gebruiksfunctie kan een bodem als waardevol beschouwd worden
vanuit een wetenschappelijk of maatschappelijk oogpunt. De ontwikkeling van een bodemprofiel is immers doorgaans
een proces van duizenden jaren onder specifieke omstandigheden zoals de invloed van het moedermateriaal, het
substraat, het klimaat, de geomorfologie en hydrologie, de fauna en flora, en de mens. Op deze manier vormt een
bodemprofiel een weerspiegeling van de natuurlijke en cultuurhistorische voorgeschiedenis van een bepaalde locatie.
Het bewaren en beschermen van de bestaande waardevolle bodems in Vlaanderen is belangrijk voor het behoud van
ons bodemkundig patrimonium. (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen)
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De draagkracht van de bodem die de bodemstabiliteit bepaalt, kan eveneens worden
afgeleid op basis van bodemsonderingen. Gehanteerde criteria voor het
verdichtingsaspect zijn:
-

indien conusweerstand van de bodemtoplaag (maximaal bovenste 0,5 m) < 1 N/mm²:
verdichtingsgevoelige gronden.

Gehanteerde criteria voor het stabiliteitsaspect:
-

indien conusweerstand > 2 N/mm²: gewoon draagkrachtige gronden;

-

indien conusweerstand < 2 N/mm² maar > 1 N/mm²: matig draagkrachtige gronden;

-

indien conusweerstand < 1 N/mm²: totaal ondraagkrachtige gronden.

Sonderingen in dn de Databank Ondergrond Vlaanderen:

9.4.5

-

Binnen het onderzoeksgebied: in de huidige industriezone ten oosten van Hof
Vitseroel geeft de sondering weer dat de bovenste 50cm verdichtingsgevoelig is.
Vanaf 0,7m diepte is de grond gewoon draagkrachtig tot 2m diepte. Dieper is de grond
totaal ondraagkrachtig.

-

Buiten het onderzoeksgebied: ter hoogte van Neeralfene (buiten het
onderzoeksgebied op een afstand van ca. 700m) geven de sonderingen van 1965 aan
dat de bovenste 0,8 à 1,3m totaal ondraagkrachtige grond betreft met daaronder matig
draagkrachtige grond en vanaf 4m diepte grond met gewone draagkracht.

Bodemgebruik
Het bodemgebruik waargenomen als functies die erop worden uitgeoefend, is bondig
geschetst in § 13.4 onder de discipline mens.
Onder de discipline bodem wordt het bodemgebruik nader ingedeeld in verharde en nietverharde bodemgebruiken.
Het al dan niet verharde grondgebruik binnen het onderzoeksgebied kan in kaart worden
gebracht op basis van de topografische kaart (Kaart 2) en het orthofotoplan (Kaart 3).
De bodem in het onderzoeksgebied is grotendeels verhard binnen de bestaande
bedrijvenzone Vitseroel. Verder zijn hier en daar activiteiten binnen de uitbreidingszones.
Ongeveer 58% van het totale onderzoeksgebied (inclusies bedrijvenzone Vitseroel) is
verhard. Wanneer enkel de uitbreidingszones in beschouwing worden genomen is ca. 23%
verhard.

9.5

Geplande toestand en effecten

9.5.1

Wijziging bodemprofiel
Bij de inrichting van de uitbreidingszones met industriële gebouwen, wegenis, buffers, e.d.
kan het bestaande terrein vergraven worden. Gezien de exacte locatie van eventuele
graafwerken nog niet gekend is, gaan we er in het plan-MER vanuit dat de volledige
uitbreidingszones binnen de verschillende scenario’s vergraven kunnen worden (worstcase).
Ook binnen het bestaande industriegebied zijn nog zones gelegen die geen harde functie
hebben (onverharde zones, grasland, braakliggende terreinen). Hier kan eveneens het
effect van profielvernietiging optreden.
Er zijn geen waardvolle bodems (volgens Databank Ondergrond Vlaanderen) in het
onderzoeksgebied opgetekend.
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De voorkomende profielen in het onderzoeksgebied zijn vnl. ‘a’, ‘c’, ‘C’, ‘D’ en x. Er komen
geen plaggenbodems of podzolbodems voor. In de valleien ten noorden en zuiden van de
E40 hebben de bodems geen specifiek profiel.
Tabel 9-2 Overzicht effecten bodemprofiel in de bestaande bedrijvenzone en de verschillende
uitbreidingszones en -scenario’s
Zone

Bodemtype

Oppervlakte
onverstoord*

Effect profielvernietiging

Effect verdichting

Bestaande
bedrijventerrein
Vitseroel (69ha)

PcC, Lca1,
Lcp, Ldp,
Ldp(c),
(x)Lda, wLDx,
Afp, uAdp,
Adp, PbC

Ca. 10ha

Beperkt negatief (weinig
waardevol profiel, beperkte
omvang)

Beperkt negatief (deels gevoelig,
deels weinig gevoelig, beperkte
omvang)

PcC, Pbc

Weinig waardevol profiel

Weinig gevoelig

Lca, Lda

Weinig waardevol profiel

Matig gevoelig

Lcp, Ldp

Geen profiel

Matig gevoelig

Onbepaald profiel

Weinig/Matig gevoelig

Afp

Geen profiel

Zeer gevoelig

(u)Adp

Geen profiel

Matig gevoelig

wLDx

Uitbreiding
Kantoorzone
Assesteenweg

uAep, Adp

Ca. 2,6ha

geen

Beperkt negatief (gevoelig,
beperkte omvang)

Uitbreiding
Lca1, PcC,
bedrijvenzone op- en OT
afrittencomplex

Ca. 3,7ha

Beperkt negatief (weinig
waardevol profiel, beperkte
omvang)

Beperkt negatief tot
verwaarloosbaar (weinig
gevoelig, beperkte omvang)

OT

Geen profiel

Niet gevoelig

Lca

Weinig waardevol profiel

Matig gevoelig

PcC
Uitbreiding lokale
bedrijvigheid
Essenestraat

lPdC, uLDx,
sPdC

Ca. 2,2ha

IPdC, sPdC
uLDx
Uitbreiding GRB
scenario
Essenestraat

lPdC, PbC,
PcC

Ca. 9ha

IPdC
PcC, Pbc
Uitbreiding GRB
scenario Vitseroel

Weinig gevoelig

Beperkt negatief (weinig
waardevol profiel, matige
omvang)

Beperkt negatief (weinig
gevoelig, matige omvang)

Weinig waardevol profiel

Weinig gevoelig

Onbepaald profiel

Weinig/Matig gevoelig

Beperkt negatief (weinig
waardevol profiel, matige
omvang)

Beperkt negatief (weinig
gevoelig, matige omvang)

Weinig waardevol profiel

Weinig gevoelig

Weinig waardevol profiel

Weinig gevoelig

Beperkt negatief (weinig
waardevol profiel, matige
omvang)

Matig negatief (deels matig
gevoelig, matige omvang)

Lba

Weinig waardevol profiel

Weinig gevoelig

Lda, Lca

Weinig waardevol profiel

Matig gevoelig

PbC

Weinig waardevol profiel

Weinig gevoelig

Geen profiel

Matig gevoelig

Beperkt negatief (weinig
waardevol profiel, matige
omvang)

Beperkt negatief (weinig
gevoelig, matige omvang)

Lba1

Weinig waardevol profiel

Weinig gevoelig

Lca1

Weinig waardevol profiel

Matig gevoelig

Scc(o)

Weinig waardevol profiel

Zeer weinig gevoelig

Onbepaald profiel

Weinig/Matig gevoelig

Lda1, PbC,
Lca1, Lba,
Ldp(c)

Ca. 12,2ha

Ldp
Uitbreiding GRB
scenario
Essenestraat+Vitser
oel

Weinig waardevol profiel

Lba1,
Lca1,Scc(o),
wLDx

wLDx

Ca. 8,6ha

*onverstoord = onverhard afgeleid van satellietfoto’s (de onverstoorde oppervlakte zal in de praktijk
nog kleiner zijn daar verschillende onverharde terreinen mogelijks al wel eens (deels) vergraven zijn
geweest)
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Quasi het ganse onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door bodems die weinig gevoelig
zijn voor profielvernietiging (verbrokkelde textuur-B-horizont).

Verder kan op onverharde zones de bodem verdicht geraken door betreding en bewerking.
Zoals aangetoond in §9.4.4, is de bodem globaal weinig gevoelig tot gevoelig voor
verdichting in het onderzoeksgebied. Deze bodemseries komen voor op onverharde zones
binnen het bestaande bedrijventerrein en tevens over een grote oppervlakte in de
uitbreidingszone. In de zones waar harde infrastructuur wordt aangebracht is de
verdichting niet meer van belang voor het toekomstige bodemgebruik. Daar waar er enkel
betreding/stockage is en achteraf een groene invulling of onverharde zone is gepland, zal
het verdichtingseffect wel een rol kunnen spelen. Er wordt verwezen naar de milderende
maatregelen.
Het Quartair heeft een wisselende dikte afhankelijk van de locatie van de onderzoekszone
en tevens op lokaal niveau. Globaal gezien wordt er niet verwacht dat op het
bedrijventerrein ondergrondse constructies worden voorzien dieper dan 5m, uitgezonderd
mogelijks in de kantorenzone. Vanuit dit globaal uitgangspunt is er geen impact te
verwachten op het diepere bodemprofiel. Daar waar de kantoorzone wordt gepland heeft
het Quartair een dikte van 10m: een effect op de diepe ondergrond (bijvoorbeeld
doorsnijden van kleilagen) zal geen uitgebreide impact teweegbrengen op de ondergrond.
Alleszins wordt enkel een impact verwacht t.h.v. de bouwput/vergraven zone en wordt de
Tertiaire bodemopbouw dus enkel lokaal verstoord over een beperkte dikte. Er is geen
significante impact op de kenmerkende opbouw in de omgeving te verwachten.
De gronden in het onderzoeksgebied zijn deels aangeduid als erosiegevoelig op de
watertoetskaart-erosie. Op de bestaande bedrijvenzones moet dit worden gerelativeerd
door de grote verharde oppervlakte ervan.
De potentiële bodemerosiekaart (bron: dov) geeft nog meer informatie over de mate van
potentiële erosie.

Figuur 9-1: Potentiële bodemerosiekaart (bron: dov)

Hierbij wordt duidelijk dat in de uitbreidingszone ten westen van de Assesteenweg de
potentiële erosie hoog is (rode zones). In de uitbreidingszone combinatie Essenestraat en
Vitseroel is de potentiële erosie deels matig (oranje zones). In de uitbreidingszone
Vitseroel is de potentiële erosie laag tot zeer laag. Om bodemerosie deels op te lossen is

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

136
oktober 2011

er een oplossingsscenario voorgesteld in het gebied ten noordoosten van het huidige
bedrijventerrein Vitseroel.

Figuur 9-2: Oplossingsscenario bodemerosie (bron: dov)

Er wordt gewerkt met strategisch grasland, grachten, grachtbufferstroken, poelen, kleine
landschapselementen.
Volgens het DTM zijn er op het terrein hoogteverschillen die uitgesproken zijn ter hoogte
van de drie uitbreidingszones voor regionale bedrijvigheid. Er wordt tevens verwezen naar
de hellingenkaart (watertoetskaart): geeft aan in het westelijk deel van de uitbreidingszone
lokale en regionale bedrijvigheid Essenestraat, er zeer plaatselijk sterke
hellingspercentages voorkomen.
Bij de ontwikkeling/bouwrijp maken van bedrijventerrein zal een ingreep op het reliëf
onvermijdelijk zijn. De uitbreidingszones – ook deze met hogere hellingspercentages zijn
onbebost. Er wordt enkel lokaal en bij verspreide (globaal alleenstaande) opgaande
begroeiing een rooiing verwacht op hellende zones. De toekomstige invulling zal
grotendeels verhard zijn. Er zijn geen aanzienlijke effecten te verwachten op erosie t.g.v.
het plan.
Anderzijds zijn er wel effecten mogelijk van erosie van bovenliggende percelen op
toekomstige ontwikkeling. Om de ‘hinder’ van afstromende grond over het uitgebreide
industrieterrein te beperken zijn maatregelen op het terrein nodig. Bij ontwikkelingen in het
gebied
dient
daarom
maximaal
rekening
gehouden
te
worden
met
erosiebestrijdingsmaatregelen. Het voorzien van een (gras)bufferstrook rondom de
uitbreidingszone zal essentieel zijn. Dit kan in het RUP worden ingeschreven (ook reeds
voorgesteld vanuit andere disciplines). Er wordt verder verwezen naar de milderende
maatregelen.

9.5.2

Wijziging stabiliteitsaspecten
Er is weinig informatie over de draagkracht van de gronden in het onderzoeksgebied. De
aanwezige informatie geeft wel aan dat de draagkracht ook sterk plaatsgebonden is en
plaatselijk mogelijks te beperkt. Maatregelen (voorbereidend studiewerk en tijdens de
aanlegfase) dienen te worden getroffen (zie verder milderende maatregelen) bij uitgraving.
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9.5.3

Wijziging van bodemkwaliteit
De aanleg van bijkomende gebouwen, verharding, parkeerzones, ondergrondse
constructies, wegenis, … brengt grondverzet met zich mee. Hierbij bestaat het risico dat
aanwezige verontreinigingen verspreid worden. Ook tijdens bemaling kan een risico op
verspreiding van verontreiniging voorkomen.
In de bestaande bedrijvenzones in het onderzoeksgebied zijn reeds verschillende
bodemonderzoeken uitgevoerd (BBO en BSP en einddossiers) en is de kans groot dat
(rest)verontreinigingen voorkomen. Wanneer de regels van het grondverzet (VLAREBO)
correct worden opgevolgd, wordt het risico op verspreiding van bodemverontreiniging
echter tot een minimum herleid.
Er komen potentieel bodemverontreinigende activiteiten voor binnen de huidig bestemde
bedrijvenzones. In de uitbreidingszones komen deze niet voor. De bestaande en nieuwe
inrichtingen dienen te voldoen aan de Vlarem- en Vlareboreglementering waar van
toepassing. Er worden vanuit de geplande activiteiten dan ook geen aanzienlijke effecten
op bodemkwaliteit verwacht. Een strikte opvolging van de wetgeving ter zake maakt dat
het risico op bodemverontreiniging tot een minimum wordt herleid (zie verder milderende
maatregelen). Het effect wordt beperkt negatief ingeschat in zowel de bestaande
bedrijvenzone als in de uitbreidingszone.
Op de parkings voor vrachtwagens en ter hoogte van laad- en lospunten (zeker bij
producten in bulk) bestaat de kans op verontreiniging door lekkage (o.a. minerale olie,
PAK’s,… of geleverde producten). De parkings voor vrachtvervoer en laad- en loszones
van bedrijven worden dan ook best in ondoorlatende materialen aangelegd, zodat er geen
rechtstreekse doordringing in de bodem plaatsvinden. Ook kunnen verontreinigende
stoffen afkomstig van voertuigen in contact komen met het afvloeiend hemelwater. Het
afvloeiend hemelwater van de parkings en laad- en loszones van vrachtwagens wordt in
principe best opgevangen en afgevoerd naar infiltratie- of bufferbekkens (zie Hoofdstuk
‘Oppervlaktewater’). Om verontreiniging van het water in de infiltratie-bufferbekkens tegen
te gaan, wordt aanbevolen om een slib- en olievanger te plaatsen tussen de afvoer en de
bufferbekkens (zie tevens maatregel onder oppervlaktewater).

9.5.4

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s
Autonome ontwikkeling/nulalternatief
Het nulalternatief is het scenario van de ontwikkeling van het gebied bij het uitblijven van
het planningsinitiatief, maar het verder invullen van de bestemmingsvoorschriften (= quasi
de autonome evolutie).
De percelen binnen het bestaande bedrijventerrein die nog niet ingevuld zijn, kunnen bij
autonome ontwikkeling eveneens ingevuld worden. Sowieso zijn hier dus effecten op
bodem te verwachten. De impact is gelijkaardig aan de beschreven effecten t.o.v. de
referentiesituatie. De effecten worden in principe ondervangen door de geldende
regelgeving.
In de uitbreidingszone zullen bij autonome ontwikkeling de effecten zoals hierboven
beschreven beperkter of afwezig zijn. Het gebied is immers grotendeels in
landbouwgebruik en blijft dan zijn agrarische functie behouden. De effecten op
profielwijziging kunnen in beperktere mate voorkomen (akkerbouw bijv. heeft vooral een
invloed in de bovenste 20à30 cm van de bodem). Effecten op de diepere ondergrond ten
gevolge graven en het voorzien van ondergrondse constructies en effecten van potentiële
bodemverontreiniging zullen in de autonome ontwikkeling van de uitbreidingszone quasi
niet voorkomen. Effecten van verdichting zullen daarentegen wel kunnen worden verwacht
(zwaardere landbouwvoertuigen).
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Cumulatieve effecten van andere ruimtelijke ontwikkelingen
Niet relevant.
Cumulatieve effecten van de consolidatie van de handel in Ternat (zie tevens
respectievelijk MER).
De consolidatie van handel in Ternat kan plaatselijk gepaard gaan met het aanleggen van
verharding, en vergraving ten gevolge een mogelijke ‘verschuiving’ van de handel op het
terrein (ten behoeve van het nastreven van kwaliteitsverbetering en betere interne
organisatie). De invloedssfeer van de effecten is beperkt en zal ook hier voornamelijk
lokaal zijn ter hoogte van de werken/gebouwen. Cumulatieve wederzijdse effecten op
bodem worden er niet verwacht.
Gestuurde ontwikkeling
Gestuurde ontwikkeling is niet relevant voor de discipline bodem, zodat de effecten
dezelfde zijn als deze die hier werden besproken.

9.6

Leemten
Aangezien het hier een plan-MER betreft, heeft dit tot gevolg dat het niet mogelijk is (ook
niet opportuun binnen een plan-MER) om alle milieueffecten in detail te kunnen
beoordelen. Het ontbreekt immers aan specifieke kwantitatieve gegevens en er dient te
worden uitgegaan van ‘aannames’, o.m. te vergraven zones, oppervlakte verharding en
potentiële verontreiniging. Verder zijn ook de exacte bedrijfsactiviteiten/bijkomende
functies nog niet gekend.

9.7

Conclusie, milderende maatregelen en evaluatie

9.7.1

Conclusie
Bij de inrichting van de uitbreidingszones met industriële gebouwen, wegenis, buffers, e.d.
kan het bestaande terrein vergraven worden. Ook binnen het bestaande industriegebied
zijn (zij het in zeer beperkte mate) nog zones gelegen die geen harde functie hebben en
waar verstoring zal optreden bij de ontwikkeling ervan. Deze impact op het bodemprofiel
is sowieso beperkt : Het ganse onderzoeksgebied waar impact te verwachten valt wordt
gekenmerkt door bodems die weinig gevoelig zijn voor profielvernietiging (verbrokkelde
textuur-B-horizont).
In het studiegebied zijn er potentiële effecten van bodemerosie in kaart gebracht.
Effecten van erosie van bovenliggende percelen op toekomstige ontwikkeling is niet uit te
sluiten. Het RUP kan hiervoor een bufferstrook rondom de uitbreidingszone bestemmen
(zie ook milderende maatregelen).
Verder kan op onverharde zones de bodem verdicht geraken door betreding en bewerking.
De bodems binnen zowel het bestaande bedrijventerrein als binnen de uitbreidingszone
zijn
globaal
weinig gevoelig voor
verdichting
(op
uitzondering
van
uitbreidingsscenario Vitseroel). De impact van verdichting speelt enkel een rol in die
zones waar er achteraf een groene invulling of onverharde zone is gepland (voorstel van
milderende maatregelen).
Het Quartair heeft een wisselende dikte afhankelijk van de locatie van de
onderzoekszone. Globaal gezien wordt er niet verwacht dat op het bedrijventerrein
ondergrondse constructies worden voorzien dieper dan 5m, uitgezonderd mogelijks in de
kantorenzone. Daar waar de kantoorzone wordt gepland heeft het Quartair een dikte van
10m: een effect op de diepe ondergrond (bijvoorbeeld doorsnijden van kleilagen) zal geen
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uitgebreide impact teweegbrengen op de ondergrond. Er kan bij benadering vanuit worden
gegaan dat enkel de lokale bodemopbouw bij de aanleg van ondergrondse constructies
verstoord wordt en er geen significante impact op de bodemopbouw in de omgeving zal
zijn.
Voor het onderzoeksgebied is de draagkracht van de ondergrond erg wisselend van
gewoon draagkrachtig tot totaal ondraagkrachtig. Een risico van beïnvloeding van de
stabiliteit van gebouwen in de omgeving of van inklinking van de bouwput is niet uit te
sluiten (voorstel van milderende maatregel).
Er wordt vanuit gegaan dat voor de geplande potentieel bodemverontreinigde activiteiten
de regelgeving omtrent Vlarebo en milieuvergunningen strikt wordt opgevolgd, waardoor
het risico op bodemverontreiniging beperkt negatief kan worden beoordeeld.
Calamiteiten zijn uiteraard niet uit te sluiten. Om bodemverontreiniging vanuit parkings
voor vrachtvervoer en laad- en loszones van bedrijven te vermijden, worden deze best in
ondoorlatende materialen aangelegd en wordt het afvloeiend hemelwater best
opgevangen en over een koolwaterstof-afscheider geleid. (voorstel van milderende
maatregel).
Vanuit de discipline bodem kan gesteld worden dat de het PRUP haalbaar is voor het
milieu en dit zowel voor de bestaande bedrijventerreinen (lokaal+regionaal) als in de
uitbreidingszones en varianten.
De te verwachten effecten in de verschillende uitbreidingsscenario’s zijn veelal
dezelfde en quasi niet onderscheidend. Enkel naar verdichting toe scoort het scenario
GRB Vitseroel slechter dan de overige uitbreidingszones. Effecten spelen echter enkel
een rol in de zones die na de ontwikkeling een groene invulling krijgen en kunnen in
principe ondervangen worden tijdens de aanlegfase.
Rond bodembescherming wordt er naar het PRUP toe een randvoorwaarde inzake
verharding voorgesteld. Er is geen monitoring aangewezen.
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9.7.2

Milderende maatregelen
Maatregelen – niveau PRUP
Om verontreiniging van de ondergrond te minimaliseren wordt in zones waar dit om
milieuredenen nodig is (bijvoorbeeld parkings en laad- en loszones voor vrachtwagens of
stallingen/stockage in open lucht) de verharding aangelegd in ondoordringbaar materiaal.
Het RUP dient in het gekozen uitbreidingsscenario regionale bedrijvigheid vanuit een
andere discipline een bufferstrook te voorzien rondom de bestemmingsgrens. Deze
bufferstrook dient zo te worden ingericht dat erosie vanuit omliggende percelen kan
worden opgevangen. Een minimale breedte van 15m is hierbij nodig. Naar inrichting toe
bestaat deze bij voorkeur uit ondermeer een grasstrook of een met gras begroeide berm.
Met aandacht voor landschappelijke inkleding zal een combinatie met opgaande
begroeiing (hoogstam en heesters) aangewezen zijn. Het inrichtingsplan dat bij de
stedenbouwkundige vergunning wordt gevoegd dient de inrichting te verduidelijken. Ook
het beheer van de buffer zal hierin worden vastgelegd.
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Maatregelen – niveau project en vergunningsaanvraag
Effecten ten behoeve van het beperken van verdichting in de zones met een zachte
toekomstige invulling.
Om verontreiniging van de ondergrond te minimaliseren worden de parkings en laad- en
loszones voor vrachtwagens het best aangelegd in ondoordringbaar materiaal. Het
afgevoerde hemelwater van deze zones dient via een slib- en olievanger het infiltratie- en
bufferbekken te bereiken (zie tevens maatregel onder oppervlaktewater).
Bij grondverzet en potentieel bodemverontreinigende activiteiten dient de VLAREBOwetgeving strikt gevolgd te worden. Bij uitwerking van een specifiek project dienen
preventieve maatregelen om bodemverontreiniging te vermijden, opgenomen te worden
(b.v. dubbelwandige ondergrondse tanks). Dit dient te worden geverifieerd bij de aanvraag
tot stedenbouwkundige vergunning.
Advies OVAM:
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10

Water: bestaande toestand, effectbeoordeling
en maatregelen
Zoals eerder in dit MER toegelicht is het integratiespoor m.e.r. - PRUP volop ingezet:
tijdens de periode van de opmaak van het MER, is er reeds een bijstelling gebeurd aan de
plandoelstellingen zoals vooropgesteld in de nota voor publieke consultatie.
Dit resulteert in een eerste en een tweede fase binnen het milieueffectenonderzoek (zie
§3.7 en §3.8.
De beoordeling van de milieueffecten binnen de discipline water is gebaseerd op de
planinformatie van de voorgenomen activiteit zoals opgenomen in de nota voor publieke
consultatie (eerste fase).

10.1

Afbakening studiegebied
Het studiegebied voor de discipline water bestaat uit minimaal het onderzoeksgebied.
Bijkomend zal het studiegebied worden opengetrokken buiten de begrenzing en dit
afhankelijk van afvoer van afvalwater en hemelwater, grondwaterlagen en de relatie tot
het deelbekken.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de gewijzigde infiltratie, toename van de
verharde oppervlakte ten gevolge van de inplanting van bijkomende voorzieningen en de
wijziging in afwatering van het opgevangen hemelwater. Het studiegebied omvat het
onderzoeksgebied zelf, de ondergrond(grondwater) en de omgevende waterlopen en
overstromingszones (visualisering zie Kaart 6 en Kaart 7).
Bijkomend worden de RWZI’s en het omliggende rioleringsnet betrokken bij de evaluatie.

10.2

Juridische en beleidsmatige context
Binnen Vlaanderen worden in uitvoering van het Decreet Integraal Waterbeleid 11
hydrografische bekkens onderscheiden, elk onderverdeeld in een aantal deelbekkens.
Voor elk bekken werd een bekkenbeheerplan opgesteld dat omvat: situatie-analyse,
beschrijving van knelpunten en mogelijkheden, visievorming, acties en maatregelen,
functiebestemming (overstromingszones, oeverzones, waterzuiveringszones). Vervolgens
werden
meer
gedetailleerde
deelbekkenbeheerplannen
opgesteld.
De
deelbekkenbeheerplannen werden op 30 januari 2009 vastgesteld door de Vlaamse
regering.
-

het onderzoeksgebied ligt in het stroomgebied van de Schelde, in het Denderbekken,
deelbekken ’04-04 Bellebeek’.

Eén van de belangrijke elementen uit het Decreet Integraal Waterbeleid (18/07/03) is het
uitvoeren van de ‘watertoets’. Het uitvoeringsbesluit is principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering (dd. 20/07/2006 B.S. 31/10/2006). De watertoets houdt in dat voor elk
plan, programma of vergunningsplichtig project dient te worden nagegaan of dit
schadelijke effecten heeft op het watersysteem (waarbij het watersysteem beschouwd
wordt als zijnde een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater,
grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende
levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische processen
en de daarbij behorende technische infrastructuren). Indien dit het geval is, dient te
worden gezocht naar milderende of compenserende maatregelen. Eventueel kan op basis
van een negatieve watertoets een plan, programma of project worden geweigerd. De
elementen die nodig zijn voor het invullen van de watertoets worden aangereikt in het
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MER onder de betrokken disciplines (Bodem, Water
besluiten worden achteraan dit MER nog eens herhaald.

Fauna en flora en Mens). De

Een belangrijk onderdeel van de ‘watertoets’ is het aftoetsen van het zgn.
Hemelwaterbesluit (officieel de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwater van 1 oktober 2004). Deze verordening gaat uit van het principe dat
hemelwater in eerste instantie dient hergebruikt te worden, in tweede instantie in de
bodem infiltreert en pas in laatste instantie wordt afgevoerd, bovendien vertraagd (wat
buffering impliceert). Het besluit is van toepassing op het bouwen of herbouwen van
gebouwen vanaf 75 m² dakoppervlakte, uitbreidingen vanaf 50 m² dakoppervlakte en
aanleg van verharde grondoppervlaktes vanaf 200 m².
Het besluit houdt in dat de nodige hemelwaterputten, infiltratiebekkens en/of
bufferbekkens moeten worden voorzien. Voor infiltratiebekkens gelden volgende
richtlijnen voor dimensionering (zonder rekening te houden met eventuele
hemelwaterputten):
-

Buffervolume van de infiltratievoorziening: min. 300 l per begonnen 20 m²
aangesloten verharde oppervlakte of 15000 l/ha of 150m³/ha

-

Infiltratieoppervlakte: min. van 2 m²/100 m² of 200m²/ha .

-

Indien geen infiltratie mogelijk is:

-

Een buffervolume van 400 liter per begonnen 20m² referentieoppervlakte van de
verharding.

Minimumvereisten van de hemelwaterput volgens de stedenbouwkundige verordening
(eerste 200m² hemelwaterput verplicht):
Dakoppervlakte
0 tot 100m²
100 tot 150m²
150 tot 200m²
> 200m²

Minimumtankinhoud (liter)
3000
5000
7500
Te bepalen, facultatief:
Tot 250 m² = 10.000 liter
Tot 300 m² = 12.500 liter
Tot 350 m² = 15.000

De “code van goede praktijk voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen” geeft
als randvoorwaarde voor een hemelwaterinstallatie het volgende mee:
Dakoppervlakte
0 tot en met 60m²
61 tot en met 80m²
81 tot en met 100m²
101 tot en met 120m²
121 tot en met 140m²
141 tot en met 160m²
161 tot en met 180m²
181 tot en met 200m²
> 200m²

Minimumtankinhoud (liter)
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1000 per 20m²

Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 75 m², is de installatie van een
hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw niet verplicht.
Vlaams-Brabant heeft de gewestelijke verordeningen geïntegreerd in haar eigen
provinciale verordeningen. Deze verordeningen zijn een concrete actie van het
provinciaal 10-puntenprogramma "een actieplan tegen wateroverlast" en hebben tot doel
het regenwater maximaal ter plaatse te houden en minimaal af te voeren.
De nieuwe gebouwen & verhardingen binnen het onderzoeksgebied zal dan ook aan deze
voorschriften dienen te voldoen.
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De provinciale stedenbouwkundige verordeningen inzake afkoppeling van hemelwater
van daken en verharde oppervlakten verplicht tot het toepassen van het principe van
integraal waterbeheer. De verordeningen zijn van toepassing op alle vergunningsplichtige
projecten in Vlaams-Brabant, met één of meer van volgende werken:
-

het bouwen, herbouwen en uitbreiden van gebouwen en gebouwgedeelten,

-

het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verharde oppervlaktes binnen één
terrein.

Buffering, nuttig gebruik, infiltratie en vertraagde afvoer (bon: Prov. Vlaams-Brabant,
brochure hemelwater afkoppelen, de stedenbouwkundige verordeningen, sept. 2005):
De provinciale stedenbouwkundige verordeningen beschrijven hoe het hemelwater moet
worden afgekoppeld en leggen daarbij ook de prioriteit van de verschillende maatregelen
vast:
-

Nieuwe verhardingen aanleggen met doorlatende of halfdoorlatende materialen.

-

Gebouwen afwerken met een groendak (geen verplichting).

-

Nuttig gebruik van het opgevangen hemelwater krijgt de hoogste prioriteit.

-

Als niet alle opgevangen hemelwater nuttig kan worden gebruikt, moet het nietgebruikte hemelwater in de bodem infiltreren.

-

Waar infiltratie verboden of in de praktijk niet mogelijk is, moet het niet-gebruikte
hemelwater in een buffer opvangen worden en vandaar vertraagd van het perceel
afgevoerd.

-

Na nuttig gebruik, infiltatie en buffering voert men het noodoverstortwater langs
aangepaste overloopvoorzieningen van het perceel af.

De keuze tussen nuttig gebruik, infiltratie en buffering van hemelwater is niet vrij: de
verordeningen schrijven nauwkeurig voor in welke gevallen er van de algemene regel kan
worden afgeweken en bijvoorbeeld een ondoorlatende verharding mag worden aangelegd,
niet alle hemelwater nuttig kan worden gebruikt of wanneer er een buffer wordt aangelegd
in plaats van een infiltratievoorziening.
Om de hemelwaterput, infiltratievoorziening en buffervolume te dimensioneren wordt de
som genomen van de (in rekening te brengen) referentieoppervlakte van de verharding en
(in rekening te brengen) horizontale dakoppervlakte.
-

referentieoppervlakte van de verharding = de totale oppervlakte van de nieuwe of
heraangelegde verharding, exclusief de daken.

-

horizontale dakoppervlakte= de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen
van het dak van een nieuw of herbouwd gebouw op een horizontaal vlak.

Hemelwaterinstallatie
Nuttig gebruik van het hemelwater is verplicht. Daartoe wordt het hemelwater opgevangen
in een hemelwaterput. De inhoud van de hemelwaterput bedraagt minstens 50 l per m²
totale oppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal, met een minimum van 3000 liter.
Zie verder eerder opgenomen tabellen.

Infiltreren van het eventueel niet nuttig gebruikte hemelwater
Voor het hemelwater, dat niet nuttig gebruikt kan worden, is het verplicht een infiltratie
(1ste prioriteit)- of buffervoorziening (wanneer infiltratie niet haalbaar is) aan te leggen.
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Om regenwater te kunnen infiltreren wordt meestal vooropgesteld dat de grondwatertafel
permanent lager moet staan dan 70 cm-mv en dat de doorlatendheid groter moet zijn dan
0,4 m/d.(bron: Regenwater bufferen en infiltreren – E. Poelman – Provinciaal Centrum
voor Milieuonderzoek – september 2004)
De minimum te realiseren buffercapaciteit wordt bepaald volgens onderstaande regel:
1. Als een infiltratiedebiet van minstens 180 liter per uur en per 100 m² horizontale
dakoppervlakte wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 300 liter per
begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd.
2. Als een infiltratiedebiet van minstens 72 liter per uur en per 100 m² horizontale
dakoppervlakte wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 500 liter per
begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd.
3. Als een kleiner infiltratiedebiet wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 550
liter per begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd.

Vertraagde afvoer - vrijstelling van de verplichting tot infiltreren
Indien de doorlaatbaarheid (kf<1.10-6 m/s) van de bodem of de hoge grondwaterstand
(>0,7m-mv) de infiltratie bijzonder moeilijk maken: het hemelwater vertraagd afvoeren via
een afvoerbegrenzer.
De buffervoorziening (en infiltratievoorziening) moet gedimensioneerd zijn voor de
"oppervlakte na nuttig gebruik", dat is het gedeelte van de totale oppervlakte waar geen
rekening mee wordt gehouden bij de dimensionering van de hemelwaterput.
-

voor daken van meer dan 200 m² of verhardingen van meer dan 500 m² bedraagt het
lozingsdebiet maximaal 41.67 l/s/ha (1500 liter per uur en per 100 vierkante meter)
oppervlakte van verhardingen en daken na nuttig gebruik;

-

voor daken van meer dan 1000 m² of verhardingen van meer dan 1000 m² bedraagt
het lozingsdebiet maximaal 10 l/s/ha oppervlakte van verhardingen en daken na nuttig
gebruik.

Overloopvoorzieningen
Bij hevige of langdurige regen kan het echter toch voorkomen dat hemelwaterput,
infiltratievoorziening en/of buffervoorziening overlopen. Het noodoverstortwater vloeit dan
rechtstreeks over in een oppervlaktewater (beek, gracht, …) of eventueel in een
kunstmatige afvoerweg voor hemelwater.
Het lozen van hemelwater op de openbare gemengde riolering kan enkel bij afwezigheid
van een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater, waarop met
redelijke kosten kan aangesloten worden.
De verordeningen vermelden enkele uitzonderingen voor kleine projecten zoals voor
verhardingen van terreinen kleiner dan 150m² of voor dakoppervlaktes van <50m².

De milieukwaliteitsnormen en emissienormen voor oppervlaktewater worden bepaald
in Vlarem II.
Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 21/05/2010 betreffende de
milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, waterbodems en grondwater is van
toepassing. In uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid heeft de Vlaamse
Regering nieuwe milieukwaliteitsnormen vastgelegd. Voor oppervlaktewater zijn er
voortaan twee groepen milieukwaliteitsnormen:
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-

1.
Typespecifieke normen voor biologische en algemeen fysisch-chemische
parameters, opgesplitst per categorie en per type oppervlaktewater

-

2.

Niet- typespecifieke normen voor gevaarlijke stoffen

Deze richtwaarden zijn bepalend voor de goede ecologische en goede chemische
toestand van het water en moeten uiterlijk op 22 december 2015 behaald worden.
De in werking treding van dit besluit is gekoppeld aan de stroomgebiedbeheerplannen.
Deze werden op 8/10/10 definitief vastgesteld door de Vlaamse regering en het besluit is
nu definitief in werking.
Bij eventuele toekomstige lozingen van bedrijven zal het bedrijf een toetsing moeten doen
aan de vermelde milieukwaliteitsnormen.

10.3

Methodologie
Het gewijzigde bodemgebruik, de gewijzigde infiltratie van hemelwater t.g.v. verharding
e.d. beïnvloeden tijdens de exploitatiefase de grond- en oppervlaktewaterhuishouding. Op
beschrijvende manier wordt de geplande situatie beoordeeld.
Binnen dit kader wordt er van uitgegaan dat er binnen het onderzoeksgebied rekening
gehouden wordt met de geldende regelgeving omtrent buffering&infiltratievoorzieningen.
Ook kan een wijziging van de grondwaterstroming optreden t.g.v. de aanwezigheid van
ondergrondse constructies.
Effecten op oppervlaktewater zijn voornamelijk een gevolg van permanente wijzigingen in
waterhuishouding (waterkwantiteit) t.g.v. wijzigingen in afvalwater en hemelwaterafvoer
(door de aanwezigheid van gebouwen en verharding).
Het MER levert de informatie op plan-niveau aan die het mogelijk maakt voor de overheid
om de watertoets voor het plan uit te voeren. Zie tevens §14.
Het bijkomend geproduceerde afvalwater wordt onder de loep genomen. De plannen
kunnen een invloed hebben op de capaciteit van het rioleringsnet en/of de eventueel
ontvangende waterzuiveringsinstallatie.
Tabel 10-1

Effecten

Beoordelingscriteria en significantiekader voor de milieudiscipline water

Criterium

Methodiek

Significantie

Wijziging in infiltratie:

Vergelijking met bestaande
verharde oppervlakten en zones
met mogelijkheid tot infiltratie.

Kwalitatieve beschrijving o.b.v. wijziging verharde oppervlakte en
ruimte voor voorzieningen m.b.t. hemelwateropvang.

Grondwater
Wijziging
kwantiteit en
huishouding

Verwachte significante daling /
stijging van grondwaterstand
Invloed op grondwaterstroming
Verstoren ondergrondse
grondwaterstroming

Het effect is significant als de infiltratie wijzigt.

Geologische gelaagdheid, diepte Een significant effect treedt op wanneer grondwaterstromen
bouwputten en diepte grondwater worden afgesneden.
De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.h.v. de omvang
van het effect (zie Tabel 5-1).

Opp.-water
Wijziging
oppervlaktewaterkwantiteit en huishouding

Wijziging aanvoer waterloop ten
gevolge van run-off

Op basis van gewijzigde situatie
run-off ten gevolge van
gewijzigde
infiltratiemogelijkheden (verharde
oppervlakten en
infiltratiekenmerken bodem);
Kwalitatieve beschrijving

Effecten zijn significant wanneer t.g.v. de wijziging van de
waterkwantiteit overstromingsgevoeligheid wijzigt dus in relatie met
de capaciteit van de waterlopen en de bestaande risicowaterlopen
voor overstromen.
Effecten zijn significant afhankelijk van de waterloop waarin zal
worden geloosd – in relatie tot de overstromingsgevoeligheid.

Afvalwater
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Effecten
Wijziging in
vuilvracht
rioleringsnet en
waterzuiveringsinfrastructuur

10.4

Criterium
Effect t.g.v. verhoogde afvoer
van afvalwater

Methodiek

Significantie

Check o.b.v. zoneringsgegevens
VMM of Aquafin nv of de
waterzuiveringsinfrastructuur is
voorzien op de gewenste
ontwikkeling. Tevens wordt de
afstemming van de timing van de
ontwikkeling en de timing van de
aanleg van collectoren
nagegaan.

Een significant effect treedt op wanneer de capaciteit van
rioleringen/RWZI overschreden wordt.
Anderzijds is het al dan niet aanwezig zijn van collectoren tijdens
de ontwikkeling eveneens significant.

Bestaande situatie
Op Kaart 6 wordt beknopt de situatie m.b.t. water voorgesteld. Op Kaart 7 zijn de
watertoetskaarten gebundeld.

10.4.1

Grondwaterkwantiteit en –huishouding
De waterhuishouding van de gronden is afhankelijk van verschillende factoren: de diepte
van de grondwatertafel, de permeabiliteit van de grond, de aard van het substraat en de
topografische ligging.
De grondwaterstand kan worden afgeleid uit de bodemkaart (Kaart 6).
De gronden beïnvloed door een permanente grondwatertafel, die gedurende een groot
deel van het jaar op geringe diepte onder het maaiveld staat, vertonen wegens de
reducerende invloed van het grondwater vanaf een zeker diepte die met de laagste stand
van het grondwater overeenkomt, een grijze of blauwgrijze reductiehorizont. De
reductiehorizont wijst dus op een permanente verzadiging met water.
De bodemhorizonten die tijdelijk door het water beïnvloed worden, vertonen gleyverschijnselen gekenmerkt door grijze en grijsbruine vlekken en door talrijke bruinachtige
roestvlekken. Hun bovengrens geeft de gemiddelde hoogste grondwaterstand (winter en
voorjaar) weer.
Op de bodemkaart wordt a.h.v. de drainageklassen per grondsoort weergegeven op welke
diepte er gleyverschijnselen voorkomen. Deze diepte geeft onrechtstreeks aan tot op
welke hoogte het grondwater kan voorkomen:
-

klasse a: zeer droge gronden (>125 cm-mv)

-

klasse b: droge gronden (90-125 cm –mv.)

-

klasse c: matig droge gronden (60 – 90 cm –mv.)

-

klasse d: matig natte gronden (40 – 60 cm –mv.)

-

klasse e: natte gronden (20 – 40 cm –mv.)

-

klasse f: zeer natte gronden (< 20 cm –mv)

-

klasse g: uiterst natte gronden

-

klasse h: natte gronden met relatief hoge ligging

-

klasse A: zeer droge tot matig natte gronden (40 - >90 cm –mv.)

Er dient rekening mee te worden gehouden dat dit informatie betreft van de situatie 40 à
50 jaar geleden. Globaal gesproken binnen Vlaanderen ligt de huidige grondwaterstand
lager dan ca. 50 jaar geleden. Er wordt aangenomen dat de bodems nu een
drainageklasse lager uitkomen. De klassering zoals gegeven op de bodemkaart kan in
principe dus beschouwd worden als “natste situatie”.
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-

De aanwezige bodemsoort in het onderzoeksgebied volgens de bodemkaart wijst op
bodems (P licht zandleem en L zandleem) die matig geschikt zijn voor infiltratie. De
bodem A is niet geschikt voor infiltratie. De voorkomende drainageklassen b en c zijn
geschikt, de klasse d matig geschikt voor infiltratie en de klassen e en f zijn niet
geschikt.

In de omgeving van het onderzoeksgebied liggen enkele meetpunten van het
grondwatermeetnet in de ondiepe laag, waaruit een gemiddelde grondwaterstand van
het ondiep grondwater kan worden afgeleid. Ook sonderingsverslagen kunnen
opgemeten grondwaterstanden bevatten (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen).

GW 2
S1

S2
GW 1

GW 3
S3

Figuur 10-1: Locatie meetpunt grondwatermeetnet en sonderingen onderzoeksgebied Ternat (bron:
dov)

Grondwatermeetnet:
-

Meetpunt GW1 (aquifer: 1300): diepere laag, niet freatisch

-

Meetpunt GW2 (aquifer 0100): 3 peilfilters, 4/jaar peilmeting, tussen 2003-2010:
gemiddelde grondwaterstand 2,71m (op bodemkaart gelegen in Lca1, zijnde matig
droge grond).

-

Meetpunt GW3 (aquifer 0100): 10 peilfilters, ca. 20 peilmetingen tussen 2001-2002:
gemiddelde grondwaterstand 1,27m (op bodemkaart gelegen in Afp en Aep, zijnde
natte tot zeer natte grond).

Sonderingen en grondwaterstand:
-

sonderingsresultaten S1 t.h.v. Hof Vitseroel (05/1980): grondwater op 1,68 m-mv.
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-

sonderingsresultaten S2 t.h.v. autosnelweg (2006): grondwater op 1,79 m-mv.

-

sonderingsresultaten S3 t.h.v. centrum Ternat (eind ‘50/begin ‘60): grondwater op 2,24
m-mv.

Er worden geen drinkwaterwinningen geëxploiteerd in de ruime omgeving van het
onderzoeksgebied. Het studiegebied is dan ook niet gelegen in beschermingszone van
een waterwingebied.
Binnen en nabij het onderzoeksgebied zijn grondwaterwinningvergunningen verleend
aan particulieren.
De locaties van particuliere grondwaterwinningen in het studiegebied zijn weergegeven op
Kaart 6. In navolgende tabel volgt hierover meer informatie. Nr’s 2, 3, 4 en 5 zijn gelegen
binnen het onderzoeksgebied.
Alle grondwaterwinningsputten winnen uit Centraal Vlaams Systeem.
Tabel 10-2
Particuliere
onderzoeksgebied Ternat
Nr Nacebelsector

1

Groenteteelt;
bloementeelt;
boomkwekerijen

2

Groenteteelt;
bloementeelt;
boomkwekerijen

3

OVERIGE
DIENSTEN

4

Bewerken van
natuursteen

Klasse Diepte
(m-mv)

A

40.00

A

27.00

A

39.00

grondwaterwinningen

Aquiferbeschrijving

Ieperiaan Aquifer (Egem en
of Mont-Panisel) (800)
Ieperiaan Aquifer (Egem en
of Mont-Panisel) (800)
Ieperiaan Aquifer (Egem en
of Mont-Panisel) (800)

Vergund tot

06/07/2012

07/09/2012

01/09/2011

1

51.00

Ieperiaan Aquifer (Egem en
of Mont-Panisel) (800)

5

Gespecialiseerde
groothandel in
overige
voedingsmiddelen

2

29.00
(3putten)

Ieperiaan Aquifer (Egem en
of Mont-Panisel) (800)

22/09/2012

6

LANDBOUW,
JACHT EN
AANVERWANTE
DIENSTEN

2

30.00

Ieperiaan Aquifer (Egem en
of Mont-Panisel) (800)

17/03/2028

7

Gemengd
landbouwbedrijf

49.00

Ieperiaan Aquifer (Egem en
of Mont-Panisel) (800)

A

02/04/2029

12/06/2015

in

en

Vergund
dag (m³)

90.00

12.00

48.00

8.00

2.80

3.50

nabij
Vergund
jaar (m³)

(straal

1000m)

het

Grondwaterlichaam

Regime

490.00

Ieperiaan Aquifer
Heuvelstreken, lokaal
gespannen

niet-freatisch

4300.00

Ieperiaan Aquifer
Heuvelstreken, lokaal
gespannen

freatisch

7000.00

Ieperiaan Aquifer
Heuvelstreken, lokaal
gespannen

niet-freatisch

3000.00

Ieperiaan Aquifer
Heuvelstreken, lokaal
gespannen

niet-freatisch

29500.00

Ieperiaan Aquifer
Heuvelstreken, lokaal
gespannen

freatisch

Ieperiaan Aquifer
Heuvelstreken, lokaal
gespannen

niet-freatisch

600.00

1200.00

De grondwaterstromingsgevoeligheid is de gevoeligheid van ondiepe grondwaters voor
wijzigingen in stroming en peilen. Hoe fijner het bodemmateriaal, des te minder doorlatend
en daardoor grondwaterstromingsgevoeliger.
Volgens de watertoetskaarten is het onderzoeksgebied ten noorden van het op- en
afrittencomplex (en het complex zelf) gelegen in gronden die matig gevoelig zijn voor
grondwaterstromingen (type 2). Dit zijn gronden waar:
-

er geen aquitard (meestal een kleilaag) op geringe diepte voorkomt

-

het grondwaterpeil niet dieper dan 10m staat

-

gronden die niet gelegen zijn in alluviale- en poldergronden

-

er geen zout water op geringe diepte voorkomt
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Een kleine zone ter hoogte van de voormalige ikea-gebouwen en de uitbreidingszone voor
kantoren ten zuiden van de E40 is aangeduid als zone met gronden die zeer gevoelig zijn
voor grondwaterstroming (type 1). Dit zijn gronden waar:
-

er een natuurlijk overstromingsgebied (NOG) is afgebakend (2001)(uitg. colluviale
grond): o.b.v. de alluviale en poldergronden aangeduid op de bodemkaart

-

kwel voorkomt

-

zilt grondwater voorkomt

Er is geen kwel in het onderzoeksgebied. In het studiegebied zijn enkele zones op de
BWK aangeduid met kwelafhankelijke soorten/vegetatie en dit meer bepaald in de vallei
van de Nieuwe Molenbeek: Hfc: moerasspirearuigte met moesdistel. Dit wijst op het
mogelijks voorkomen van kwelwater. Zie ook § 11 fauna en flora.
Verder buiten het onderzoeksgebied geeft de vegetatiecode op de BWK aan dat er ook
sprake kan zijn van kwel in de vallei van de Steenvoordbeek ten zuiden van de E40.
De kaart met de infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets (afgeleid
van de bodemkaart: textuur en drainageklasse) geeft aan in welke gebieden er relatief
gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. In deze zones kan de aanleg
van infiltratievoorzieningen of waterdoorlatende verhardingen zinvol zijn.
-

10.4.2

Het onderzoeksgebied is grotendeels gelegen in gronden die volgens de
watertoetskaarten infiltratiegevoelig zijn. De zones in de vallei van de Nieuwe
Molenbeek en in de uitbreidingszone voor kantoren – vallei van de Keurebeek zijn
aangeduid als niet infiltratiegevoelig. Dit komt tevens overeen met de kartering op de
bodemkaart (zie Kaart 6): nl. nattere leemgronden laten weinig infiltratie toe, de
drogere zandleembodems eerder wel. Uiteraard is er slechts infiltratie mogelijk daar
waar er geen verharding is opgetekend. Dit is het geval voor ca. 42% van het totale
onderzoeksgebied (inclusief huidige bedrijvenzone Vitseroel). In de uitbreidingszones
betreft de onverharde zone ca. Wanneer enkel de uitbreidingszones in beschouwing
worden genomen (en niet de ingevulde bedrijvenzone Vitseroel) is ca. 77% onverhard.
Zie ook §9.4.5.

Grondwaterkwaliteit
De grondwaterkwetsbaarheid is de gevoeligheid voor doorsijpeling van
verontreinigingen aan de oppervlakte naar het grondwater. De grondwaterkwetsbaarheid is
groter naarmate de deklaag dunner en/of zandiger is en de onverzadigde laag dunner is.
-

10.4.3

Het onderzoeksgebied is gelegen in weinig kwetsbare gronden (Db); d.w.z. een
leemhoudende of kleihoudende watervoerende laag met een lemige deklaag. De
onverzadigde zone is = of >10m.

Oppervlaktewaterkwantiteit en -huishouding
Er is geen oppervlaktewaterwinning gesitueerd binnen of in de omgeving van het
onderzoeksgebied.
Deelbekken
Het onderzoeksgebied ligt in het stroomgebied van de Schelde, in het Denderbekken,
waterschap Bellebeek, deelbekken ’04-04 Bellebeek’. Voor het deelbekken is een
deelbekkenbeheerplan opgemaakt.

Waterlopen
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Binnen/nabij het onderzoeksgebied zijn een aantal waterlopen uit de hydrografische atlas
opgenomen (zie ook Kaart 2):
de

Ten oosten van het industriegebied loopt de Waalborre-Ijssenbeek (2 categorie –
provincie) die uitmondt in de Nieuwe Molenbeek die aan de zuidelijke grens met
industriegebied loopt (2de categorie). Beide waterlopen hebben een waardevolle
structuurkwaliteit. De Nieuwe Molenbeek mondt ten zuiden van de E40 uit in de
Steenvoordbeek (2de categorie-waardevolle structuurkwaliteit) (dwars op de
Assesteenweg) die op haar beurt ca. 1km westwaarts uitmondt in de Bellebeek (1ste
categorie-zeer waardevolle structuurkwaliteit).Ten zuiden van de Steenvoordbeek loopt
deels parallel de Keurebeek (2de categorie-zwakke structuurkwaliteit)– eveneens dwars op
de Assesteenweg – die verder westwaarts uitmondt in de Bellebeek.
Het bestaande industrieterrein ten westen van de Industrielaan watert af naar de Nieuwe
Molenbeek. Ten oosten van de Industrielaan watert het bedrijventerrein af naar de
Waalborre-Ijssenbeek. Dit is tevens het geval voor de oostelijke uitbreidingszone
Vitseroel.
De noordelijke uitbreiding van industrie (ten noorden van de Morettestraat) watert af naar
de Nieuwe Molenbeek.
De uitbreiding van ambachtelijke zone Essenestraat oost watert af naar de Nieuwe
Molenbeek. De westelijke zijde watert af naar de Overnellebeek. Ook de uitbreidingen
industrie aan de Essenestraat ten westen van de Assesteenweg wateren grotendeels af
naar de Nieuwe Molenbeek en deels naar de Overnellebeek.
De op- en afritzone ten noorden van de E40 watert af naar de Nieuwe Molenbeek. De
zone ten zuiden van de E40 loopt naar de Steenvoordbeek.
De kantoorzone watert af naar de Keurebeek.

Overstromingsgevoeligheid
De watertoetskaart – overstroming is weergegeven op Kaart 7.
De Nieuwe Molenbeek is deels ingekleurd als effectief overstromingsgevoelig. De vallei
van de Bellebeek, Steenvoordbeek en de Keurebeek is deels potentieel en deels effectief
overstromingsgevoelig. De Vallei van de Overnellebeek is hoofdzakelijk ingekleurd als
potentieel overstromingsgevoelig.

10.4.4

Oppervlaktewaterkwaliteit
De beschikbare informatie vanuit het geoloket vmm wordt geraadpleegd
(http://geoloket.vmm.be). Enkele waterlopen binnen het studiegebied hebben reeds een
kwaliteitsdoelstelling gekregen. Zie onderstaande tabel voor de toetsing aan de norm.
Voor de overige waterlopen waarvoor in het geoloket geen types zijn toegekend, noch een
toetsing is gebeurd – wordt uitgegaan van de kwaliteitsdoelstelling ‘Bk-kleine beek’.
Tabel 10-3

Waterloop

Kwaliteitsdoelstellingen oppervlaktewater en toetsingsresultaten
Type

Evaluatie biologische
elementen

Evaluatie fysisch-chemische
elementen

Gevaarlijke stoffen

Bg - Grote
beek

Slecht (macrofyten)

Slecht (totaal fosfor)

goed

Onderzoeksgebied
Ternat/Asse
Bellebeek
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10.4.5

Afvalwater
De gemeenten beschikken over een definitief zoneringsplan. Het zoneringsplan geeft weer
in welke zuiveringszone een gebouw gelegen is en werd opgesteld in samenwerking
tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode 2006-2008.
Per zuiveringszone is men verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. Deze
maatregelen zijn per actor en per zone terug te vinden op het geoloket ‘zoneringsplannen’
(http://geoloket.vmm.be/zonering).
Op dit plan zijn 4 zones terug te vinden:
-

het centrale gebied met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation (oranje
gearceerd);

-

het geoptimaliseerde buitengebied met recente aansluiting op een zuiveringsstation
(groen gearceerd);

-

het collectief te optimaliseren buitengebied, dit is de zone waar de aansluiting nog zal
worden gerealiseerd (groen);

-

het individueel te optimaliseren buitengebied, waar het afvalwater individueel zal
moeten gezuiverd worden door middel van een IBA/individuele behandelingsinstallatie
voor afvalwater (rood).

Het vastgestelde zoneringsplan is geldig voor een periode van 6 jaar en kan in beperkte
mate worden herzien n.a.v. de opmaak van de volgende bekkenbeheerplannen.

Momenteel wordt de rioleringsdatabank van de Vlaamse Milieumaatschappij volledig
herwerkt en geactualiseerd, waardoor de databank niet kan geconsulteerd worden.
Navraag bij de VMM bevestigde dat voor het onderzoeksgebied geen kaarten/bestanden
rond de rioleringstoestand beschikbaar zijn.

Het onderzoeksgebied is gelegen in zuiveringszone Liedekerke (basiscapaciteit 63000 IE;
ontvangende waterloop is de Dender)..
Momenteel wordt de RWZI vernieuwd en uitgebreid en zal de installatie het afvalwater
van 95.000 inwoners kunnen zuiveren einde 2012.
Het bestaande industriegebied Vitseroel is gelegen in ‘centraal gebied’. Ten zuiden van
industrieterrein Vitseroel loopt collector Asse-Ijssenbeek-Waalborre.
De onderzoekszone uitbreiding Vitseroel oost is niet opgenomen in het zoneringsplan.
Voor de onderzoekszone uitbreiding Vitseroel noord langs de Industrielaan is de
bestaande bedrijvigheid opgenomen in centraal gebied. De overige graslandpercelen zijn
niet opgenomen in het zoneringsplan.
De huidige bestaande bedrijvigheid Essenestraat is deels gelegen in centraal gebied. Een
deel van de ontwikkelde zone is niet opgenomen in het zoneringsplan.
De huidige bebouwing in het op- en afrittencomplex is opgenomen in centraal gebied.
De kantoorzone Assesteenweg is niet opgenomen in het zoneringsplan. Ten noorden van
de aansluitende industriezone ligt Collector Bellebeek.
Op het industrieterrein Vitseroel (Industrielaan, Handelsstraat, Morettestraat) loopt een
netwerk aan rioleringen (gemeente en Aquafin). De meeste transporteren gemengd water.
In de Morettestraat ligt een gescheiden stelsel.
In de Essenestraat ligt apart nog een regenwaterafvoer, alsook in de Assesteenweg ter
hoogte van het zuidelijke op- en afritcomlex.
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Aquafin geeft nog aan dat ter hoogte van de Vitseroelstraat er in de toekomst een
gemeentelijk gescheiden rioleringsstelsel wordt voorzien, alsook in de Essenestraat. Ter
hoogte van de oprit aan de E40 wordt er ook een project voorzien.

Figuur 10-2: Zoneringsplan onderzoeksgebied Ternat (bron: geoloket vmm - zonering)
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10.5

Geplande toestand en effecten

10.5.1

Grondwaterkwantiteit en –huishouding
Ten gevolge van de wijziging in de verharding (door de constructie van gebouwen/parking
en aanleg van wegenis) kan verdroging optreden door de inperking van de mogelijkheden
voor de rechtstreekse infiltratie van hemelwater en/of door de versnelde afvoer van water
naar de waterloop.
De huidige bedrijvenzone op het gewestplan is momenteel reeds grotendeels verhard.
Infiltratie is dan sowieso reeds beperkt. Er kan worden verondersteld dat in de bestaande
bedrijvenzone er op korte termijn weinig veranderd aan de infiltratiemogelijkheden. Bij het
oprichten van nieuwe bedrijven zal de negatieve impact van nieuwe verhardingen evenwel
gecompenseerd worden door het maximale hergebruik en infiltratie (bijv. via grachten, een
wadi, een infiltratievoorziening of de aanleg van buffervoorzieningen).
Belangrijk hierbij is dat de provinciale verordening inzake afkoppeling van hemelwater
van daken en verharde oppervlakten verplicht is voor bouw/herbouw/uitbreiding en het
aanpassen/aanleggen van verharde oppervlakte. De regelgeving beschrijft hoe het
hemelwater moet worden afgekoppeld.
In de uitbreidingszones voor bedrijventerrein en kantoren/diensten– die doorgaans
onverhard zijn – zal de rechtstreekse infiltratie daarentegen sterk worden ingeperkt:
enerzijds zullen de nieuwe gebouwen en verhardingen zorgen voor verminderde
infiltratiemogelijkheden en anderzijds zullen de bedrijven alleszins een deel van het water
moeten herbruiken zodat er een zekere hoeveelheid niet meer zal infiltreren. Dit betekent
een vermindering van de grondwatervoeding.
Uit de informatie van infiltratiegevoelige gebieden, de bodemserie en de gekende
grondwaterstanden blijkt dat de condities van het terrein/de ondergrond enerzijds
grotendeels gunstig zijn voor infiltratie (rechtstreeks of m.b.v. speciaal daarvoor
voorziene constructies) maar anderzijds wijst de beschikbare informatie rond
infiltratiekaarten, bodemsoort en grondwaterstand in de kantoor/dienstenzone en het
valleigebied van de Nieuwe Molenbeek op gronden die minder of niet geschikt zijn wegens
te nat.
Momenteel is niet gekend in welke mate er een ondergrondse constructies binnen de
bestaande bedrijven zijn voorzien. Aangezien het veelal grote logistieke
bedrijfshallen/magazijnen betreft, wordt aangenomen dat de ondergrondse constructies
vrij beperkt zijn: eerder lokaal ten behoeve van technische installaties zoals
hemelwaterputten, stookolieinstallaties e.d. en mogelijks ter hoogte van laad- en loszones
vrachtwagens. Hetzelfde wordt verwacht voor de nieuwe invulling van de onbebouwde
zones. Anderzijds kan binnen de zone voor kantoren/diensten worden verwacht dat een
ondergrondse kelderverdieping of een ondergrondse parking tot de mogelijkheden
behoort.
In het geval er ondergrondse constructies worden opgetrokken, worden er plaatselijke
effecten verwacht op de grondwaterstroming:
-

Globaal: de ondergrond in het onderzoeksgebied is zandig/zandleem (al dan niet
kleihoudend of fijn zand) van textuur: het grondwater kan een opstuwing ondervinden
vóór het gebouw dat op de stroming staat een lichte daling vlak na het gebouw. In
principe heeft het grondwater in gemengde zand(lemige) ondergrond voldoende
uitwijkmogelijkheden langsheen de constructie (bij bemaling in de aanlegfase kan de
invloed verder reiken). De geologie is niet van die aard dat grondwaterstromen worden
afgesneden.
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-

In de zone voor kantoren/diensten: de ondergrond is volgens de kaarten gevoeliger
voor grondwaterstroming aangezien de zone nog behoort tot het natuurlijk
valleisysteem (van nature overstroomd gebied – niet recent overstroomd). Daar het
gebied niet recent of effectief is overstroomd, zal deze gevoeligheid vergelijkbaar zijn
met de andere zones binnen het onderzoeksgebied.

-

Er is geen kwel in het onderzoeksgebied. In het studiegebied zijn enkele zones op de
BWK aangeduid met kwelafhankelijke soorten/vegetatie en dit meer bepaald in de
vallei van de Nieuwe Molenbeek: Hfc: moerasspirearuigte met Moesdistel en in de
vallei van de Steenvoordbeek ten zuiden van de E40 (eveneens Hfc). Dit wijst op het
mogelijks voorkomen van kwelwater. Zie ook § 11 fauna en flora.

-

Grotere aaneengesloten ondergrondse constructies die zouden worden voorzien in het
zuidelijk gedeelte van uitbreidingszone Vitseroel kunnen mogelijks een invloed
uitoefenen op de kwelgebieden langsheen de Nieuwe Molenbeek. Het toelaten van
zulke constructies is hier dan ook af te raden.

-

Het al dan niet beïnvloeden van kwelstromen ten zuiden van de E40 is, op basis van
de geologische configuratie uit Geologische kaarten en boringen uit DOV, niet met
zekerheid af te leiden. Volgens de bodemsoort, de Geologische kaart (zie Kaart 5) en
de beschrijving van de geologie (zie §9.4.1) valt af te leiden dat het onderzoeksgebied
ten westen van de Assesteenweg ligt in een zandlemige bodem die infiltratie toelaat.
De heuvelflank (langs weerszijden van de Assesteenweg kan dan ook als
voedingsgebied voor grondwater worden beschouwd. Het onderzoeksgebied ten
westen van de Assesteenweg heeft als top-Tertiairlaag de zandige Formatie van Tielt.
Daaronder ligt de klei van het Lid van Aalbeke. Dit Lid van Aalbeke is weggeërodeerd
in de riviervallei (zie smal lint op de Geologisch kaart). Onder deze klei of in de
riviervallei ten zuiden E40 onmiddellijk onder de Formatie van Tielt, ligt het kleiige Lid
van Moen.


Er kan enerzijds sprake zijn van een lokale grondwaterstroming vanuit het
infiltratiegebied richting vallei van Steenvoordbeek. Volgens de Geologische
kaart zou die grondwaterstroom dan worden ‘afgeblokt’ door het Lid van Aalbeke
en hier in de grenszone van de uitgeschuurde vallei naar boven komen als kwel.
In dit geval zou het verharden van het voedingsgebied een lokale – doch
waarschijnlijk beperkte – invloed kunnen hebben op kwelstromen.



De geologische basisinformatie geeft eerder de indruk dat het Lid van Moen
haar grondwatervoeding krijgt op regionale schaal en dus van elders dan in de
nabije omgeving (door het tussenliggende Lid van Aalbeke). In dit geval zal het
verharden van een zone ten westen van de Assesteenweg geen beïnvloeding
hebben op de kwelstromen in de vallei van de Steenvoordbeek.

Onder bepaalde voorwaarden (lengte/diepte van ondergrondse constructies) dient voor de
bouw van ondergrondse constructies advies te worden gevraagd bij de bevoegde
instantie.
Eventuele nieuwe grondwaterwinningen ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten kunnen
mogelijks een invloed uitoefenen op de bestaande grondwaterwinningen in het
studiegebied. Momenteel zijn er vier grondwaterwinningen in het onderzoeksgebied
gelegen
(bloementeelt/boomkweker-27m-HCOV800-4.300m³/jaar;
overige-39mHCOV800-7000m³/jaar, natuursteenbewerking-51m-HCOV800-3000m³/jaar en voeding29m-HCOV800-29500m³) en verder nog enkele winningen in de omgeving op
vergelijkbare diepte en uit hetzelfde aquifersystemen (zie §10.4.1).
Momenteel is echter nog niet duidelijk of er zich bedrijven binnen het onderzoeksgebied
zullen vestigen die een grondwaterwinning zullen plaatsen. Dit is niet uit te sluiten en
enigszins te verwachten voor het type productiebedrijven (minder voor TDL). Er valt niet
uit te sluiten dan grondwaterwinning een invloed uitoefent op kwelgebieden. Het
oppompen van grondwater is opgenomen in de indelingslijst van vlarem. In ieder geval
dienen eventuele vergunningen voor grondwaterwinningen door bedrijven onderworpen te
worden aan de vergunningsplicht en dienen eventuele significante effecten op
grondwatervoorraden of kwelstromen via deze weg uitgesloten te worden. Tijdens het
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aanvragen van de vergunning zal immers advies dienen te worden gevraagd aan de
Vlaamse Milieumaatschappij.

10.5.2

Grondwaterkwaliteit
Het onderzoeksgebied is gelegen in weinig kwetsbare gronden (Db) voor verontreiniging
door haar leem/kleihoudende watervoerende laag met een lemige deklaag.
Afhankelijk van welke bedrijven zich in de uitbreidingszones voor bedrijventerrein zullen
vestigen, kan er een groter of kleiner risico op grondwaterverontreiniging ontstaan.
Momenteel is echter nog niet duidelijk welke (types) bedrijven zich hier zullen vestigen. De
meest risicovolle potentieel verontreinigende activiteiten zijn evenwel opgenomen in de
VLAREBO-wetgeving en dienen o.m. te voldoen aan de onderzoeksplicht. Hierdoor wordt
het risico op grondwaterverontreiniging zo veel mogelijk beperkt. Ook de huidige bedrijven
binnen de huidige bedrijvenzones dienen te voldoen aan de VLAREBO-wetgeving, die in
sommige gevallen een saneringsplicht zal opleggen. Impact van bestaande
grondwaterverontreinigingen op de nieuwe inrichting wordt enkel verwacht wanneer een
bemaling of grondwaterwinning de verontreiniging zou verspreiden. Dit effect kan echter
maar nagegaan worden wanneer de specifieke inplanting van nieuwe bedrijven gekend is.
Bovendien kunnen maatregelen tijdens de aanlegwerkzaamheden het risico tot een
minimum beperken. Op planniveau is dit geen onderscheidend effect.
Anderzijds wordt bij de afbakening en risicobepaling van verontreiniging rekening
gehouden met de huidige bestemmingszone en terreingebruik. Wanneer het RUP een
bestemming significant zou wijzigen zou in principe in het bodemonderzoek een aftoetsing
dienen te gebeuren aan de normen in de gewijzigde bestemming en een herevaluatie van
de risicobepaling. Dit plan heeft tot doel om binnen de bestaande industriezone de
bestemmingsvoorwaarden te verfijnen en verder potentiële uitbreidingszones voor
industrie te onderzoeken. De bestemming zal in hoofdzaak niet wijzigen of anderzijds
minder streng worden, waardoor herevaluatie van onderzoeken en risicobepaling niet
speelt.
Zie ook §9.5.3.

10.5.3

Rechtstreekse (structuur)wijziging van waterlopen
Aan de grens met het onderzoeksgebied (huidige bedrijventerrein Vitseroel) loopt de
Waalborre-Ijssenbeek en de Nieuwe Molenbeek; beiden hebben een waardevolle
structuurkwaliteit.
Op het huidige bedrijventerrein Vitseroel is tot op de grens van bedrijventerrein gebouwd
en is er in het verleden geen rekening gehouden met ‘bufferafstanden’. Dit betekent dat
plaatselijk de waterlopen tot tegen de verhardingsgrens of gebouwengrens liggen.
Aangezien de Nieuwe Molenbeek een meanderend verloop kent krijgt de waterloop
plaatselijk dan ook onvoldoende ruimte voor de natuurlijke loop of voor de vorming van
oeverstructuur.
Verder lopen er geen waterlopen in de nabijheid van de uitbreidingszones of huidige
bedrijvenzones.
Als eigenaar, huurder of pachter van een grond palend aan een onbevaarbare waterloop
dient deze rekening te houden met de geldende regelgeving. Ondermeer rond
afstandsregels en erfdienstbaarheden zijn deze van belang. Afstandsregels zijn opgesteld
hoofdzakelijk in functie van onderhouds- en ruimingswerkzaamheden en om de
waterkwaliteit te beschermen. Langs beide zijden van de waterloop dient vanaf de kruin
een zone van 5 meter landinwaarts vrijgehouden te worden (geen hindernissen, toegang
verlenen, geen bemesting, Afsluitingen langs de waterloop op een welbepaalde afstand
vanaf de kruin en niet te hoog,...).
Langs het huidige bedrijventerrein Vitseroel blijkt dat de afstandsregels niet altijd
consequent worden opgevolgd en dat de waardevolle oeverontwikkeling te weinig kansen
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en bescherming krijgt. Ook al zal het plan op korte termijn geen invloed meer hebben op
de oeverontwikkeling (zone is reeds volgebouwd), lijkt het nodig dat het PRUP enkele
randvoorwaarden intekent en inschrijft opdat ruimte voor waterlopen en natuurlijke
oeverontwikkeling hier zeker onder de aandacht wordt gebracht (voor latere fase wanneer
er gebouwen worden afgebroken of vergunningen aangevraagd). Het is naast de ruimte
voor onderhoud immers evenzeer van belang om de structuurkwaliteit van een waterloop
te kunnen verbeteren of om oeverontwikkeling mogelijk te maken.
De Waalborre-Ijssenbeek loopt over een lengte van ca. 150m langs de binnenzijde van de
grens van het onderzoeksgebied. De Nieuwe Molenbeek loopt plaatselijk over een lengte
van ca. 30m tot tegen de verhardingsgrens. Over eenzelfde lengte loopt de waterloop op
een afstand van ca. 10m tot de huidige verharding.
Er wordt vooropgesteld om ten behoeve van een natuurvriendelijke inrichting een
oeverzone in het PRUP te voorzien van minstens 10m langs weerszijden van de
Waalborre-Ijssenbeek en een zone van 15m langs de Nieuwe Molenbeek. Het
onderzoeksgebied kan hierdoor plaatselijk dienen te worden verruimd.
Er wordt verder verwezen naar de milderende maatregelen.
Effecten op structuurkwaliteit
uitbreidingsscenario’s.

10.5.4
10.5.4.1

zijn

niet

relevant

binnen

de

verschillende

Oppervlaktewaterkwantiteit en –huishouding
Waterhuishouding - wijziging overstromingsgevoeligheid van waterlopen in
het studiegebied
In §10.4.3 is ingegaan op de overstromingsgebieden van de waterlopen binnen het
studiegebied. Ook de watertoetskaarten verduidelijken de situatie.
In het onderzoeksgebied is de Nieuwe Molenbeek en de Waalborre-Ijssenbeek
aangrenzend ingekleurd als potentieel en/of effectief overstromingsgevoelig. De vallei van
de Bellebeek, Steenvoordbeek en de Keurebeek is deels potentieel en deels effectief
overstromingsgevoelig. De Vallei van de Overnellebeek is hoofdzakelijk ingekleurd als
potentieel overstromingsgevoelig.
Waterberging
Onder waterberging wordt in dit MER-verband verstaan: de mogelijke berging van het
water van de waterloop in haar vallei.
Er wordt aangegeven of er al dan niet een verlies aan waterbergend vermogen optreedt
ten gevolge van terreininname langs de waterlopen die plaatselijk buiten hun oevers
treden.
Het onderzoeksgebied zelf overlapt niet met overstromingszone. Anderzijds liggen enkele
gebouwen van het huidige industrieterrein (die binnen industriegebied liggen op het
gewestplan en deels in buffergebied) deels in potentieel overstromingsgebied. Het is
duidelijk dat hier in het verleden tot in de vallei is gebouwd en dat hier in het verleden dan
ook te weinig rekening is gehouden met ruimte voor de waterloop en voor waterberging
(+overschrijden grens industriegebied).
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Momenteel is het dan ook niet uit te sluiten dat er een rechtstreekse beïnvloeding is op de
waterberging. Naar de toekomstige invulling toe dient het PRUP randvoorwaarden op te
nemen rond het vrijwaren van de valleizone voor verharding en bebouwing. Hier worden
alleszins randvoorwaarden via het PRUP noodzakelijk geacht.
Er wordt verwezen naar de milderende maatregelen.
Effecten op waterberging zijn niet relevant binnen de verschillende uitbreidingsscenario’s.

Waterhuishouding
Ten gevolge de wijziging in de verharding (door de constructie van gebouwen/parking en
aanleg van wegenis) kan het hemelwater versneld afwateren naar de ontvangende
waterloop. Er zijn momenteel reeds capaciteitsproblemen in de verschillende ontvangende
waterlopen in het studiegebied (zie eerder). Hierdoor zal alleszins een negatief effect
verwacht kunnen worden van bijkomende verharde oppervlakte zonder het nemen van
maatregelen.
Zoals reeds gesteld in de juridische en beleidsmatige context, dienen projecten die worden
gerealiseerd binnen de plannen in ieder geval te voldoen aan de provinciale
stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater van daken en
verharde oppervlakten voor bouw/herbouw/uitbreiding en het aanpassen/aanleggen van
verharde oppervlakte. Het hergebruik, de opvang, infiltratie en buffering van hemelwater
binnen het onderzoeksgebied moet er voor zorgen dat geen bijkomende
capaciteitsproblemen worden gecreëerd in de omgeving:
-

De nieuwe gebouwen of bij nieuwe vergunningen zullen alleszins een deel van het
water moeten herbruiken zodat er een zekere hoeveelheid niet meer zal infiltreren of
gebufferd worden. Voor het hemelwater, dat niet nuttig gebruikt kan worden (niet
gedimensioneerd voor de hemelwaterput), dient een infiltratie- of buffervoorziening
te worden aangelegd.

-

Om hemelwater via een speciaal daarvoor voorziene constructie te laten infiltreren
wordt meestal vooropgesteld dat de grondwatertafel permanent lager moet staan dan
-6
70 cm-mv en dat de doorlatendheid groter moet zijn dan 0,4 m/d of 4,5 10 m/s. Uit
de informatie van infiltratiegevoelige gebieden, de bodemserie en de gekende
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grondwaterstanden blijkt dat de condities van het terrein/de ondergrond enerzijds
grotendeels gunstig zijn voor infiltratie (rechtstreeks of m.b.v. speciaal daarvoor
voorziene constructies) maar anderzijds wijst de beschikbare informatie rond
infiltratiekaarten, bodemsoort en grondwaterstand in de kantoor/dienstenzone en het
valleigebied van de Nieuwe Molenbeek op gronden die minder of niet geschikt zijn
wegens te nat. Uiteraard zou het lokaal kunnen voorkomen dat ook elders
terreincondities evenwel niet geschikt zouden zijn voor infiltratie. Bij ongunstige
condities zal alleszins buffering moeten worden voorzien met vertraagde afvoer.

Hierna volgt een overzicht van randvoorwaarden volgens de provinciale verordening en
tevens de voorwaarden aangegeven door de waterlopenbeheerders de dienst
Waterlopen van de provincie (en respectievelijke bekkeningenieur zoals specifiek
opgevraagd).
Algemeen: Provinciale verordening:
De voorwaarden zijn opgenomen in §10.2.

Onderzoeksgebied Ternat/Asse
Naast de provinciale verordening die van toepassing is voor privé terreinen en gebouwen
gelden bij ingrepen op het openbaar domein volgende bufferings- en lozingsvoorwaarden
in het Denderbekken :
-

voor verharde oppervlakten is een buffering vereist van 250m³/ha verharde
oppervlakte;

-

een lozingsdebiet van maximaal 20l/s/ha verharde oppervlakte.

Bestaande of geplande RWA-voorzieningen
Indien het hemelwater wordt geloosd of afgevoerd naar een bestaande (of geplande)
RWA-voorziening dienen eveneens de voorwaarden van de beheerder te worden
nagevraagd. De mogelijkheid is immers aanwezig dat deze rioleringen of grachten niet
voorzien zijn op het ontvangen van een bijkomend volume of debiet aan water afkomstig
van een bepaalde verharde oppervlakte.

Het regenwaterstelsel komt in regel bij de gemeente terecht en niet bij Aquafin. Voor de
geplande ontwikkelingen kan eveneens het Vlaams Gewest die vaak de centrale wegenis
beheert, hierin ook een rol spelen.
Binnen de onderzoeksgebieden is nog niet duidelijk hoe de bevoegdheden van het
openbaar domein worden verdeeld. Het is niet uit te sluiten dat binnen de private delen
ook private stelsels aanwezig blijven, maar de hoofdassen zullen bij de beheerders van
het openbaar domein komen.

De lozings- en bufferingsvoorwaarden worden via de bouwvergunningen opgelegd en zijn
dus gemeentelijke bevoegdheid. Op niveau van de stedenbouwkundige aanvraag dient dit
daarom telkens te worden herbekeken.

Specifiek voor het onderzoeksgebied
Uit eerder beschreven voorwaarden en kanttekeningen kan worden afgeleid dat alle
waterlopen in het studiegebied een risico voor capaciteitsproblemen (potentieel of effectief
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overstroomd) vertonen bij het ontvangen van hemelwater afkomstig van bijkomende
verharde oppervlakte. Zonder het nemen van maatregelen (die grotendeels voortvloeien
uit de geldende regelgeving) wordt dit sterk negatief beoordeeld.
Men kan voor het bestaande bedrijventerrein, veronderstellen dat er op korte termijn
weinig wijzigt aan de verharding op het terrein. Er treedt hier een versnelde afvoer van
hemelwater naar de waterloop op. Bij optimalisatie en vernieuwing van het huidig
ingevulde terrein zal de verordening dienen te worden gevolgd – alsook de voorwaarden
van de waterlopenbeheerders (die strenger kunnen zijn) - waardoor kan worden verwacht
dat de toestand dezelfde blijft als de bestaande ofwel tot een verminderde versnelde
afvoer van hemelwater zal leiden. In principe worden de globale effecten van afvoer naar
de waterlopen in de ingevulde delen van de huidige bedrijvenzone minimaal neutraal
beoordeeld: de projectontwikkeling binnen de plan/onderzoeksgebieden dient te voldoen
aan de geldende regelgeving.
In de uitbreidingszones voor bedrijventerrein (alsook voor de verschillende
uitbreidingsscenario’s) zou kunnen worden gewerkt met een gezamenlijke opvang van het
niet-nuttig-gebruikt hemelwater16.
Ter illustratie wordt een berekening gemaakt voor de uitbreidingszones.
Zone

Oppervlakte
extra verhard
(excl. 20%)

Te voorziene
bufferingsvolumes
(250m³/ha)

Bestaande
bedrijventerrein
Vitseroel (69ha)

Ca. 8ha

2000m³

Uitbreiding
Kantoorzone
Assesteenweg

Ca. 2,1

525m³

Niet geschikt

Uitbreiding
Ca. 3ha
bedrijvenzone op- en
afrittencomplex

750m³

geschikt

Uitbreiding lokale
bedrijvigheid
Essenestraat

Ca. 1,8ha

450m³

Matig geschikt tot geschikt

Uitbreiding GRB
scenario
Essenestraat

Ca. 7ha

1750m³

Matig geschikt tot geschikt

Uitbreiding GRB
scenario Vitseroel

Ca. 9,8ha

2450m³

Matig geschikt

Uitbreiding GRB
scenario
Essenestraat+Vitser
oel

Ca. 6,8ha

1700m³

geschikt

Condities voor infiltratie

Matig geschikt tot geschikt
In de vallei ongeschikt

Van de onderzoekszones zou volgens de voorschriften kunnen worden verondersteld dat
20% onverhard blijft.
Zoals te verwachten dient een zeer groot volume te worden gebufferd. Deze buffering zal
dan ook een grote oppervlakte beslaan binnen het uiteindelijke plangebied.
De ruimte voldoet theoretisch aan de benodigde buffervolumes.
Buffering langs grachten van wegenis voorzien zou kunnen betekenen dat grote delen van
de buffering overwelfd zou worden of er zouden bijkomende randvoorwaarden gelden rond
de circulatie op het terrein, opdat zo weinig mogelijk buffering zou worden overwelfd.
16

De verordening houdt tevens rekening met de "oppervlakte na nuttig gebruik": is gelijk aan de totale oppervlakte,
verminderd met de oppervlakte die overeenstemt met het nuttig gebruik. De behoefte aan hemelwater voor hergebruik
is sterk afhankelijk van het type van activiteit en kan op planniveau niet worden ingeschat. Voor TDL zou er van uit
kunnen worden gegaan dat de behoefte hier vrij beperkt is in verhouding tot de verharde oppervlakte (grote loodsen,
waarschijnlijk enkel water voor sanitair of onderhoud/schoonmaak). De provinciale verordening legt per m² verharde
dakoppervlakte een minimum regenwater-putinhoud van 50 liter op.
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Enkele milderende maatregelen (zie ook onder betreffende paragraaf)
Waarschijnlijk zal het beter zijn om de buffering op kleinere schaal aan te pakken en meer
gebundeld per cluster van bedrijven ofwel eerder te werken met grachten of kleinschalige
infrastructuren zoals bekkens op de terreinen van individuele bedrijven.
Uiteindelijk is de keuze aan de ontwikkelaar van het terrein om hier al dan niet voldoende
ruimte voor te voorzien. Het PRUP hoeft de keuze niet te hypothekeren.
Verder is het aan te raden om in het PRUP te verplichten dat delen van de daken als
groendak worden aangelegd. Dit om het regenwater op te vangen en langer vast te
houden en zo minder water te moeten bufferen. Dit zou kunnen gelden voor het gedeelte
van de dakoppervlakte of verharde oppervlakte die niet infiltreert of nuttig wordt gebruikt
via de hemelwaterput.

Effecten op risico voor overstromen zijn niet onderscheidend voor de verschillende
uitbreidingsscenario’s indien de regelgeving en randvoorwaarden rond maximale
lozingsdebieten wordt opgevolgd.

10.5.5

Oppervlaktewaterkwaliteit en afvalwater
Structuurkwaliteit
In voorgaande effectgroepen is ingegaan op het belang van het stellen van
randvoorwaarden naar oeverontwikkeling toe. Oeverontwikkeling stimuleren heeft tevens
een positieve invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit daar het zelfreinigend vermogen
van waterlopen stijgt. Dit is voornamelijk relevant voor de Waalborre-Ijssenbeek en de
Nieuwe Molenbeek ter hoogte van het bestaande industriegebied Vitseroel. Er wordt
verwezen naar de milderende maatregelen.
Kwaliteitswijziging ten gevolge van (vertraagde) afvoer van hemelwater
Onderstaande heeft betrekking op een situatie waarin het hemelwater vertraagd wordt
afgevoerd en dus niet (of niet volledig) infiltreert.
Vlarem II en de Code van goede praktijk nemen aan dat - tenzij door de mens via
vergunningsplichtige ingedeelde activiteiten stoffen aan het hemelwater worden
toegevoegd - het hemelwater als niet-verontreinigd kan beschouwd worden. Hierbij weze
opgemerkt dat het gebruiken van strooizouten niet als ingedeelde handeling wordt
benaderd (bron: CvGP rioleringsstelsels). Daarnaast wordt opgemerkt dat voor niet
risicovolle parkeergelegenheden zoals voor bezoekers en personeelsparking, er geen
voorzieningen zoals KWS-afscheider (koolwaterstoffenafscheider) nodig zijn.
Voor de reeds aanwezige bedrijven in het onderzoeksgebied wijzigt de situatie inzake
hemelwaterafvoer waarschijnlijk niet onmiddellijk.
In de uitbreidingszones bedrijventerrein dienen voorzieningen te worden getroffen voor de
opvang en infiltratie of vertraagde afvoer van het hemelwater afkomstig van de verharde
oppervlakten en van daken. Globaal gesproken wordt er nog steeds van uit gegaan dat
hemelwater niet verontreinigd water betreft. Aanrijking met uitloogbare metalen in
dakwater of aanrijking van wegeniswater is mogelijk maar deze wordt verwaarloosbaar
ingeschat. Effecten van het (vertraagd) afvoeren van hemelwater zullen eerder een
positief accent hebben op de ontvangende waterlopen daar er een zekere verdunning
optreedt van het vervuilde water in de ontvangende waterloop.
Dit op uitzondering van de laad- en loszones of stockagezones van bedrijven: op de
parkings voor vrachtwagens en ter hoogte van laad- en lospunten (zeker bij producten in
bulk) bestaat de kans op verontreiniging van hemelwater door lekkage (o.a. minerale olie,
PAK’s,… of geleverde producten). De parkings voor vrachtvervoer en laad- en loszones
van bedrijven worden dan ook best in ondoorlatende materialen aangelegd en het
afvloeiend hemelwater van de parkings en laad- en loszones van vrachtwagens wordt in

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

162
oktober 2011

principe best opgevangen en afgevoerd naar infiltratie- of bufferbekkens met een slib- en
olievanger tussen de afvoer en de bufferbekkens.
Kwaliteitswijziging ten gevolge van de afvoer van afvalwater
Door te realiseren projecten binnen het onderzoeksgebied zal afvalwater geproduceerd
worden, hetgeen een potentiële negatieve invloed heeft op de oppervlaktewaterkwaliteit in
de omgeving. Gelet op de aard van de activiteiten zal het hoofdzakelijk gaan om
huishoudelijk afvalwater maar deels mogelijks ook over bedrijfsafvalwater.
Het bestaande industriegebied Vitseroel is gelegen in ‘centraal
uitbreidingszones zijn grotendeels niet opgenomen in het zoneringsplan.

gebied’.

De

Effecten
op
oppervlaktewaterkwaliteit
zijn
–
wegens
onvolledige
afvalwaterzuiveringsinfrastructuur (op uitzondering van bedrijvenzone Vitseroel) niet uit te
sluiten. Voor het huidige landbouwgebied zal in principe in samenspraak met de
beheerders van rioleringen en waterzuiveringsinfrastructuur afspraken dienen te worden
gemaakt. Wanneer er uiteindelijke in specifieke gevallen geen aansluiting wordt voorzien
zal het bedrijf haar water zelf moeten zuiveren.
Mbt de capaciteit van collectoren en de RWZI worden er geen problemen verwacht bij het
verwerken van de bijkomende vuilvracht. Aquafin geeft zelf aan dat huishoudelijke
vuilvracht afkomstig van bedrijventerreinen door hen niet extra worden ingerekend,
aangezien verondersteld wordt dat de mensen die er werken ook in het zuiveringsgebied
wonen en/of gecompenseerd worden door mensen die buiten het zuiveringsgebied gaan
werken.
Via de milieuvergunning worden er specifieke afspraken met bedrijven gemaakt rond het
lozen van bedrijfsafvalwater van bestaande of toekomstige industriegebieden. Als
bedrijven uitbreiden en hiervoor een nieuwe milieuvergunning aanvragen of voor nieuwe
bedrijven, wordt door VMM nagegaan of het afvalwater mag geloosd worden op riolering.
Ook wordt bekeken of het bedrijf haar afvalwater zelf dient (voor) te zuiveren en waarop
het effluent dan dient te lozen.
In het studiegebied zijn de rioleringen nog hoofdzakelijk van het type "gemengd stelsel”
waarin afvalwater en hemelwater samen worden afgevoerd. Bij hevige neerslag is de kans
groot dat de transportcapaciteit van de collector, die het mengsel van afvalwater en
hemelwater naar de RWZI brengt (en de verwerkingscapaciteit van de RWZI) wordt
overschreden. Het met afvalwater gemengd hemelwater dat noch naar de RWZI
afgevoerd wordt, noch tijdelijk in het stelsel geborgen kan worden, komt dan via de
‘overstorten’ rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht.
De regelgeving rond het afkoppelen van hemelwater en het afvoeren van afvalwater is
onafhankelijk van de inwerkingtreding van het PRUP. Alleszins dient bij nieuwe
ontwikkeling vooraf advies en goedkeuring te worden gevraagd aan de beheerders van de
afvalwaterinfrastructuren. Bij de verdere ontwikkelingen in het planproces en de invulling
ervan zal samen met de beheerders van de infrastructuur in elk geval een evaluatie
dienen plaats te vinden om de uiteindelijke capaciteit te bepalen. Aquafin dient dan ook op
de hoogte te worden gehouden van de evolutie van de ontwikkelingsprojecten en van
eventuele veranderingen in de extra aan te sluiten IE’s. Beheerders, vergunningverlener
en/of VMM kunnen altijd bijkomende voorwaarden opleggen.

10.5.6

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s
Autonome ontwikkeling/nulalternatief
Bij autonome ontwikkeling zullen de effecten zoals hierboven beschreven beperkter zijn.
Er wordt verwacht dat er minder verharding zal zijn en dus ook dat effecten van
gewijzigde infiltratie in beperktere mate of niet zullen voorkomen.
Cumulatieve effecten van andere ruimtelijke ontwikkelingen
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Niet relevant.
Cumulatieve effecten van de consolidatie van de handel in Tielt-Winge,
Kampenhout-Sas en Ternat (zie tevens respectievelijk MER)
De consolidatie de handel zal slechts minimaal gepaard gaan met bijkomende verharding.
De afwatering verloopt deels naar dezelfde ontvangende waterlopen. In principe dient de
provinciale verordening inzake opvang en verharding te worden nageleefd. Daar het
bestaande gebouwen en verhardingen betreft wordt er geen noemenswaardige
bijkomende verhoogde afvoer van hemelwater naar de waterlopen verwacht.
Het afvalwater van de grootschalige kleinhandel is reeds aangesloten op de riolering. De
zone ligt in centraal gebied. Er is geen cumulatief effect te verwachten.
Gestuurde ontwikkeling
Gestuurde ontwikkeling is vooral relevant in het licht van de waterbeleidsplannen zoals
hieronder beschreven.
De verschillende studies inzake integraal waterbeheer en waterbeleid, zoals:
-

Bekkenbeheersplan,

-

Deelbekkenbeheerplannen,

-

Waterbeleidsnota,

-

Tien-puntenprogramma provincie Vlaams-Brabant.

bevatten een aantal beleidsvisies.
Daarnaast dienen de geldende richtlijnen te worden opgevolgd inzake integraal
waterbeheer, waaronder:
Drietrapsstrategie:
-

1 vasthouden: in de eerste plaats wordt de neerslag zoveel mogelijk ter plaatse
vastgehouden;

-

2 bergen: indien nodig wordt voor extra buffering gezorgd langs de waterlopen;

-

3 afvoeren: als zowel vasthouden als bergen ontoereikend zijn, moet het water zo
vertraagd mogelijk worden afgevoerd naar de waterlopen stroomafwaarts.

De volgorde van de strategieën geeft aan welk beheer de voorkeur geniet. Om kans op
slagen te hebben is het belangrijk dat deze aanpak vorm krijgt op de verschillende
niveaus van het waterbeheer vasthouden.

Waterbeleidsnota
Ter uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid keurde de Vlaamse Regering op 8
april 2005 de eerste waterbeleidsnota goed. De krachtlijnen van de waterbeleidsnota
dienen mee als uitgangspunt bij het opmaken van de waterbeheerplannen. De
waterbeleidsnota zelf is geen plan, maar een politiek beleidsdocument waarmee de
Vlaamse Regering haar visie op het waterbeleid in Vlaanderen verwoordt.
De eerste waterbeleidsnota streeft naar een evenwicht tussen de ecologische, sociale en
economische functies van watersystemen en bevat daartoe vijf krachtlijnen:
-

1 terugdringen van risico's die de veiligheid aantasten en het voorkomen, herstellen
en waar mogelijk ongedaan maken van watertekort;

-

2 water voor de mens: scheepvaart, watervoorziening, industrie en landbouw,
onroerend erfgoed, recreatie;

-

3 de kwaliteit van water verder verbeteren;
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-

4 duurzaam omgaan met water;

-

5 een meer geïntegreerd waterbeleid voeren.

Provinciaal 10-puntenprogramma “Zorg voor water”
Het plan geeft invulling aan volgende aspecten uit het provinciaal 10-puntenprogramma.
6. Communicatie over plannen en werken
7. Aandacht voor mens, natuurlijke omgeving en economische gevolgen
-

bij de bestrijding van wateroverlast

-

werken ten behoeve van vismigratie

-

oeverversteviging

9. Weg met storende constructies aan waterlopen
-

In de machtigingen die zij verleent en in de adviezen die zij geeft, streeft zij ernaar de
waterlopen maximaal in open bedding te brengen of te behouden, en een bouwvrije
strook naast de waterloop af te bakenen.

-

De provincie past de principes van de verordening rond grachten toe als zij een
machtiging verleent voor het overbruggen of overwelven van een waterloop van
tweede of derde categorie.

-

Bouwvrije strook naast de waterloop: Een onbebouwde vrije strook naast de oever is
nodig voor onderhouds- en herstellingswerken. Omdat deze taken vaak het gebruik
van kranen en vrachtwagens vereisen, moet de bouwvrije strook minstens vijf meter
breed zijn.

-

De provincie legt de noodzakelijke buffering en nazuivering bij overstorten als
bindende voorwaarde op in de machtiging.

Het plan zal de drietrapsstrategie inzake integraal waterbeheer (vasthouden, bergen,
afvoeren) opvolgen.
Het plan hypothekeert niet de doelstellingen of actiepunten zoals vermeld in
(deel)bekkenbeerplannen. Het plan zal eerder een positieve uitwerking ervan stimuleren.

Bekken- en deelbekkenbeheerplannen
De deelbekkenbeheerplannen volgen met de indeling in vijf krachtlijnen de structuur van
de Vlaamse waterbeleidsnota en het bekkenbeheerplan. Het bestaat uit een algemeen luik
en een deelbekkenspecifiek luik. In het eerste deel wordt de algemene visie op het
integraal waterbeleid beschreven. Deze is van toepassing op zowel het bekken- als het
deelbekkenniveau. In het deelbekkenspecifiek gedeelte worden onder andere acties en
maatregelen voorgesteld die problemen inzake wateroverlast en waterverontreiniging zo
veel mogelijk aan de bron aanpakken.
De visie in de doelstellingennota en de maatregelen van het actieplan van het
deelbekkenbeheerplan is geordend volgens 7 sporen.
SPOOR 1: MAXIMALE RETENTIE VAN HEMELWATER AAN DE BRON
SPOOR 2: SANERING VAN AFVALWATER
SPOOR 3: BEWAKEN EN VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN DE RIOLERINGSEN ZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR
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SPOOR 4: VOORKOMEN EN BEPERKEN VAN DIFFUSE VERONTREINIGING
SPOOR 5: VOORKOMEN EN BEPERKEN VAN SEDIMENTRANSPORT NAAR DE
WATERLOOP
SPOOR 6: KWANTITATIEF,
WATERLOPENBEHEER

KWALITATIEF

EN

ECOLOGISCH

DUURZAAM

SPOOR 7: DUURZAAM (DRINK)WATERGEBRUIK
Mits het opvolgen van de geldende regelgeving, mits wordt rekening gehouden met de
milderende maatregelen en mits op vergunningenniveau de watertoetsaspecten worden
opgevolgd, hypothekeert het plan de 7 sporen niet (in zoverre het planniveau hier een
invloed op heeft).
Bekken van de Dender
Er zijn geen specifieke relevante acties opgenomen binnen het onderzoeksgebied. In het
studiegebied zijn er wel overstromingsgebieden ingericht langs de Bellebeek. Het
actieprogramma zegt in A101 hieromtrent het volgende: “Evaluatie en bijsturing van het
huidige beheer van de gecontroleerde overstromingsgebieden (wachtbekkens) op de
Bellebeek. (Timing: 2008-2013) (VMM)”
deelbekken ’04-04 Bellebeek’
Langs de Nieuwe Molenbeek is een wachtbekken aangelegd. Het voorgenomen plan
hypothekeert de operationaliteit ervan niet.
Er is geen specifieke doelstelling vooropgesteld.
De algemene relevante acties hebben voornamelijk betrekking op het opvolgen en
stimuleren van de principes hergebruik, infiltratie en buffering van hemelwater en de
aansluiting/zuivering van afvalwater. Er worden geen specifieke acties voorgesteld die
betrekking hebben op het plan of plangebied.
Het PRUP hypothekeert de doelstellingen niet.

10.6

Leemten
Aangezien het hier een plan-MER betreft, heeft dit tot gevolg dat het niet mogelijk is (ook
niet opportuun binnen een plan-MER) om alle milieueffecten in detail te kunnen
beoordelen. Het ontbreekt immers aan specifieke kwantitatieve gegevens en er dient te
worden uitgegaan van ‘aannames’, o.m. te vergraven zones, oppervlakte verharding en
potentiële verontreiniging. Verder zijn ook de exacte bedrijfsactiviteiten/bijkomende
functies nog niet gekend.
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10.7

Conclusie, milderende maatregelen en evaluatie

10.7.1

Conclusie
Ten gevolge van de wijziging in de verharding (door de constructie van gebouwen/parking
en aanleg van wegenis) kan verdroging optreden door de inperking van de mogelijkheden
voor de rechtstreekse infiltratie van hemelwater en/of de versnelde afvoer van water naar
de waterloop.
Het onderzoeksgebied ter hoogte van de bestaande bedrijvenzone is quasi volledig
verhard en hier is er weinig infiltratie mogelijk. Er kan voor deze bestaande bedrijvenzone
worden verondersteld dat er op korte termijn weinig wijzigt aan de infiltratiemogelijkheden.
Bij het oprichten van nieuwe bedrijven zal de negatieve impact van nieuwe verhardingen
evenwel gecompenseerd worden door het maximale hergebruik en infiltratie (bijv. via
grachten, een wadi, een infiltratievoorziening of de aanleg van buffervoorzieningen). Bij
optimalisatie en vernieuwing van het terrein zal immers de provinciale verordening inzake
afkoppeling van hemelwater van daken en verharde oppervlakten dienen te worden
gevolgd, waardoor kan worden verwacht dat de toestand dezelfde blijft als de bestaande
ofwel tot een verbeterde infiltratie zal leiden. Dit wordt positief beoordeeld.
In de uitbreidingszones voor bedrijventerrein – die doorgaans onverhard zijn – zal de
rechtstreekse infiltratie daarentegen sterk worden ingeperkt: enerzijds zullen de nieuwe
gebouwen en verhardingen zorgen voor verminderde infiltratiemogelijkheden en
anderzijds zullen de bedrijven alleszins een deel van het water moeten herbruiken zodat
er een zekere hoeveelheid niet meer zal infiltreren. Dit betekent een vermindering van de
grondwatervoeding.
De condities van het terrein/de ondergrond zijn grotendeels gunstig voor infiltratie
(rechtstreeks of m.b.v. speciaal daarvoor voorziene constructies). De ruimte is eveneens
aanwezig. Anderzijds wijst de beschikbare informatie er op dat de kantoor/dienstenzone en
het valleigebied van de Nieuwe Molenbeek minder of niet geschikt zijn voor infiltratie
wegens te nat.
In het geval er ondergrondse constructies worden opgetrokken (slechts in enkele gevallen
te verwachten: veelal grote logistieke bedrijfshallen/magazijnen en elders lokaal), worden
er plaatselijke effecten verwacht op de grondwaterstroming. Effecten worden niet
aanzienlijk verwacht globaal in het onderzoeksgebied, op uitzondering van de zuidelijke
delen van uitbreidingszone Vitseroel: het mogelijks voorkomen van kwelwater in de vallei
is gevoelig voor grondwaterstroming. Het PRUP kan hier voorwaarden opleggen of de
aandacht vestigen op een gepaste beoordeling binnen de vergunningsprocedure. Onder
bepaalde voorwaarden (lengte/diepte van ondergrondse constructies) dient voor de bouw
van ondergrondse constructies advies te worden gevraagd bij de bevoegde instantie.
Het al dan niet beïnvloeden van kwelstromen ten zuiden van de E40 is, op basis van de
geologische configuratie uit Geologische kaarten en boringen uit DOV, niet met zekerheid
af te leiden. De basisinformatie geeft weer dat de kwel in de Steenvoordbeek
waarschijnlijk een regionale oorsprong heeft. Indien er toch sprake zou zijn van een lokale
kwelstroom in de Steenvoordbeek, dan zal de beïnvloeding ten gevolge verharding niet uit
te sluiten zijn (maar ten aanzien van het volledige voedingsgebied beperkt ingeschat).
Eventueel nieuwe grondwaterwinningen (niet uit te sluiten bij productiebedrijven)
kunnen mogelijks een invloed uitoefenen op bestaande winningen. Er valt niet uit te
sluiten dat grondwaterwinning een invloed uitoefent op mogelijks voorkomende
kwelstromen of op andere winningen. In ieder geval dienen eventuele vergunningen voor
grondwaterwinningen door bedrijven onderworpen te worden aan de vergunningsplicht en
dienen eventuele significante effecten op grondwatervoorraden of kwelstromen via deze
weg uitgesloten te worden. Tijdens het aanvragen van de vergunning zal namelijk advies
dienen te worden gevraagd aan de Vlaamse Milieumaatschappij.
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De Waalborre-Ijssenbeek en de Nieuwe Molenbeek – beiden met waardevolle
structuurkwaliteit - grenzen aan het huidige bedrijventerrein Vitseroel. Er worden geen
rechtstreekse effecten verwacht op de structuurkwaliteit van waterlopen. Het PRUP legt
momenteel geen specifieke voorschriften op rond oeverzones van waterlopen. Op het
bedrijventerrein is er echter plaatselijk gebouwd en verhard tot tegen of vlakbij deze
waterlopen en tevens in potentieel overstromingsgebied. Ten behoeve van de
bereikbaarheid van oeverzones, de bescherming van de waterkwaliteit en zelfreinigend
vermogen maar bovenal ten behoeve van het ontwikkelen van natuurlijke oeverzones aan
waterlopen en de rechtstreekse effecten van waterberging, dienen hiervoor voorschriften
te worden voorzien binnen de huidige bedrijvenzone. De vallei wordt bij voorkeur
gevrijwaard (in de toekomst bij hervergunning).
De bijkomende verharde oppervlakte kan een versnelde afvoer van hemelwater tot gevolg
hebben. Er zijn momenteel reeds capaciteitsproblemen in de afwatering in het
studiegebied. Indien het hemelwater wordt hergebruikt/geïnfiltreerd/gebufferd wordt
rekening houdend met de provinciale verordening en de voorschriften van de
waterlopenbeheerders,
geen significant negatieve effecten meer verwacht op de
capaciteit van de ontvangende waterlopen. Er worden wel een aantal randvoorwaarden
vooropgesteld voor opname in het PRUP.
Effecten van afvalwater op oppervlaktewaterkwaliteit zijn – wegens onvolledige
afvalwaterzuiveringsinfrastructuur - niet uit te sluiten. In principe zullen in de toekomst
waarschijnlijk de mogelijkheden worden gegeven om aan te sluiten en te zuiveren.
Alleszins dient bij nieuwe ontwikkeling vooraf advies en goedkeuring te worden gevraagd
aan de beheerders van de afvalwaterinfrastructuren en aan de VMM. Beheerders,
vergunningverlener en/of VMM kunnen altijd bijkomende voorwaarden opleggen.

10.7.2

Milderende maatregelen
Maatregelen – niveau PRUP
Grotere aaneengesloten ondergrondse constructies die zouden worden voorzien in het
zuidelijk gedeelte van uitbreidingszone Vitseroel kunnen hier mogelijks een invloed
uitoefenen op kwelstromen naar de vallei. Het toelaten van zulke constructies is hier dan
ook af te raden.
Op plan en/of in de voorschriften van het PRUP dient een zone voor
oeverontwikkeling/reservatiezone waterloop met oeverontwikkeling (al dan niet in
overdruk) te worden aangeduid over de Waalborre-Ijssenbeek en de Nieuwe Molenbeek
waar deze nabij of binnen de grens van het onderzoeksgebied bedrijvenzone Vitseroel zijn
gelegen.
-

Hierbij zou het inrichten van de noodzakelijke ruimte voor de waterlopen verplicht
dienen te worden gesteld;

-

Ongeacht de loop van de waterloop, dient langs beide zijden een zone van minimaal
5m gereserveerd te worden, landinwaarts gemeten van beide oevers vanaf de
bovenste rand van het talud van de waterloop of vanaf het einde van de oeverzone. In
geval van verlegging van de natuurlijke waterloop, blijven steeds de voorschriften met
betrekking tot de 5 meter brede zone voor oeverontwikkeling/reservatiezone van beide
oevers geldig.

-

Daar deze waterlopen een waardevolle structuurkwaliteit hebben dient de zone van
5m te worden uitgebreid tot minimaal 10m langs de Waalborre-Ijssenbeek en
minimaal 15m langs de Nieuwe Molenbeek ten behoeve van een natuurvriendelijke
inrichting.

-

Deze zone voor oeverontwikkeling/reservatiezone dient de toegankelijkheid tot de
waterloop te verzekeren. Tevens dient de zone bestemd voor de instandhouding, de
ontwikkeling en het herstel van de oever en het natuurlijk milieu en voor
waterbeheersing van de waterlopen in een open bedding.
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-

Eventueel kan worden bekeken of laagdynamisch recreatief medegebruik van de zone
kan toegestaan worden.

-

Er wordt nagekeken of verhardingen kunnen worden opgelegd in losse materialen
zoals bijv. kiezel.

Aansluitend dient op plan en/of in de voorschriften van het PRUP de zone voor
oeverontwikkeling/reservatiezone waterloop met oeverontwikkeling (al dan niet in
overdruk) te worden uitgebreid voor de Nieuwe Molenbeek/Waalborre-Ijssenbeek. Hier is
het belangrijk in het kader van de waterberging en overstromingsproblematiek dat het
PRUP de vallei opneemt als aparte bestemming waarbij naar de toekomst toe nieuwe
ontwikkelingen (gebouwen/verharding) binnen de vallei niet meer mogelijk worden. Het
afbakenen van een bufferzone zou ook tot de mogelijkheden kunnen behoren. Hierbij
dient de te vrijwaren zone ruimer te worden ingekleurd dan 10 à 15m (rekening
houdend met valleisysteem, dtm, overstromingszone, terrein). In principe zou het de
bedoeling zijn dat bij het aanvragen van nieuwe vergunningen er geen harde infrastructuur
meer mogelijk is binnen deze af te bakenen zone.

Ten behoeve van de opvang en infiltratie en/of buffering van hemelwater worden nog
een aantal voorstellen tot aanvullen van het PRUP geformuleerd:
-

Voor gedeelten van de dakoppervlakte of verharde oppervlakte die niet infiltreert in de
grond of nuttig wordt gebruikt via de hemelwaterput, wordt verplicht tot het deels
inrichten van groendaken. Bij nieuwbouw, uitbreiding of ingrijpende verbouwing dient
men nieuwe daken platte daken (<15%) van gebouwen minimaal aan te leggen als
extensief groendak.

-

De ontwikkelaar van het industrieterrein dient de keuze te hebben tot het aanleggen
van een gezamenlijke waterbuffering en daarvoor voldoende ruimte te voorzien dan
wel een individuele inrichting per bedrijf te voorzien. Het PRUP voorziet al dat de
ontwikkelaar van de uitbreidingszone in ieder geval één stedenbouwkundige aanvraag
indient voor het geheel van de zone (een gefaseerde uitvoering is mogelijk). Voor
nieuwe zoneringen garandeert dit dat de ontwikkeling samenhangend gebeurt en een
perceelsgewijze ontwikkeling uitgesloten wordt. Dit is ingegeven vanuit het principe
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van zuinig ruimtegebruik om de aanleg en de inrichting van bufferzones, eventueel
collectieve zones voor infiltratie/buffering en ontsluiting te kunnen groeperen voor het
geheel van de zone.
-

De grachten die als buffering dienen mogen niet of slechts bij uitzondering worden
overwelfd.

Maatregelen – niveau project en vergunningsaanvraag
Bij de verdere ontwikkelingen in het planproces en de invulling ervan zal samen met de
beheerders van de infrastructuur in elk geval een evaluatie dienen plaats te vinden om de
uiteindelijke capaciteit te bepalen. Aquafin dient dan ook op de hoogte te worden
gehouden van de evolutie van de ontwikkelingsprojecten en van eventuele veranderingen
in de extra aan te sluiten IE’s. Beheerders, vergunningverlener en/of VMM kunnen altijd
bijkomende voorwaarden opleggen.
Uitwerken concrete maatregelen rond de opvang en infiltratie en/of buffering van
hemelwater.
-

Om hemelwater via een speciaal daarvoor voorziene constructie te laten infiltreren
wordt meestal vooropgesteld dat de grondwatertafel permanent lager moet staan dan
70 cm-mv en dat de doorlatendheid groter moet zijn dan 0,4 m/d of 4,5 10-6 m/s. Uit
de informatie van infiltratiegevoelige gebieden, de bodemserie en de gekende
grondwaterstanden blijkt dat de condities van het terrein/de ondergrond enerzijds
grotendeels gunstig zijn voor infiltratie (rechtstreeks of m.b.v. speciaal daarvoor
voorziene constructies) maar anderzijds wijst de beschikbare informatie rond
infiltratiekaarten, bodemsoort en grondwaterstand in de kantoor/dienstenzone en het
valleigebied van de Nieuwe Molenbeek op gronden die minder of niet geschikt zijn
wegens te nat. Uiteraard zou het lokaal kunnen voorkomen dat ook elders
terreincondities evenwel niet geschikt zouden zijn voor infiltratie. Bij ongunstige
condities zal alleszins buffering moeten worden voorzien met vertraagde afvoer.

Verder geeft VMM aan dat de aandacht dient te gaan naar het maximaal hergebruik van
hemelwater, maximale infiltratie en indien alsnog buffering voorzien wordt dat deze bij
voorkeur collectief wordt uitgevoerd.

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

170
oktober 2011

11

Fauna
en
flora:
bestaande
effectbeoordeling en maatregelen

toestand,

Zoals eerder in dit MER toegelicht is het integratiespoor m.e.r. - PRUP volop ingezet:
tijdens de periode van de opmaak van het MER, is er reeds een bijstelling gebeurd aan de
plandoelstellingen zoals vooropgesteld in de nota voor publieke consultatie.
Dit resulteert in een eerste en een tweede fase binnen het milieueffectenonderzoek (zie
§3.7 en §3.8.
De beoordeling van de milieueffecten binnen de discipline fauna en flora is gebaseerd op
de planinformatie van de voorgenomen activiteit zoals opgenomen in de nota voor
publieke consultatie (eerste fase).

11.1

Afbakening studiegebied
Door de inplanting/uitbreiding van gebouwen en wegenisinfrastructuur, zijn er theoretisch
gezien in en rondom de eigenlijke inplantingszone gevolgen op fauna en flora mogelijk.
Pragmatisch willen we stellen dat het studiegebied bestaat uit het eigenlijke
onderzoeksgebied en een straal van een 100-tal meter eromheen.
Deze straal kan uiteindelijk nog variëren, wanneer duidelijke floristische en faunistische
relaties van het onderzoeksgebied met een bepaalde zone uit de omgeving kunnen
worden aangetoond (bv. (dagelijkse) voedsel- en slaaptrekbewegingen van de vogels
tussen het onderzoeksgebied en de groene zones rondom of invloed op kwelzones.
Het studiegebied voor fauna en flora bevat het eigenlijke onderzoeksgebied aangevuld
met de zone waarbinnen er allerlei effect(groep)en op fauna en flora mogelijk zijn ten
gevolge van de realisatie van het plan. Deze zone varieert naargelang de effectgroep die
men bekijkt.
-

Ecotoopverlies en -wijziging situeren zich veelal binnen het gebied zelf. Het gaat
immers om ecotopen die verdwijnen door (rechtstreeks) ruimtebeslag.

-

Het studiegebied in verband met (rust)verstoring dient ruimer opgevat te worden. Er
kan immers over grotere oppervlakte verstoring optreden door bijvoorbeeld
geluidsproductie
tijdens
de
exploitatiefase.
Hier
zullen
voornamelijk
verstoringseffecten besproken worden op fauna.

-

Wat betreft versnippering zal het studiegebied eveneens ruimer zijn dan het
onderzoeksgebied. Versnippering kan immers op grotere schaal een impact hebben
op de ecologische structuur. In deze effectgroep zal vooral aandacht uitgaan naar het
functioneren van het gebied als mogelijke stapsteen.

-

Verdroging en vernatting hebben mogelijk een invloed op fauna en flora. Het
studiegebied voor deze effectgroep wordt afgeleid uit de disciplines grondwater,
oppervlaktewater en ook bodem.

-

Ook vermesting, eutrofiëring en verzuring kunnen een mogelijke impact hebben op de
fauna en flora in en buiten het onderzoeksgebied. Het studiegebied moet hier dan ook
ruimer gezien worden, met specifieke aandacht voor de ecologisch waardevolle
gebieden die het onderzoeksgebied omgeven.

Op basis van genoemde afbakening van het studiegebied, wordt het aandachtsgebied
voor
deze
studie
afgebakend.
Aandachtsgebieden
worden
(volgens
het
MERrichtlijnenboek) in principe afgebakend aan de hand van een summiere analyse van 3
afzonderlijke criteria.
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Deze 3 voorgestelde toetsstenen zijn:
-

Kwetsbare gebieden (met bv. zeldzamere ecotopen, obv de oorspronkelijke BWK)

-

Het voorkomen van rodelijstsoorten (m.a.w. zones met zeldzame planten en dieren,
o.b.v. van de huidige basisdocumenten inzake flora en avifauna die ter beschikking
zijn)

-

Bijzondere beschermingen (wetgeving en beleid, o.b.v. een summiere analyse van
deze 2 elementen)

Voor het voorliggende onderzoeksgebied betekent dit in eerste opzicht alvast het
volgende:
-

Kwetsbare gebieden: Volgens de BWK (biologisch waardevol):


Hier wordt verwezen naar de groene gebieden op kaart 8 en dit zowel in als in
de omgeving van het onderzoeksgebied.

-

Rode lijstsoorten: Binnen het onderzoeksgebied worden er geen hogere planten
behorende tot de rode lijst verwacht. Volgens de broedvogelatlas komen er
verscheidene rode lijstsoorten voor in de buurt van het onderzoeksgebied. Ook vanuit
de andere soortgroepen zijn er steeds één of enkele soorten opgenomen in de rode
lijst voor de omgeving van het onderzoeksgebied.

-

Beleid en wetgeving:


Het onderzoeksgebied van Ternat ligt op ca. 500m van de vallei van de
Steenvoordbeek, tevens deels aangeduid als VEN nr. 518 ‘De Vallei van de
Bellebeek’ en Speciale Beschermingszone BE2300007 ‘Bossen van de Vlaamse
Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’. Opmerking: het Ven-gebied zou
opgeheven worden en gecompenseerd worden in het ‘Liedekerkebos’. Hiervoor
zal volgens de gemeente Ternat een RUP opgemaakt worden (op advies van
Agentschap Natuur en Bos).

Op basis van bovenstaande analyse kunnen we stellen dat het aandachtsgebied bestaat
uit de zones met een zekere biologische waarde binnen en grenzend aan het
onderzoeksgebied, en de natuurwaarden in de omgeving die een zekere relatie vertonen
met de natuurwaarden in het onderzoeksgebied.

11.2

Juridische en beleidsmatige context

11.2.1

Algemeen
Situering van de onderzoeksgebieden ten aanzien van VEN- of IVON-gebieden, Vogel- of
Habitatrichtlijngebieden, Ramsargebieden of Weidevogelgebieden, natuurreservaten (zie
hoger).

11.2.2

Natuurdecreet
Het natuurbeleid sluit aan bij de beginselen van het milieubeleid zoals geformuleerd in het
Decreet algemene bepalingen milieubeleid (B.S. 05/04/1995). In het kader van dit MER
zijn volgende artikels van belang:
-

art. 8, dat het stand-still-beginsel invoert: “De Vlaamse regering neemt alle nodige
maatregelen ter aanvulling van de bestaande regelgeving om over het gehele
grondgebied van het Vlaamse Gewest de milieukwaliteit te vrijwaren die vereist is
voor het behoud van de natuur en om het stand-still-beginsel toe te passen zowel wat
betreft de kwaliteit als de kwantiteit van de natuur”;

-

art. 14, dat de zorgplicht invoert t.o.v. de initiatiefnemer: “Iedereen die handelingen
verricht of hiertoe de opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden
dat natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden
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vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die
redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te
voorkomen, te beperken of te herstellen”;
-

art. 16, dat een compensatie oplegt bij beschadigingen aan de natuur, en in se dus de
natuurtoets inhoudt van de overheid: “Als voor een activiteit op grond van wetten,
decreten of besluiten een vergunning of toestemming van de overheid, dan wel een
kennisgeving of melding aan de overheid vereist is, draagt deze overheid er zorg voor
door het opleggen van voorwaarden of het weigeren van de vergunning of
toestemming dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan”. Door
toepassing van artikel 16 kan de Vlaamse Regering vergunningen weigeren of
toekennen onder bepaalde voorwaarden (herstel- of compensatiemaatregelen).

Het besluit inzake wijziging van vegetaties en kleine landschapselementen verwijst naar
art. 9 van het Natuurbehoudsdecreet. Er wordt een onderverdeling gemaakt in een
meldingsplicht, vergunningsplicht en verbod voor het wijzigen van vegetaties en kleine
landschapselementen. De verbodsbepalingen slaan hier op het wijzigen van de volgende
kleine landschapselementen en vegetaties:

11.2.3

1.

holle wegen (Kw);

2.

graften (Kt);

3.

bronnen;

4.

historisch permanent grasland en poelen gelegen in groengebieden,
parkgebieden, buffergebieden en bosgebieden (Hpr, Hc, Hu, Kn, …);

5.

vennen en heiden (M…, C…, V…);

6.

moerassen en waterrijke gebieden (V…, Ae);

7.

duinvegetaties (D…).

Soortenbescherming
Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot
soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. Het is een
allesomvattend besluit geworden dat de bescherming van zoogdieren, vogels, reptielen,
amfibieën, ongewervelde dieren, planten, korstmossen en zwammen regelt. Het voorziet
in de gedeeltelijke omzetting van zowel de Vogelrichtlijn als de Habitatrichtlijn. Door het in
werking treden van dit besluit worden enkele, bestaande regelgevingen definitief
opgeheven waaronder het Koninklijk Besluit van 9 september 1981 betreffende de
bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest, dat 28 jaar stand hield.

11.2.4

Bosdecreet
Het Bosdecreet heeft tot doel het behoud, de bescherming, de aanleg en het beheer van
de bossen te regelen. Het bosdecreet stelt dat bossen buiten een economische functie ook
een sociale, educatieve, scherm, ecologische en wetenschappelijke functie hebben. Het
behandelt alle bossen in Vlaanderen.
Artikel 3 van het Bosdecreet stelt dat onder de voorschriften van het decreet vallen:
-

de bossen, zijnde grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige
struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en
flora behoren die één of meer functies vervullen,

-

de kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven behoren,

-

niet-beboste oppervlakten die nodig zijn voor het behoud van het bos, zoals de
boswegen, de brandwegen, de aanpalende of binnen het bos gelegen stapelplaatsen,
dienstterreinwoningen en ambtswoningen,
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-

bestendig bosvrije oppervlakten of stroken en recreatieve uitrustingen binnen het bos

-

de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtopbrengst, onder meer
die van populier en wilg,

-

de grienden

Daarnaast kunnen volgende artikels uit het Bosdecreet van toepassing zijn:
-

Art. 90bis §1 Ontbossing is verboden. Ontbossing in functie van werken van algemeen
belang of ontbossing in zones met de bestemming woongebied en industriegebied in
de ruime zin of een met voormelde gebieden gelijk te stellen bestemming volgens de
geldende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen is wel mogelijk, mits
naleving van de voorschriften van de wetgeving op de ruimtelijke ordening en de
stedenbouw en na advies van de Afdeling Bos & Groen.

-

Art. 90bis §4 Compensatie: met het oog op het natuurbehoud van een gelijkwaardig
bosareaal

-

Wordt door de houder van de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing
compensatie gegeven voor de in §1 van art. 90bis bedoelde ontbossing;

-

Wordt door de houder van de verkavelingsvergunning compensatie gegeven voor de
beboste delen van de verkaveling waarvoor de verkavelingsvergunning wordt
aangevraagd na de inwerkingtreding van het bosdecreet

De compensatie wordt gegeven op één van de volgende wijzen:
o in natura
o door storting van een bosbehoudsbijdrage in het bossencompensatiefonds
o door een combinatie van voorgaande
Gronden die spontaan bebossen na het in voege treden van het decreet worden 22 jaar
vrijgesteld van compensatie. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels inzake de
wijze en de omvang van de compensatie, waarbij differentiatie mogelijk is. De integrale
compensatie in natura betreft tenminste een gelijke oppervlakte. De Vlaamse regering
bepaalt de gebieden die in aanmerking komen voor compensatie in natura. Compensaties
kunnen alleen in de daartoe bestemde gebieden, nl. groengebieden, parkgebieden,
buffergebieden,
bosgebieden,
bosuitbreidingsgebieden,
agrarische
gebieden,
natuurontwikkelingsgebieden,
recreatiegebieden,
gebieden
voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en bestemmingsgebieden
die met één van de hierboven vermelde zones vergelijkbaar zijn. De
compensatiemaatregel(en) gelden als voorwaarde bij de vergunde ontbossing.

11.3

Methodologie

11.3.1

Methodiek beschrijving van de bestaande situatie
Voor het beschrijven van de referentiesituatie in het MER, baseert de deskundige zich op:
-

Geactualiseerd Biologische Waarderingskaart

-

Terreininventarisatie

-

Het structuurplan van de gemeente en informatie van natuurverenigingen: over de
aanwezigheid
van
flora,
avifauna,
amfibieën,
knelpunten,
waardevolle
landschapselementen, … in het studiegebied / aandachtsgebied.

De beschrijving van het biotisch patroon gebeurt op basis van een terreininventarisatie
(BWK-typering), uitgevoerd door Antea Group. in het vroege voorjaar van 2011. Met deze
informatie werd door Antea Group een gedetailleerde en geactualiseerde biologische
waarderingskaart opgesteld, analoog aan en met dezelfde criteria opgesteld als de
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bestaande Biologische Waarderingskaart. Ondanks het feit de periode van uitvoering van
de terreininventarisatie niet optimaal was kan er gesteld worden dat er op basis van het
terreinwerk een de beschikbare gegevens een duidelijk beeld gevormd kan worden van de
ecologische waarde van het gebied. De ecologische evaluatie is hoofdzakelijk gebaseerd
op floristische gegevens, doch er werd tevens rekening gehouden met de faunistische
waarde. Deze wordt ingeschat op basis van beschikbare gegevens omtrent het voorkomen
van soorten uit de verschillende soortgroepen.
De landschapsecologische evaluatie gebeurt door de integratie van vier criteria. De
criteria die binnen deze studie gehanteerd worden, zijn:
-

Zeldzaamheid: zeldzaamheid kan aangeduid worden als het meest objectieve
criterium en is makkelijk te operationaliseren, vermits er in Vlaanderen voldoende
standaardgegevens ter beschikking zijn waarop de zeldzaamheid van soorten is terug
te vinden (o.a. Stieperaere en Fransen, actuele versies van Van Rompaey en
Delvosalle, De Langhe et al.).

-

Natuurlijkheid: het criterium natuurlijkheid kan zonder veel problemen worden
ingeschat en levert weinig interpretatieproblemen. Er kan een onderscheid worden
gemaakt tussen hoog, matig en weinig natuurlijk.

-

(Bio)diversiteit: de biodiversiteit duidt op de veelheid van levensvormen. Dit kan slaan
op soorten, ecosystemen of genen, en hangt samen met factoren als ouderdom,
zeldzaamheid en ruimtelijke structuur.

-

Biologische potenties: de biologische potentie is afhankelijk van terreinmatige
(mogelijke zaadvoorraad, beheersmogelijkheden, geschiedenis, bodempatroon,...) en
van beleidsmatige aspecten (bufferzone,...). Het is duidelijk dat de verschillende
waarderingscriteria elk op zich een eigen waardering hebben en elkaar sterk kunnen
overlappen.

Door deze criteria op een correcte en logische wijze naast mekaar te plaatsen, kan men
tot 7 verschillende waarderingsklassen komen:
• biologisch minder waardevol
• biologisch minder waardevol met waardevolle elementen
• biologisch minder waardevol met zeer waardevolle elementen
• complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle
elementen
• biologisch waardevol
• biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen
• biologisch zeer waardevol
Na onderzoek en beschrijving van de huidige natuurwaarden zijn gebieden afgebakend
met mogelijke kwetsbaarheden naar de te verwachten effectgroepen
In de effectenanalyse wordt daarom hoofdzakelijk met het aspect gevoeligheid van
populaties en ecotopen gewerkt. Door deze gevoeligheden met de biologische waardering
van het studiegebied te combineren, kan de kwetsbaarheid van het gebied worden
nagegaan.
Voor de specifieke locatie blijkt het volgende:
-

Het onderzoeksgebied van Ternat ligt op ca. 500m van de vallei van de
Steenvoordbeek, tevens deels aangeduid als VEN nr. 518 ‘De Vallei van de
Bellebeek’ (Opmerking: het Ven-gebied zou opgeheven worden en gecompenseerd
worden in het ‘Liedekerkebos’. Hiervoor zal volgens de gemeente Ternat een RUP
opgemaakt worden (op advies van Agentschap Natuur en Bos)).en Speciale
Beschermingszone BE2300007 ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere
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Zuidvlaamse bossen’. Een mogelijke invloed van het plan op deze zones is in dit
hoofdstuk nader onderzocht. Er zijn geen significante effecten te verwachten
waardoor de opmaak van een Passende beoordeling of verscherpte natuurtoets niet
nodig wordt geacht.

11.3.2

Methodiek effectvoorspelling en –beoordeling
De belangrijkste effecten die te verwachten zijn, zijn:
• ecotoop- en biotoopwijziging
• rustverstoring (licht, geluid)
• verdroging/vernatting
• vermesting, eutrofiëring, verzuring en algemene verontreiniging (via water en lucht)

Bij de afweging van de effecten worden vijf criteria gebruikt:
-

1.
Biologische basiskwaliteit: hiermee wordt het effect op de aanwezige natuurwaarden
beoordeeld (zowel verbetering als verslechtering) bij het doorvoeren van de werken. Criteria zijn
zeldzaamheid, vervangbaarheid en kwetsbaarheid. Dit betreft effecten van o.a. verhoging van
dynamiek, verstoring, verdroging, vernatting op volledige ecotopen (met inbegrip van
aanwezige fauna-elementen). Hierbij wordt rekening gehouden met de vegetatie die typisch is
voor het gebied, en speciale aandacht gaat uit naar de (relatief zeldzame) vegetatietypes.

-

2.
Biologische representativiteit: beoordeeld wordt hoe het onderzoeksgebied en haar
natuurlijke patronen zich verhouden tot de natuurlijke opbouw van gelijkaardige landschappen
in het gebied. Bij representativiteit horen ook begrippen als zeldzaamheid, kwetsbaarheid en
vervangbaarheid van plant en biotoop.

-

3.
Biologische potenties: hiermee wordt geëvalueerd in welke mate de werken de potenties
van het onderzoeksgebied benutten en in welke mate de te ondernemen acties inspelen op de
aanwezige potenties.

-

4.
Biologische infrastructuur: beoordeeld wordt welke ingrepen opbouwend of afbrekend
werken op de onmisbare lijnen en punten in het landschap die mee de ecologische structuur
van het landschap bepalen. Ook de mate waarin de migratiemogelijkheden van de aanwezige
soorten bevorderd dan wel gehinderd worden, wordt beoordeeld.

-

5.
Biologische ruimtebeslag: geëvalueerd wordt in welke mate de geplande ingrepen
bijdragen tot de omvang van het natuurlijk milieu. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de
oppervlakten en lengte-eenheden van een bepaalde vegetatie die al dan niet rechtstreeks kan
verdwijnen of (her)ontwikkelen.

Het onderzoek naar de boscompensatieplicht volgens het Bosdecreet is ook een
onderdeel van dit MER.
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Tabel 11-1
en biodiversiteit
Effecten

Beoordelingscriteria en significantiekader voor de milieudiscipline fauna en flora

Criterium

Methodiek

Significantie

GIS-analyse,

Effecten kunnen significant zijn wanneer biotopen verloren gaan of
gecreëerd worden.

Rechtstreekse effecten
Biotoopverlies/winst

Oppervlakte waardevol gebied
(voor fauna en/of flora) dat zal
verdwijnen of gecreëerd worden

Versnippering en
barrière-effecten

Lokalisatie zones die gevoelig
zijn voor versnippering en
barrière-effecten.

oppervlakte waardevolle
biotooptypes die rechtstreeks
dreigen aangetast te worden
tengevolge van de invulling van
het plan of die hierdoor worden
beschermd
Bespreking o.b.v
kwetsbaarheidsbenadering en
expert judgement merdeskundige.

Effecten kunnen significant zijn wanneer de versnippering de
verspreiding van soorten beïnvloed.
De significantie wordt dan verder gespecifieerd a.h.v. de omvang
van het effect (zie Tabel 5-1).

Verstoringsaspecten
Rustverstoring

Kwetsbare soorten / Oppervlakte
kwetsbaar gebied die beïnvloed
kunnen worden door
rustverstoring

Globale inschatting (eerder een
kwalitatieve
kwetsbaarheidsbenadering)

Vernatting/
verdroging

Lokalisatie zones gevoelig voor
vernatting/verdroging die
beïnvloed wordt

Bespreking o.b.v.
grondwaterstanden,
gevoeligheden, veranderde
infiltratie en expert-judgement

Lokalisatie zones gevoelig voor
vermesting en aanreiking ten
gevolge van bodemverstoring

Inschatting o.b.v. huidige
natuurwaarden

Impact inkrimping/ uitbreiding
migratie-, foerageer- en
broedgebieden

Kwalitatieve bespreking

Vermesting en
eutrofiëring

Impact op de
aanwezige fauna

11.4

Kwalitatieve bespreking, effecten kunnen significant zijn wanneer
de rustverstoring ervoor zorgt dat de populatie achteruitgaat.
Effecten kunnen significant zijn wanneer vernatting/verdroging
leidt tot aantasting van de vegetatie en/of de populatie van
bepaalde diersoorten beïnvloed.

Effecten kunnen significant zijn wanneer eutrofiëring kwetsbare
flora of fauna beïnvloed.
De significantie wordt dan verder gespecifieerd a.h.v. de omvang
van het effect (zie Tabel 5-1).
Kwalitatieve bespreking o.b.v. expert judgement

Bestaande situatie
Er wordt tevens verwezen naar Kaart 8.

11.4.1

Soort- en populatieniveau

11.4.1.1

Algemeen
Op basis van de BWK kan momenteel gesteld worden dat er weinig belangrijke
natuurwaarden in het onderzoeksgebied zijn gelegen. De natuurwaarden die toch
aanwezig zijn, zijn eerder van beperkte aard en worden gevormd door enkele soortenrijke
en/of verruigde graslanden, loofhoutstruweel en enkele bomenrijen en houtkanten.
De belangrijkste natuurwaarden in de ruimere omgeving situeren in de vallei van de
Nieuwe Molenbeek en in de vallei van de Steenvoordbeek en de Keurebeek. Dit
valleigebied bevindt zich ten zuiden van het onderzoeksgebied. De Nieuwe Molenbeek
stroomt tussen het onderzoeksgebied en de E40, om daarna onder deze autosnelweg te
sifoneren en uit te monden in de Steenvoordbeek. Dit valleigebied is aangeduid als
provinciaal natuurverbindingsgebied en tevens als zodanig opgenomen in het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ten zuiden van de E40 bevindt zich het natuurgebied
Steenvoorde. Binnen het gebied vinden we verschillende vegetatietypes: akkers,
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soortenrijke tot soortenarme graslanden, ruigten, moerasgebieden, valleibossen en
eikenbossen. Sommige daarvan zijn kwelafhankelijke ecotopen.
Er wordt hiervoor tevens verwezen naar de afbakening van groene zones (waardevol/zeer
waardevol) op Kaart 8.

11.4.1.2

Soortniveau

11.4.1.2.1

Flora
De opzet van het plan-MER heeft niet tot doel een volledige soortenlijst op te stellen voor
het onderzoeksgebied.
Ter hoogte van de uitbreidingszone voor kantoren, ten noorden van de spoorweg, komen
er momenteel enkele cultuurweilanden voor. Tussen deze weilanden en de tuinen van de
achterliggende woningen bevinden zich bomenrijen en –groepen met o.a. Italiaanse
populier. In het uiterste oosten van deze zone is er struweel gelegen dat in de eerste
plaats gedomineerd wordt door Fijnspar, maar ook soorten zoals Schietwilg en Grote
brandnetel kunnen hier aangetroffen worden. De tussenruimte binnen het op- en
afrittencomplex is deels bebouwd en deels bebost. Voorst komen er tevens enkele
restoppervlaktes met grasland voor. Het bos ten zuiden van de autosnelweg wordt
voornamelijk gedomineerd door Ruwe berk, maar ook Fijnspar is goed vertegenwoordigd.
Ten noorden van de autosnelweg komt voornamelijk Populier voor in de boomlaag. De
westelijke uitbreidingszone wordt in de eerste plaats gekenmerkt door open agrarisch
gebied. Centraal in het zuiden is er een goed ontwikkelde oude boomgaard aanwezig. In
het noorden bevindt zich een sparrenbosje met een eerder beperkte waarde. Binnen het
onderzoeksgebied zijn de ecologische waarden uiterst beperkt. De beperkte open ruimte
wordt grotendeels opgevuld met akker en weiland. In de perceelsranden komen iets
waardevollere vegetaties voor onder de vorm van ruigtekruiden (o.a. Grote brandnetel en
Braam), struiken (o.a. Vlier) en bomen (o.a. Zomereik, Ruwe berk, Wilg en Den).
Langsheen de straatkant bevindt zich een knotwilgenrij, die deels onderbroken is. In de
weilanden zelf is een dubbele eikenrij aanwezig. In deze zone bevindt zich tevens een
woning met een bosrijke tuin. De oostelijke uitbreidingszone ligt nog uitdrukkelijker in het
open buitengebied. Deze zone bestaat voor ca. de helft uit akkerland en voor de andere
helft uit weiland. Het open karakter van het gebied met centraal enkele verruigde percelen
biedt mogelijk potenties voor verschillende akkervogelsoorten.

11.4.1.2.2

Fauna
Gerichte inventarisaties werden er in het kader van dit plan-MER niet uitgevoerd. Gericht
faunaonderzoek is voor het onderzoeksgebied, voor zover we konden vaststellen, nog niet
gebeurd. Tijdens het terreinbezoek werden er geen zoogdieren of amfibieën
waargenomen. Een aantal meer algemene vogelsoorten werden wel aangetroffen.
Avifauna
Uit bestaande informatiebronnen (Vermeersch et al., 2004) kan worden afgeleid dat het
onderzoeksgebied behoort tot een uurhok waar volgende soorten werden vastgesteld:
Canadese gans, Nijlgans, Wilde eend, Zomertaling, Slobeend, Kuifeend, Sperwer,
Buizerd, Torenvalk, Patrijs, Kwartel, Fazant, Waterhoen, Kievit, Holenduif, Houtduif,
Turkse tortel, Zomertortel, Halsbandparkiet, Steenuil, Ransuil, Gierzwaluw, Groene
specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw,
Huiszwaluw, Graspieper, Gele kwikstaart, Grote gele kwikstaart, Witte kwikstaart,
Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Zwarte roodstaart, Merel, Zanglijster, Grote lijster,
Bosrietzanger, Kleine karekiet, Spotvogel, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop,
Tjiftjaf, Goudhaan, Grauwe vliegenvanger, Staartmees, Matkop, Pimpelmees, Koolmees,
Boomkruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink,
Groenling, Putter, Kneu, Geelgors en Grauwe gors. Dit betekent niet dat deze soorten
voorkomen in het eigenlijke onderzoeksgebied.
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Natuurpunt Asse maakt tevens melding van Keep, Sijs, Goudvink, Appelvink, Boomvalk,
Bosuil, Koekoek en Blauwe reiger in het natuurgebied Ijzenbeekbos.
Op basis van de verzamelde informatie kunnen we stellen dat voor vogels het
onderzoeksgebied een eerder matige waarde heeft.
Zoogdieren
Uit bestaande informatiebronnen (Verkem et al., 2003) kan worden afgeleid dat het
onderzoeksgebied behoort tot een uurhok waar volgende soorten werden vastgesteld:
Bosspitsmuis, Huisspitsmuis, Veldspitsmuis, Mol, Egel, Gewone dwergvleermuis,
Bosmuis, Huismuis, Bruine rat, Rosse woelmuis, Veldmuis, Muskusrat, Eikelmuis, Haas,
Wild konijn, Wezel, Bunzing, Steenmarter en Vos. Dit betekent niet dat deze soorten
voorkomen in het eigenlijke onderzoeksgebied, wel dat ze aanwezig zijn in de buurt van
het onderzoeksgebied.
Volgens Natuurpunt Asse komt er tevens Ree voor in de buurt van het onderzoeksgebied.
Op basis van de verzamelde informatie kan worden gesteld dat voor zoogdieren het
onderzoeksgebied een eerder beperkte waarde heeft.
Amfibieën en Reptielen
Vitseroelstraat, ten oosten van het onderzoeksgebied was de straat wel afgezet (februari
2011) in het kader van de paddentrek. Volgens Bauwens en Claus (1996) kunnen
volgende soorten in de buurt aangetroffen worden: Vinpootsalamander, Kleine
watersalamander, Gewone pad en Bruine Kikker. Recentere gegevens van de Hylawerkgroep maken melding van dezelfde soorten.
Volgens de lokale afdeling van Natuurpunt werd in de omgeving ook nog
Alpenwatersalamander, groene kikker en Vuursalamander waargenomen en werd er
tevens Vroedmeesterpad gehoord.
Op basis van de verzamelde informatie kan worden gesteld dat voor de amfibieën het
onderzoeksgebied een matige waarde heeft.
Vissen
Tijdens afvissingen in de 2de helft van de jaren ’90 werden er geen vissen aangetroffen op
de Steenvoordebeek, stroomafwaarts van het onderzoeksgebied.

11.4.1.3

BWK-typering (gebruikspercelen)
Binnen het onderzoeksgebied worden volgende BWK-types waargenomen:
Code

Verklaring

Waardering

bl

Akker op lemige bodem

m

bs

Akker op zandige bodem

m

hp

soortenarm permanent cultuurgrasland

m

hp+

soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van
halfnatuurlijke graslanden

w

hr

verruigd grasland

w

hrb

verruigd grasland met struik- of boomopslag

w

hx

zeer soortenarme, ingezaaide graslanden

m

kb (f, q, s)

bomenrij (met Beuk, Zomereik, Wilg)

w

kh

houtkant of oude heg

w

k(hr-)

Verruigde bermen, perceelsranden, …

mw

kj+

hoogstamboomgaard (goed ontwikkeld)

w
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Code

Verklaring

Waardering

lhb

populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of
wilgenondergroei

w

n

loofhoutaanplant (exclusief populierenaanplant; inclusief
jonge aanplanten)

w

pa

naaldhoutaanplant zonder ondergroei

w

spoor

spoorweg

m

sz

struweelopslag van allerlei aard

w

ua

halfopen of open bebouwing met beplanting

m

ui

industriële bebouwing, fabriek

m

uu

volledig verharde oppervlakte (parking)

m

weg

weg

m

Het overgrote deel van de oppervlakte binnen het onderzoeksgebied wordt als biologisch
minder waardevol beschouwd. Biologisch zeer waardevolle percelen zijn niet aanwezig
binnen het onderzoeksgebied. Juist buiten het onderzoeksgebied in de vallei van de
Nieuwe Molenbeek zijn er wel enkele biologisch zeer waardevolle vegetaties aanwezig,
met name onder de vorm van natte ruigtes en bossen. Ook ten noorden van het
onderzoeksgebied komen verschillende biologisch zeer waardevolle eikenbossen voor.
Biologisch waardevolle elementen binnen het onderzoeksgebied worden voornamelijk
gevormd door soortenrijke, al dan niet verruigde graslanden, struweel, bomenrijen en
houtkanten.

11.4.1.4

Ecosysteemniveau
Binnen het onderzoeksgebied is er weinig sprake van een ecosysteem. De natuurwaarden
binnen het onderzoeksgebied zijn immers uiterst beperkt en sterk versnipperd. Op iets
grotere schaal kan gesteld worden dat het gebied deel uitmaakt van het vallei-ecosysteem
van de Nieuwe Molenbeek/ Bellebeek, een zijloop van de Dender. De natuurwaarden in
het systeem van de Nieuwe Molenbeek zijn momenteel nog bijna uitsluitend terug te
vinden in de smalle valleigebied onmiddellijk grenzend aan de waterlopen.

11.4.2

Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten
Het INBO heeft voor Vlaanderen ecosysteemkwetsbaarheidskaarten opgesteld die
aangeven welke de al dan niet kwetsbare gebieden zijn op vlak van fauna en flora ten
gevolge van verschillende verstoringsprocessen. De signaalkaarten voor ecotoopverlies,
verdroging, verzuring, vermesting, barrière, ontsnippering geven het volgende mee (bron
AGIV).
-

Het onderzoeksgebied en de ruimere omgeving is niet gevoelig
geluidsverstoring. Het gebied is immers gelegen vlak langsheen de E40.

-

Het onderzoeksgebied is niet tot weinig kwetsbaar voor verdroging. De valleigebieden
ten zuiden en zuidwesten van het gebied vertonen wel een hogere kwetsbaarheid..

-

Het onderzoeksgebied is niet tot weinig kwetsbaar voor eutrofiëring. Ook de omgeving
is in grote mate weinig kwetsbaar met uitzondering van een zeer beperkt aantal
percelen in de vallei van de Kleine Molenbeek.

-

Het onderzoeksgebied zelf is niet kwetsbaar voor ecotoopverlies. Kwetsbare ecotopen
situeren zich voornamelijk in de beekvalleien ten zuiden van het plangebied.

-

De N285 en de E40 inclusief op- en afrittencomplex vormen de grootste barrières in
de buurt van het onderzoeksgebied.
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-

11.4.3

Het onderzoeksgebied zelf is niet kwetsbaar voor verzuring. Een beperkt aantal
percelen in de buurt vertonen wel een hogere kwetsbaarheid. Het betreft met name
enkele percelen in beekvalleien en gedeelten van de bermen van de E40.

Natuurwaarden in de buurt van het onderzoeksgebied
Rondom het onderzoeksgebied situeren zich verschillende natuurkernen.
Op het volledige grondgebied van Ternat treft men een uitgebreid netwerk van
beekvalleien aan. Alle beken takken aan op het bekencomplex van de BellebeekMolenbeek-Steenvoortbeek dat in het noorden van de gemeente, oost-westwaarts door de
hoofdvallei van de gemeente Ternat stroomt. In het zuidelijke deel van de gemeente
snijden de beken noordwaarts georiënteerde valleien in het agrarisch plateaulandschap.
Plaatselijk vormen ze diep uitgesneden en asymmetrische zijdalen. Algemeen structureren
de beekdepressies een golvend en heuvelachtig landschap, waarin open leemkouters op
de plateaus en hellingen afwisselen. De alluviale vlakte van de BellebeekSteenvoordebeekvallei heeft een vrij gesloten landschap omwille van de
populierenaanplanten en de populierenrijen rond de weilanden. Binnen kunnen
verschillende vegetatietypes aangetroffen worden: akkers, soortenrijke tot soortenarme
graslanden, ruigten, moerasgebieden, valleibossen en eikenbossen. Ook ten noordoosten
van het plangebied, in de vallei van de Nieuwe Molenbeek, komen gelijkaardige
habitattypes voor (bron: Milieubeleidsplan Ternat).
Ten noorden van het onderzoeksgebied is het natuurgebied Ijzenbeekbos gelegen In dit
natuurgebied werden door Natuurpunt Asse volgende waarnemingen gedaan: Rode
kornoelje, Gelderse roos, Hazelaar, Vlier, Amerikaanse vogelkers, Boswilg, Zomereik,
Zwarte els, Gele dovenetel, Witte dovenetel, Echte koekoeksbloem, Gevlekte aronskelk,
St Janskruid, Dagkoekoeksbloem, Hop, Daslook (zeldzaam), Fluitekruid, Vogelmuur,
Klimop, Gewoon guichelheil, Moesdistel, Braam sp., Dauwbraam, Grote brandnetel,
Akkerdistel, Speerdistel, Kale jonker, Gewone Berenklauw, Kleefkruid, Geel nagelkruid,
Hondsdraf, Moerasspirea, Bosandoorn en Vogelwikke. Er werden tevens zwammen
geïnventariseerd. Waargenomen soorten zijn o.a. Wollige bundelzwam, Gewone
zwavelkop, Fluweelpootje, Peksteel, Fraai steelmycena, Fopzwam, Grote oranje
bekerzwam, Groot kalkschuim, Paarse korstzwam, Bleekbruin breeksteeltje, Takruitertje,
Geschubde inktzwam, Gewoon korthaarschijfje, Donsvoetje, Geweizwammetje,
Waaierbuisjeszwam, Kleine stinkzwam en Gele trilzwam.

11.5

Geplande toestand en effecten

11.5.1

Impact PRUP voor de uitbreiding van bedrijventerrein
De effecten die worden verwacht na implementatie van het PRUP worden hieronder
behandeld. In onderstaande Fauna-Flora-toelichting wordt per effectgroep ook
aangegeven of er al dan niet een relevant effect wordt verwacht en of dit effect (in
genoemde fase van de implementatie) positief dan wel negatief is.

11.5.1.1

Ecotoop- en biotoopverlies en –winst
Hierna volgt een overzicht van de voorkomende vegetatietypes en gerelateerde
waardering die in het onderzoeksgebied voorkomen en dit per scenario. De oppervlakten
in de tabellen geven een idee van de vegetatie die maximaal hypothetisch binnen het
onderzoeksgebied zou kunnen worden ingenomen. In realiteit zal deze oppervlakte met al
dan niet noemenswaardige vegetatie uiteraard niet volledig verdwijnen. Een gedeelte zal
bijvoorbeeld in buffer/groenzone komen te liggen of wordt niet aangesneden.
Legende: een verklaring van de codes is opgenomen onder §11.4.1.3.
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Scenario Essenestraat
eenheid
m
mw
w
wz
bl
468
bs
59839
hfc
hp
6791
84530
hp+
1029
hrb
2074
hx
13470
kb
12370
kbf
2936
kbs
54
kh
2251
khr978
kj+
4249
lhb
2077
n
8671
28297
pa
3482
spoor
1193
sz
5937
ua
20160
ui
574368
uu
7036
weg
7613
Eindtotaa
l
693874
94179
61820

w

644

644

totaal m²
468
59839
356
356
91321
1673
2074
13470
12370
2936
54
2251
978
4249
2077
36967
3482
1193
5937
20160
574368
7036
7613
356

850872

Scenario Vitseroel
eenheid
m
mw
w
wz
bl
45878
bs
28062
hfc
hp
4127
42129
hp+
42875
hr
14399
hrb
2074
hx
17121
kb
15427
kbf
2936
kbs
54
kh
2251
khr978
kj+
4249
lhb
2077
n
8671
28297
spoor
1193
sz
5937
ua
15739
ui
569094
uu
7036
weg
7613
Eindtotaa
698799
51777 117639

z

644

644
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45878
28062
356
356
46255
43519
14399
2074
17121
15427
2936
54
2251
978
4249
2077
36967
1193
5937
15739
569094
7036
7613
356 869216

182
oktober 2011

l
Scenario combinatie
eenheid
m
mw
w
wz
z
bl
4034
bs
52683
hfc
hp
6789
48709
hp+
36067
644
hrb
2074
hx
13470
kb
12545
kbf
2936
kbq
844
kbs
550
kh
4365
khr978
kj+
4249
lhb
2077
n
8671
28297
pa
3475
spoor
1193
sz
5937
ua
30180
ui
606922
uu
7036
weg
7613
Eindtotaa
l
732858
58357
99637
1488

totaal
4034
52683
356
356
55498
36711
2074
13470
12545
2936
844
550
4365
978
4249
2077
36967
3475
1193
5937
30180
606922
7036
7613
356

892697

Ter hoogte van de uitbreidingszone voor kleinschalige kantoorontwikkeling, ten noorden
van de spoorweg, worden er slechts beperkt negatieve effecten verwacht. Het weiland en
struweel langsheen het spoor hebben een eerder beperkte ecologische waarde. Daarnaast
ligt deze zone volledig ingesloten door het spoor, bebouwing en industrie waardoor de
relatie met belangrijke natuurwaarden in de omgeving ontbreekt. Langsheen de rand van
het weiland komen nog wel enkele goed ontwikkelde bomen(rijen) voor. Behoud van deze
bomen kan een meerwaarde bieden voor de avifauna en zorgt voor een buffering tussen
de kantoorzone en de bewoning.
Ter hoogte van het op- en afrittencomplex en langsheen de autosnelweg komt relatief veel
loofhoutaanplant voor. Deze hebben een zekere ecologische waarde, maar deze is al bij al
eerder beperkt Gezien het om aanplant gaat die volledig ingesloten wordt door wegen en
industrie, worden de effecten als eerder beperkt beoordeeld.
Binnen de uitbreidingszone voor lokale bedrijvigheid is de ecologische waarde eerder
beperkt. Enkel een goed ontwikkelde boomgaard, centraal in deze zone wordt als
biologisch waardevol beschouwd. Het verdwijnen van deze boomgaard wordt dan ook als
beperkt negatief beschouwd.
De verdere invulling van de bestaande bedrijvenzone Vitseroel brengt slechts beperkte
effecten met zich mee. De restruimte die hier nog aanwezig is, is beperkt in oppervlakte
en ecologische waarde. De natuurwaarden situeren zich hier in een beperkt aantal
bomenrijen, houtkanten en ruigtes. Het verdwijnen hiervan wordt als beperkt negatief
beschouwd. Verdere oppervlakte-inname in de vallei van de Nieuwe Molenbeek is zo goed
als onmogelijk, gezien de valleirand binnen het onderzoeksgebied reeds volledig
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ontwikkeld is. Toch is het noodzakelijk om er hierop te wijzen dan oppervlakte-inname in
het valleigebied vanuit ecologisch standpunt ten allen tijde vermeden dient te worden.
Bij de uitvoering van scenario 1 vindt de uitbreiding volledig plaats ten westen van de
N285. de biologische waarde van dit gebied is eerder beperkt. Het gebied heeft een open
agrarisch karakter. De inname van dit open buitengebied, met een relatief lage
ecologische waarde, wordt dan ook als beperkt negatief beschouwd.
Ook bij uitvoering van scenario 2 (uitbreiding Vitseroel) situeert de uitbreiding zich in open
buitengebied. Dit agrarisch gebied, op de flank van de Moretteberg vertoont een iets hoger
ecologische waarde. Het westelijk deel van deze uitbreidingszone wordt vooral
gekenmerkt door akkerland, meer naar het oosten neemt het aandeel aan soortenrijke
graslanden toe. In het oosten grenst de uitbreidingszone aan de vallei van de IJzenbeek.
Het verdwijnen van de soortenrijke graslanden en het open akkerland wordt hier als
beperkt tot matig negatief beoordeeld. Oppervlakte-inname ter hoogte van het
valleigebied wordt vanuit het ecosysteemniveau als negatief beschouwd.
Bij uitvoering van scenario 3 wordt zowel ten oosten als ten westen van de N285 een deel
van het open buitengebied ingenomen. De oppervlakte-inname ten westen van de N285
wordt als zeer beperkt negatief beoordeeld, gezien er hier zo goed als geen
natuurwaarden aanwezig zijn. Ten oosten van de N285 kent de uitbreidingszone een iets
hogere natuurwaarde. De zone wordt dan ook gekenmerkt door hellende soortenrijke
graslanden en enkele goed ontwikkelde bomenrijen. Het invullen van deze open ruimte
wordt dan ook als matig negatief beschouwd.

11.5.1.2

Versnippering / ontsnippering / barrière-effecten
In en in de buurt van het onderzoeksgebied komen reeds verschillende grote en minder
grote barrières voor. Met name de verschillende transportverbindingen vormen voor vele
organismen reeds onpasseerbare barrières.
Gezien de ingesloten ligging van de uitbreidingszone voor kleinschalige
kantoorontwikkeling wordt verwacht dat de invulling ervan geen significante
versnipperingseffecten met zich mee zal brengen. Ook bij de invulling van het op- en
afrittencomplex en bij de inbreiding binnen het bestaande bedrijventerrein Vitseroel
worden er om dezelfde redenen geen significant negatieve effecten verwacht.
De uitbreidingszone voor lokale bedrijvigheid sluit aan bij de huidige bedrijvigheid
langsheen de Essensestraat. Ook hier worden gezien de ligging geen significant negatieve
effecten verwacht.
Bij de uitvoering van scenario 1 wordt een relatief grote oppervlakte ten westen van de
N285 ingenomen. Gezien de ligging van deze zone, aansluitend aan de bestaande
industrie langsheen de E40 en naast de N285 wordt er door de invulling van deze zone
slechts een zeer beperkte versnippering verwacht.
Door uitvoering van scenario 2 wordt een deel van het buitengebied aansluitend ten
oosten van de huidige bedrijvenzone Vitseroel ingenomen. Ook dit gebied heeft een open
karakter waardoor er geen belangrijke migratieroutes aanwezig zijn. Doch wordt er, gezien
het gebied aansluit op enkele biologisch zeer waardevolle bossen en valleibiotopen, een
beperkt negatief effect verwacht.
De uitvoering van scenario 3 leidt tot ontwikkelingen langs weerszijde van de N285. Ten
westen ervan wordt er geen significante toename van de versnippering verwacht ten
gevolge van de uitvoering van het plan. Ook de zone ten oosten van de weg ligt reeds
relatief sterk ingesloten. Het verdwijnen van de bomenrijen en houtkanten in dit gebied
wordt wel als beperkt negatief beoordeeld vanuit het standpunt van versnippering van het
gebied.
In het zuidoosten grenst het onderzoeksgebied aan de vallei van de Nieuwe Molenbeek.
Deze beekvallei ligt hier reeds sterk ingeklemd tussen de industrie en de bebouwing
langsheen de Vitseroelstraat. Bij eventuele herlocalisatie van de bestaande industrie te
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Vitseroel dient een verdere inname van dit valleigebied dan ook vermeden te worden om
de natuurverbindingsfunctie ervan niet in gedrang te brengen. Ook langsheen de oostrand
grenst het onderzoeksgebied aan deze beekvallei. Ook hier zou een verdere penetratie
van de industriële activiteiten in het buitengebied een verhoogde versnippering met zich
mee kunnen brengen.

11.5.1.3

Bodemverstoring
Zoals aangetoond in de discipline bodem, is de bodem globaal weinig gevoelig tot
gevoelig voor verdichting in het onderzoeksgebied. Deze bodemseries komen voor op
onverharde zones binnen het bestaande bedrijventerrein en tevens over een grote
oppervlakte in de uitbreidingszone. In de zones waar harde infrastructuur wordt
aangebracht is de verdichting niet meer van belang voor het toekomstige bodemgebruik.
Daar waar er enkel betreding/stockage is en achteraf een groene invulling of onverharde
zone is gepland, zal het verdichtingseffect wel een rol kunnen spelen. Het zullen in de
eerste plaats de waardevolle vegetaties in de nattere valleigebieden langsheen de
oostzijde van het onderzoeksgebied zijn die een verhoogde gevoeligheid vertonen.
Verstoring van deze zones, door werfverkeer en stockage, wordt dan ook best zoveel
mogelijk vermeden.

11.5.1.4

Rustverstoring

11.5.1.4.1

Algemeen
Rustverstoring op fauna kan verschillende vormen aannemen. De voornaamste
verstoringsvormen zijn geluidshinder en visuele hinder. Visuele hinder kan nog verder
gespecificeerd worden als zijnde visuele hinder door menselijke activiteiten en lichthinder.
De uitbreiding van de industriële activiteiten zal allicht verstoring met zich meebrengen.
Elke activiteit zorgt immers voor geluidsproductie en visuele verstoring. De effecten van
de verschillende verstoringsvormen worden onderstaand per uitbreidingszone verder
toegelicht.

11.5.1.4.2

Geluidshinder
Hoge geluidsbelasting kan effecten hebben op dieren. Onderzoek hiernaar is vooral in
Nederland gedaan naar broedvogels (Reijnen, 1995). Hierbij werd onderscheid gemaakt
tussen bos- en weidevogels en werd er gekeken naar het voorkomen van broedvogels
(niet naar het broedresultaat). De belangrijkste conclusies daarbij zijn dat het voorkomen
van broedparen bij het merendeel van de vogelsoorten een correlatie vertoont met de
geluidsbelasting, waarbij weidevogels vanaf ca. 45 dB(A) en bosvogels vanaf ca. 42 dB(A)
minder vaak voorkomen dan bij lagere geluidbelastingen (Nijland & Dassen, 2002).
Er wordt verwacht dat de realisatie van kleinschalige kantoorontwikkelingen geen
significante geluidshinder zal veroorzaken.
Ook de ontwikkelingen ter hoogte van het op- en afrittencomplex en de invulling ter
hoogte van de bestaande industrie van Vitseroel zullen geen significante effecten
genereren, gezien het omgevingsgeluid hier al dusdanig beïnvloed wordt door het verkeer.
Alle uitbreidingen in de richting van het open buitengebied leiden mogelijk wel tot
negatieve effecten. Ten westen van de N285 worden er slechts beperkte effecten
verwacht gezien zeer waardevolle, faunistisch interessante, habitats hier in de nabijheid
van het onderzoeksgebied ontbreken. Ten oosten van het bestaande industriegebied en
de uitbreidingszone in scenario 2 bevindt zich het valleigebied van de Nieuwe Molenbeek.
Deze zone vertoont wel een hogere gevoeligheid. In de discipline geluid is op kaart
meegegeven dat deze oostelijke zone en de noordelijke uitbreidingszone nu ook reeds
gelegen is in de invloedssfeer van de geluidsimpact van de E40 en de Assesteenweg. Er
is tevens aangetoond dat er geen effect te verwachten valt op het omgevingsgeluid ten
gevolge een toename van wegverkeer (<1dB). Verder zal in het voorkeursscenario geen
mogelijkheid meer zijn om de bedrijvenzone Vitseroel uit te breiden naar het oosten toe
(scenario2). Voor de noordelijke uitbreidingszone worden er enkele milderende

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

185
oktober 2011

maatregelen ten behoeve van het geluidsklimaat naar voor geschoven. Rekening houdend
met vermelde kan worden verondersteld fauna noch flora aantoonbaar beïnvloed wordt
ten gevolge de uitbreiding van industrie.

11.5.1.4.3

Visuele hinder
Visuele hinder kan verhoogde randeffecten veroorzaken naar ecologisch waardevolle
gebieden grenzend aan het onderzoeksgebied.
Ter hoogte van de zone voor realisatie van kleinschalige kantoorontwikkelingen en het open afrittencomplex zijn er geen verstoringsgevoelige randzones aanwezig, hier worden
dan ook geen significant negatieve effecten verwacht.
Grenzend aan het bestaande industriegebied komen er verstoringsgevoelige zones voor:
met name langsheen de zuid- en oostrand, ter hoogte van het valleigebied van de Nieuwe
Molenbeek bevinden zich verschillende biologisch waardevolle percelen die mogelijk
verstoringsgevoelige soorten herbergen. Visuele hinder van bedrijvigheid binnen het
industriegebied, in de richting van deze zone wordt dan ook als negatief beschouwd.
Gezien de huidige inplanting van de bedrijven wordt hier niet direct bijkomende verstoring
verwacht. Naar de toekomst toe dient hier echter buffering te worden voorzien.
Alle drie de scenario’s behelzen uitbreiding naar het buitengebied toe en brengen dan ook
een zekere negatieve impact met zich mee. Er wordt geoordeeld dat, met name, bij de
uitvoering van scenario 2 (uitbreiding Vitseroel) er een relatief sterke impact verwacht kan
worden gezien de periferie van deze uitbreidingszone een biologisch waardevol karakter
kent en dus een verhoogde gevoeligheid vertoont.
Ter hoogte van de uitbreidingszone die bij scenario 1 ontwikkeld zal worden, wordt het
buitengebied gekenmerkt door een meer intensief agrarisch gebied, waardoor de impact
van verstoring hier minder groot geacht wordt.
De effecten, veroorzaakt door scenario 3 worden gelijkaardig beschouwd aan die van
scenario 1, al is het buitengebied ten noorden van de oostelijke uitbreidingszone iets
gevoeliger dan de zone ten westen van de steenweg.

11.5.1.4.4

Lichthinder
Lichthinder kan potentieel directe effecten hebben op fauna. Het kan voor barrières zorgen
en het broed- en foerageergedrag van de fauna beïnvloeden. Verschillende
vleermuissoorten zijn gevoelig aan lichthinder, andere soorten maken er dan weer gebruik
van om in de buurt van de lichtbronnen te foerageren. Licht kan storend werken op de
vliegroute of in het jachtgebied zelf.
De uitvoering van het plan maakt de uitbreiding van de industriële activiteiten binnen het
onderzoeksgebied mogelijk. Dit zal leiden tot een toename van de verlichtingsbronnen
binnen het onderzoeksgebied. Binnen het onderzoeksgebied zelf is het aantal
verstoringsgevoelige locaties eerder beperkt. Langsheen de randen bevinden zich wel
dergelijke gebieden:
-

Met name de beekvallei ten zuiden/oosten van de bestaande industriezone

-

De uitbreidingszone uit scenario 2 bevat verscheidene potentiële habitats voor
verstoringsgevoelige (zoog)dieren. Ook langsheen de noordoostrand (scenario 2)
vormt het buitengebied potentieel habitat voor verstoringsgevoelige soorten.

-

Langsheen de westrand (scenario 1 en 3) kent het buitengebied een intensiever
agrarisch karakter, waardoor het voorkomen van verstoringsgevoelige soorten hier
eerder beperkt zal zijn.

Bij het aanbrengen of de optimalisatie van verlichting zal er dan ook, vooral langsheen de
grenzen met het buitengebied, voldoende aandacht uit moeten gaan naar het beperken
van de effecten op de meest frequent gebruikte vliegroutes en foerageergebieden, om
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negatieve effecten te vermijden. Om deze effecten te milderen kan de aanbeveling
gedaan worden dat in de directe invloedssfeer van de gevoelige zone de lichtbronnen
beperkt moeten blijven in hoogte. Indien dit niet kan op de bedrijfspercelen zelf moeten
afschermende maatregelen genomen worden. Dit kan door de plaatsing van de verlichting
oordeelkundig te benaderen en lampen te gebruiken die de uitstraling van licht naar de
omgeving en daardoor tevens de verstoring sterk beperken. Dit is een aandachtspunt voor
de vergunningverlening.
Indien er geopteerd wordt om bijkomende ontwikkelingen grenzend aan het valleigebied
van de Nieuwe Molenbeek toe te laten dient er een voldoende brede visuele buffer tussen
het industriegebied en de vallei voorzien te worden. Er wordt een buffer van minimaal 25
meter vooropgesteld.

11.5.1.5

Verdroging
Alhoewel het niet volledig duidelijk is of en waar er zal worden bemaald bij de verdere
ontwikkeling van het bedrijventerrein kunnen waardevolle zones die een
grondwaterstandsdaling ondergaan een verruigend en vegetatieverarmend effect
ondervinden. De stabiliteit van verschillende vegetatietypes kan immers gehypothekeerd
worden wanneer het onderliggende grondwater voor meerdere weken tot maanden
verlaagd wordt.
De ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid binnen het onderzoeksgebied kan tevens leiden
tot een permanente verdroging ten gevolge van grondwaterwinningen. Mogelijke effecten
hieromtrent zijn momenteel zeer moeilijk in te schatten aangezien de aard van de
bijkomende bedrijvigheid en dus ook hun waterbehoefte niet gekend zijn. Voor een
gedetailleerde beschrijving van de effecten op het grond- en oppervlaktewater wordt
verwezen naar de betreffende discipline.
Naar de vegetatie toe is het van belang aan te geven dat er geen kwel in het
onderzoeksgebied is en er dus geen een invloed op kwelafhankelijke vegetaties te
verwachten is. Langsheen de rand van het onderzoeksgebied, in de beekvallei van de
Nieuwe Molenbeek, zijn er wel verscheidene kwelafhankelijke vegetatietypes aanwezig.
Ook vanuit dit standpunt zal het dus noodzakelijk zijn het valleigebied van verdere
bebouwing te vrijwaren. Het aanbrengen van diep, aaneengesloten constructies langsheen
de randen van de vallei (in het oosten van de uitbreidingszone uit scenario 2) is af te
raden.
Het al dan niet beïnvloeden van kwelstromen ten zuiden van de E40 is, op basis van de
geologische configuratie uit Geologische kaarten en boringen uit DOV, niet met zekerheid
af te leiden. De basisinformatie geeft weer dat de kwel in de Steenvoordbeek
waarschijnlijk een regionale oorsprong heeft. Indien er toch sprake zou zijn van een lokale
kwelstroom in de Steenvoordbeek, dan zal de beïnvloeding ten gevolge verharding niet uit
te sluiten zijn (maar ten aanzien van het volledige voedingsgebied beperkt ingeschat).

11.5.1.6

Vermesting, eutrofiëring en verzuring via het water en via de lucht
Vermesting en verzuring van het milieu treden op wanneer er, voornamelijk door toedoen
van de mens, een toename optreedt van de vermestende en verzurende componenten in
het milieu. De verspreiding van deze componenten is mogelijk via afstromend
oppervlaktewater en via verspreiding doorheen de lucht.
Het onderzoeksgebied zelf is niet kwetsbaar voor vermesting of verzuring. Een beperkt
aantal percelen in de buurt vertoont wel een hogere kwetsbaarheid. Het betreft met name
enkele percelen in beekvalleien en gedeelten van de bermen van de E40. Ook de in de
buurt gelegen beschermde groengebieden vertonen een hoge gevoeligheid. Het afspoelen
van vervuild oppervlaktewater in de richting van de Nieuwe Molenbeekvallei dient dan ook
vermeden te worden. Inzake luchtdepositie staat het studiegebied voornamelijk onder
invloed van de uitstoot van op de E40. Emissies van bedrijven worden geregeld via de
milieuvergunning.
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11.5.2

Compenseren van het gerooide bos
In het kader van het Bosdecreet heeft de aanvrager van een vergunning tot ontbossen een
aantal verplichtingen, die op het volgende neerkomen:
-

wie voor de bouw van een gebouw bomen wil rooien, dient hiervoor een vergunning
aan te vragen

-

de ontbossingsvergunning wordt alleen toegestaan in woon- en industriegebieden

-

de gerooide bomen moeten op een of andere manier gecompenseerd worden.

Compenseren kan zowel financieel, als in natura, als door een combinatie van beiden.
Indien hetgeen overblijft na de rooiing niet meer als bos geïnterpreteerd kan worden, dan
wordt het hele perceel als te compenseren oppervlakte beschouwd. Alleen de eerste vijf
aren van de ontbossing zijn vrijgesteld van compensatieplicht.
Wie voor een financiële compensatie kiest, betaalt een bosbehoudsbijdrage van 1,98 euro
per m². Die bijdrage wordt naargelang het type bos wel met een differentiatiefactor
vermenigvuldigd.
-

Indien niet-inheems loofbos en/of naaldbos (d.i. bos met grondvlak dat uit 80 % nietinheems loofhout, naaldhout of een mengeling hiervan bestaat (bv.
populieraanplantingen + spontane bebossing van berk en wilg jonger dan 10 jaar))
dient te worden gecompenseerd, dan geldt een compensatiefactor x 1

-

Indien gemengd bos (d.i. bos waarvan grondvlak bestaat uit 20 tot 80 % inheems
loofhout) dient te worden gecompenseerd, dan geldt een compensatiefactor x 1,5

-

Indien inheems loofbos (d.i. bos waarvan grondvlak bestaat uit minstens 80% inheems
loofhout) dient te worden gecompenseerd, dan geldt een compensatiefactor x 2.

Ter hoogte van de uitbreidingszone voor kantoren komt in de oostelijke uithoek een
beperkte oppervlakte struweel met een relatief hoog aandeel aan spar voor. De
oppervlakte van dit perceel binnen het onderzoeksgebied bedraagt ca. 0,59 ha. Ter
hoogte van het op- en afrittencomplex komen er verscheidene aanplanten voor. Ter
hoogte van de zuidelijke lob wordt de aanplant gedomineerd door Ruwe berk, met
inmenging van Spar. De oppervlakte bedraagt ca. 1,25 ha. Ter hoogte van de noordelijke
lob, grenzend aan de op- en afrit bevindt zich een goed ontwikkelde aanplant van
voornamelijk Populier met een oppervlakte van ca. 0,34 ha. Daarnaast komt er tevens
een zeer jonge aanplant voor met een oppervlakte van ca. 0,87 ha. Deze heeft slechts
een zeer beperkte ecologische waarde. Binnen het bestaande industrieterrein komen ter
hoogte van de randzones verschillende aanplanten voor, met een gezamenlijke
oppervlakte van ca. 1,25 ha. Centraal in het gebied bevindt zich nog een kleine aanplant
met een oppervlakte van 0,2 ha. Ter hoogte van de uitbreidingszone, ten westen van de
Assesteenweg, die aangesneden wordt bij scenario 1 en 3, bevindt zich een sparrenbos
met een oppervlakte van 0,35 ha.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het bos dat bij een maximale
invulling van het onderzoeksgebied met infrastructuur (zijnde het worst case scenario en
niet het uiteindelijke plangebied) zal verdwijnen ter hoogte van het onderzoeksgebied. De
totale oppervlakte aan bos die mogelijk verdwijnt bedraagt ca. 4.85 ha. Compensatie
wordt momenteel niet expliciet voorzien binnen het plan, al zijn er hiervoor wel
mogelijkheden ter hoogte van eventuele bufferstroken rondom het industriegebied. Vanuit
het oogpunt van buffering kan reeds gesteld worden dat de aanplanten in de randzones
van het bestaande industrieterrein en zeker deze ter hoogte van de vallei van de Nieuwe
Molenbeek, bewaard dienen te worden. Op deze wijze zal er reeds 1,25 ha minder bos
moeten verdwijnen.

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

188
oktober 2011

Huidige bos

oppervlakte

Compensatiefactor

Te compenseren
oppervlakte

sz ter hoogte van kantoorzone

0,59

1,5

0,885

n ter hoogte van op- en
afrittencomplex (zuid)

1,25

2

2,5

n ter hoogte van op- en
afrittencomplex (noord)

1,21

1,5* (jonge aanplant,
afgescheiden, minder
waardevol dan andere
n)
1,815

n langs rand bestaande industrie

1,04

2

2,08

lhb langs rand bestaande industrie

0,21

1

0,21

n centraal in bestaande industrie

0,2

2

0,4

pa ter hoogte van oostelijke
uitbreidingszone

0,35

1

0,35

totaal

4,85

8,24

Legende: een verklaring van de codes is opgenomen onder §11.4.1.3.

11.5.3

Natura 2000, VEN en Natuurreservaten
Ten zuiden van de E40, aangrenzend aan de Assesteenweg ligt VEN (GEN) nr. 518
“Vallei van de Bellebeek”. Dit gebied is tevens aangeduide in het kader van de
habitatrichtlijn namelijk als de SBZ-H BE2300007: “Bossen van de Vlaamse Ardennen en
andere Zuidvlaamse bossen”. De afbakening van beide gebieden komt in grote mate
overeen. Binnen het VEN en de SBZ-H is het erkend natuurreservaat Steenvoorde
gelegen Dit momenteel nog kleine reservaat met een oppervlakte van 1 ha en 44 are is in
beheer van Natuurpunt.

Er worden geen rechtstreekse effecten verwacht ten opzichte van deze beschermde
gebieden. De onderzoeksgebieden bevinden zich allemaal op een zekere afstand van de
beschermde gebieden en worden ervan gescheiden door reeds bestaande industriezones,
woonzones en wegen. Een toename van de verstoringsdruk op de beschermde gebieden
door de uitvoering van het plan wordt niet verwacht. Eutrofiëring en/of verzuring ten
gevolge van de uitvoering van het plan is op planniveau niet volledig uit te sluiten. Er
wordt echter verwacht dat, mits het respecteren van de nodige milderende maatregelen en
de bijzondere voorwaarden en controle tijdens de vergunningsfase, mogelijke effecten
sterk beperkt kunnen worden, waardoor er geen significant negatieve effecten ten opzichte
van de beschermde gebieden verwacht worden.
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11.5.4

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s
Autonome ontwikkeling/nulalternatief
Het nulalternatief is het scenario van de ontwikkeling van het gebied bij het uitblijven van
het planningsinitiatief, maar het verder invullen van de bestemmingsvoorschriften (= quasi
de autonome evolutie).
De percelen binnen het bestaande bedrijventerrein die nog niet ingevuld zijn, kunnen bij
autonome ontwikkeling eveneens ingevuld worden. Sowieso zijn hier dus, zei het
beperkte, effecten ten opzichte van fauna en flora te verwachten. De impact is gelijkaardig
aan de beschreven effecten t.o.v. de referentiesituatie. De effecten worden in principe
ondervangen door de geldende regelgeving.
In de uitbreidingszone zullen bij autonome ontwikkeling de effecten zoals hierboven
beschreven beperkter of afwezig zijn. Het gebied is immers grotendeels in
landbouwgebruik en blijft dan zijn agrarische functie behouden. Habitatinname wordt
hierdoor in grote mate vermeden. Doordat er geen inname van het buitengebied optreedt,
zullen ook effecten zoals versnippering, verdroging/vernatting, verstoring, verzuring en
eutrofiëring beperkter zijn.
Cumulatieve effecten van andere ruimtelijke ontwikkelingen
Niet relevant.
De onderzoeksgebieden interfereren niet met aangeduide natuurverbindingsgebieden
(natte of droge sfeer) door de provincie.
Cumulatieve effecten van de consolidatie van de handel in Ternat (zie tevens
respectievelijk MER).
De consolidatie van handel in Ternat kan plaatselijk gepaard gaan met het aanleggen van
verharding, en vergraving ten gevolge een mogelijke ‘verschuiving’ van de handel op het
terrein (ten behoeve van het nastreven van kwaliteitsverbetering en betere interne
organisatie). De invloedssfeer van de effecten is beperkt en zal ook hier voornamelijk
lokaal zijn ter hoogte van de werken/gebouwen. Cumulatieve wederzijdse effecten op
fauna en flora worden er niet verwacht.

11.6

Leemten
Aangezien het hier een plan-MER betreft, heeft dit tot gevolg dat het niet mogelijk is (ook
niet opportuun binnen een plan-MER) om alle milieueffecten in detail te kunnen
beoordelen. Het ontbreekt immers aan specifieke kwantitatieve gegevens en er dient te
worden uitgegaan van ‘aannames’, o.m. oppervlakte verharding, verwijderen alle
aanwezige vegetatie, uitstoot milieuverontreinigende stoffen,…. Verder zijn ook de exacte
bedrijfsactiviteiten/bijkomende functies nog niet gekend.
De beschikbare gegevens inzake fauna en flora zijn voornamelijk gebaseerd op literaire
gegevens. Uitgebreide inventarisaties voor de verschillende soortgroepen werden niet
uitgevoerd. Deze literaire gegevens dekken veelal een grotere schaal en zijn dus niet
volledig specifiek voor het onderzoeksgebied op zich. De gegevens verkregen tijdens het
terreinbezoek vertegenwoordigen slechts een momentopname en kunnen een beperkt
beeld van de realiteit geven. Toch werden deze gegevens voldoende uitgebreid geacht
om een onderbouwde beoordeling voor het plan op te maken.
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11.7

Conclusie, milderende maatregelen en evaluatie

11.7.1

Conclusie
De uitvoering van het plan kan een impact hebben op de aanwezige natuurwaarden in en
in de buurt van de onderzoeksgebieden ten gevolge van de uitbreiding van de industriële
activiteiten.
Biologisch zeer waardevolle biotopen ontbreken binnen de onderzoeksgebieden en ook
het voorkomen van biologisch waardevolle percelen is veelal beperkt. De oppervlakteinname wordt voor de meeste zones als beperkt negatief beschouwd. Enkel de
oppervlakte-inname ten noorden van het huidige industrieterrein, bij uitvoering van
scenario 2 en 3 wordt als matig negatief beoordeeld.
Wat bodemverstoring betreft worden er slechts uiterst beperkte en weinig significante
effecten verwacht.
Rustverstoring treedt voornamelijk op in de zones grenzend aan het buitengebied. De
meest negatieve effecten zijn te verwachten ter hoogte van de oostelijke grens van het
bestaande bedrijventerrein en ter hoogte van de noordoostelijke uitbreidingszone, die
aangesneden zal worden bij de uitvoering van scenario 2.
Ten gevolge van effecten op de waterhuishouding worden er niet onmiddellijk sterk
negatieve effecten verwacht vanuit de discipline fauna en flora. Hierbij zal het wel van
belang zijn om effecten ten opzichte van de vallei van de Nieuwe Molenbeek zoveel
mogelijk te vermijden, door het valleigebied van verdere inname te vrijwaren en diepe,
aaneengesloten constructies ter hoogte van de randen van de vallei zoveel mogelijk te
vermijden (scenario 2). Wat vervuilingseffecten betreft wordt er tevens slechts een zeer
beperkte impact verwacht indien alle van belang zijnde milieuregelgevingen
gerespecteerd worden. Door het voorzien van de nodige milderende maatregelen en de
randvoorwaarden opgelegd door de vergunningverlener, worden er geen significant
negatieve effecten verwacht.
De voorkeur vanuit de discipline fauna en flora gaat uit naar de uitvoering van scenario 1.
Scenario 2 heeft de grootste milieu-impact ten opzichte van de aanwezige fauna en flora.
Scenario 3 wordt als intermediair beschouwd, maar vertoont wel het sterkste rechtstreekse
ecotoopverlies ter hoogte van de noordelijke uitbreidingszone.

11.7.2

Milderende maatregelen
Maatregelen – niveau PRUP
De voorkeur vanuit de discipline fauna en flora gaat uit naar de uitvoering van scenario 1
(Essenestraat).
Volgende maatregelen om de impact op fauna en flora te beperken kunnen worden
opgenomen in het PRUP:
-

Vrijwaren van de vallei van de Nieuwe Molenbeek. Deze vallei dient conform het GRS
ontwikkelt te worden als een natuurverbindingsgebied. Industriële uitbreiding in het
valleigebied is hier dan ook niet mee te verzoenen.

-

Voorzien van een degelijke bufferzone, met een minimale breedte van 15 m, op de
locaties waar het onderzoeksgebied grenst aan het buitengebied. Voornamelijk in de
randzone langsheen de vallei van de Nieuwe Molenbeek en langsheen de oostelijke
uitbreidingszone (scenario 2) is voldoende buffering noodzakelijk om geluids- en
visuele verstoring te beperken. Bij de aanleg van groenbuffers moet er zoveel
mogelijk gebruik gemaakt worden van autochtone soorten. De buffers bevatten zowel
een boom- als struiklaag om een visueel scherm te vormen tussen het
onderzoeksgebied en het buitengebied.
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-

Maximaal behoud van kleine landschapselementen (zie BWK). Ook deze dragen bij
tot de doorlaatbaarheid van het gebied voor verschillende diersoorten.

-

Bij het verwijderen van delen van bomenrijen of andere groene lijnvormige elementen
dient bij de stedenbouwkundige vergunning een motivatie te worden gevoegd over de
noodzaak ervan en dienen elementen te worden aangebracht die garanderen dat de
link tussen ecologische waardevollere zones niet verloren gaat. Het behouden en
creëren van verbindingen tussen de groenzones binnen en in de buurt van het
onderzoeksgebied via groenschermen in buffers is immers essentieel.

-

De PRUP’s nemen algemene bepalingen op rond het oordeelkundig plaatsen van
verlichting. Bovendien wordt de verlichting, die in de richting van de vallei van de
Nieuwe Molenbeek schijnt ’s nachts gedoofd.

Maatregelen – niveau project en vergunningsaanvraag
Volgende maatregelen dienen in een latere fase genomen en geëvalueerd worden:
-

Ecologisch beheer van de bufferstroken

-

overwegen van ontwikkeling van spontane natuur op restgronden, promotie van het
gebruik van natuurlijke elementen.

-

Tijdens de vergunningsfase kan de vergunningverlener nog bijzondere voorwaarden
opleggen indien nodig. Bovendien dient de bevoegde overheid voldoende alert te zijn
bij het verlenen van vergunningen voor verharding en infrastructuur,
grondwaterwinningsaanvragen, e.d.

-

Naleving en strenge controle op de uitstoot van verzurende en eutrofiërende stoffen
door de bedrijven om negatieve effecten in het buitengebied te vermijden.
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12

Landschap,
bouwkundig
erfgoed
en
archeologie:
bestaande
toestand,
effectbeoordeling en maatregelen
Zoals eerder in dit MER toegelicht is het integratiespoor m.e.r. - PRUP volop ingezet:
tijdens de periode van de opmaak van het MER, is er reeds een bijstelling gebeurd aan de
plandoelstellingen zoals vooropgesteld in de nota voor publieke consultatie.
Dit resulteert in een eerste en een tweede fase binnen het milieueffectenonderzoek (zie
§3.7 en §3.8.
De beoordeling van de milieueffecten binnen de discipline landschap is gebaseerd op de
planinformatie van de voorgenomen activiteit zoals opgenomen in de nota voor publieke
consultatie (eerste fase).

12.1

Afbakening studiegebied
Het studiegebied voor de discipline betreft het onderzoeksgebied (vnl. m.b.t. wijziging
landschappelijke structuren) verruimd met de omgeving waarin de ontwikkeling waar te
nemen valt in het landschap. Ook perceptieve kenmerken / visuele beleving speelt hierin
een rol.

12.2

Juridische en beleidsmatige context
Naast de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden uit hoofdstuk 4 zijn van
toepassing:
-

Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg (en wijzigingen) en decreet
tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten.

-

Decreet erfgoedlandschappen (13/02/2004).

-

Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium
(en wijzigingen).

-

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van
30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium (en
wijzigingen)

Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch
Patrimonium zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische
monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor
beschadiging en vernieling te behoeden.
Het decreet houdende maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen van 13 februari
2004 voegt een nieuw hoofdstuk toe aan het decreet van 16 april 1996 betreffende de
landschapszorg en betekent een belangrijke stap naar een vernieuwd landschapsbeleid.
Een tweede spoor m.b.t. het beschermen van de landschappen wordt mogelijk. Naast de
klassieke bescherming als landschap kunnen erfgoedlandschappen aangeduid worden in
ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Erfgoedlandschappen zijn gebaseerd op ankerplaatsen, de meest waardevolle
landschappen van Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende erfgoedelementen
(naast landschappelijke ook monumentale of archeologische) voorkomt. De ankerplaatsen
werden geïnventariseerd in de landschapsatlas.
De aanduiding van ankerplaatsen gebeurt in 2 stappen: een voorlopige en een definitieve
aanduiding. Na de definitieve aanduiding geldt voor de administratieve overheden de
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zorgplicht (art. 26 en art. 29 van het decreet van 16 april 1996 betreffende
landschapszorg).

Aanduiding van de ankerplaatsen heeft tot doel de landschappelijke waarden en
landschappelijke kenmerken van deze landschappen mee te laten spelen in het
afwegingskader bij het opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen die geheel of
gedeeltelijk in ankerplaatsen gelegen zijn. Bij de opmaak van een dergelijk RUP, worden
de landschapswaarden en –kenmerken doorvertaald in stedenbouwkundige voorschriften.
Vanaf de opname in de ruimtelijke uitvoeringsplannen worden de ankerplaatsen
erfgoedlandschappen genoemd. (bron: www.onroerenderfgoed.be).

Daarnaast dient gehandeld te worden volgens het verdrag van Malta, zoals uitgelegd in de
tabel met juridische en beleidsmatige randvoorwaarden in hoofdstuk 4.

12.3

Methodologie
De ingrepen die de landschappelijke situatie veranderen bestaan in essentie uit het
toevoegen van nieuwe elementen en het wijzigen of verwijderen van bestaande
elementen. Het wijzigen van elementen wordt onderverdeeld in wijzigingen met betrekking
tot de toestand en functie enerzijds en het voorkomen of uitzicht anderzijds.
De verschillende mogelijke effecten zijn gegroepeerd volgens de verschillende
invalshoeken van de discipline (landschap, erfgoed en perceptie).
Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie kunnen nooit volledig uit kwantitatieve grootheden bestaan door de
complexiteit en het holistisch karakter van het studieobject. De beoordeling in de
verschillende effectengroepen zal daarom enerzijds steunen op objectieve criteriawaarden
en anderzijds steunen op onderzoek met betrekking tot invloed op omgevingsfactoren,
perceptie en gedrag.
Het landschapsbeeld wordt geïllustreerd aan de hand van fotomateriaal. De geplande
gebouwen, bufferzones, … kunnen een invloed uitoefenen op de transparantiegraad en de
kijkafstand van het omliggende landschap.
De te verwachten effecten op de intrinsieke waarde van het landschap, zowel binnen als
buiten de plan/onderzoeksgebieden, als gevolg van de voorgenomen activiteit wordt
onderzocht. Hieruit zal blijken of de voorziene wijzigingen al dan niet verenigbaar zijn met
de landschappelijke waarde van het gebied.
De beoordeling van de significantie gebeurt o.b.v. volgende onderverdeling:
-

Sterk significant: Verlies van landschapselementen, beïnvloeding van de integriteit op
het vlak van samenhang, structuur en functie op een dergelijke schaal dat het
potentieel voor het behoud/onderhoud van de karakteristieke landschapselementen
verloren gaat.

-

Matig significant: Effecten op landschapselementen, beïnvloeding van de integriteit op
het vlak van samenhang, structuur en functie op een dergelijke schaal dat het
potentieel voor het behoud/onderhoud van de karakteristieke landschapselementen
aangetast of ondermijnd wordt.
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-

Beperkt significant: effecten op landschapselementen, beïnvloeding van de integriteit
op het vlak van samenhang, structuur en functie op een dergelijke schaal dat het
potentieel voor het behoud/onderhoud van de karakteristieke landschapselementen
verminderd wordt.

Tabel 12-1
Beoordelingscriteria en significantiekader voor de milieudiscipline ‘landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie’
Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Landschap
(structuur- en
relaties)

Mate van verdwijnen of verstoren
van waardevolle reliëfs- en
hydrografische structuren
(geomorfologische structuren en
antropogene)

Desktop-analyse

Kwalitatieve bespreking o.b.v. expert judgement.

Wijziging van de
geomorfologische elementen

Vergelijking van de huidige
Kwalitatieve bespreking o.b.v. expert judgement
geomorfologische en historischgeografische elementen en
eenheden met deze na uitvoering
van het plan

Abiotische
verstoring

Erfgoedwaarde
Invloed op
landschap

Wijziging van historisch
geografische structuren;
Aantasting kleine
landschapselementen,…

Erfgoedwaarde
Invloed op
archeologie

Potentieel verlies archeologisch
erfgoed t.g.v. graven

Perceptieve
kenmerken

Visuele impact/belevingswaarde
(wijziging in landschapsbeleving)

Aandeel in bodemverstoring en
archeologische kwetsbaarheid

visuele barrièrevorming

Wijzigingen of verwijderen van
Een effect is significant wanneer een waardevolle
microreliëf. Mate van waardevolle landschapsstructuur positief of negatief wordt beïnvloedt.
structuren met overlay van
gebiedsvreemde infrastructuur,
waardevolle
landschapselementen. Mate van
impact op waterlopen, afgraven
taluds, aanleggen of wijzigen van
bermen, enz.

Kwalitatieve bespreking o.b.v.
(historisch) kaartmateriaal en
luchtfoto’s,…: inventarisatie KLE,
…
GIS-analyse, Oppervlakte van de Kwalitatieve bespreking o.b.v. expert judgement
bodemverstoring rekening
Effecten kunnen significant zijn wanneer archeologisch erfgoed
houdend met de potentiële
verloren gaat.
aanwezigheid van
archeologische vondsten o.b.v.
landschapsatlas, vooronderzoek,
advies adviesinstanties
toename/afname van de interne
ruimtelijke kwaliteit.
Beschrijvend, zonder diepgang in
architecturale kwaliteit en
omgevingsaanleg.

Kwalitatieve bespreking o.b.v. expert judgement
Een effect is significant wanneer omwonenden, recreanten
nadrukkelijke hinder kunnen ondervinden wanneer waardevolle
zichten veranderen of wanneer niet waardevolle zichten wijzigen in
waardevolle zichten.

12.4

Bestaande situatie

12.4.1

Landschappelijke structuur en erfgoedwaarde
De landschappelijke componenten zijn ondermeer weergegeven op Kaart 9 en Kaart 10.

12.4.1.1

Globale structuur
Het onderzoeksgebied ligt niet in een afgebakend traditioneel landschap.
Het onderzoeksgebied gaat over twee onderscheiden zones die onafhankelijk van elkaar
staan.
De Slaapadviseur ligt langs de bebouwde Assesteenweg. De achterzijde kijkt uit op het
open landelijk en licht glooiend agrarisch landschap. De bestaande handelszone op
bedrijvenzone Vitseroel is afgescheiden van de omgeving. Ten zuidoosten van de
onderzoekszone loopt de vallei van de Nieuwe Molenbeek met hoge landschapswaarde.
Langs de bestaande bedrijvenzone Vitseroel loopt de vallei van de WaalborreIjssenbeek/Nieuwe Molenbeek met hoge landschapswaarde. Ook het aansluitend
agrarisch gebied (uitbreidingszone Vitseroel) heeft een hoge landschapswaarde en -
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beleving. Verder situeren zich ook natuurwaarden ter hoogte van het op- en
afrittencomplex en in de valleien van de Steenvoord- en Keurebeek. Het domein ‘De
Morette’ is beschermd als landschap. De valleigebieden van de Steenvoordbeek en
Nieuwe Molenbeek hebben eveneens landschappelijke waarde. Ten noordoosten van het
plangebied vertoont de open ruimte nog sporen van het vroegere ‘Ternath Bosch’ dat zich
vanaf de Vitseroelstraat uitstrekte in oostelijke richting. Het gebied vormt een verweving
van bos, weiden en solitaire bomen en heeft een hoge landschappelijke waarde.

12.4.1.2

Relicten en historiek
Relicten zijn landschapselementen die nog duidelijk verwijzen naar of getuige zijn van de
traditionele kenmerken van het landschap. Er is een ‘Atlas van de relicten van traditionele
landschappen’ opgesteld voor Vlaanderen.

Volgens de landschapsatlas is een uitgestrekte zone ten noorden van de bestaande
bedrijvenzone Ternat aangeduid als relictzone ‘Houwijk - Hoogpoort - Vrijberg - Nieuwe
Molenbeek – Keerlemeers’.
Wetenschappelijke waarde:
-

De relictzone is groter dan het alluvium van de bovenloop van Bellebeek, het omvat
tevens de Noordelijke hellingsflanken en de noordelijke zijriviertjes van de Bellebeek.
Travertijnafzettingen met kalkrijke bronnen. Er bevinden zich nog een aantal oude
hoogstammige boomgaarden. Archeologische vindplaats van oud kerkhof.

Historische waarde:
-

Morettekasteel: De bossen dateren van voor Ferraris, pas daarna werd er een hoeve
gebouwd die naderhand werd omgebouwd tot een kasteel. Het kasteel en haar
omgeving wijzigde nagenoeg niet sinds begin 1900. Op de heuvel zou een klein fort
gestaan hebben rond 276 A.C.

-

Nieuwe Molenbeek - Ijsbeek: De perceelsvormen zijn weinig gewijzigd t.o.v. Ferraris.,
wel werd tussen Van der Maelen en begin 1900 een deel van de bossen omgezet in
weiland. De dreven zijn grotendeels behouden, ook de 2 kastelen met hun omgeving
zijn weinig gewijzigd. De omgeving van het Nieuwermolenkasteel werd sinds Ferraris
stilaan bebost, tot over 50 jaar werden er akkers en weiland omgezet in bos. In de
vallei van de Nieuwe Molenbeek - Molenbeek en Strijhout dateren de bossen van voor
Ferraris. De drogere tussenliggende flanken verloren na Ferraris snel hun
perceelsrandbegroeiingen waardoor het landschap her en der opengebroken werd.
Recent werden hier boomgaarden aangeplant waardoor het landschap terug deels
gesloten werd.

Verstoring:
-

De autosnelweg Brussel - Oostende

Esthetische waarde:
-

De omgeving van de Ijsbeek heeft een half open landschap bestaande uit bossen,
holle wegen, bomenrijen en dreven, 2 kastelen en een watermolen op de versneden
noordelijke heuvelflank van de Bellebeekvallei dat samen met de vallei van de
Nieuwe Molenbeek één geheel vormt. Men kan hier en daar nog een hopveld
opmerken. Vanop deze noordelijke hellingen van de Bellebeek heeft men een mooi
zicht over het Pajottenland.

Sociaal-culturele waarde:
-

De Bosjes tussen de kouters deden tot 50 jaar geleden dienst als geriefhoutbosjes.

Herkenbaarheid: 2; Samenhang: 3; Gaafheid: 2
Evaluatiescore 2: middel : het omschreven criterium is nog duidelijk aanwezig.
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Evaluatiescore 3: hoog : het omschreven criterium is nog heel duidelijk aanwezig.
Beleidswenselijkheden:
-

Stimuleren van de aanplanting van hoogstamboomgaarden en heraanleg van
perceelsrandbegroeiing op de plaatsen waar ze tot 100 jaar terug ook voorkwam.
Vrijwaren van industriële inplantingen en lintbebouwing

Zowel een zone ten westen, noorden als ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein is
ingekleurd als ankerplaats ‘Vrijhoutbos en Moretteberg’.
Historische en esthetische waarde: i.v.m. kasteel Nieuwermolen (niet relevant voor het
studiegebied)
Historische waarde:
-

Deze ankerplaats is gelegen ten zuiden van Asse en wordt in het westen ter hoogte
van de Moretteberg begrensd door de weg Asse-Edingen, in het zuiden grotendeels
door de autosnelweg E40 Brussel-Gent en in het oosten door de spoorlijn BrusselDendermonde en de gehuchten Boterberg en Bekkerzeel. Centraal ligt het domein van
het kasteel Nieuwermolen. Verdere uitleg kasteel is niet relevant voor het
onderzoeksgebied. Naast de eerder vermelde Nieuwermolenbeek en de Molenbeek,
stromen er ook nog de Waalborrebeek en de IJzenbeek. Niet alleen in de omgeving
van de kastelen, maar ook in de vallei- en brongebieden komen grote bospercelen
voor, afgewisseld met akkers. Perceelsrandbegroeiing komt nog sporadisch voor.
Vooral de omgeving van de Moretteberg telt talrijke kapelletjes. Een aantal holle
wegen, houtkanten en taluds kenmerken het landschap.

Opmerkingen_knelpunten: geen binnen het studiegebied

Daarnaast zijn de steenweg en de waterlopen aangeduid als lijnrelict.
Romeinse steenweg Bavay-Asse
Wetenschappelijke waarde:
-

Rondom de heerweg zijn tal van Romeinse vondsten gedaan

Historische waarde:
-

Belangrijke Gallo-Romeinse heerweg.

Esthetische waarde:
-

Heel wat vergezichten langs heen deze heerweg

Herkenbaarheid: 0; Samenhang: 3; Gaafheid: 3
Evaluatiescore 0: niet te bepalen : door leemten in de kennis is de waarde van het
criterium niet te bepalen.
Evaluatiescore 3: hoog : het omschreven criterium is nog heel duidelijk aanwezig.

Kasteel de Morette is aangeduid als puntrelict.

12.4.1.3

Landschapsbescherming
Domein de Morette is beschermd als landschap (Besluit 1987-12-27; BS 1988-01-30). In
het besluit zijn verschillende verbodsbepalingen opgenomen voor de eigenaars van het
terrein. Er zijn geen bepalingen in opgenomen over de omgeving van de afgebakende
bescherming.

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

197
oktober 2011

12.4.1.4

Landschapskenmerkenkaart
Naast het historische aspect in de landschapszorg, zoals vermeld in de atlas van de
relicten, zijn tevens de structurerende landschapselementen zonder relictwaarde van
belang (bijvoorbeeld beekdalen, boscomplexen,…). De landschapskenmerkenkaart
(aanvullende inventaris van de ruimtelijke landschapskenmerken van bovenlokaal en
Vlaams belang, afd. Monumenten en landschappen, 2002) wordt hiervoor geraadpleegd.
Er wordt in de inventaris een onderscheid gemaakt tussen het fysische systeem, het
botanisch systeem en nederzettingengeografie.
In het studiegebied worden de volgende landschapskenmerken teruggevonden (zie Kaart
10).
botanische aard:
-

geen

nederzettingsgeografie:
-

wegen: E40

-

heerbaan Bavay-Asse

-

Kapel der Kruisborre

-

spoorweg

-

Kasteelpark en domein de Morette

-

industriezone

fysisch systeem:

12.4.1.5

-

waterlopen

-

steile hellingen tussen Laag- en Midden België

Archeologisch erfgoed
De Centrale Archeologische Inventaris van het Vlaams instituut voor Onroerend Erfgoed
(VIOE) is geraadpleegd.
-

De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende
archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch
erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis
van de Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of
afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van archeologische
sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te worden.” (bron: Centrale
Archeologische Inventaris, inventarisnr.)

De afwezigheid van archeologische informatie in het bronnenmateriaal is geen indicatie
voor de feitelijk aan-of afwezigheid van archeologische waarden. Dat er buiten
bovenvermelde vondsten geen vindplaatsen zijn wil echter niet noodzakelijk zeggen dat er
geen archeologische sporen aanwezig zijn. Deze zones werden echter nooit eerder
geprospecteerd.
In het studiegebied is de Assesteenweg / Edingsteenweg N285 opgenomen in de CAI,
meer bepaald als Steenstraat, antieke weg (Romeinse Tijd) Asse-Edingen: deel uitmakend
van de antieke weg Bavai-Asse. Ten oosten van de handelszone in het industrieterrein is
Hof Vitseroel (18de eeuw, hoeve) opgenomen in de inventaris.
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Figuur 12-1: Uittreksel uit de Centraal Archeologische Inventaris omgeving
onderzoeksgebied Ternat (ingekleurde zones=informatie opgenomen in de CAI)

12.4.1.6

van

het

Bouwkundig erfgoed
Er zijn geen beschermde monumenten gelegen binnen of in de omgeving van het
onderzoeksgebied. Hof Vitseroel (vierkantshoeve met gebouwen) in het studiegebied is
opgenomen in de inventaris voor bouwkundig erfgoed. Verder zijn ten noorden van het
onderzoeksgebied verschillende aspecten opgenomen in de lijst van bouwkundig erfgoed
meer bepaald: domein de Morette en verschillende kapels.

12.4.2

Perceptieve kenmerken en belevingswaarde
Visuele beleving wordt verder besproken onder mens in §0.

12.5

Geplande toestand en effecten

12.5.1

Landschappelijke structuur
Huidige industrieterrein
Verdichting binnen het huidige industrieterrein zal weliswaar de resterende onbebouwde
percelen innemen, maar nieuwe bedrijfsgebouwen zullen geïntegreerd worden in het
bestaande industrielandschap.
De effecten op de structuurkwaliteit van waterlopen zijn besproken onder discipline water:
“De Waalborre-Ijssenbeek en de Nieuwe Molenbeek – beiden met waardevolle
structuurkwaliteit - grenzen aan het huidige bedrijventerrein Vitseroel. Er worden geen
rechtstreekse effecten verwacht op de structuurkwaliteit van waterlopen. Het PRUP legt
momenteel geen specifieke voorschriften op rond oeverzones van waterlopen. Op het
bedrijventerrein is er echter plaatselijk gebouwd en verhard tot tegen of vlakbij deze
waterlopen en tevens in potentieel overstromingsgebied. Ten behoeve van de
bereikbaarheid van oeverzones, de bescherming van de waterkwaliteit en zelfreinigend
vermogen maar bovenal ten behoeve van het ontwikkelen van natuurlijke oeverzones aan
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waterlopen, dienen hiervoor voorschriften te worden voorzien binnen de huidige
bedrijvenzone.”
Er zijn milderende maatregelen ten behoeve van oeverontwikkeling voorgesteld. Deze
gelden eveneens voor de discipline landschap.

Hieronder wordt de verdere impact voor de uitbreidingszones besproken.
Rechtstreekse impact op het landschap en de landschapsstructuur worden voornamelijk
verwacht t.h.v. de potentiële uitbreidingszones.
De inname van de open ruimte binnen de uitbreidingszones wordt door de uitvoering van
dit plan mogelijk gemaakt.

De effecten van het verdwijnen van KLE en opgaande begroeiing zijn beoordeeld onder
discipline fauna en flora.
Ter hoogte van de uitbreidingszone voor kleinschalige kantoorontwikkeling (weiland en
struweel), ten noorden van de spoorweg, worden er slechts beperkt negatieve effecten
verwacht. Mede daar deze zone volledig ingesloten is door het spoor, bebouwing en
industrie waardoor er geen inbreuk te verwachten valt op de landschapsstructuur.
Langsheen de rand van het weiland komen nog wel enkele goed ontwikkelde bomen(rijen)
voor. Behoud van deze bomen kan een meerwaarde bieden voor de structuur en de
visuele buffering.
Ter hoogte van het op- en afrittencomplex en langsheen de autosnelweg komt relatief veel
loofhoutaanplant voor. Gezien het om aanplant gaat die volledig ingesloten wordt door
wegen en industrie, worden de effecten als eerder beperkt beoordeeld.
Binnen de uitbreidingszone lokale bedrijvigheid Essenestraat ligt een goed ontwikkelde
boomgaard centraal in deze zone. Het verdwijnen van deze boomgaard wordt als beperkt
negatief beschouwd.
Ten oosten van de N285 ligt aan de weg en in de uitbreidingszone scenario combinatie
Essenestraat+Vitseroel enkele goed ontwikkelde bomenrijen. Het verdwijnen ervan wordt
negatief beoordeeld.
Bij de uitvoering van uitbreiding GRB scenario Essenestraat wordt gebied met een open
agrarisch karakter ingenomen. De inname van dit open buitengebied wordt matig negatief
beoordeeld. Er wordt wel opgemerkt dat de inname geen versnippering veroorzaakt en de
uitbreiding reeds aan bestaande infrastructuur grenst.
Bij uitvoering van uitbreiding GRB Vitseroel situeert de uitbreiding zich in open
buitengebied. Dit agrarisch gebied (glooiend akker en grasland), op de flank van de
Moretteberg vertoont een hoge landschappelijke waarde die gelinkt is met het omgevende
landschap. Er is een significante invloed op de landschapsstructuur te verwachten die niet
kan worden gemilderd.
Bij uitvoering van GRB combinatie Essenestraat+Vitseroel wordt zowel ten oosten als ten
westen van de N285 een deel van het open buitengebied ingenomen. De oppervlakteinname en daarmee gelinkt de inname van open ruimte ten westen van de N285 wordt
beperkt negatief beoordeeld. Ten oosten van de N285 wordt de uitbreidingszone deels
gekenmerkt door de zacht hellende graslanden met bomenrijen. Een ander deel is reeds
ingenomen door een bedrijf en para-agrarisch bedrijf. Het invullen van de open ruimte ten
oosten van de N285 wordt matig negatief beschouwd.
De effecten van de landschappelijks structuur zijn tevens gelinkt aan de effecten van
landschappelijke erfgoedwaarden zoals beschreven in navolgende paragraaf.
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Er worden milderende maatregelen voorgesteld ten behoeve oeverontwikkeling en het
maximaal behoud van KLE’s. Globaal wordt de rechtstreekse invloed op de
landschappelijke structuur beperkt negatief beoordeeld indien de maatregelen in acht
worden genomen voor het huidige bedrijventerrein, de uitbreiding in het op- en
afrittencomplex, de uitbreiding lokale bedrijvigheid en voor de beperkte uitbreiding GRB
ten westen van de N285. Het uitbreidingsscenario Essenestraat en de combinatie
Essenestraat+Vitseroel wordt matig negatief beoordeeld. Het uitbreidingsscenario
Vitseroel wordt sterk negatief beoordeeld. Milderende maatregelen kunnen nooit afdoende
zijn om dit negatief effect deels te compenseren.

12.5.2

Erfgoedwaarden
De lokale erfgoedwaarden van het huidige landschap binnen de kantoorzone, het op- en
afrittencomplex, huidige bedrijvenzone Vitseroel en binnen de uitbreiding voor lokale
bedrijvigheid zijn beperkt tot verwaarloosbaar.
Er bevinden zich heel wat relicten in het studiegebied en dit of nabij de
uitbreidingsgebieden voor regionale bedrijvigheid:
Volgens de landschapsatlas is een uitgestrekte zone ten noorden van de bestaande
bedrijvenzone Ternat aangeduid als relictzone. De uitbreidingszone GRB Vitseroel
overlapt grotendeels met deze relictzone. Verder zijn de uitbreidingszone GRB Vitseroel
en de ooselijke uitbreidingszone GRB combinatie Essenestraat+Vitseroel volledig gelegen
in ankerplaats. Ook de Nieuwe Molenbeek ligt hierin.
Ten westen van de N285 is Domein de Morette beschermd als landschap en het kasteel is
tevens als puntrelict opgenomen. Daarnaast zijn de steenweg en de waterlopen aangeduid
als lijnrelict.
Bij uitbreiding van regionale bedrijvigheid volgens het scenario Essenestraat, is een
beïnvloeding van de verzichten vanuit de steenweg onvermijdelijk. Verder ligt de
uitbreidingszone in het visuele invloedsgebied van de rand van Domein de Morette
(rekening houdend met de hoogteverschillen). Vermits dit domein langs de zuidzijde is
afgeschermd met opgaand groen en de tussenliggende afstand van 250à400m is er geen
visuele interferentie met het terrein zelf. Het effect op erfgoedwaarde wordt dan beperkt
negatief beoordeeld. Het lijkt dan ook te volstaan om in het RUP een buffer op te leggen
aan de binnengrenzen van de uitbreidingszone van minimaal 15m breed. Zie verder
milderende maatregelen.
Bij uitbreiding van regionale bedrijvigheid volgens het scenario Vitseroel wordt er
aanzienlijk ingegrepen op de specifieke structuur en ook de erfgoedwaarde die hier deels
mee verbonden is. Vanuit het regionaal landschap Groene Corridor wordt een potentiële
uitbreiding hier als volgt omschreven:
“Uitgesloten vanuit de volgende overwegingen: (1) de nog bestaande open ruimte wordt
aangesneden, (2) dit gebied een belangrijke ecologische & landschappelijke deel is
volledig gelegen binnen onze prioritaire RLG-aandachtszones ‘Morette &Kruisborre’ en
‘Bekkerzeel’ (afbakening op basis van landschapsatlas, BWK, terreinsituatie, boskartering,
…). In beide gebieden zijn er vandaag reeds heel wat ingrepen gebeurd om de aanwezige
natuur- en landschapswaarde te herstellen en op te waarderen. Nieuwe industrie zou een
immense druk betekenen en het geheel verder devalueren. Het ligt bovendien volledig in
de ankerplaats ‘Vrijhoutbos & Moretteberg’ en eveneens deels in en deels aansluitend op
de relictzone ‘Houwijk-Hoogpoort-Vijberg-Nieuwe Molenbeek-Keerlemeer’. Meer nog, het
lijkt wenselijker om inderdaad een noodzakelijke groenbuffer langsheen het bestaande
industrieterrein (en lintbebouwing) te realiseren in plaats van uit te breiden (eerder niet aan
voldaan) en (3) vandaag is er een waardevolle natuur/landschapsgradiënt van open
akker/weiland beneden de flank tot bos op de flanken en bovenaan (Kruisborre).
Uitbreiding van het industrieterrein zou deze waardevolle gradiënt teniet doen.”
Volgens de Mer deskundige landschap wordt uitbreiding Vitseroel sterk negatief
beoordeeld. Milderen van het effect is – op uitzondering van het voorzien van een

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

201
oktober 2011

groenbuffer – nooit afdoend (dit zou betekenen het niet doorvoeren van het plan). Er wordt
bovendien voorgesteld dat het RUP een bufferstrook oplegt op het bestaande
bedrijventerrein Vitseroel langs deze zijde.
Bij uitbreiding van regionale bedrijvigheid volgens het scenario combinatie
Essenestraat+Vitseroel is eveneens een beïnvloeding op de relicten onvermijdelijk. Het
gebied ten oosten van de N285 ligt in ankerplaats. De hellende graslanden met
bomenrijen vormen nog een buffer ten aanzien van de huidige industrie. De ruimteinname heeft reeds deels plaatsgevonden door de twee bestaande bedrijven. Eén bedrijf
is para-agrarische en voor het ander bedrijf is reeds een RUP opgesteld. Het lijkt dan ook
aangewezen om de bedrijven uit de uiteindelijke RUP-contour te weren. Tenzij er met dit
RUP bijkomende strengere voorwaarden kunnen worden opgelegd naar buffering ten
aanzien van de omgeving toe. Het effect op landschap door ontwikkeling ten oosten van
de N285 wordt matig negatief beoordeeld. Afdoende buffering langs alle zijden
(uitgezonderd zijde die aansluit bij bestaande bedrijventerrein) is noodzakelijk. Wat het
westelijk deel van dit scenario betreft worden dezelfde opmerkingen geformuleerd als
scenario Essenestraat: met name het bufferen van de zone om tot een beperkt negatief
effect te komen.

Ten gevolge de uitbreiding van industrie zal het bodemprofiel vergraven/vernietigd
worden. Daarbij bestaat een potentiële kans op het verstoren van archeologische relicten
indien deze aanwezig zouden zijn. Het vernietigen of beschadigen van archeologische
waarden wordt steeds als sterk negatief beoordeeld. Het effect is immers onomkeerbaar.
Het is momenteel onduidelijk wat de aard, omvang en gaafheid is van eventuele
archeologische waarden. Er kan wel worden aangenomen dat deze aanwezig kunnen zijn
rekening houdend met de belangrijke erfgoedwaarden in het studiegebied. Rekening
houdend met de omvang van de verstoring is een archeologietoets al dan niet gevolgd
door een archeologisch vooronderzoek aangewezen om negatieve effecten te milderen.
Zie verder milderende maatregelen.

12.5.3

Perceptieve kenmerken
De impact op de visuele beleving wordt verder besproken onder mens in §13.5.2.

12.5.4

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s
Autonome ontwikkeling/nulalternatief
De ruimte voor oeverontwikkeling blijft ondermaats bij niet opleggen van het PRUP.
Bufferzones blijven bufferen.
De onderzoeksgebieden zijn ruimer dan de uiteindelijk te verwachten plangebieden.
Tijdens de autonome evolutie worden er effecten op landschap verwacht die gelijkaardig
zijn aan de referentiesituatie: nl. het niet afdoende gebufferd zijn van het huidige
bedrijventerrein.
De onderzoeksgebieden interfereren met beoogde beleids- en inrichtingsplannen. Wat
betreft de landschapsatlas zijn deze hiervoor besproken.
Daarnaast heeft het regionaal landschap Groene Corridor en het regionaal landschap
Zenne, Zuun en Zoniën de uitbreidingszone Vitseroel opgenomen in haar prioritaire
aandachtszone waarvoor doelstellingen en visies zijn vooropgesteld. Deze zijn verder nog
volop in ontwikkeling. Met het plan zal hier onvermijdelijk op worden ingegrepen.
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Figuur 12-2: doelstellingen omgeving Kruisborre Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën

Cumulatieve effecten van andere ruimtelijke ontwikkelingen
Niet relevant.
Cumulatieve effecten van de consolidatie van de handel in Ternat (zie tevens
respectievelijk MER).
Bij de consolidatie van handel in Ternat kan een mogelijke ‘verschuiving’ van de handel
op het terrein (ten behoeve van het nastreven van kwaliteitsverbetering en betere interne
organisatie) teweegbrengen. De invloedssfeer van de effecten is beperkt en zal geen
cumulatieve invloed uitoefenen op landschapsstructuur of erfgoedwaarden.

12.6

Leemten
Er is geen volledig overzicht van de aanwezigheid van archeologica in de
onderzoeksgebieden. De regelgeving hieromtrent dient te worden opgevolgd. Zie ook
verder milderende maatregelen.
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12.7

Conclusie, milderende maatregelen en evaluatie

12.7.1

Conclusie
VOOR DE DRIE SCENARIO’S
Er zijn effecten op landschapsstructuur mogelijk door de impact op waterlopen,
opgaande begroeiing, ruimteinname,…. Er zijn binnen de discipline water milderende
maatregelen ten behoeve van oeverontwikkeling langs waterlopen voorgesteld. Deze
gelden eveneens voor de discipline landschap. Verder zijn de effecten van het verdwijnen
van KLE en opgaande begroeiing beoordeeld onder discipline fauna en flora. Zie verder
milderende maatregelen.
De inname van de (resterende) open ruimte binnen het onderzoeksgebied wordt door de
uitvoering van dit plan mogelijk gemaakt. Rechtstreekse impact op het landschap en de
landschapsstructuur worden voornamelijk verwacht t.h.v. de potentiële uitbreidingszones.
Globaal wordt de rechtstreekse invloed op de landschappelijke structuur beperkt negatief
beoordeeld indien de maatregelen in acht worden genomen (zie verder) voor het huidige
bedrijventerrein, de uitbreiding in het op- en afrittencomplex, de uitbreiding lokale
bedrijvigheid en voor de beperkte uitbreiding GRB ten westen van de N285.
De lokale erfgoedwaarden van het huidige landschap binnen de kantoorzone, het op- en
afrittencomplex, huidige bedrijvenzone Vitseroel en binnen de uitbreiding voor lokale
bedrijvigheid zijn beperkt tot verwaarloosbaar.
Ten gevolge de uitbreiding van industrie zal het bodemprofiel vergraven/vernietigd
worden. Daarbij bestaat een potentiële kans op het verstoren van archeologische
relicten indien deze aanwezig zouden zijn. Het is momenteel onduidelijk wat de aard,
omvang en gaafheid is van eventuele archeologische waarden, waardoor kan worden
aangenomen dat deze aanwezig kunnen zijn. Zie verder milderende maatregelen.

GRB SCENARIO ESSENESTRAAT
Bij de uitvoering van uitbreiding GRB scenario Essenestraat wordt gebied met een open
agrarisch karakter ingenomen. De inname van dit open buitengebied wordt matig negatief
beoordeeld. Er wordt wel opgemerkt dat de inname geen versnippering veroorzaakt en de
uitbreiding reeds aan bestaande infrastructuur grenst.
De invloed op relicten bij uitbreiding van regionale bedrijvigheid volgens het scenario
Essenestraat is beperkt negatief: het RUP dient een buffer van minimum 15m op te
leggen aan de binnengrenzen zodat er geen interferentie meer optreedt ten aanzien van
beschermd landschap Domein de Morette.

GRB SCENARIO COMBINATIE
Bij uitvoering van GRB combinatie Essenestraat+Vitseroel wordt zowel ten oosten als ten
westen van de N285 een deel van het open buitengebied ingenomen. De zone ten westen
van de N285 wordt beperkt negatief beoordeeld op de landschappelijke structuur. Ten
oosten van de N285 wordt de uitbreidingszone matig negatief beschouwd.
De ruimte-inname heeft reeds deels plaatsgevonden door de twee bestaande bedrijven.
Het lijkt dan ook aangewezen om de bedrijven uit de uiteindelijke RUP-contour te weren;
tenzij er met dit RUP bijkomende strengere voorwaarden kunnen worden opgelegd naar
buffering ten aanzien van de omgeving toe. Het effect op landschap als erfgoedwaarde
door ontwikkeling ten oosten van de N285 wordt matig negatief beoordeeld. Afdoende
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buffering langs alle zijden (uitgezonderd zijde die aansluit bij bestaande bedrijventerrein)
is noodzakelijk. Voor het westelijk deel van dit scenario dient het bufferen van de zone om
tot een beperkt negatief effect op erfgoedwaarde te komen.

GRB SCENARIO VITSEROEL
Bij uitvoering van uitbreiding GRB Vitseroel situeert de uitbreiding zich in open
buitengebied. Dit agrarisch gebied (glooiend akker en grasland), op de flank van de
Moretteberg vertoont een hoge landschappelijke waarde die gelinkt is met het omgevende
landschap. Er is een sterk negatieve invloed op de landschapsstructuur te verwachten die
niet kan worden gemilderd.
De uitbreiding voor regionale bedrijvigheid volgens het scenario Vitseroel (gelegen in
ankerplaats en relictzone): wordt sterk negatief beoordeeld op relicten en vanuit
landschappelijk oogpunt onaanvaardbaar. Milderen van het effect is – op uitzondering
van het voorzien van een groenbuffer – nooit afdoend (dit zou betekenen het niet
doorvoeren van het plan). Er wordt bovendien voorgesteld dat het RUP een bufferstrook
oplegt op het bestaande bedrijventerrein Vitseroel langs deze zijde.

12.7.2

Milderende maatregelen
Maatregelen – niveau PRUP
Scenario Vitseroel niet opnemen als mogelijk scenario voor de uitbreiding (dwingend).
Voorschriften rond oeverontwikkeling van waterlopen: zie water.
Voorschriften rond het maximaal behouden van KLE’s en opgaand groen: zie fauna en
flora.
Het dient RUP een buffer op te leggen aan de binnengrenzen van de uitbreidingszones
van minimaal 15m breed die ondermeer is voorzien van bomen en heesters en ook in de
winter een voldoende visuele afscherming waarborgt.
Voor bestaand bedrijventerrein Vitseroel wordt bovendien voorgesteld dat het RUP een
bufferstrook oplegt op het bestaande bedrijventerrein langs de noordoostelijke zijde.
Het lijkt aangewezen om de bedrijven scenario combinatie oost uit de uiteindelijke RUPcontour te weren; tenzij er met dit RUP bijkomende strengere voorwaarden kunnen
worden opgelegd naar buffering ten aanzien van de omgeving toe. Het effect op
landschap door ontwikkeling ten oosten van de N285 wordt matig negatief beoordeeld.
Afdoende buffering langs alle zijden (uitgezonderd zijde die aansluit bij bestaande
bedrijventerrein) is noodzakelijk. Voor het westelijk deel van dit scenario dient het bufferen
van de zone om tot een beperkt negatief effect te komen.
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Maatregelen – niveau project en vergunningsaanvraag
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (1993 en wijzigingen) en het uitvoeringsbesluit
(1994), is de eigenaar en gebruiker van gronden waarop archeologische waarden zich
bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen voor beschadiging en
vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de
plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd zullen worden.
Bij projecten die een grootschalig grondverzet teweegbrengen kunnen in bepaalde
gevallen door de Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, bijzondere voorwaarden opgelegd
worden om archeologische waarden voorafgaand aan de werken in kaart te brengen en te
waarderen. Deze bijzondere voorschriften worden als bindende voorwaarde aan de
bouwvergunning gekoppeld.
In de praktijk betekent dit dat een bouwheer in een eerste fase een archeologisch
vooronderzoek laat uitvoeren. Het betreft een inventariserend en waarderend onderzoek.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt beslist of een archeologische
opgraving aan de orde is.
Een archeologietoets anticipeert op dit traject door reeds vroeg in de planningsfase een
balans op te maken van de mogelijke gevolgen op archeologische waarden (tijdens de
fase van vergunning zijn bepaalde beslissingen en budgetten immers al vastgelegd). Een
archeologietoets wordt niet opgelegd door de Vlaamse Overheid. De resultaten van een
dergelijke studie stellen de erfgoedconsulent wel in staat om zijn bijzondere voorschriften
maximaal af te stemmen op archeologische verwachtingen en de bouwplannen.
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13

Mens – sociaalorganisatorische & ruimtelijke
aspecten,
hinder:
bestaande
toestand,
effectbeoordeling en maatregelen
Zoals eerder in dit MER toegelicht is het integratiespoor m.e.r. - PRUP volop ingezet:
tijdens de periode van de opmaak van het MER, is er reeds een bijstelling gebeurd aan de
plandoelstellingen zoals vooropgesteld in de nota voor publieke consultatie.
Dit resulteert in een eerste en een tweede fase binnen het milieueffectenonderzoek (zie
§3.7 en §3.8.
De beoordeling van de milieueffecten binnen de discipline mens is gebaseerd op een
aangepaste planinvulling (tweede fase).

13.1

Afbakening studiegebied
Het studiegebied voor de discipline mens omvat het onderzoeksgebied en de (ruime)
omgeving. Inzake ruimtelijke aspecten beperkt het studiegebied zich tot het
onderzoeksgebied en de directe omgeving. Wat betreft hinderaspecten wordt het
studiegebied uitgebreid tot de nog relevante zone waar zich effecten voor de mens
kunnen voordoen (b.v. door geluidshinder, fijn stof hinder, …). Deze uitbreiding van het
studiegebied zal dus het gevolg zijn van de resultaten van de effectbepalingen voor de
andere disciplines.

13.2

Juridische en beleidsmatige context
Voor deze discipline is als beleidsmatige context en/of juridische bestemmingen vooral het
volgende van belang, zoals besproken in de tabel onder hoofdstuk 4:

13.3

-

Aspecten van ruimtelijke planning (zie tevens hoofdstuk 3)

-

Aspecten van mobiliteit, geluid en lucht: zie desbetreffende disciplines

Methodologie
De discipline mens-ruimtelijke aspecten en hinder omvat de effecten van de aanwezigheid
en de werking van het plan op het wonen, het werken en de recreatie in de omgeving.
Dikwijls hebben dergelijke effecten een sociaal-economisch karakter. Voorts worden ook
de effecten beschouwd van geluidshinder en pollutie op de gezondheid van de mens.
Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline mens kunnen nooit volledig uit
kwantitatieve grootheden bestaan door de complexiteit en het holistisch karakter van het
studieobject. De beoordeling in de verschillende effectengroepen zal daarom enerzijds
steunen op objectieve criteriawaarden en anderzijds steunen op onderzoek met betrekking
tot invloed op omgevingsfactoren, perceptie en gedrag.
Ook de functionele aspecten die betrekking hebben op de invloed van de gewijzigde
infrastructuur op het ruimtelijk functioneren, op de relaties tussen de verschillende functies
en mate waarin ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd of ontnomen worden komen aan
bod.
Het aspect hinder vertoont grote interacties met de disciplines geluid en lucht. In de
discipline mens ligt de focus op de effecten op de gezondheid van de mens, waarbij de
bewoningsdichtheid een belangrijke factor is.
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Tabel 13-1
Beoordelingscriteria
en
sociaalorganisatorische aspecten en hinder

significantiekader

milieudiscipline

mens,

Effecten

Criterium

Methodiek

Significantiekader

Functiewijziging
en wijziging in
bodemgebruik

Wijziging maatschappelijk
functioneren

Inschatting bijkomende
/afgenomen woongelegenheid,
werkgelegenheid, recreatie bij
exploitatie

Het effect wordt als significant beoordeeld als het bodemgebruik
wijzigt en dit een invloed heeft op het ruimtelijk en maatschappelijk
functioneren (r.m.f)
r.m.f. verhinderd = sterk significant
r.m.f. bemoeilijkt = beperkt tot matig significant

Effecten t.g.v.
gewijzigde
luchtkwaliteit

Hiervoor wordt deels verwezen
naar discipline Lucht

Zie discipline lucht

Zie discipline lucht

Effecten t.g.v.
gewijzigd
geluidsklimaat

Hiervoor wordt deels verwezen
naar discipline Geluid

Zie discipline geluid

Zie discipline geluid

Effecten t.g.v.
gewijzigde visuele
beleving

Hiervoor wordt deels verwezen
naar discipline Landschap

Algemene effecten op visuele
beleving

Buffering ten aanzien van
bewoning

Lichtpollutie kan onder de
esthetische kwaliteit vallen

Bijkomende of verwijderde lichtbronnen en bijkomende of
verwijderde ‘bufferschermen’ (natuur of gebouwen bijvoorbeeld).
Effectenbepaling o.b.v. expert judgement

Aantal ernstig gehinderde
woningen in effectgebied

Aantal ernstig gehinderde
woningen in effectgebied

13.4

Bestaande situatie

13.4.1

Ruimtelijke aspecten, gebruikswaarde en functies
De 3 belangrijkste bedrijventerreinen van Ternat bevinden zich aansluitend aan de
Assesteenweg (N285). Daarmee zijn ze gesitueerd op minder dan 1500 meter van het
station van Ternat en nabij de E4O, waarvan de afrit 20 (Ternat) uitgeeft op de
Assesteenweg.

1. Het grootste terrein (Vitseroel) heeft een oppervlakte van ongeveer 63ha en is gelegen
rondom de Morettestraat en de Industrielaan, die via een rondpunt beiden aansluiten op
de Assesteenweg. De noorwest- en noordoostgrens worden gevormd door de
gemeentegrens Asse/Ternat. Op het terrein bevinden zich de gebouwen van de
voormalige IKEA-vestiging en een BRICO Plan-It, waar kleinhandel vergunbaar is binnen
het huidig juridisch kader. Deze nemen een oppervlakte in van ca. 15ha.
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2. Een ander bedrijventerrein bevindt zich ten westen van de Assesteenweg en ten
noorden van de E40, aan de Essenestraat waarlangs de ontsluiting ervan gebeurt. 3ha
wordt volgens het gewestplan bestemd als 'industriegebied' en 7ha als 'publieke
bedrijvenzone'.
3. Een derde belangrijke industriezone is gelegen ten noorden van de spoorlijn BrusselGent, langsheen de privéweg Assesteenweg die aantakt op de gelijknamige secundaire
weg type I. Dit industrieterrein heeft een oppervlakte van 8ha.
In het uitbreidingsgebied ten westen van de Assesteenweg ligt een para-agrarisch gebied
en het bedrijf Elesco (producent van verse/gebruiksklare groenten en championkweek)
waarvoor intussen een RUP voor is opgemaakt;

RUP zonevreemde bedrijven Asse - Elesco - grafisch plan
Voor de firma de Meuter is er een PRUP goedgekeurd bij MB op 20 juli 2010. Dit betreft
hoofdzakelijk een zone voor opslag.
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Langsheen de Assesteenweg ter hoogte van het bedrijventerrein – oostelijke zijde zijn
woningen gelegen met tussenin enkele handelszaken. Langs de westelijke zijde ligt de
handelszaak De Slaapadviseur en twee woningen aangrenzend.
Te midden de uitbreidingsgszone west liggen 2 woningen.
De onderzoekszone (huidige bedrijventerrein + scenario combinatie beperkt) vervult geen
specifieke recreatiefunctie. De Assesteenweg is aangeduid als fietsroute.
Verder grenst de geplande zone voor kantoren aan woonzone.
Een gedeelte van de uitbreidingszone (onderzoeksgebied) is gelegen in gebied met
landbouwfunctie.
Volgens
de
landbouwgebruiksperceleninformatie
van
de
dienst
Duurzame
Landbouwontwikkeling zijn er binnen het onderzoeksgebied verschillende percelen in
landbouwgebruik:
-

Industriezone Vitseroel: perceel voor voedergewassen en een perceel in gebruik als
wei- of hooiland. Er is één landbouwbedrijfszetel/-gebouw gevestigd (zie aanduiding
pijl op Figuur 13-1); opmerking: volgens de gemeente Ternat heeft het
landbouwbedrijf (Vitseroelstraat 66) waarvan sprake geen landbouwfunctie meer,
maar is het grotendeels een transportbedrijf. Verder zijn er een looppiste, manege en
paardenstallen aanwezig (enkel de manege heeft een stedenbouwkundige
vergunning).

-

Uitbreidingszone kantoren: wei- of hooiland

-

Uitbreidingszone Assesteenweg west: voedergewassen en akkerbouw

-

Uitbreidingszone Assesteenweg oost: wei- of hooiland en akkerbouw

Figuur 13-1: Landbouwgebruik percelen (bron: dienst Duurzame Landbouwontwikkeling) (pijl =
aanduiding landbouwbedrijfszetel)
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13.4.2

Beeld- en belevingswaarde
De bestaande bedrijvenzones hebben een lage belevingswaarde. De uitbreidingszone
voor kantoren heeft eveneens een lage belevingswaarde. De noordelijke uitbreidingszones
ten oosten en ten westen van de Assesteenweg hebben een matige belevingswaarde.
Enerzijds een open gebied met agrarisch karakter ten westen en een lichtglooiend gebied
met weilanden en bomenrijen ten oosten van de Assesteenweg (zie ook fauna en flora en
landschap).

13.4.3

Gezondheid en veiligheid
Gezondheid
Er wordt verwezen naar de referentiesituatie besproken onder de disciplines geluid en
lucht.
Het huidige omgevingslawaai wordt vnl. veroorzaakt door de bestaande activiteiten binnen
het onderzoeksgebied en door het wegverkeer. Voor de woningen langs de drukke
steenweg (N285) wordt het omgevingsgeluid nagenoeg uitsluitend door verkeer bepaald.
Het wegverkeer op de E40 is bepalend voor het continu achtergrondniveau. Het
omgevingsgeluid t.h.v. woningen langsheen de Assesteenweg in de huidige situatie wordt
waargenomen als fundamenteel verstoord met overschrijdingen van de grenswaarden.
Globaal zijn de industriële emissies in het studiegebied beperkt. Gezien deze emissies
doorgaans op grotere hoogte geëmitteerd worden zal het effect op de luchtkwaliteit nog
beperkter zijn dan uit het aandeel van de emissies kan afgeleid worden.
De impact van de verkeersemissies wordt meer als bepalend aanzien.
-

Omwille van de E40, de aanwezigheid van het op- en afrittencomplex, het frequent
fileverkeer,…., is actueel in de omgeving van de E40 geen milieugebruiksruimte
beschikbaar inzake NO2, noch inzake UFP en EC.

Veiligheid
Fluxys heeft aangegeven dat er geen aardgasvervoerinstallaties liggen in het
onderzoeksgebied. Specifieke veiligheidsrandvoorwaarden of maatregelen zijn dan ook
niet van toepassing.
Er bevinden zich geen Seveso-bedrijven binnen een afstand van 2km rondom het
onderzoeksgebied. Bovendien worden in de RUP-voorschriften Seveso-inrichtingen
uitgesloten.
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13.5

Geplande toestand en effecten

13.5.1

Ruimtelijke aspecten, gebruikswaarde en functies
Langs de westelijke zijde ligt de handelszaak De Slaapadviseur en twee woningen
aangrenzend. Deze woningen zijn gelegen in agrarisch gebied op het gewestplan en zullen
buiten het uiteindelijke PRUP komen te liggen. De woonfunctie blijft hier behouden.
Te midden de uitbreidingsgszone west liggen 2 woningen met gronden. De woonfunctie
zal hier waarschijnlijk verdwijnen wanneer industrie hier gaat uitbreiden.

Figuur 13-2: Woningen in de onderzoekszone uitbreiding bedrijvenzone ten westen van de
Assesteenweg (bron: googlemaps)

Andere woonfuncties zijn gekoppeld aan bedrijven of gelegen buiten de uiteindelijke
PRUP-contour.
Er worden geen recreatieve functies versnipperd of ontnomen.
De beoordeling van de impact van de voorgenomen activiteit op de landbouw is
afhankelijk van een aantal factoren zoals:
-

Voorkomend bodem- en landbouwgebruik (bvb. weiland, bieten,…): zie §13.4.1 en
navolgende tabel

-

Bodem/landbouwgeschiktheid perceel o.b.v. bodemserie: zie navolgende tabel

-

Aanduiding ruilverkavelingen: niet van toepassing

-

Waardering volgens de Landbouwtyperingskaart: zie navolgende tabel en figuur

-

Herbevestigen agrarische structuur (HAG): niet van toepassing
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-

Versnippering en gehelen – relatie met omgeving: zie navolgende tabel

-

Onrechtstreeks effect naar omgeving t.g.v. wijzigingen in waterhuishouding en
kwaliteit


In de discipline water is hier op ingegaan. De randvoorwaarden in de provinciale
verordening zullen worden opgevolgd en het RUP schenkt extra aandacht aan
watergerelateerde aspecten. Hiermee rekening houdend gaan er geen
aanzienlijke effecten uit van de uitbreiding.

-

Invloed op landbouwbedrijven ten gevolge Vlarem-afstandsregels:
toepassing: er wordt geen nieuw woongebied bestemd.

-

Invloed op landbouwbedrijfszetel

niet

van

Een combinatie/overlay van voorgaande aspecten geeft aan hoe aanzienlijk het effect kan
zijn op de uitgeoefende landbouwactiviteiten.
Zoals eerder aangegeven overlapt het onderzoeksgebied niet met een afgebakend
herbevestigd agrarisch gebied.
Er situeert zich één landbouwbedrijf binnen het onderzoeksgebied, nl. binnen bestaande
industriezone.Volgens de gemeente Ternat heeft het landbouwbedrijf (Vitseroelstraat 66)
waarvan sprake geen landbouwfunctie meer, maar is het grotendeels een transportbedrijf.
Verder zijn er een looppiste, manege en paardenstallen aanwezig (enkel de manege heeft
een stedenbouwkundige vergunning).
De dienst Duurzame Landbouwontwikkeling heeft een beperkte analyse gemaakt van de
economische impact op landbouw voor de gebruikspercelen in het onderzoeksgebied.
Op deze kaart (zie Figuur 13-4) is tevens het landbouwgebruik opgenomen. Het
landbouwgebruik wordt mee opgenomen in de beoordeling. Economische factoren zijn niet
meegenomen in de opgesomde elementen. Economische afwegingen behoren niet tot de
beoordeling in een milieueffectrapport.
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Figuur 13-3: Landbouwtyperingskaart 2004 (bron: dienst Duurzame Landbouwontwikkeling)

Figuur 13-4: Beperkte economische impact landbouwgebruikspercelen (bron: DLO)
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Tabel 13-2
Oppervlakte aan landbouwgebruik binnen het onderzoeksgebied met bijhorende
waarderingsaspecten
Zone

Landbouwgebruik 20092010

Opp. m²

Bodemgeschiktheid

Landbouwwaardering

Huiskavel en
bedrijfszetel

Effect van de deelzone

Bestaande
bedrijventerrein
Vitseroel (69ha)

Voedergewassen

13626m²

Zeer lage waardering (nietagrarische gebieden)

Bedrijfszetel/
gebouw aanwezig.

Beperkt negatief effect

Bebouwing

2769m²

PcC: zeer geschikt maïs
(geschikt tot zeer
geschikt akkerbouw,
groenteteelt, fruit)

Wei- of hooiland

13235m²

Industriegebied op het
gewestplan

wLDx: matig geschikt
weiden (weinig geschikt
maïs, akkerbouw, fruit)
deels Lca: zeer geschikt
weiden
Uitbreiding
Kantoorzone
Assesteenweg

Wei- of hooiland

Uitbreiding lokale
bedrijvigheid
Essenestraat

akkerbouw

Uitbreiding GRB
scenario
Essenestraat+Vits
eroel beperkt
OOST

Wei- of hooiland

voedergewassen

15677m²
of 1,6ha

7334m²

28589m²

6106m²

Adp: zeer geschikt
weiden (geschikt maïs,
akker, variabel geschikt
overige)

Zeer lage waardering (nietagrarische gebieden)

lPcC: geschikt
akkerbouw (zeer
geschikt tot geschikt
maïs, groenten, weiden,
fruit)

Lage waardering

Lba: geschikt weiden
(zeer geschikt maïs,
akker, groenten, fruit) –
deels Lca: zeer geschikt
weiden

Matige waardering

Beperkt negatief effect

Buffergebied op het
gewestplan
Beperkt negatief effect

Agrarisch gebied op het
gewestplan

Agrarisch gebied op het
gewestplan

Laag tot beperkt in
oppervlakte hoge
impact

Beperkt tot matig negatief
effect

Lca: zeer geschikt maïs
(geschikt tot zeer
geschikt overige)
Deels Scc: zeer geschikt
maïs (geschikt tot zeer
geschikt overige)

Uitbreiding GRB
scenario
Essenestraat+Vits
eroel beperkt
WEST

Wei- of hooiland

28589m²

voedergewassen

6106m²

PdC: geschikt weiden en Lage waardering
zeer geschikt maïs
Agrarisch gebied op het
(geschikt tot zeer
gewestplan
geschikt akkerbouw,
groenten fruit)

Beperkt tot matig negatief
effect

De landbouwfunctie ter hoogte van de niet ingevulde percelen in industriegebied en
volledig binnen de uitbreidingen wordt ontnomen. De effecten hiervan zijn ingeschat
rekening
houdend
met
aspecten
zoals voorkomen landbouwgebruik,
de
landbouwgeschiktheid
van
de
percelen,
de
waardering
volgens
de
Landbouwtyperingskaart, de ligging ten aanzien van herbevestigen agrarische structuur
(HAG), invloed op bedrijfszetels, enz.. Een combinatie van deze factoren betekent dat het
effect beperkt negatief wordt ingeschat voor de percelen in het bestaande bedrijventerrein,
de geplande kantoorzone en de geplande kmo-zone. Binnen de uitbreidingszones voor
industrie wordt de impact op landbouw beperkt tot matig negatief ingeschat.

13.5.2

Beeld- en belevingswaarde
De invloed op de belevingswaarde hangt deels samen met de huidige infrastructuren en
aanwezige bedrijvenzone en eveneens met de uitbreiding door inname van open ruimte.
Verder gaan de belevingsaspecten vooral in op buffering van de functie ten aanzien van
wonen.
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Het bestaande industriegebied heeft om evidente redenen een lage belevingswaarde,
evenals de geplande kantoorzone en de zone voor uitbreiding van kmo. De industriële
activiteit is hier overal merkbaar aanwezig.
De geplande kantoorzone is momenteel aangeduid als buffergebied op het gewestplan en
zorgt voor buffering voor de woningen in de Dr. Em De Croesstraat ten aanzien van de
industriezone ten noorden ervan. Momenteel is hier een te beperkte visuele afscherming
onder de vorm van een bomenrij. Bij ontwikkeling zal het RUP een breedte dienen voor te
behouden voor de visuele buffering van de woningen (een twintigtal) ten aanzien van
kantoorzone. Deze buffering zal voldoende dens moeten zijn.
Het open en agrarisch karakter van de uitbreidingszone voor regionale bedrijvigheid zal
deels worden ingenomen door bedrijvenzone. Zoals eerder beschreven in de beoordeling
van de drie initieel vooropgestelde scenario’s is het scenario voor uitbreiding ten
noordoosten van het bedrijventerrein Vitseroel verlaten wegens de sterk negatieve impact
op landschap. De impact op landschap hangt deels ook samen met de impact op de
belevingswaarde. Vanuit dit oogpunt is het verlaten van dit scenario dan ook volledig
ondersteund binnen de discipline mens, evenals het inperken van inname in de open
ruimte langsheen de Assesteenweg.
De impact van uitbreiding van bedrijvenzone op de belevingswaarde vanuit de bewoners
langs de Assesteenweg is onvermijdelijk. Het RUP zal een voldoende dense en brede
buffering moeten voorzien langs de grenzen die niet aansluiten op bedrijvigheid om een
deel van de negatieve impact te compenseren. Er wordt dan ook voorgesteld deze buffer
een breedte van minstens 25m te geven.

13.5.3

Gezondheid en veiligheid
Gezondheid
In de discipline geluid is aangetoond dat er globaal gezien nauwelijks een effect te
verwachten valt op het huidige (hoge) omgevingsgeluid (noch van bedrijven, noch van
verkeer).
Ten behoeve van hinder en gezondheid dient er wel bijzondere aandacht uit te gaan ter
bescherming van de meest nabij gelegen woningen langs de Assesteenweg in de
onderzoeksgebieden (zowel ten oosten als ten westen van de Assesteenweg). Het betreft
in totaal een vijftiental woningen in invloedsgebied. Een bufferzone afbakenen van
minstens 50m parallel met de Assesteenweg - waarbinnen er geen luidruchtige activiteiten
zijn toegelaten - is nodig.
Wat betreft uitbreidingszone Essenestraat wordt er vanuit de discipline geluid gesteld dat
tengevolge de mogelijke inplanting van luidruchtige activiteiten op het bedrijventerrein, de
leefbaarheid voor de woningen in dit uitbreidingsgebied niet is gegarandeerd. Twee
woningen zijn hier dan ook sterk negatief beïnvloed.
In de discipline lucht is aangetoond dat de impact die bij de realisatie van het plan ontstaat
op basis van de berekende extra bijdrage van het extra gegenereerd verkeer als
verwaarloosbaar tot beperkt aanzien kan worden. De extra bijdragen situeren zich
maximaal op 1,2 µg/m³ NO2 en op maximaal 0,2 µg/m³ fijn stof. Berekend t.o.v. de
luchtkwaliteitsdoelstellingen situeert de extra bijdrage zich op een niveau van maximaal
3% voor NO2 en van 0,5% voor fijn stof. Gezien voor een aantal wegsegmenten (nabij de
E40) nog overschrijdingen van de luchtkwaliteitsdoelstellingen verwacht worden, ondanks
de verwaarloosbare tot beperkte bijdrage die met de realisatie van het plan gepaard gaat,
worden milderende maatregelen (zonering, verkeersmaatregelen t.b.v. een betere
doorstroming, beperken programma,…) in ieder geval noodzakelijk geacht. Maatregelen
zullen dan ook de hinder en gezondheidseffecten opnieuw inperken. De invloed van het
plan is verwaarloosbaar tot beperkt en in de zone met huidige verhoogde waarde
(segment langs de Assesteenweg en in op- en afrittencomplex) komen minder dan vijf
woningen voor. Voor het overige betreft het bedrijven.
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Veiligheid
Er zijn geen effecten inzake veiligheid te verwachten.
De dienst VR heeft het verzoek tot het geven van advies over de volledig verklaarde Nota
voor Publieke Consultatie ontvangen en beantwoord:
Voor de verschillende soorten bedrijventerreinen werd in de NPC telkens opgenomen dat
volgende activiteiten niet zijn toegelaten: Inrichtingen zoals bedoeld in art. 3 §1 1e lid van
de "Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams
Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken".
Vermits deze bepaling werd opgenomen als voorschrift naar stedenbouwkundige
voorschriften in de genoemde NPC en dit voor alle types bestemmingen voor
bedrijventerreinen, zal de dienst VR in dit geval geen RVR vragen. Deze bepaling dient
ook opgenomen te worden in de stedenbouwkundige voorschriften bij het RUP of in de
toelichtingsnota. Moest deze bepaling komen te vervallen gedurende het proces, kan de
dienst VR haar advies herzien.
Er wordt wel geadviseerd om in de stedenbouwkundige voorschriften een aangepaste
formulering op te nemen, met name: Inplanting van inrichtingen zoals bedoeld in art. 3 §1
1e lid van de "Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken".

13.5.4

Cumulatieve effecten en ontwikkelingsscenario’s
Autonome ontwikkeling/nulalternatief
Er is eerder onder mobiliteit verduidelijkt welke oppervlakten aan bedrijvenzone er nog
verder kunnen ontwikkeld worden binnen de huidige gewestplanbestemming industrie.
Verder kan hier ook de landbouw worden vervangen door industrie. Effecten zijn dan
gelijkaardig.
De onderzoeksgebieden interfereren niet met beoogde beleids- en inrichtingsplannen.
In de uitbreidingszones zijn de effecten op mens in de autonome ontwikkeling veel minder
negatief dan deze van de geplande situatie (nl. verminderde inname open ruimte, geen
inname van woon- en landbouwfunctie). Anderzijds worden Seveso-bedrijven niet geweerd
van de industriezone.
Cumulatieve effecten van andere ruimtelijke ontwikkelingen
Niet relevant.
Cumulatieve effecten van de consolidatie van de locatie voor grootschalige
kleinhandel te Ternat (zie tevens respectievelijk MER)
De consolidatie van handel in Ternat zal plaatselijk gepaard gaan met het creëren van een
kwaliteitsvoller geheel maakt ruimte vrij voor het verder invullen van de industriezone met
industriële activiteiten. Het benodigde oppervlakte voor uitbreiding kan worden ingeperkt
hetgeen uiteraard positief werkt ten aanzien van verschillende receptoren waaronder
mens.

13.6

Leemten
Aangezien het hier een plan-MER betreft, heeft dit tot gevolg dat het niet mogelijk is (ook
niet opportuun binnen een plan-MER) om alle milieueffecten in detail te kunnen
beoordelen. Het ontbreekt immers aan specifieke kwantitatieve gegevens en er dient te
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worden uitgegaan van ‘aannames’, o.m. rond kwalitatieve inrichting, …. Verder zijn ook de
exacte bedrijfsactiviteiten/bijkomende functies nog niet gekend.

13.7

Conclusie, milderende maatregelen en evaluatie

13.7.1

Conclusie
Er is geen betekenisvolle invloed op recreatieve functies.
Het verlies aan woningen (2) (ter hoogte van de uitbreiding-west) wordt altijd negatief
beoordeeld.
De landbouwfunctie ter hoogte van de niet ingevulde percelen in industriegebied en
volledig binnen de uitbreidingen wordt ontnomen. De effecten hiervan zijn ingeschat
rekening
houdend
met
aspecten
zoals voorkomen landbouwgebruik,
de
landbouwgeschiktheid
van
de
percelen,
de
waardering
volgens
de
Landbouwtyperingskaart, de ligging ten aanzien van herbevestigen agrarische structuur
(HAG), invloed op bedrijfszetels. Een combinatie van deze factoren betekent dat het effect
beperkt negatief wordt ingeschat voor de percelen in het bestaande bedrijventerrein, de
geplande kantoorzone en de geplande kmo-zone. Binnen de uitbreidingszones voor
industrie wordt de impact op landbouw beperkt tot matig negatief ingeschat.
De woningen in de Dr. Em. De Croesstraat zijn onvoldoende gebufferd ten aanzien van de
geplande kantoorzone. Het is noodzakelijk dat het PRUP hier een goede visuele
buffering oplegt.
Het open en agrarisch karakter van de uitbreidingszone voor regionale bedrijvigheid zal
deels worden ingenomen door bedrijvenzone. Het scenario voor uitbreiding ten
noordoosten van het bedrijventerrein Vitseroel is verlaten wegens de sterk negatieve
impact op landschap en de belevingswaarde. Bovendien is dit een aaneengesloten
landbouwgebied. Vanuit dit oogpunt is het verlaten van dit scenario dan ook volledig
ondersteund binnen de discipline mens, evenals het inperken van inname in de open
ruimte langsheen de Assesteenweg. De impact op de belevingswaarde vanuit de
bewoners langs de Assesteenweg is echter onvermijdelijk. Het RUP zal een voldoende
dense en brede buffering moeten voorzien (minstens 25m) langs de grenzen die niet
aansluiten op bedrijvigheid.
Globaal gezien wordt nauwelijks een effect verwacht op het huidige (hoge)
omgevingsgeluid (noch van bedrijven, noch van verkeer). Ten behoeve van hinder en
gezondheid dient er wel bijzondere aandacht uit te gaan ter bescherming van de meest
nabij gelegen woningen langs de Assesteenweg in de onderzoeksgebieden (zowel ten
oosten: ca. 10 woningen als ten westen: ca. 5 woningen van de Assesteenweg). Het
betreft in totaal een vijftiental woningen in invloedsgebied. Een bufferzone afbakenen van
minstens 50m parallel met de Assesteenweg - waarbinnen er geen luidruchtige activiteiten
zijn toegelaten - is nodig.
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Sterk neg.
effect
leefbaarheid
woningen

Gehinderden
geluid

(bron: www.googlemaps)

Wat betreft uitbreidingszone Essenestraat wordt er vanuit de discipline geluid gesteld dat
tengevolge de mogelijke inplanting van luidruchtige activiteiten op het bedrijventerrein, de
leefbaarheid voor de woningen in dit uitbreidingsgebied niet is gegarandeerd. Twee
woningen zijn hier dan ook sterk negatief beïnvloed.
In de discipline lucht is aangetoond dat gezien voor een aantal wegsegmenten nog
overschrijdingen van de luchtkwaliteitsdoelstellingen verwacht worden - ondanks de
verwaarloosbare tot beperkte bijdrage die met de realisatie van het plan gepaard gaat milderende maatregelen (zonering, verkeersmaatregelen t.b.v. een betere doorstroming,
beperken programma,…) in ieder geval noodzakelijk geacht worden. Maatregelen zullen
dan ook de hinder en gezondheidseffecten opnieuw inperken. Het aantal gehinderde
woningen langsheen de wegsegmenten met vandaag hoge waarden langsheen de E40
zijn beperkt tot minder dan 5.
Er zijn geen effecten inzake veiligheid te verwachten.

13.7.2

Milderende maatregelen
Maatregelen – niveau PRUP
Algemeen
De bepaling rond zware ongevallen dient ook opgenomen te worden in de
stedenbouwkundige voorschriften bij het RUP of in de toelichtingsnota. Moest deze
bepaling komen te vervallen gedurende het proces, kan de dienst VR haar advies herzien.
Er wordt wel geadviseerd om in de stedenbouwkundige voorschriften een aangepaste
formulering op te nemen, met name: Inplanting van inrichtingen zoals bedoeld in art. 3 §1
1e lid van de "Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
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beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken".
Alle maatregelen vermeld onder de disciplines geluid en lucht zijn ook van belang voor
mens hinder&gezondheid.

Afspraken maken met getroffen landbouwers over het gebruik en de compensatie van de
inname van landbouwgebruiksgronden.

Afspraken met de getroffen bewoners van de westelijke uitbreidingszone die binnen
industriegebied zouden komen te liggen.

Voldoende dense en brede buffering voorzien ten aanzien van bewoning:
-

Ca. 25m op industriezone ten westen van de Assesteenweg ten aanzien van de
woningen langs de Assesteenweg

-

Ca. 5à10m ten aanzien van de woningen in de Dr. Em De Croesstaat aansluitend aan
kantoorzone

Afspraken
bewoners in
industriezone
Zone 50m
zonder
luidruchtige
activteiten

Buffering
bewoning ca. 25m

(bron: www.googlemaps)
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(bron: www.googlemaps)

Maatregelen – niveau project en vergunningsaanvraag
Alle maatregelen vermeld onder de disciplines geluid en lucht zijn ook van belang voor
mens hinder&gezondheid.
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14

Elementen voor de watertoets
Samenvatting van effecten t.g.v. wijziging van het watersysteem als bijdrage van
het oordeelkundig uitvoeren van de watertoets
Het decreet IWB voorziet dat alle genoodzaakte elementen en informatie ten behoeve van
het uitvoeren van de watertoets in geval van MER-plichtige plannen/projecten in het MER
dienen gesynthetiseerd te zijn.
De watertoets op zich is een beoordeling die gebeurt door de vergunningverlenende
overheid en niet door de MER-deskundige water of in het kader van de m.e.r.-procedure.
In het MER zal een hoofdstuk worden gewijd die de “elementen ter beoordeling van
effecten op het watersysteem ten behoeve van de watertoets” integreert en bestaat uit een
synthese van de belangrijkste effecten die in het kader van het MER op het watersysteem
naar voren komen.
Het uitvoeringsbesluit watertoets (B.S. 31/10/2006) geeft de lokale, provinciale en
gewestelijke overheden, die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de
toepassing van de watertoets. De bijlagen bij het besluit bevatten inhoudelijke richtlijnen
voor vergunningverleners en bijhorende 'watertoetskaarten'.
In dit MER zijn de effecten op het watersysteem onderzocht en zijn herstel- en
compensatiemaatregelen aangereikt waar nodig en waar het detailniveau dit toelaat. De
effecten waarnaar globaal wordt gerefereerd in het kader van de watertoets hebben
betrekking op:
- Grondwater (waterhuishouding, stroming, kwaliteit); Oppervlaktewater (huishouding,
kwaliteit, structuur, waterberging- en buffering); Drinkwater
- Vegetatie en fauna – waterhuishouding
- Mens (veiligheid)
In de tabel in navolgend synthesehoofdstuk zijn alle effecten en maatregelen m.b.t. water
en de impact op verschillende disciplines opgenomen. In de kolom ‘aard van de effecten’
wordt waar relevant als watertoetsaspect de benaming (watertoets) toegevoegd. In de
kolom ‘maatregelen’ staan indien nodig de milderende maatregelen die hiermee verband
houden.
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15
15.1

Synthese, conclusies en aanbevelingen
Synthese van
maatregelen

milieueffecten

en

milderende

In Tabel 15-1 worden de verschillende effecten en voorgestelde maatregelen tabelmatig
samengevat.
Zoals reeds aangehaald werd in §5.3, gebeurt de beoordeling van de effecten en van de
resterende effecten voor elk van de aspecten a.d.h.v. volgende indeling:
-3 :

sterk negatief

+3 :

sterk positief

-2 :

matig negatief

+2 :

matig positief

-1 :

beperkt negatief

+1 :

beperkt positief

0:

geen significant effect/verwaarloosbaar effect

De effecten worden opgesplitst in tijdelijke en permanente. De tijdelijke effecten slaan
vooral op effecten tijdens de aanlegfase; de permanente effecten op effecten die zich ook
in de exploitatiefase (blijven) voordoen. Tijdelijke effecten worden in de tabel aangeduid
met ‘T’, de niet gemarkeerde effecten zijn permanent.
In de kolom ‘aard van de effecten’ wordt waar relevant als watertoetsaspect de benaming
(watertoets) toegevoegd.
Er wordt de aandacht op gevestigd dat in de beschrijving van milderende binnen de
verschillende disciplines (zie eerder), er een onderscheid is gemaakt tussen maatregelen
als flankerend beleid, maatregelen die rechtstreeks inwerken op het PRUP en
maatregelen op niveau van het project & de vergunningsaanvraag. Ook nader onderzoek
kan worden voorgesteld. In de tabel wordt dit opnieuw herhaald.
Maatregelen worden voorgesteld maar zijn niet altijd even dwingend of noodzakelijk om
tot een voor het milieu haalbaar plan te kunnen komen. In de kolom ‘beoordeling effect’
wordt verduidelijkt hoe zwaar het effect en bijgevolg de maatregel kan doorwegen
(sommige maatregelen worden eerder als aandachtspunten meegegeven).
Monitoring ten behoeve van de effectbeoordeling van het plan wordt enkel voor lucht
aanbevolen en niet noodzakelijk geacht binnen de overige disciplines. Dit is dan ook niet
in de tabel opgenomen.
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Tabel 15-1
Aspect

Beoordeling van de effecten van het plan + beoordeling van de resterende effecten na implementatie van maatregelen

Aard van de effecten

Effect

Effect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

Effect

-2

-2/-3

Effect

Effect

Uitbreiding
B+Vitseroel

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Resteffect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

Resteffect

-1/-2

-1/-2

Resteffect

Resteffect

Uitbreiding
B+Vitseroel

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel

Mens-verkeer
Verkeersafwikkeling

In de huidige situatie zijn er tijdens het vrijdagavondpiekuur
afwikkelingsproblemen ter hoogte van het op- en
afrittencomplex en de spooroverweg.

-2/-3

Tal van maatregelen zijn doorgerekend. Ondermeer

-1/-2

- Beperkt PRUP regionale bedrijvigheid en stimuleren
duurzame vervoerswijzen

De verkeersdruk doorheen de dag varieert sterk: gedurende
de daluren is er ter hoogte van deze secties geen zware
congestie.

- niet ontwikkelen uitbreiding in bufferzone op- en
afrittencomplex E40
- Herinrichting kruispunten door TV3V
- ongelijkgronds maken van de spooroverweg
- De ontsluiting van de lokale bedrijvigheid dient via de
bestaande rotonde en niet via de Essenestraat te
gebeuren.

Verkeersveiligheid

Vanuit de oogpunten verkeersveiligheid en
verkeersleefbaarheid maar ook voor de doorstroming is het
wenselijk om de voorziene uitbreiding tussen de op- en afritten
van de E40 weg te laten

- niet ontwikkelen uitbreiding in bufferzone op- en
afrittencomplex E40

Geluid
Geluidsimpact
bedrijvigheid

Door de aanwezigheid van de zeer drukke E40 en de drukke
Assesteenweg, is het wegverkeer in het plangebied en
studiegebied bepalend voor het omgevingsgeluid.

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario:
0 (uitg. voor
woningen
binnenin: -3)

Indien er vanuit gegaan wordt dat de bedrijven sowieso aan de
grenswaarden voor een nieuwe inrichting conform VLAREM II
voldoen, wordt er voor de woningen langs de drukke
gewestwegen - tengevolge de nieuwe bedrijven (op bestaande
bedrijventerreinen en de uitbreiding) - nauwelijks een effect op
het huidige (hoge) omgevingsgeluid verwacht.

- Geluidsemissie beperken tot maximaal 58 dB(A)/m² en 0
tevens ook voldoen aan de bepalingen conform
VLAREM II grenswaarden

0

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario:
0 (uitg. voor
woningen
binnenin:

- Uitbreidingszones: ten aanzien van de meest nabij
gelegen woningen langs de Assesteenweg dient een
bufferzone van minstens 50m te worden afgebakend
waarin geen luidruchtige activiteiten mogen worden
voorzien.

0/-1)

- Bedrijven zoals energiecentrales, afvalverwerking,
puinbrekers, zware industrie zijn qua geluid niet
verenigbaar met de opgelegde geluidsemissie eisen en
bijgevolg ook niet mogelijk op de uitbreiding tenzij men
aan de hand van een geluidsstudie toch kan aantonen
dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor de
nachtperiode

Bijzondere aandacht dient wel uit te gaan ter bescherming van
de meest nabij gelegen woningen langs de Assesteenweg in
de onderzoeksgebieden (zowel ten oosten als ten westen van
de Assesteenweg).
Wat betreft uitbreidingszone Essenestraat wordt er vanuit de
discipline geluid gesteld dat de leefbaarheid voor de woningen
in dit uitbreidingsgebied niet is gegarandeerd, tengevolge de
mogelijke inplanting van luidruchtige activiteiten op het
bedrijventerrein.

- Bij een volledige invulling van de uitbreidingszone
Essenestraat is het behoud van de woningen niet
wenselijk (op basis van de geluidsemissie die in het
MER werd gehanteerd)
- Het opleggen van een geluidsstudie aan elk bedrijf dat
luidruchtige activiteiten kan hebben is absoluut
noodzakelijk.

Geluidsimpact
verkeersgeneratie

De toename van het verkeer is niet van die aard dat er een
verhoging van het omgevingsgeluid van meer dan 1 dB(A)
wordt verwacht. Vermits de verkeersintensiteiten op de
gewestwegen en E40 nu al zeer hoog zijn - en bijgevolg ook
het wegverkeersgeluid - zijn er slechts verwaarloosbare
effecten van het extra wegverkeer te verwachten.

0

Impact op luchtkwaliteit (vnl. door extra verkeer)

-1

0

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario:

nvt

nvt

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

0

Beperkt
scenario:
nvt

Lucht
0/-1

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario:

Beperking van
verkeer/verwarmingsemissies/bedrijfsemissies

-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Uitbreidingsscenario Vitseroel: Effecten ten behoeve
van het beperken van verdichting in de zones met een
zachte toekomstige invulling.

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1
Bodem
Bodemgesteldheid en
-profiel

Verstoring bodemstructuur door vergraving

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Rekening houdend met beperkte beïnvloeding (ondiepe
vergraving, beperkte aanwezigheid van onverstoorde bodems
en relatief beperkte bijkomende voorzieningen) wordt het
effect als beperkt negatief tot verwaarloosbaar beoordeeld. Er
is geen impact op de kenmerkende opbouw ondergrond in de
omgeving te verwachten.
De bodems zijn matig tot globaal weinig gevoelig voor
verdichting; enkel van belang in die zones waar er achteraf
een groene invulling of onverharde zone is gepland
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Aspect

Aard van de effecten

Effect

Effect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

Potentiële hinder van erosie vanuit de omgeving op het
plangebied uitbreidingsscenario is niet uit te sluiten.

Effect

Effect

Effect

Uitbreiding
B+Vitseroel

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel

Maatregelen en aandachtspunten

-2

-1

-2

regionale bedrijvigheid een bufferstrook (deels gras) van
minimaal 15m te voorzien rondom de
bestemmingsgrens om erosie vanuit omliggende
percelen op te vangen. Verduidelijking via het
inrichtingsplan.

Resteffect

Resteffect

Resteffect

Resteffect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

Resteffect

Uitbreiding
B+Vitseroel

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel

Stabiliteit

Effecten draagkracht/verzakking/inklinking: erg wisselend van
gewoon draagkrachtig tot totaal ondraagkrachtig, er wordt niet
onmiddellijk verwacht dat diepe ondergrondse constructies
zijn voorzien, evenwel is het risico niet uit te sluiten.

0

0/-2/-3

0/-2/-3

0/-2/-3

0/-2/-3

Stabiliteitsaspecten dienen te worden uitgeklaard ten
laatste in de fase van aanvraag stedenbouwkundige
vergunning + indien nodig maatregelen te nemen.

0

0

0

0

0

Kwaliteit

Grondverzet en bemaling: risico op verspreiden aanwezige
verontreinigingen. (watertoets)

0/-2/-3

0/-2/-3

0/-2/-3

0/-2/-3

0/-2/-3

Mits toepassen VLAREBO en VLAREA en Vlaremreglementering

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten dienen
VLAREBO en Vlarem te volgen.

Opnemen in PRUP: parkings en laad- en loszones voor
vrachtvervoer aanleggen in ondoorlatende materialen.

Risico op verontreiniging in parkeerzones/laad- en loszones
vrachtwagens. (watertoets)

Afvloeiend hemelwater opvangen en over een KWSafscheider.
Aandacht voor het risico op verspreiden verontreiniging
tijdens aanlegfase

Water
Structuurkwaliteit

De Waalborre-Ijssenbeek en de Nieuwe Molenbeek – beiden
met waardevolle structuurkwaliteit - grenzen aan het huidige
bedrijventerrein Vitseroel en tevens plaatselijk tot aan de
huidige verharding/gebouwen. Er worden geen rechtstreekse
effecten verwacht op de structuurkwaliteit van waterlopen. Het
PRUP legt momenteel geen specifieke voorschriften op rond
oeverzones van waterlopen: deze dienen nog te worden
opgesteld. (watertoets)

-3

0

0

0

0

Op plan en/of in de voorschriften van het PRUP dient
een zone voor oeverontwikkeling/reservatiezone
waterloop met oeverontwikkeling (al dan niet in
overdruk) te worden aangeduid over de delen van
waterlopen grenzend aan bestaande bedrijvenzone.

+2

/

/

/

/

Waterberging

Eventueel verlies aan waterbergend vermogen.

-3

0

0

0

0

Bestaande bedrijvenzone Vitseroel: Aansluitend dient op
plan en/of in de voorschriften van het PRUP de zone
voor oeverontwikkeling/reservatiezone waterloop met
oeverontwikkeling (al dan niet in overdruk) te worden
uitgebreid tot de valleizone (die nog breder is) van de
Nieuwe Molenbeek en Waalborre-Ijssenbeek waarbij
naar de toekomst toe nieuwe ontwikkelingen
(gebouwen/verharding) binnen de vallei niet meer
mogelijk worden.

2 (in de verre
toekomst bij
nieuwe
ontwikkeling

/

/

/

/

De bijkomende verharde oppervlakte kan een versnelde afvoer 0
van hemelwater tot gevolg hebben. Er zijn momenteel reeds
capaciteitsproblemen in de afwatering in het studiegebied.
Indien het hemelwater wordt
hergebruikt/geïnfiltreerd/gebufferd volgens de provinciale
verordening en de voorschriften van de waterlopenbeheerders,
geen aanzienlijke negatieve effecten meer verwacht op de
capaciteit van de ontvangende waterlopen. Er worden wel een
aantal randvoorwaarden vooropgesteld voor opname in het
PRUP. (watertoets)

-1

-1

-1

-1

Voorstellen tot aanvullen van het PRUP:

+1 (op termijn)

-1/0

-1/0

-1/0

-1/0

Effecten van afvalwater op oppervlaktewaterkwaliteit zijn –
wegens onvolledige afvalwaterzuiveringsinfrastructuur - niet
uit te sluiten. In principe zullen in de toekomst waarschijnlijk
de mogelijkheden worden gegeven om aan te sluiten en te
zuiveren. (watertoets)

0

-2/0

-2/0

-2/0

-2/0

-1/0

-1/0

-1/0

-1/0

Ecotoopbiotoopverlies

Rechtstreeks ecotoopverlies treedt op ter hoogte van
biologisch waardevolle percelen: voornamelijk ten noorden van
het bestaande industriegebied van Vitseroel.

0/-1

0/-1

0/-1

-1

-1/-2

0/-1

0/-1

0/-1

-1

-1/-2

Versnippering /
Ontsnippering /
Barrièrewerking

Er worden eerder beperkte versnipperingseffecten verwacht
gezien de reeds aanwezige lijnvormige infrastructuren in het
gebied. Maar ter hoogte van de vallei van de Nieuwe
Molenbeek kan elke verdere oppervlakte-inname de
natuurverbindingsfunctie van de beekvallei hinderen.

0/-1

0/-1

0/-1

-1

0/-1

0

0/-1

0/-1

0//-1

0/-1

Bodemverstoring

uiterst beperkte en weinig significante effecten verwacht.

0

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Rustverstoring

Rustverstoring treedt voornamelijk op in de zones grenzend
aan het buitengebied. De meest negatieve effecten zijn te

0/-1

0/-1

0/-1

-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

In bestaand industriegebied Vitseroel is in de vallei van de
Nieuwe Molenbeek/Waalborre-Ijssenbeek in het verleden te
weinig rekening gehouden met ruimte voor de waterloop en
voor waterberging (bedrijfsgebouwen in de vallei en in
potentiële overstromingszone opgetrokken) (watertoets)

Risico op overstromen

Afvalwater en
oppervlaktewaterkwaliteit

- deels aanleggen groendaken
- waterlopen/grachten in het studiegebied mogen niet
gebruikt of beschouwd worden als buffering.
- de grachten die als buffering dienen mogen niet of
slechts bij uitzondering worden overwelfd.
- de ontwikkelaar van het industrieterrein dient de keuze
te hebben tot het aanleggen van een gezamenlijke
waterbuffering en daarvoor voldoende ruimte te voorzien
dan wel een individuele inrichting per bedrijf te voorzien.
Alleszins dient bij nieuwe ontwikkeling vooraf advies en 0
goedkeuring te worden gevraagd aan de beheerders van
de afvalwaterinfrastructuren en aan de VMM. Zij kunnen
altijd bijkomende voorwaarden opleggen.

Fauna en Flora

Vrijwaren van de Vallei van de Nieuwe Molenbeek.
Maximaal behoud van kleine landschapselementen.
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Vrijwaren van de vallei van de Nieuwe Molenbeek en
voorzien van voldoende brede buffers (15 m) langsheen

Aspect

Aard van de effecten

Effect

Effect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

Effect

Effect

Effect

Uitbreiding
B+Vitseroel

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel

verwachten ter hoogte van de oostelijke grens van het
bestaande bedrijventerrein en ter hoogte van de
noordoostelijke uitbreidingszone (scenario 2-Vitseroel).

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Resteffect

Resteffect

Resteffect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

Resteffect

Uitbreiding
B+Vitseroel

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel

-1

0

0

0

0

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

-1

-2

-3

-2

-1

-1

-3

-2

de grenzen met het buitengebied. PRUP’s nemen
algemene bepalingen op rond het oordeelkundig
plaatsen van verlichting.

Verdroging /
Vernatting

Ten gevolge van effecten op de waterhuishouding worden er
niet onmiddellijk sterk negatieve effecten verwacht vanuit de
discipline fauna en flora. Hierbij zal het wel van belang zijn om
effecten ten opzichte van de vallei van de Nieuwe Molenbeek
zoveel mogelijk te vermijden, door het valleigebied van verdere
inname te vrijwaren en diepe, aaneengesloten constructies ter
hoogte van de randen van de vallei zoveel mogelijk te
vermijden (scenario 2).

-1

0/-1

0/-1

-1

0/-1

Vermesting /
Eutrofiëring /
Verzuring

Wat vervuilingseffecten betreft wordt er tevens slechts een
zeer beperkte impact verwacht indien alle van belang zijnde
milieuregelgevingen gerespecteerd worden. Door het voorzien
van de nodige milderende maatregelen en de
randvoorwaarden opgelegd door de vergunningverlener,
worden er geen significant negatieve effecten verwacht.

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Effecten op waterlopen cf discipline water. (watertoets)

0/-1

-1

-2

-3

-2

Cf. water en fauna en flora rond oeverontwikkeling en
opgaand groen en KLE’s.

-1

-2

-3

-3

uitbreiding GRB scenario Essenestraat: het RUP dient
-1
een buffer van minimum 15m op te leggen aan de
binnengrenzen zodat er geen interferentie meer optreedt
ten aanzien van beschermd landschap Domein de
Morette.

Vrijwaren van de Vallei van de Nieuwe Molenbeek

Landschap en
erfgoed
Landschapsstructuur

Effecten op opgaande begroeiing en KLE’s cf. fauna&flora.
Globaal wordt de rechtstreekse invloed op de landschappelijke
structuur beperkt negatief beoordeeld indien de maatregelen
in acht worden genomen voor: het huidige bedrijventerrein, de
uitbreiding in het op- en afrittencomplex, de uitbreiding lokale
bedrijvigheid en voor de beperkte uitbreiding GRB ten westen
van de N285. Het uitbreidingsscenario Essenestraat en de
combinatie Essenestraat+Vitseroel wordt matig negatief
beoordeeld. Het uitbreidingsscenario Vitseroel wordt sterk
negatief beoordeeld: milderende maatregelen kunnen nooit
afdoende zijn om dit negatief effect deels te compenseren.
Erfgoedwaarden

Lokale erfgoedwaarden van het huidige landschap binnen de
-1
kantoorzone, het op- en afrittencomplex, huidige bedrijvenzone
Vitseroel en binnen de uitbreiding voor lokale bedrijvigheid zijn
beperkt tot verwaarloosbaar.
In de uitbreidingszones is beïnvloeding van erfgoedwaarden
onvermijdelijk ten aanzien van:

-uitbreiding GRB scenario Vitseroel vanuit
landschappelijk oogpunt onaanvaardbaar. Milderen van
het effect is – op uitzondering van het voorzien van een
groenbuffer – nooit afdoend (dit zou betekenen het niet
doorvoeren van het plan).

Essenestraat: beschermd landschap de Morette
Vitseroel: ankerplaats+relictzone
Essenestraat+Vitseroel oost: ankerplaats; west: beperkt
beschermd landschap

Er wordt bovendien voorgesteld dat het RUP een
bufferstrook oplegt op het bestaande bedrijventerrein
Vitseroel langs deze zijde.
uitbreiding GRB scenario combinatie
Essenestraat+Vitseroel aangewezen om de bedrijven uit
de uiteindelijke RUP-contour te weren; tenzij er met dit
RUP bijkomende strengere voorwaarden kunnen
worden opgelegd naar buffering ten aanzien van de
omgeving toe. Afdoende buffering langs alle zijden
(uitgezonderd zijde die aansluit bij bestaande
bedrijventerrein) is noodzakelijk

Potentiële kans op het verstoren van archeologische relicten
indien deze aanwezig zouden zijn. Hoewel het onduidelijk is
wat de aard, omvang en gaafheid is van eventuele
archeologische waarden, kan rekening houdend met de
relictzones in het studiegebied worden aangenomen dat deze
aanwezig zullen zijn.

-1

-3

-3

-3

-3

Fase project en vergunningsaanvraag: De regelgeving
rond archeologie dient te worden opgevolgd. Het
vroegtijdig uitvoeren van een archeologietoets is
aangewezen.

-1

-1

-1

-1

-1

Ruimtelijke aspecten,
gebruikswaarde en
functies.

Werkfunctie wordt gecreëerd. Geen invloed op
+1
recreatiefunctie. Negatieve invloed op woonfunctie: 2 getroffen
woningen in uitbreidingszone.

+1

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario: -2

Afspraken met de getroffen bewoners van de westelijke
uitbreidingszone.

+1

+1

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario: -1/-2

Invloed op

De landbouwfunctie ter hoogte van de niet ingevulde percelen

-1

Scenario =

Scenario =

Beperkt

Afspraken maken met getroffen landbouwers over het

-1/0

-1/0

Scenario =

Scenario =

Beperkt

Mens – ruimtelijk,
sociaalorg. & hinder

-1
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Aspect

Aard van de effecten

landbouwfunctie

Belevingswaarde

Effect

Effect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

in industriegebied en volledig binnen de uitbreidingen wordt
ontnomen. De effecten hiervan zijn ingeschat rekening
houdend met aspecten zoals voorkomen landbouwgebruik, de
landbouwgeschiktheid van de percelen, de waardering volgens
de Landbouwtyperingskaart, de ligging ten aanzien van
herbevestigen agrarische structuur (HAG), invloed op
bedrijfszetels. Een combinatie van deze factoren betekent dat
het effect beperkt negatief wordt ingeschat voor de percelen in
het bestaande bedrijventerrein, de geplande kantoorzone en
de geplande kmo-zone. Binnen de uitbreidingszones voor
industrie wordt de impact op landbouw beperkt tot matig
negatief ingeschat.
De woningen in de Dr. Em. De Croesstraat zijn onvoldoende
gebufferd ten aanzien van de geplande kantoorzone.

verlaten

0

Het scenario voor uitbreiding ten noordoosten van het
bedrijventerrein Vitseroel is verlaten wegens de sterk
negatieve impact op landschap en de belevingswaarde. De
impact op de belevingswaarde vanuit de bewoners langs de
Assesteenweg is echter onvermijdelijk.
Veiligheid

Er zijn geen effecten inzake veiligheid te verwachten

-1 (thv
geplande
kantoorzone)

Scenario =
verlaten

Effect

Effect

Uitbreiding
B+Vitseroel

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel
scenario:

verlaten

Scenario =
verlaten

Maatregelen en aandachtspunten

-1/-2

gebruik en de compensatie van de inname van
landbouwgebruiksgronden.

Beperkt
scenario:

Voldoende dense en brede buffering voorzien ten
aanzien van bewoning:

-1/-2

-Ca. 25m ten aanzien van de woningen langs de
Assesteenweg

Resteffect

Resteffect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

Resteffect

Resteffect

Resteffect

Uitbreiding
B+Vitseroel

verlaten

verlaten

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel
scenario: -1

0

0/-1

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario: 0/-1

0/-1

0

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario: 0/-1

-Ca. 5à10m ten aanzien van de woningen aansluitend
aan kantoorzone
0

0

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario: 0

0

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario: 0/-1

(watertoets)
Gezondheid

Effect

Globaal gezien wordt nauwelijks een effect verwacht op het
0/-1
huidige (hoge) omgevingsgeluid (noch van bedrijven, noch van
verkeer).

En -3 thv
woningen in
onderzoeksgebied

Wel zijn maatregelen noodzakelijk ter bescherming van de
meest nabij gelegen woningen langs de Assesteenweg in de
onderzoeksgebieden.
De leefbaarheid voor de 2 woningen in uitbreidingszone
Essenestraat is niet gegarandeerd.
In de discipline lucht is aangetoond dat gezien voor een aantal
wegsegmenten nog overschrijdingen van de
luchtkwaliteitsdoelstellingen verwacht worden - ondanks de
verwaarloosbare tot beperkte bijdrage die met de realisatie van
het plan gepaard gaat - milderende maatregelen (zonering,
verkeersmaatregelen t.b.v. een betere doorstroming, beperken
programma,…) in ieder geval noodzakelijk geacht worden.
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Maatregelen zoals voorgesteld onder geluid en lucht

15.2

Leemten in de kennis en monitoring
Leemten
Aangezien het hier een plan-MER betreft, heeft dit tot gevolg dat het niet mogelijk is (ook
niet opportuun binnen een plan-MER) om alle milieueffecten in detail te kunnen
beoordelen. Het ontbreekt immers aan specifieke kwantitatieve gegevens en er dient te
worden uitgegaan van ‘aannames’, o.m. vergraven zones, geplande verhardingen,
waterdoorlatendheid, exacte informatie omtrent bijkomende functies, aard van de
bedrijvigheid.
De verkeersgegevens zijn gebeurd vanuit een aantal aannames. De berekening van de
impact van het wegverkeer is maar zo nauwkeurig, als de nauwkeurigheid van deze
verkeersgegevens.
Tevens gebeurt de effectbespreking op basis van kengetallen (voor verkeer, geluid, enz.).
Een nauwkeurige bepaling van de specifieke bijdrage kan pas nadat bekend is welke
bedrijven er zich vestigen.
Voor het studiegebied zijn geen meetgegevens van de actuele luchtkwaliteit beschikbaar.
Op basis van modelberekeningen en literatuurgegevens kan evenwel voor een groot deel
van het studiegebied voldoende invulling gegeven worden zodat dit geen impact heeft op
de effectvoorspelling.
Gezien de toekomstige invulling van het extra bedrijventerrein niet gekend is kan geen
kwantitatief onderbouwde evaluatie van de extra te verwachten emissies/impact op
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. De evaluatie omvat dan ook vnl. een kwalitatieve
benadering gekoppeld aan potentiële milderende maatregelen.

Monitoring
Er is geen volledig overzicht van de aanwezigheid van archeologica in het
onderzoeksgebied. Verder onderzoek hiervoor wordt voorgesteld in de milderende
maatregelen.
Monitoring wordt verder niet noodzakelijk geacht binnen de verschillende disciplines en
effectgroepen.
Bij de impactberekeningen met het model CAR-Vlaanderen wordt in de omgeving van de
E40 onvoldoende rekening gehouden met de impact van de E40 op de
achtergrondconcentraties. Door rekening te houden met de gecorrigeerde waarden
rekening houdend met de impact van de E40 (afgeleid uit het plan-MER VSGB) wordt
deze leemte in enige mate ingevuld. Door de wijze van berekenen dient wel uitgegaan te
worden van een verhoogde onzekerheid ten aanzien van deze gecorrigeerde waarden. Op
basis van de modelberekeningen zou er in 2015 dan ook geen milieugebruiksruimte
aanwezig zijn ten aanzien NO2 in de onmiddellijke omgeving van de E40. Wenst men,
ongeacht het feit dat de realisatie van het plan nauwelijks of hooguit een beperkt
aantoonbare extra impact veroorzaakt, de werkelijk beschikbare milieugebruiksruimte
nauwkeuriger te bepalen, dan is monitoring aangewezen. Gezien de impact van de meteo
aanzienlijke verschillen kan veroorzaken, is hierbij langdurige monitoring aangewezen. Dit
kan zowel op basis van automatische (en duurdere) meetsystemen als door het hanteren
van specifieke meetprocedure met passieve samplers die het mogelijk maken om op
meerdere locaties de luchtkwaliteit te meten tegen lagere kosten.
Een ander alternatief zou erin kunnen bestaan om een gedetailleerde modelberekening uit
te voeren waarbij niet alleen de impact van het verkeer op zich in detail modelmatig
onderzocht wordt (inclusief E40 zodat hiervan ook nauwkeurige gegevens van
verkeersintensiteiten en voertuigcategorieën noodzakelijk zijn), maar er ook een
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kleinschalige modellering van de achtergrondconcentraties meegenomen wordt (in elk
geval op een kleinere schaal dan de achtergrondwaarde die momenteel opgenomen werd
in het model IFDM-traffic). Maar ook bij een dergelijk onderzoek dient rekening gehouden
te worden met een aanzienlijke onzekerheid, waardoor de kans reëel is dat er toch geen
éénduidige conclusie kan geformuleerd worden ten aanzien van het al of niet beschikbaar
zijn van milieugebruiksruimte t.h.v. de E40. In dat opzicht blijft monitoring de aangewezen
methode om de beschikbare milieugebruiksruimte nauwkeuriger in kaart te brengen.
Gezien bij de realisatie van het plan er nauwelijks of hooguit beperkt effect van het plan
zelf kan aangetoond worden in de onmiddellijke omgeving van de E40, is deze monitoring
in feite niet als een absolute voorwaarde te aanzien, wel eerder als een aanbeveling.

15.3

Globale conclusie
Het voorgenomen plan voor het PRUP uitbreiding bedrijvigheid wordt opgemaakt in
uitvoering van het bindend gedeelde van het goedgekeurde ruimtelijk structuurplan
Vlaams-Brabant, waarvan de provincie krachtens het decreet RO niet kan afwijken. Het
gaat hier over de uitbreiding van bestaande activiteit op de huidige locatie (specifiek
economisch knooppunt). Locatiealternatieven buiten het economisch knooppunt vormen
vanuit de wetgeving ruimtelijk ordening geen redelijk alternatief omdat ze ingaan tegen
het uitgangspunt (bindend vastgelegd in het RSVB en het RSV) en de doelstellingen van
het voorgenomen plan. Er zijn door de provincie bij de start van het onderzoek drie te
onderzoeken scenario’s naar voor gebracht als redelijke en verdedigbare locatievarianten
vanuit het ruimtelijk beleidskader.
Andere locaties en uitbreidingsrichtingen vormen daarom vanuit de gestelde ruimtelijke
randvoorwaarden geen redelijk alternatief zonder tegen het uitgangspunt (RSV en RSVB)
en de doelstellingen van het voorgenomen plan in te gaan.
Het integratiespoor m.e.r. - PRUP is hier volop ingezet. Ingevolge de
milieueffectbeoordeling zullen m.a.w. aanbevelingen, maatregelen, randvoorwaarden of
voorstellen voor het PRUP worden gedaan. Tijdens de periode van de opmaak van het
MER, is er reeds een bijstelling gebeurd aan de plandoelstellingen zoals vooropgesteld in
de eerste startnota van de provincie en in de eerste de nota voor publieke consultatie van
het MER.
Momenteel heeft de provincie een concept van voorontwerp PRUP opgemaakt dat is
gebaseerd op de (tussentijdse) resultaten van het plan-MER.
Dit resulteert in een eerste en een tweede fase binnen het milieueffectenonderzoek.
EERSTE FASE PRUP EN MILIEUEFFECTENONDERZOEK
De beoordeling van de milieueffecten binnen de disciplines bodem, water, fauna en flora,
landschap en mobiliteit is gebaseerd op de planinformatie van de voorgenomen activiteit
zoals opgenomen in de nota voor publieke consultatie (richtlijnen ontvangen in november
2010) en tevens verduidelijkt in het hoofdstuk rond de visie en krachtlijnen. Dit betekent
met een maximale inzet van uitbreiding van regionale bedrijvigheid ondergebracht in drie
scenario’s:

Vanuit de discipline bodem kan gesteld worden dat de het PRUP haalbaar is voor het
milieu en dit zowel voor de bestaande bedrijventerreinen (lokaal+regionaal) als in de
uitbreidingszones en varianten.
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De te verwachten effecten in de verschillende uitbreidingsscenario’s zijn veelal
dezelfde en quasi niet onderscheidend. Naar verdichting toe scoort het scenario GRB
Vitseroel slechter dan de overige uitbreidingszones. Effecten spelen echter enkel een rol
in de zones die na de ontwikkeling een groene invulling krijgen en kunnen in principe
ondervangen worden tijdens de aanlegfase. Vanuit erosie worden er de meeste effecten
verwachten voor het scenario Essenestraat en de combinatie Essenestraat+Vitseroel.
Wanneer de bufferstrook in het RUP wordt opgenomen en deels in functie van erosie
wordt ingericht kan het effect worden gemilderd.
Rond bodembescherming wordt er naar het PRUP toe een randvoorwaarde inzake
verharding voorgesteld. Er is geen monitoring aangewezen.
Vanuit de discipline water kan gesteld worden dat het PRUP haalbaar is voor het milieu.
Er dienen naar het PRUP toe enkele beschermende randvoorwaarden te worden
opgelegd inzake het creëren van zones voor oeverontwikkeling, het opleggen tot het
aanleggen van groendaken en het verbod tot overwelven van grachten. De meeste andere
randvoorwaarden die moeten worden opgevolgd vloeien voort uit de bestaande
regelgeving en worden opgelegd en gecontroleerd in de vergunningsfase (bijvoorbeeld
hergebruik, hemelwaterbuffering en infiltratie) of staan in functie van de afvalwater en
rioleringsbeheerders.
Inzake impact op de aanwezige natuurwaarden wordt de ruimte-inname en de
rustverstoring ten noorden en noordoosten van het huidige industrieterrein, bij uitvoering
van scenario Vitseroel en scenario combinatie, als matig negatief beoordeeld. De
voorkeur vanuit de discipline fauna en flora gaat uit naar de uitbreiding volgens scenario
Essenestraat zijnde industrie ten westen van de Assesteenweg. Verder kan door het
voorzien van de nodige milderende maatregelen zoals opgelegd onder water en de
randvoorwaarden opgelegd door de vergunningverlener er verondersteld worden dat
uitbreiding haalbaar is.
Er wordt geen noemenswaardige impact verwacht op de erfgoedwaarden binnen de
kantoorzone, het op- en afrittencomplex, huidige bedrijvenzone Vitseroel en binnen de
uitbreiding voor lokale bedrijvigheid Essenestraat.
Er bevinden zich evenwel heel wat relicten in het studiegebied binnen en aangrenzend
aan de uitbreidingsgebieden voor regionale bedrijvigheid. Maatregelen dringen zich op:
-

Afdoende buffering langs de zijden richting buitengebied in de scenario’s Essenestraat
en scenario combinatie is noodzakelijk. In dit geval zijn deze scenario’s haalbaar.

-

Uitbreiding voor regionale bedrijvigheid volgens het scenario Vitseroel (gelegen in
ankerplaats en relictzone): wordt sterk negatief beoordeeld en vanuit
landschappelijk oogpunt onaanvaardbaar. Milderen van het effect is – op
uitzondering van het voorzien van een groenbuffer – nooit afdoend (dit zou betekenen
het niet doorvoeren van het plan). Er wordt bovendien voorgesteld dat het RUP een
bufferstrook oplegt op het bestaande bedrijventerrein Vitseroel langs deze zijde.

Verder zal er archeologisch onderzoek nodig zijn.
Impact verkeersafwikkeling: de 3 scenario’s zoals opgenomen in het PRUP gaan uit van
een bijkomende bedrijvigheid van 22 tot 24ha. Uit de wijzigingen van het druktebeeld blijkt
dat de invloed van deze ontwikkelingen sterk negatieve gevolgen zullen hebben op het
omliggend wegennet.
Deze modal shift naar duurzame vervoerswijze is bovendien onvoldoende om de
capaciteitsproblemen bij uitwerking van één van de scenario’s op te lossen.
Het gekozen scenario voor de uitbreiding van GRB is niet onderscheidend in de
effectbeoordeling.
Om een vlottere afwikkeling te bekomen dient ondermeer het aantal voorziene hectaren in
het PRUP te dalen.
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Vanuit de oogpunten verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid maar ook voor de
doorstroming is het wenselijk om de voorziene uitbreiding tussen de op- en afritten van de
E40 weg te laten.

TWEEDE FASE PRUP EN MILIEUEFFECTENONDERZOEK
Op basis van tussentijdse resultaten van de mobiliteitsimpact en op basis van bijkomende
inzichten in het PRUP en de gewenste invulling, heeft het PRUP haar voorgenomen
de
activiteit bijgesteld (=2 fase).
-

Er zijn onvermijdelijk mobiliteitseffecten te verwachten.

-

Uitbreidingsscenario Vitseroel zal komen te vervallen als potentiële locatie, rekening
houdend met de sterk negatieve impact op het landschap.

-

Bestaande Bedrijvenzone Vitseroel: een herstructurering en optimalisatie van de
voormalige site IKEA zou bruto 10ha aan gemengd regionaal bedrijventerrein kunnen
opleveren.

-

Om deze reconversie te stimuleren wordt de uitbreiding voor regionale bedrijvigheid
beperkt tot circa 8ha en dit verdeeld over een zone ten oosten en ten westen van de
Assesteenweg (scenario combinatie in beperkte vorm).

-

Er wordt afgezien van een uitbreiding binnen het op- en afrittencomplex van de E40
(vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, -leefbaarheid en –doorstroming).

In tweede fase binnen de milieueffectbeoordeling is de voorgenomen activiteit van het
bijgesteld PRUP als basis voor de milieubeoordeling genomen. Het bijgesteld PRUP is
doorgerekend als milderende maatregel in de discipline mobiliteit en als basisvoorstel voor
de disciplines geluid en lucht en mens-sociaalorganisatorisch&hinder.
Dit betekent nog het volgende programma binnen het voorkeursscenario:
Voorkeurscenario
Lokale bedrijvigheid

4ha

Kantoorontwikkeling

2ha

Regionale bedrijvigheid -uitbreiding Vitseroel

Ca. 8 ha

Totaal

Ca. 14 ha
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Figuur 15-1: Aanzet grafisch plan voorkeurscenario.
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Verkeersafwikkeling en doorstroming
Als men een beperkte uitbreiding van de regionale bedrijvigheid (kantoren = 2ha, lokale
bedrijvigheid = 4ha, regionale bedrijvigheid = 8ha) combineert met maatregelen om de
modal shift naar het openbaar vervoer te promoten, heeft men voldoende aan een
capaciteitsuitbreiding door lichtenregeling tot 1350 pae/u tussen de rotonde en de open afritten. Het nog verder inperken van de oppervlakten bedrijvigheid zal de
doorstroming vanzelfsprekend nog doen verbeteren.
De ontsluiting van de lokale bedrijvigheid dient wel via de bestaande rotonde en niet via
de Essenestraat te gebeuren.
Er is in dit geval dan sprake van congestie tijdens de piekuren thv de spooroverweg, met
verzadigingsgraden tot 98%. Dit wil zeggen dat er tijdens de piekuren ter hoogte van de
spooroverweg congestie is met ‘net geen’ filevorming. Indien men rekening houdt met de
geplande ontwikkeling van het spoornet thv Ternat ikv het GEN is een ondergrondse
spooroverweg een noodzaak.
Het ongelijkgronds maken van de kruising met de spoorweg zou kunnen betekenen dat er
geen capaciteitsproblemen meer zijn.

Door de aanwezigheid van de zeer drukke E40 en de drukke Assesteenweg, is het
wegverkeer in het plangebied en studiegebied bepalend voor het omgevingsgeluid. Ten
gevolge de aanwezigheid van bijkomende bedrijven zal er nauwelijks een effect op het
huidige (hoge) omgevingsgeluid worden verwacht. De toename van het verkeer is niet
van die aard dat er een verhoging van het omgevingsgeluid van meer dan 1 dB(A) wordt
verwacht.
Met het in rekening brengen van alle milderende maatregelen – vnl. ten behoeve van de
bescherming van enkele woningen (instellen bufferzones) – wordt het plan haalbaar
geacht. Doch wordt er vanuit de discipline geluid gesteld dat de leefbaarheid voor de
woningen in uitbreidingszone Essenestraat niet is gegarandeerd.

In de discipline lucht is aangetoond dat de impact die bij de realisatie van het plan ontstaat
op basis van de berekende extra bijdrage van het extra gegenereerd verkeer als
verwaarloosbaar tot beperkt aanzien kan worden. De extra bijdragen situeren zich
maximaal op 1,2 µg/m³ NO2 en op maximaal 0,2 µg/m³ fijn stof. Berekend t.o.v. de
luchtkwaliteitsdoelstellingen situeert de extra bijdrage zich op een niveau van maximaal
3% voor NO2 en van 0,5% voor fijn stof. Gezien voor een aantal wegsegmenten nog
overschrijdingen van de luchtkwaliteitsdoelstellingen verwacht worden, ondanks de
verwaarloosbare tot beperkte bijdrage die met de realisatie van het plan gepaard gaat,
worden milderende maatregelen (zonering, verkeersmaatregelen t.b.v. een betere
doorstroming, beperken programma,…) in ieder geval noodzakelijk geacht. Maatregelen
zullen dan ook de hinder en gezondheidseffecten opnieuw inperken. Binnen deze
discipline is de keuze voor het scenario niet onderscheidend in de effectbeoordeling.

Het effect van het verlies aan landbouwfunctie wordt voornamelijk beperkt en plaatselijk
tot matig negatief ingeschat. Verder is het plaatselijk nodig om de woningen voldoende
visueel te bufferen langs de grenzen van het bedrijventerrein. Verder wordt ook vanuit
impact op landbouwfunctie en belevingswaarde het verlaten van het uitbreidingsscenario
Vitseroel volledig ondersteund binnen de discipline mens, evenals het inperken van
inname in de open ruimte langsheen de Assesteenweg. Rekening houdend met de keuzes
die geleid hebben tot het voorkeursscenario voor het PRUP, het voorzien van voldoende
visuele buffering van de industriezones, het in rekening brengen van de milderende
maatregelen onder geluid en lucht, is het plan haalbaar naar mens toe.
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EINDCONCLUSIE
Het volgen van het integratiespoor tijdens de opmaak van het PRUP heeft er toe geleid
dat een voorkeursscenario voor de uitbreiding kon worden geïntroduceerd waarin reeds in
belangrijke mate effecten worden vermeden. Het voorkeursscenario is haalbaar voor het
milieu mits de milderende maatregelen die zijn voorgesteld onder de verschillende
milieuthema’s in rekening worden gebracht.
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16

Niet-technische samenvatting
De provincie Vlaams-Brabant wenst de uitbreiding van het bedrijventerreinen in specifiek
economisch knooppunt Ternat te onderzoeken. Dit in uitvoering van de bindende
bepalingen van het structuurplan Vlaams-Brabant.
Er zijn door de provincie bij de start van het onderzoek drie te onderzoeken scenario’s
naar voor gebracht als redelijke en verdedigbare locatievarianten vanuit het ruimtelijk
beleidskader.
De belangrijkste verkeersstructuren ter hoogte van het studiegebied zijn de E40, een
hoofdverbindingsweg op Vlaams en internationaal niveau die de gemeente in het noorden
doorkruist en waarvan de afrit 20 (Ternat) uitgeeft op de Assesteenweg, de N285, die de
gemeente noord-zuid doorsnijdt, en de spoorlijn 50 Brussel-Gent, die evenwijdig aan de
E40 loopt en halt houdt in Ternat.

Figuur 16-1: Situering locatie Ternat

Voor deze planologische uitbreiding van de bedrijvenzone in het specifiek economisch
knooppunt Ternat dient er een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (kortweg PRUP) te
worden opgemaakt om de bestemmingswijziging of wijziging in voorschriften mogelijk te
17
maken. Voor dit PRUP dient er een plan-milieueffectrapport (MER) , te worden

17

Een milieueffectrapport (het MER) is een openbaar document, waarin van een voorgenomen activiteit en van
redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven, de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge
samenhang op een systematische en zo objectief mogelijke wijze beschreven worden.
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opgemaakt dat goedgekeurd dient te worden door LNE, Dienst Mer. In dit MER worden de
milieueffecten van het plan in beeld gebracht.
Tegelijkertijd loopt een MER-onderzoek voor de consolidatie van de concentratie van
grootschalige kleinhandel te Ternat (de voormalige vestiging van de IKEA aan de
Morettestraat).
Het integratiespoor m.e.r. - PRUP is hier volop ingezet. Ingevolge de
milieueffectbeoordeling zullen m.a.w. aanbevelingen, maatregelen, randvoorwaarden of
voorstellen voor het PRUP worden gedaan. Tijdens de periode van de opmaak van het
MER, is er reeds een bijstelling gebeurd aan de plandoelstellingen zoals vooropgesteld in
de eerste startnota van de provincie en in de eerste de nota voor publieke consultatie van
het MER.
Momenteel heeft de provincie een concept van voorontwerp PRUP opgemaakt dat is
gebaseerd op de (tussentijdse) resultaten van het plan-MER.
Dit resulteert in een eerste en een tweede fase binnen het milieueffectenonderzoek. In
tweede fase is het voorkeursscenario verder onderzocht.

Om een inzicht te krijgen in de varianten van de voorgenomen activiteit, is het belangrijk
om de planbeschrijving en de beoogde ontwikkelingen er op na te lezen:
§3.7:

Visie en krachtlijnen plan eerste fase milieueffectenonderzoek en in

§ 3.8
Onderzochte planalternatieven
milieueffectenonderzoek

en

voorkeursscenario

in

tweede

fase

Om een duidelijk overzicht te krijgen in effecten, beoordelingen en beoogde
milderende maatregelen is het belangrijk om hoofdstuk 15 er volledig op na te lezen. Dit
met aandacht voor de globale conclusie.

Eindconclusie
Het volgen van het integratiespoor tijdens de opmaak van het PRUP heeft er toe geleid
dat een voorkeursscenario voor de uitbreiding kon worden geïntroduceerd waarin reeds in
belangrijke mate effecten worden vermeden. Het voorkeursscenario is haalbaar voor het
milieu mits de milderende maatregelen die zijn voorgesteld onder de verschillende
milieuthema’s in rekening worden gebracht.
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17

Verklarende woordenlijst en afkortingen

Alternatief

Een andere keuzemogelijkheid, beantwoordend aan de doelstelling van het plan,
omvattende: realisatie-, lokatie- en uitvoeringsalternatief

Bemaling

Afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen zodat
werken in droge grond kunnen uitgevoerd worden

Bodemprofiel

Verticale bodemdoorsnede waarin de opbouw en de ontwikkeling van de bodem
waarneembaar is

Bodemverdichting

Samenpersen en dichter maken van de bodem

BPA

Bijzonder Plan van Aanleg

BS

Belgisch Staatsblad

CO/CO2

Koolstofmonoxide/koolstofdioxide

Discipline

Milieu-aspect dat in het kader van milieu-effectrapportage onderzocht wordt,
door de regelgeving vastgelegd als de disciplines 'mens', 'fauna en flora',
'bodem', 'water', 'lucht', 'licht, warmte en straling', 'geluid en trillingen', 'klimaat',
monumenten en landschappen en materiële goederen'

Emissie

Uitstoot van stoffen in de omgevingslucht

Geplande situatie

Toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het plan

Grondwater-kwetsbaarheid

De grondwaterkwetsbaarheid van een gebied is een code die het risico op
verontreiniging van het grondwater in de bovenste watervoerende laag aangeeft
(bron: dov)

Immissie

De wijziging van de aanwezigheid van verontreinigingsfactoren in atmosfeer,
bodem of water rond één of meer bronnen van verontreiniging ten gevolge van
emissie uit deze bron(nen)

Ingreep-effectenschema

Schema of netwerk dat de relatie tussen de milieu

Integraal waterbeleid

Het beleid gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en
herstellen van watersystemen met het oog op het bereiken van de
randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van dit watersysteem als
zodanig, en met het oog op het multifunctionele gebruik, waarbij de behoeften
van de huidige en komende generaties in rekening wordt gebracht

MB

Ministerieel besluit

MER

Milieueffectrapport (het rapport): milieueffectrapport over een plan of programma
: een openbaar document waarin, van een voorgenomen plan of programma en
van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven, de te verwachten
gevolgen voor mens en milieu in hun onderlinge samenhang op een
systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze worden geanalyseerd en
geëvalueerd, en aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten
vermeden, beperkt, verholpen of gecompenseerd kunnen worden (bron: merdecreet van 18/12/2002)

m.e.r.

Milieueffectrapportage (het proces): de procedure die al dan niet leidt tot het
opstellen en goedkeuren van een milieueffectrapport over een voorgenomen
actie en in voorkomend geval tot het gebruik ervan als hulpmiddel bij de
besluitvorming omtrent deze actie (bron: mer-decreet van 18/12/2002)

MER-deskundige

Natuurlijke of rechtspersonen door de Vlaamse minister bevoegd voor het
leefmilieu als deskundige voor het opstellen van een milieu-effectrapport in een
of meerdere disciplines 'mens', 'fauna en flora', 'bodem', 'water', 'lucht', 'licht,
warmte en straling', 'geluid en trillingen', 'klimaat' en 'monumenten en
landschappen en materiële goederen in het algemeen'
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m-mv

Meter onder het maaiveld

MOBER

Mobiliteitseffectenrapport

Ontwikkelingsscenario

Beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening houdend
met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie onder invloed van
plannen en beleidsopties

NOx

Stikstofoxiden

PAE/U

PersonenAutoEquivalenten per uur = eenheid voor verkeersintensiteiten waarbij
PW + 2,5 x VW = aantal PAE/u, met PW = aantal personenwagens per uur en
VW = aantal vrachtwagens per uur.

PM 2,5

Uiterst fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 2,5 µm

PM 10

Fijn stof met aerodynamische diameter van minder dan 10 µm

Referentiesituatie

De toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in functie van de
effectvoorspelling, omvattende : de huidige, gewijzigde en de wenselijke situatie

Relict

Een relict is een overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand die
toenmaals was. Met betrekking tot landschappen kunnen relicten zeer divers in
aard zijn en getuigen in vele gevallen van een wordingsgeschiedenis. In wezen
zijn dit punt-, lijn- en vlakvormige relicten

Remediërende maatregel

Maatregelen die voorgesteld worden om nadelige milieu-effecten van het plan te
vermijden, te beperken en zoveel mogelijk te verhelpen

Rooien

Het verwijderen van bomen en houtachtige gewassen met inbegrip van hun
wortelstelsel

RSV

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

RUP

Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Sondering

Een sondering is een proef waarbij een reeks sondeerbuizen, onderaan voorzien
van een sondeerpunt, langzaam en gelijkmatig in de grond wordt gedrukt en
waarbij met bepaalde diepte- of tijds-intervallen, de conusweerstand, de
plaatselijke wrijvingsweerstand en/of de totale indringingsweerstand worden
gemeten. Met de elektrische conus kan ook de waterspanning in de grond rond
de conus worden vastgesteld. De statische discontinue sondering wordt
uitgevoerd met de mechanische conus (CPT-M) en de statische continue
sondering wordt uitgevoerd met de elektrische conus (CPT-E of piëzoconus
(CPT-U) (bron: dov)

Studiegebied

Het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de milieueffecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieu-effecten

TAW

Tweede Algemene Waterpassing (referentieniveau voor de hoogtebepaling)

VRI

VerkeersRegelInstallatie = lichtengeregeld kruispunt

Watertoets

Met de “watertoets” gaat de overheid na of een ingreep schade kan veroorzaken
aan het watersysteem. Het watersysteem is het geheel van alle oppervlaktewater
(gaande van water dat een helling afstroomt tot de rivieren), het grondwater en
de natuur die daarbij hoort

1284393043_defMER_bedrijven_ternat/nve
Definitief-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

238
oktober 2011

18

Bijlagen

18.1

Bijlage 1: fotoreportage
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18.2

Bijlage 2: kaarten
Kaart 1

Ruime situering op topografische kaart

Kaart 2

Situering op topografische kaart 1/10.000

Kaart 3

Situering op orthofoto

Kaart 4

Juridische toestand

Kaart 5

Uittreksel uit de Geologische kaart

Kaart 6

Situatie m.b.t. bodem en water

Kaart 7

Watertoetskaarten

Kaart 8

Situatie m.b.t. natuur

Kaart 9

Situatie m.b.t. landschap

Kaart 10 Situatie m.b.t. landschap – landschapskenmerkenkaart
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18.3

Bijlage 3: geluid
Figuur 7 1: ligging van de meetpunten volgens het gewestplan
Figuur 7 2: Lden van het wegverkeer voor de huidige situatie
Figuur 7 3: Lnight van het wegverkeer voor de huidige situatie
Figuur 7 4: geluidscontouren volledige invulling van uitbreiding 58 dB(A)
Figuur 7 5: geluidscontouren volledige invulling van uitbreiding 58 dB(A)
Figuur 7 6: geluidscontour voor Lden van wegverkeer voor situatie PRUP bedrijvigheid
Figuur 7 7: geluidscontour voor Lden van wegverkeer voor situatie PRUP bedrijvigheid
cumulatief met consolidatie handel
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18.4

Bijlage 4: lucht
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18.5

Bijlage 5: toelichting provincie rond de taakstelling
bedrijvigheid
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