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VOORWOORD

1.1

Bijlagen
Bijlage 1.1: RUP-procedure

1.2

Doelstelling MER
Milieueffectrapportage is een instrument om de doelstellingen van het milieubeleid te
helpen realiseren. Het is een procedure waarbij, voordat een activiteit of ingreep
plaatsvindt, de milieugevolgen ervan worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.

1.2.1

Kennisgevingsnota
De kennisgevingsnota is de eerste procedurele stap in de opmaak van een
milieueffectrapport (MER). De kennisgevingsnota wordt openbaar gemaakt. Op basis
van deze nota krijgen het brede publiek, het maatschappelijk middenveld en alle
betrokken instanties de mogelijkheid om opmerkingen te geven over de gewenste
inhoud van het milieueffectrapport, dus over welke effecten en alternatieven dienen
bestudeerd te worden. De kennisgevingsnota is dus te beschouwen als een uitnodiging
aan alle betrokkenen om mee te denken over wat in het MER verder moet uitgewerkt
worden.
De kennisgevingsnota heeft 60 dagen1 ter inzage gelegen bij de stad Halle en de
gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen en Beersel van 9 januari 2014 tot en met 9
maart 2014. De kennisgevingsnota was in die periode ook raadpleegbaar op de website
van de dienst Mer en in de kantoren van de dienst Mer. Ook via de website van de
initiatiefnemmer was de kennisgevingsnota gelijktijdig raadpleegbaar.
Na de ter inzagelegging van de kennisgeving zijn de opmerkingen gebundeld door de
dienst Mer. Er heeft een richtlijnenvergadering plaatsgevonden op 28 maart 2014.
Nadien heeft de dienst Mer een beslissing inzake de richtlijnen genomen en werden
deze richtlijnen betekend aan de initiatiefnemer en de betrokken instanties.

1.2.2

Ontwerp-MER
Aan de hand van deze richtlijnen wordt het ontwerp-MER opgesteld. Na het indienen
van het ontwerp-MER wordt door de dienst Mer, afhankelijk van de opmerkingen, een
overleg (‘ontwerptekstbespreking’) georganiseerd met de bevoegde instanties en de
initiatiefnemer. Op deze vergadering kunnen opmerkingen gemaakt worden bij de
ontwerpteksten.

1.2.3

MER
Aan de hand van deze opmerkingen wordt het definitieve MER opgesteld en daarna
ingediend bij de dienst Mer. De dienst Mer keurt het definitieve MER goed of af binnen
40 dagen, gezien de grensoverschrijdende effecten, na de indiening ervan.

1

60 dagen gezien de mogelijkheid van gewestgrensoverschrijdende effecten
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1.3

Leeswijzer
Dit MER is opgesteld aan de hand van het richtlijnenboek voor het opstellen en
beoordelen van milieueffectrapporten (deel1: Procedurele aspecten en deel 2:
Algemene methodologische aspecten). Verder is rekening gehouden met de informatie
van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be). De inhoudstabel is aangegeven op
bladzijden i tot v.
De eerste twee hoofdstukken zijn inleidende hoofdstukken. Het eerste betreft een
beschrijving van de mer-procedure. Het tweede betreft een algemene beschrijving van
het plan en de mer-plicht en beschrijft de initiatiefnemer en het team van deskundigen.
In hoofdstuk 3 worden de mogelijke alternatieven aangegeven. Hoofdstuk 4 geeft een
concrete beschrijving van het plan. Het hoofdstuk 5 geeft de juridische en beleidsmatige
elementen aan die van toepassing zijn op het plan of waarbij in het MER gebruik van
kan gemaakt worden (bijvoorbeeld om de referentiesituatie te beschrijven). In hoofdstuk
6 wordt de doelstelling en reikwijdte van het plan beschreven.
Hoofdstuk 7 bevat het ingreep-effectschema. Hierin worden per ingreep de mogelijke
effecten aangegeven. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de verschillende
gegevensbronnen die gebruikt zullen worden in het MER. In hoofdstuk 9 wordt de
referentiesituatie bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met bestaande en/of
toekomstige
projecten/plannen
in
het
gebied.
Ook
de
verschillende
ontwikkelingsscenario’s worden in dit hoofdstuk beschreven.
De hoofdstukken 10 tot en met 16 bevatten, per discipline, een beschrijving van de
referentiesituatie, methodologie en het beoordelingskader.
De hoofdstukken 17 tot en met 19 bevatten ten slotte een verklarende woordenlijst, een
lijst van afkortingen en de literatuurlijst.

1.4

Verdere mogelijkheid tot inspraak
Er wordt gekozen voor het volgen van het generieke spoor. Dit houdt in dat het planMER moet goedgekeurd zijn door Dienst Mer vooraleer het voorontwerp-RUP kan
overgemaakt worden aan de betreffende adviesorganen; het RUP moet immers de
conclusies van het plan-MER bevatten. De milieueffectrapportage levert gegevens aan
inzake de mogelijke milieueffecten van het voorgenomen RUP. Deze gegevens worden
verwerkt in het kader van het voorbereidend planningsproces voor het RUP. Het planMER zal, als bijlage bij het RUP, ter inzage gelegd worden voor de bevolking bij de
bevoegde instanties. De rol van het plan-MER hierin is om eventuele bezwaren te
weerleggen of te staven. In bijlage 1.1 is de volledige procedure voor het opstellen van
een RUP opgenomen.
Bij de aanvraag van de nodige stedenbouwkundige en milieuvergunningen (zie
hoofdstuk 6), wordt ook een openbaar onderzoek georganiseerd. Bij de aanvraag van
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een vergunning dient, indien noodzakelijk, eerst een project-MER opgesteld te worden,
die als bijlage bij deze vergunning ter inzage gelegd kan worden.
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INLEIDING

2.1

Figuren
Figuur 2.1 a: Overzicht van de plangebieden
Figuur 2.1 b: Overzicht van de plangebieden en deelgebieden
Figuur 2.2: Toponiemenkaart

2.2

Situering en korte schets van het plan
Met de afbakening van de kleinstedelijke gebieden wordt invulling gegeven aan de
bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waar de provincie de
opdracht krijgt om de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en de
kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau af te bakenen. De afbakening is een
gesloten grenslijn die los staat van bestaande administratieve grenzen. De
afbakeningslijn heeft een beleidsmatige betekenis. Binnen de grenslijn wordt een
stedelijk gebiedsbeleid gevoerd. In deze zone is het wenselijk om de kwantitatieve
behoefte inzake woningbouw, economische activiteiten en andere activiteiten op te
vangen. Buiten deze lijn wordt een buitengebiedbeleid gevoerd. Dit betekent dat het
ruimtelijk beleid gericht is op het behoud, het herstel, de ontwikkeling en de verweving
van de voor het buitengebied belangrijke structuurbepalende functies. Wonen en
werken dienen geconcentreerd te worden in de kernen.
Het plangebied is gelegen in de provincie Vlaams-Brabant, in de stad Halle. Het
provinciaal niveau wil in het kleinstedelijk gebied Halle een aanbodbeleid rond
bedrijvigheid en wonen mogelijk maken. Daarnaast worden oplossingen gezocht voor
mobiliteitsproblemen in en rond Halle en wil de provincie de aanwezige open ruimte
waar mogelijk versterken. De verschillende gewenste ontwikkelingen zijn uitgewerkt in
de visienota (juni, 2012).
Voor de invulling van deze doelstellingen is enerzijds de afbakeningslijn bepaald die het
kleinstedelijk gebied scheidt van het buitengebied. Binnen de afbakeningslijn zijn
verschillende plangebieden (opgedeeld in deelgebieden) gelegen waar een concrete
invulling van de verschillende doelstellingen kan plaatsvinden.
In een aantal deelgebieden komt de doelstelling neer op het concretiseren van de
bestaande gewestplanbestemming. In andere deelgebieden wordt een wijziging van de
bestemming voorgesteld. Al deze plangebieden worden in dit provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan (PRUP) opgenomen.
Daarnaast zijn er voor verschillende zones binnen de afbakeningslijn plannen in opmaak
of opgemaakt, of acties voorgesteld in de visienota, die geen vertaling via het PRUP
vergen, omdat er een specifiek RUP voor in opmaak is (door de stad Halle) of omdat er
geen RUP nodig is. Deze plannen worden beschreven als ontwikkelingsscenario.
Een overzicht van deze plangebieden, met bijhorende deelgebieden en doelstellingen,
wordt gegeven in figuur 2.1 (kaartenbundel). Situering van de verschillende plan- en
deelgebieden is terug te vinden in kaartenbundel a en b. De aanduiding van de wegen is
weergegeven per plangebied in de figuren 5.3 (kaartenbundel).
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Tabel 2.1: Overzicht van de plangebieden en deelgebieden, met elk hun doelstelling
Plangebied

Deelgebied

Doelstelling

Biezeput

/

Woonontwikkeling

Stroppen

/

Behoud open ruimte

Groebegracht

Strip Demesmaekerstraat

Woonontwikkeling

Omgeving SK Halle

Behoud open ruimte of
woonontwikkeling (op lange termijn)

Economische pool A8

Zuidelijk deel Groebegracht

Behoud open ruimte

Zoekzone tracé N7a om Dassenveld

Uitbreiding bestaande bedrijvigheid of

Bergensesteenweg Noord

Verdichting / herontwikkeling

geen uitbreiding
grootschalige kleinhandel of
grootschalige stedelijke voorzieningen
met wonen

Eilandje

Uitbreiding Hellebroek

Uitbreiding bestaande bedrijvigheid

nieuwe op/afrit A8 – N7

Ontsluiting

Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6

Ontsluiting

/

Behoud als groengebied en ontwikkeling
kleinschalige toeristisch-recreatieve
infrastructuur + infrastructuur voor
spoorwegen en kanaal

Tunnel A8

Stedelijke

Essenbeek-Keerstraat

Woonontwikkeling

Essenbeek-Borreweg

Woonontwikkeling

Intunneling A8

Optimalisatie A8 + leefomgeving

Knooppunt R0 - A8

Ontsluiting

/

Grootschalige stedelijke voorzieningen

toegangspoort

(niet-grootschalige kleinhandel) met

Landingsbaan
Lembeek Noord – N6

woonontwikkeling
Kleinhandel N6 Lembeek Noord

Verdichting / uitbreiding grootschalige

Lembeek Noord

Verdichting bedrijvigheid of uitrusting en

kleinhandel
verdichting voor watergebonden
bedrijvigheid
Stasbeek – N6

Vallei Stasbeek

Behoud open ruimte

Ontginningsgebied

Uitbreiding voetbalcentrum en
ontwikkeling recreatiezone

Hondzocht

2.3

/

Ontwikkeling bedrijvigheid

Doelstelling van het plan
Het plan heeft tot doel zones aan te wijzen waarbinnen stedelijke functies tot
ontwikkeling kunnen komen, meer bepaald de stedelijke functies bedrijvigheid,
grootschalige detailhandel, wonen en grootschalige stedelijke voorzieningen. Daarnaast
worden een verbetering van de verkeersafwikkeling nagestreefd en het behoud en
versterking de huidige open ruimte functie van bepaalde zones vooropgesteld. De
ingrepen gaan plaatselijk gepaard met het aanpassen van bestemmingsvoorschriften. In
MER Halle
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andere plangebieden
beheersvoorschriften.

2.4

volstaat

een

wijziging

van

de

inrichtings-

en/of

Toetsing aan de MER-plicht
Voor het wijzigen van bestemmingen is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig. De
mer-plicht geldt in het kader van het decreet van de Vlaamse regering van 27 april 2007
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en
programma’s, die worden voorbereid met betrekking tot “ruimtelijke ordening of
grondgebruik” en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige
vergunningen.
Een plan of programma, dat volgens het decreet van de Vlaamse Regering dd
12/10/2007 en de decreetswijziging van 8/05/2009, als een plan of programma
gedefinieerd wordt, is van rechtswege plan-MER-plichtig indien:
A) Een passende beoordeling moet opgemaakt worden voor plannen die niet het
gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging
inhouden.
B) Plannen of programma’s die tegelijk:
 een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlage
I en II opgesomde projecten (project-MER-plicht)
 niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een
kleine wijziging inhouden
 betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie,
vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en
ruimtelijke ordening of grondgebruik

Voor voorliggend plan dient geen passende beoordeling opgesteld te worden. Wel kan
het plan, door de wijziging van ruimtelijke bestemmingen en voorschriften, een kader
vormen voor de in bijlage I en II opgesomde projecten. Het betreft mogelijks en nietlimitatief:
 stadsontwikkelingsproject met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m²
handelsruimte of meer, of met een verkeersgenererende werking van pieken
van 1000 of meer personenautoequivalenten per tijdsblok van 2 uur
 Industrieontwikkeling met een oppervlakte van 50 ha of meer
 uitbreiding van bestaand vergund industrieterreinen waardoor de totale
oppervlakte 50 ha of meer wordt
 Aanleg van autosnelwegen en autowegen, met inbegrip van de hoofdwegen
 Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I of II, waarvoor reeds een
vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd en die aanzienlijke
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (niet in bijlage I opgenomen
wijziging of uitbreiding).
Verder kan het plan eveneens een kader vormen voor bijlage III-projecten zoals
omschreven in de omzendbrief LNE2011/1.

2.5

Naam van de initiatiefnemer
Dit MER wordt uitgevoerd op initiatief van:
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Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3000 Leuven
En
AWV Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6
3000 Leuven
Het MER wordt uitgevoerd door:
Haskoning Belgium nv/sa
Campus Mechelen
Schaliënhoevedreef 20D
2800 Mechelen
En
OMGEVING
Uitbreidingstraat 390
2600 Berchem-Antwerpen

2.6

Team van deskundigen
Externe deskundigen:
Marieke Gruwez
 Water (grondwater) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-652-V1; de
erkenning is geldig tot 14/07/2015
 Water (oppervlaktewater) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-652-V1;
de erkenning is geldig tot 14/07/2015
 Bodem (geologie) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-652-V1; de
erkenning is geldig tot 14/07/2015
 Bodem (pedologie) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-652-V1; de
erkenning is geldig tot 14/07/2015
 Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 Mechelen

 Kristof Wijns
 Lucht volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-739-V1; de erkenning is
oneindig geldig
 Geluid volgens het ministerieel besluit; de erkenning is oneindig geldig
 Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 Mechelen
 Filip Lauryssen
 Water (grondwater) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-654B; de
erkenning is geldig tot 16/11/2014
 Water (grondwater) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-654B; de
erkenning is geldig tot 16/11/2014
 Werkgever: Haskoning Belgium nv, Hanswijkdries 80Schaliënhoevedreef 20D,
2800 Mechelen
 Annemie Pals
 Fauna en Flora volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-704B; de
erkenning is geldig tot 31/09/2015
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Werkgever: Haskoning Belgium nv, Hanswijkdries 80Schaliënhoevedreef 20D,
2800 Mechelen;
 Christian Dierickx
 Monumenten, landschappen en materiële goederen in het algemeen volgens het
ministerieel besluit MB/MER/EDA-302/V4; de erkenning is onbeperkt geldig
 Werkgever: OMGEVING, Uitbreidingsstraat 390, 2600 Berchem - Antwerpen;
 Patrick Maes
 Mens (sociaal-organisatorische aspecten) volgens het ministerieel besluit
MB/MER/EDA-016-V4; de erkenning is onbeperkt geldig
 Werkgever: Patrick Maes, Estafetteweg 1, 9000 Gent

Tabel 2.2: Team van MER-deskundigen en medewerkers voor de uitwerking van het MER
Discipline

MER-deskundige

Medewerker 1

Coördinator

Mevr. M. Gruwez

Dhr. P. Peeters

Bodem (geologie)

Mevr. M. Gruwez

Mevr. A. Pals

Bodem (pedologie)

Dhr. F. Lauryssen

Mevr. A. Pals

Water (oppervlaktewater)

Mevr. M. Gruwez

Dhr. F. Lauryssen

Water (grondwater)

Mevr. M. Gruwez

Mevr. A. Pals

Fauna en flora

Mevr. A. Pals

Mevr. L. Van den Schoor

Mens (Mobiliteit)

Dhr. Patrick Maes

Dhr. Johan De Greef

Mens (sociaal-organisatorische aspecten)

Dhr. Patrick Maes

Dhr. Johan De Greef

Lucht

Dhr. K. Wijns

Dhr. W. Vander Lans

Geluid

Dhr. K. Wijns

Dhr. W. Bont

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Dhr. Christian Dierickx

Dhr. Johan De Greef

Opmerking: 1 Medewerkers zijn allen werkzaam bij Haskoning en OMGEVING
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3

HISTORIEK EN VOORSTUDIE (MET GLOBAAL ALTERNATIEVENONDERZOEK)

3.1

Bijlagen en figuren
Bijlage 3.1: Visienota
Figuur 3.1: Overzicht van de weerhouden en niet-weerhouden locatiealternatieven

3.2

Voorgaande ruimtelijke studies

3.2.1

Selectie als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied in het RSV
In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is het stedelijk gebied als beleidsbegrip
gedefinieerd.
Het stedelijk-gebiedbeleid heeft ontwikkeling, concentratie en verdichting als
uitgangspunten, maar steeds met respect voor de draagkracht van het stedelijk gebied.
Dit betekent een beleid gericht op het creëren van een aanbod aan bijkomende
woningen in een kwalitatieve woonomgeving, het kwantitatief en kwalitatief voorzien van
ruimte voor economische activiteiten, het versterken van het stedelijk functioneren
(diensten, gemeenschapvoorzieningen, stedelijke voorzieningen....) en het stimuleren
van andere vormen van mobiliteit. Dit “aanbodbeleid” in het stedelijk gebied is essentieel
om verdere uitzwerming, lintbebouwing en wildgroei van allerhande activiteiten in het
buitengebied te vermijden.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen kondigt aan dat, in overleg met het betrokken
bestuursniveau, de stedelijke gebieden in ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen worden
afgebakend. De afbakening heeft als doel aan te duiden in welke delen van de
geselecteerde gemeenten het stedelijk gebied beleid van toepassing is.
Omwille van haar goed uitgerust karakter is Halle in dit kader geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. De afbakening gebeurt door de provincie in nauw
overleg met het Vlaams Gewest en de betrokken gemeenten.
De stedelijke ontwikkeling van Halle kadert in een meer omvattend ruimtelijk beleid
zoals dat in het richtinggevend en bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen is beschreven.

3.2.2

Positionering in het ruimtelijk structuurplan provincie Vlaams-Brabant
Halle wordt in het ruimtelijk structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant
gepositioneerd in twee beleidsruimten met elk een eigen beleidsmatige finaliteit: het
verdicht netwerk en de landelijke kamer west. Aan Halle wordt vanuit deze positie een
scharnierfunctie toegedicht tussen het verstedelijkte gebied en het open ruimtegebied.
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Illustratie 3.1: deelruimte verdicht netwerk subgebied Halle - Waterloo - Brussel

Om deze positie en rol toekomstgericht te versterken wil de provincie dat Halle een
voldoende woonaanbod en voorzieningenniveau kan behouden. Tegelijk moet evenwel
ook met de situering van Halle ten opzichte van de gewenste ruimtelijke structuur
rekening worden gehouden. Met de beschrijving van de gewenste ruimtelijke structuur
zet het ruimtelijk structuurplan provincie Vlaams-Brabant aldus inhoudelijke de krijtlijnen
uit voor visieontwikkeling in het afbakeningsproces.
3.2.3

Aandachtspunten vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Halle wordt het ruimtelijk beleid van de
gemeente uitgestippeld. Zoals hoger beschreven staat de gemeente niet in voor de
afbakening, maar wordt ook dit bestuursniveau wel in het afbakeningsproces betrokken.
Vanuit deze positie zijn in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beleidsmatig
aandachtspunten aangereikt voor dit afbakeningsproces.

3.2.4

Onderzoek naar de mogelijkheden voor de opwaardering van A8 tot hoofdweg
Er zijn streefbeelden uitgewerkt voor het oplossen van de gevaarlijke punten op A8 en
de omvorming van A8 tot volwaardige autosnelweg. Deze kaderen in het beleid op
Vlaams niveau inzake verkeersveiligheid en de uitvoering van het RSV waarin A8 is
geselecteerd als (te ontwerpen) hoofdweg binnen het huidige tracé.
Vanuit het stedelijk gebied beleid wordt dit project als een opportuniteit gezien om de
ontsluiting (bereikbaarheid) van het stedelijke gebied naar het hoofdwegennet te
optimaliseren volgens een kamstructuur, de verkeersleefbaarheid in het stedelijk gebied
te verbeteren, de barrièrewerking van de infrastructuren te milderen en de
(woon)omgevingskwaliteit langsheen N203a te verbeteren.
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Het streefbeeld voor de opwaardering van A8 wordt momenteel verder geconcretiseerd
in een infrastructuurontwerp 2. Het project omvat verschillende onderdelen in functie
van een betere doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid:
1. de aanpassing van de knoop R0 - A8 om de verkeersdoorstroming en veiligheid te
verbeteren
2. een herinrichting van A8 ter hoogte van Sint-Rochus waarbij de bestaande
kruispunten van lokale wegen met A8 worden afgeschaft en een intunneling van A8
wordt voorzien
3. een volledige aansluiting van Landingsbaan om de oostelijke ontsluiting van het
stedelijk gebied, de stationsomgeving en de binnenstad te verzorgen
4. een nieuwe knoop A8-N7 die de (onvolledige) op- en afritten aan N7 en N6 vervangt
vormt de zuidelijke ontsluiting van het stedelijk gebied als onderdeel van de
kamstructuur; een nieuwe ontsluitingsweg (N7a) loopt omheen Dassenveld en
parallel aan het spoor naar N7 en N6
5. een nieuwe verbinding tussen N6 en de op- en afrit aan Hondzocht om N6 ook
zuidelijk beter te ontsluiten en de woonomgeving op grondgebied van Tubeke te
ontlasten; de verbeterde verbinding is nodig om doorgaand verkeer zo snel mogelijk
af te leiden naar A8 en N6, N7a en het knooppunt A8 - N7a zo veel mogelijk te
ontlasten van dit verkeer.

Illustratie 3.2: onderdelen project opwaardering A8 (bron: visienota juni 2012)

2

Studieopdracht voor het ontwerp voor de omvorming van N203a tot volwaardige hoofdweg in Halle, in opdracht
van AWV
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Illustratie 3.3: voorontwerp knoop A8xR0 en oostelijke ontsluiting (maart 2012)

Parallel met de opmaak van de eerste nota voor publieke consultatie in 2010-2011 is er
toen verder onderzoek verricht naar de mogelijke vormgeving bij intunneling van het
oostelijk deel van de A8. Uit de microsimulatie bleek bovendien dat de positieve effecten
van de opgewaardeerde infrastructuur slechts plaatselijk en lokaal voor een verbeterde
doorstroming zullen zorgen indien ook de knoop A8-R0 (zie illustratie 3.2. nr. 1) niet
grondig wordt hertekend. Naar aanleiding van de eerste publieke consultatie (2011) is
besloten om ook deze onderdelen (intunneling A8 en knooppunt A8-R0) aan het
voorliggend milieueffectenonderzoek te onderwerpen.
Bij de aansluiting met de R0 is geopteerd voor een optimalisering van de doorstroming
en de bochtstralen, waarbij de aansluitingen van en naar de binnenring zich nog aan de
oostzijde van de R0 bevinden. Ten opzichte van andere varianten is vanuit landschappelijke en verkeerskundige afwegingen geopteerd voor deze variant omdat zij:
• een vlotte doorstroming richting Brussel en komende van Brussel en Wallonië
verzekert,
• de bochtstraal naar Brussel en komende van Wallonië optimaliseert,
• kan worden gebouwd terwijl het bestaande knooppunt kan blijven functioneren,
met een minimale hinder tot gevolg.
Bijkomend ontwerpend onderzoek en verkeerskundig onderzoek heeft een concreter
projectvoorstel voor de knoop A8 x R0 opgeleverd. Dit concreter projectvoorstel omvat
een volledige heraanleg van de knoop en in- en uitvoegstroken, en aansluiting naar
Landingsbaan. De eigenlijke configuratie van de nieuwe knoop A8-R0 is tot stand
gekomen door een doorgedreven onderzoek naar het meest optimale lengteprofiel voor
de verschillende aftakkingen en individuele aansluitingen, in relatie tot de aanwezige
hoogteverschillen. Als gevolg van deze lengteprofielen gebeurt het splitsen van het
doorgaand verkeer richting Doornik via A8 (tunnel) en het lokale verkeer richting Halle
(bovengronds) reeds vanop de ring R0. In deze gedetailleerde uitwerking van de knoop
R0-A8 is getracht de mogelijke negatieve impact op de aanwezige open ruimte en het
omliggende landschap tot een minimum te beperken, door:
• het aanleggen van de verschillende rijwegen op pijlers om mogelijke
ecologische barrières in lengte te reduceren
• het herstellen van de verdwenen beekvallei onder de verschillende opgetilde
infrastructuren door
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• het inrichten van het lager gelegen binnengebied als open waterrijk landschap,
waarin aaneengeschakelde poelen en vijvers instaan voor de buffering, geleidelijke
infiltratie en eventuele afvoer van het hemelwater van de infrastructuren
• het vrijwaren van de openheid van het centrale deel in functie van een maximale
waarneming en beleving van het complexe lijnenspel van rijwegen en viaducten die
samen de knoop vormen
• het begeleiden van verschillende infrastructuren met monumentale bomenrijen
als duidelijke afbakening van de knoop
• het opwaarderen van de bestaande onderdoorgang onder R0 tot volwaardige
ecologische en recreatieve passage
• het compenseren van de verdwenen bosfragmenten door gerichte herbebossing
van weloverwogen locaties aan de binnenzijde van het nieuwe knooppunt, waarbij
de boscomplexen bijzondere ruimten afbakenen en interessante zichten sturen.
Ter hoogte van Sint-Rochus en Essenbeek verdwijnt de opgewaardeerde A8 ondergronds in een 2,5 kilometer lange tunnel (zie illustratie 3.2. nr. 2). De bestaande
gelijkgrondse kruisingen met het lager wegennet ter hoogte van de Rodenemweg, de
Nijvelsesteenweg en de Halleweg verdwijnen. De westelijke tunnelmond is voorzien ter
hoogte van de Rodenemweg. De verbinding Rodenemweg naar Berendries kan omwille
van technische redenen niet behouden blijven. Om noord-zuid verkeer mogelijk te
maken wordt de Rodenemweg omgeleid via de Biezenweide naar de Berendries. Een
voetgangsersbrug is wel mogelijk. Bij de verdere uitwerking is het tunneldek
opgewaardeerd van een louter verkeers-ondersteunende ruimte tot een verblijfsruimte.
Volgende relevante krachtlijnen zijn opgenomen.
• Continuïteit wordt gecreerd door een aaneensluitend bomendak.
• Ter hoogte van de herstelde kruisingen van oorspronkelijk doorlopende straten
worden meer intensief gebruikte programmaonderdelen ingeplant.
• Kouter wordt voor fietsers en voetgangers verbonden met Resteleurs.
• Halleweg verloopt onder de weg die beide rotondes verbindt. Het lengteprofiel
daalt, de onderdoorgang is uitsluitend toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
• De vormgeving van nooduitgangen (om de 100 meter) en de tunnelmonden
krijgen specifieke aandacht. Zij geven het bovengrondse park een specifieke ritmiek
en vormen de overgang tussen bovengronds en ondergrondse infrastructuur.
• Water wordt ingezet om het park en de knoop te structureren en architectonisch
vorm te geven. Twee continue grachten in het park verzekeren de afwatering van
verharde oppervlakten.
• Doorheen het park is een continue recreatieve verbinding onder de vorm van
een breed gemengd fiets- en wandelpad voorzien. Bijkomende maatregelen
worden voorzien om deze weg als functionele verbinding tussen het jaagpad langs
het kanaal Brussel-Charleroi, de omgeving van het Kluisbos en de overzijde van R0
richting Hallerbos op te laten nemen. Het betreft een fietstunnel onder de rotonde
van Nijvelsesteenweg, een ongelijkvloerse kruising met de nieuwe Landingsbaan,
een slingerend fietspad via het centraal middengebied in de knoop R0-A8 onder
R0 door naar het hoger gelegen Hallerbos.
• De ontsluiting van de omgeving Kromstraat te Essenbeek gebeurt door een
verlenging van de Kromstraat in richting van de Halleweg.
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Wat betreft de oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied (zie illustratie 3.2. nr. 3) was
bij de eerste publieke consultatie van het MER (2011) nog geen duidelijkheid over de
aansluitingen van Nijvelsesteenweg en/of Landingsbaan op het hoofdwegennet. Nu is
na verder onderzoek en overleg gekozen om Landingsbaan beter aan te sluiten op A8
en R0, als belangrijkste toegangsweg van en naar het hoofdwegennet aan de oostzijde
van het stedelijke gebied. Er komt een gecombineerde volwaardige op- en afrit aan
Nijvelsesteenweg en Landingsbaan naar Halle centrum. Uit de verkeersmodellering
blijkt dat dit voor een verschuiving van verkeer in Sint-Rochus zorgt waarbij de
verkeersdruk op Nijvelsesteenweg aanzienlijk daalt, en op Landingsbaan toeneemt.
Vanuit verkeersleefbaarheid oogpunt kan Landingsbaan een hogere verkeersdruk aan
dan Nijvelsesteenweg. De verkeersuitwisseling tussen het lokale wegennet en het hoger
wegennet met A8 wordt mogelijk gemaakt ter hoogte van twee rotondes:
• Ter hoogte van de Nijvelsesteenweg is een oprit voorzien richting Doornik en
een afrit voor wie vanuit deze richting komt.
• Ter hoogte van het knooppunt met de landingsbaan is een afrit voorzien voor
wie via de A8 van R0 komt een een oprit voor wie A8 op wil richting R0.
• Tussen beide rotondes wordt bovengronds een weg voorzien. Zij verknoopt
enkel ter hoogte van bovenvermelde rotondes met de lokale wegen en er zijn geen
rechtstreekse aansluitingen noch voorzieningen voor oversteken voor bijvoorbeeld
voetgangers.
In het kader van het ontwerp voor aanpassing van A8 zijn voor de zuidelijke ontsluiting
verschillende eerder voorgestelde oplossingsrichtingen onderzocht en is een voorstel
uitgewerkt dat als geldig alternatief wordt aangenomen. De niet weerhouden
alternatieven worden weergegeven in bijlage 3.1. Het uiteindelijk voorstel omvat:
• (A) supprimeren van de huidige op- en afritten A8xN6 en A8xN7
• (B) een nieuw op- en afrittencomplex aansluitend op een ovonde ter hoogte van
Meerbeek - Dassenveld
• (C) een nieuwe stedelijke invalsweg (N7a) omheen Dassenveld en verder
noordelijk langsheen de spoorweg, met nieuwe kruispunten op N7 en N6
• (D) een rechtstreeks ontsluiting van het bedrijventerrein Dassenveld op de
ovonde
• (E) een ontsluiting van Druco naar de nieuwe N7a.
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Illustratie 3.4: schetsontwerp zuidelijke ontsluiting (april 2010)

Met dit voorstel wordt de zuidelijke toegang tot het stedelijk gebied vereenvoudigd,
verbetert de doorstroming op A8 als hoofdweg, verbetert de verkeersdruk op het
knooppunt Bevrijdingsplein en de aansluitende delen van de N6 en de N7 ten voordele
van de verkeersveiligheid van langzaam verkeer en de doorstroming van het openbaar
vervoer, worden de bedrijventerreinen rond de N7 sneller ontsloten naar het
hoofdwegennet, en kan het verkeer naar Druco van de lokale wegen in het gebied
Groebegracht worden afgehouden.
Het profiel van N7a en vormgeving van het knooppunt is op hoofdlijnen bepaald en
modelmatig onderzocht met een simulatie op microniveau in functie van
verkeersafwikkeling.
 een 2x1 weg met dubbelrichtingsfietspad aan één zijde
 een ovonde met aansluiting van de op- en afritten en rechtstreekse aansluiting
van het bedrijventerrien Dassenveld
 N7axN7 en N7axN6 als lichtengeregelde kruispunten.
Het uiteindelijk weerhouden alternatief houdt volgende verbeteringen in t.o.v. de andere
onderzochte alternatieven:
 aansluiting van de N6 op de A8 is vrijwel onmogelijk omwille van de nabijheid in
het oosten van de viaduct, dat om praktische redenen toch beter behouden blijft,
en ten westen van de N7. Een omleiding naar een op- en afrittencomplex samen
met de N7 lijkt aangewezen, samen met een verbindingsweg tussen de N6 en
de N7.
 de inrichting van een op- en afrittencomplex tussen de N6 en de N7 is niet
aangewezen: ten noorden van de A8 zijn er recente ontwikkelingen geweest op
de site Hellebroek en ten zuiden bevindt zich open ruimte die in tegenstelling tot
enkele jaren geleden, niet langer weerhouden wordt als toekomstige zone voor
regionale bedrijvigheid. Een doorsnijding van dit gebied is momenteel dan ook
niet meer gewenst;
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een te grote concentratie van verkeerstromen op de N7 beperkt de
afwikkelingsmogelijkheden daar. Een spreiding van de verkeersstromen dringt
zich op ten noorden van de N7;
een relatief directe aansluiting van Dassenveld op het hoofdwegennet ontlast
bijkomend de N7.

Bij aanvang van de milieueffectenrapportage in 2011 (de eerste nota publieke
consultatie) lag de juiste ligging van de omleidingsweg N7a ter hoogte van Dassenveld
nog niet helemaal vast. Dit moest verder technisch worden onderzocht, onder andere
rekening houdend met het reliëf, hellingsgraden naar de knooppunten en aansluitingen
en de nodige vrije hoogte aan de ongelijkvloerse kruising met de spoorweg
de Meerbeek blijft gevrijwaard, het tracé ligt ten oosten er van Dit is ondertussen verder
onderzocht. Vanuit technische overwegingen is geopteerd voor een tracé dat aansluit op
de beekvallei. en heeft ook de verbinding tussen de rotonde en N7 een ander tracé
gekregen. Volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:
 Om technische redenen is er voor geopteerd het knooppunt met N7 meer
westwaarts te situeren. Meerbeek wordt gekruist ten zuiden van A8 en wordt
geïntegreerd binnen de aanleg van de ovonde.
 Er is een directe ontsluiting voorzien van het bedrijf Druco naar N7a. Zodoende
wordt de lokale weg Beertsestraat ontlast het vrachtverkeer van en naar dit bedrijf.
 Om de ontsluiting van Wilgenveld te verbeteren en N7 verder te ontlasten is
geopteerd om ook Groenstraat aan N7a te laten aantakken.

Illustratie 3.5: Nieuwe configuratie knooppunt N7 (Bron: voorontwerp fase 4 (maart 2012))

3.2.5

Afbakeningsproces
Agendering
Het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied situeert zich intermediair tussen
het gemeentelijk en Vlaams beleids- en bestuursniveau. Volgens de agenderingsnota
819016/R/873212/Mech
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(april 2010) heeft dit proces tot doel een kader te creëren voor het te voeren stedelijk
gebied beleid voor Halle. Dit gebeurt door:
 te behouden kwaliteiten hard vast te leggen
 potenties voor ontwikkelingen op lange termijn te vrijwaren
 de realisatie van concrete ontwikkelingen op poten te stellen.
Dit zal zijn vertaling vinden in
 een strategisch masterplan voor het kleinstedelijk gebied Halle waarin de lange
termijnvisie wordt gekoppeld aan een actieprogramma om deze visie te
realiseren
 een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) dat de juridisch-planologische
basis zal vormen om die aspecten die van provinciaal belang zijn ook te laten
doorvertalen in het vergunningenbeleid.
Om dit waar te maken wordt de afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle opgevat
als een proces van planvorming en besluitvorming. Hierin worden twee fases onderscheiden. De eerste fase betreft een fase van visievorming. Door onderzoek en overleg
wordt een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk gebied op lange termijn
uitgewerkt. De tweede fase behelst de concrete voorbereiding van de uitvoering van
deze visie, vanuit twee parallelle sporen in functie van de vooropgestelde finaliteit.
Onderstaande illustratie brengt deze fasering in beeld vanuit het perspectief van het
milieueffectenonderzoek. De planonderdelen voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden als ingreep beschouwd waarvan de milieueffecten moeten worden
onderzocht (zie paragraaf 7.1). Andere acties in het strategisch masterplan worden
exogeen als onderdeel van een ontwikkelingsscenario (zie paragraaf 9.5) of als
onderdeel van de referentiesituatie in beeld gebracht.
F
A
S
E

OVERLEG

VISIE

1
F
A
S
E
2

ONDERZOEK

ACTIE

PLANONDERDELEN

ONTWIKKELINGSSCENARIO’
S

Illustratie 3.6: Architectuur afbakeningsproces

Startnota
De startnota (september 2010) is na de agendering waarin de architectuur van het
planningsproces werd opgesteld de eerste stap in de eerste fase van visievorming.
De nota integreert de eerste onderzoeks- en overlegresultaten.
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In de startnota zijn denkrichtingen uitgewerkt op basis van een eerste verkenning van de
ruimtelijke structuur, een globaal onderzoek op hoofdlijnen, de lezing van een aantal
relevante planningsdocumenten en een eerste aftoetsing met de stedelijke en de
provinciale werkgroep, een klankbordgroep en de GECORO.
De ruimtelijke kwaliteit versterken en tegelijk de ontwikkelingsmogelijkheden als stedelijk
gebied op lange termijn garanderen is dé uitdaging van het afbakeningsproces, aldus de
startnota. Vanuit dit perspectief is reeds in de startnota geopteerd om gebiedsgericht de
wenselijkheid en potenties van ontwikkelingen te onderzoeken.
Bij de operationalisering van dit onderzoek werd de focus gebiedsgericht geconcretiseerd in twee stappen. In een eerste stap zijn potentieel grensstellende open ruimten
in kaart gebracht op basis van bestaand kaartmateriaal en luchtfoto’s, aangevuld met
terreinwaarneming. Grensstellend zijn die gebieden die niet ingesloten worden door
bebouwde omgevingen of (uitlopers van) het stedelijk weefsel.
In een tweede stap zijn de ingesloten en randstedelijke open ruimten in kaart gebracht.
Er is aangenomen dat vooral deze gebieden in aanmerking komen voor een stedelijke
ontwikkeling relevant voor het afbakeningsproces. Volgende types van gebieden werden
hierin gedetecteerd:
 ingesloten open ruimten
 (her)ontwikkelingsgebieden in het bebouwd weefsel en in bedrijventerreinen
 randstedelijke gebieden met een ‘beleid in ontwikkeling’
 randstedelijke gebieden met ‘ontwikkelingsbestemming’.
Deze open ruimten zijn verder aangevuld met gebieden die in de zoektocht naar
mogelijkheden voor de ontwikkeling van bedrijvigheid als mogelijke potenties naar voor
werden geschoven.
In een derde stap is thematisch voor de verschillende ingesloten en randstedelijke open
ruimten onderzocht welke de kwaliteiten en potenties zijn voor stedelijke ontwikkelingen.
Per gebied zijn verschillende ontwikkelings¬alternatieven onderzocht.
 Vanuit het perspectief op behoud als open ruimte werden de landbouwwaarde,
de natuurwaarde en de landschappelijke waarde onderzocht.
 Vanuit het perspectief op mobiliteit zijn de gebieden gewaardeerd met het oog
op de ontwikkeling van een gericht locatiebeleid uitgaande van het STOPprincipe.
 Vanuit het perspectief op wonen is onderzocht of het gebied geschikt is om een
aantrekkelijke woonomgevingskwaliteit te creëren, hoge dichtheden te halen en
het aanbodbeleid te combineren met beleid waarin het ondersteunend aanbod
aan voorzieningen en recreatieve ruimten gevrijwaard of zelfs versterkt wordt.
 Vanuit het perspectief op een ontwikkeling voor bedrijvigheid is onderzocht of
het gebied al dan niet aansluit bij bestaande bedrijvigheid, op een voldoende
afstand van het wonen is gelegen, goed ontsloten is naar de hoofdwegen en vlot
bereikbaar is en multimodaal ontsloten kan worden.
 Vanuit het perspectief op een ontwikkeling voor grootschalige stedelijke
voorzieningen zijn de omvang, de ontsluiting voor autoverkeer, de waarde als
zichtlocatie, de aansluiting bij een bestaande (hoogwaardige) concentratie, de
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nabijheid van het stadscentrum en de ontsluiting door het openbaar vervoer in
rekening gebracht.
Vanuit het perspectief op een ontwikkeling als stedelijke open ruimte is
onderzocht of het gebied onderdeel vormt van een open ruimte met recreatief
(mede)gebruik op stedelijk niveau, onderdeel is van een grensstellende open
ruimte of van de Zennevallei, toegang verleent naar omgevende groen- en open
ruimten in het buitengebied en of het gebied al dan niet in gebruik is als
sportgebied of kasteelpark.

Weerhouden en niet weerhouden locatiealternatieven tijdens het planproces
De startnota was opgevat als werkdocument met de mogelijke (alternatieve) denkrichtingen en de aanduiding van het noodzakelijk onderzoek en overleg om later
beslissingen te kunnen nemen. In de startnota is embryonaal een eerste hypothese van
visie uitgewerkt. Aan de hand van een aantal ruimtelijke concepten is deze visie vertaald
naar een hypothese van gewenste ruimtelijke structuur. Op basis van verder analytische
en ontwerpend onderzoek en overleg in stedelijke werkgroep, provinciale werkgroep,
werkgroep mobiliteit, gebiedsgerichte werkgroepen, klankbordgroep en GECORO is een
de visie bijgesteld en verfijnd.
Tijdens de loop van dit planproces zijn verschillende gebieden de revue gepasseerd.
Een aantal open ruimtegebieden uit de startnota zijn weerhouden voor ontwikkeling in
het kader van voorliggend plan. Voor andere gebieden is dit niet het geval. Daarnaast is
tijdens de loop van het planproces ook geopteerd om de opwaardering van A8 en de
aansluiting met R0 in het onderzoek te betrekken. Tot slot zijn ook twee overwegend
bebouwde gebieden toegevoegd:
 Hellebroek waar ruimte vrijkomt voor uitbreiding van een bestaand bedrijf na
afschaffing van een bestaande afrit van A8
 N6 Lembeek Noord waar enerzijds ruimte vrijkomt voor verdere ontwikkeling van
kleinhandel met de afschaffing van de oprit naar A8 en de hiermee gerelateerde
park- en ride en waar anderzijds ook ruimte aanwezig is voor een verdere
inbreiding van de bestaande grootschalige kleinhandel.
In tabel 3.1 wordt een overzicht gegeven van de open ruimten die als zoekzone (en
locatiealternatief) voor stedelijke ontwikkelingen dienst deden.
Tijdens het plan- en besluitvormingsproces is op basis van overleg, ontwerpend
onderzoek en milieuoverwegingen op hoofdlijnen een keuze gemaakt in welke zones
welke stedelijke ontwikkelingen wenselijk zijn. Een samenhangende ruimtelijke visie op
het gehele stedelijke gebied, en de relatie tussen stedelijk gebied en open ruimte,
vormde mee het afwegingskader. Slechts een aantal van de beschreven zoekzones zijn
in dit plan- en besluitvormingsproces, (geheel of slechts gedeeltelijk) weerhouden voor
stedelijke ontwikkelingen. Voor andere zoekzones is juist omwille van bijvoorbeeld de
landschappelijke kwaliteit of natuurwaarde, geopteerd het gebied naar open ruimte te
herbestemmen. De milieuafweging op hoofdlijnen, en de uiteindelijke keuze die in het
plan- en besluitvormingsproces is gemaakt, zijn beknopt beschreven in de volgende
fiches.
De zoekzones met hun nummering zijn aangeduid op figuur 3.1. De afbakening van de
zoekzones komt niet altijd overeen met de uiteindelijke afbakening van de weerhouden
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deelgebieden voor stedelijke ontwikkeling. Soms zijn slechts delen van een
oorspronkelijke zoekzone weerhouden voor stedelijke ontwikkeling. Niet alle
deelgebieden zullen bovendien worden opgenomen in het PRUP. De deelgebieden die
vermoedelijk opgenomen worden in het PRUP en dus onderdeel zijn van de geplande
toestand die in dit MER wordt onderzocht, hebben een eigen nummering (zie laatste
kolom) en zijn aangeduid op figuur 2.1.
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Tabel 3.1: Overzicht van de weerhouden en niet-weerhouden open ruimten als locatiealternatief voor stedelijke ontwikkeling
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op termijn stadsontwikkelingsproject i.f.v.
kwaliteitsvoller publiek domein en
versterking stadscentrum , verder onderzoek
17

Slingerweg - Possozplein

--

--

0

0

++

++

++

+

0

0

-

0

nvt (--)

-

++

nvt (-)

nodig o.a. wat betreft binnenstedelijke

++

circulatie en parkeerbeleid (gemeentelijk
beleid), concrete opties op gemeentelijk
niveau vast te leggen (niet opnemen in
provinciaal RUP)
behoud bestaand BPA, recent aangelegd
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bedrijvenzone Stroppen

--/-

0

0

-/0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

-

+

0/+

buffer tussen lokaal en regionaal
bedrijventerrein behouden
mogelijke wijziging omwille van vrij goede
OV ontsluiting (locatiebeleid) wijzigende
bereikbaarheidspotenties bij aanleg N7a en
nabijheid binnenstad én Bergensesteenweg
als stedelijk kleinhandelslint (scharnier

19

bedrijvenzone
Bergensesteenweg Noord

--

0

0

0

0

0

++

+

-

0

0

0

-

-/0

+/++

+

tussen stadscentrum en

+

steenwegontwikkeling), terreinconfiguratie

07

en voorliggende bedrijvigheid vragen om
een herontwikkeling in één samenhangend
project. Mogelijke opties: grootschalige
voorzieningen of grootschalige handel (al
dan niet gecomibineerd met wonen)
behoud als bedrijventerrein, mogelijkheden
voorzien voor watergebonden ontwikkeling
maar garanties dat watergebonden
mogelijkheden niet leiden tot immobilisme
20

Lembeek - Noord

--

-

0

-/0

0

0

+

+

0

-/0

-/0

0

-/0

-/0

-

+/++

--/-

van de voorraad aan bedrijventerreinen door

17

optie watergebonden te laten vervallen na
bepaalde periode, betere buffering t.o.v.
Zenne en Lembeek Dorp (cfr ontwerpend
onderzoek en actorenoverleg)
behoud als voorraad voor
21

Lembeek - Zuid

--

-/0

-

-/0

0

0

+

+

-

0

0

-/0

-

-

-

+/++

bedrijfsontwikkeling. Herontwikkeling voor

--/-

kleinschaligere bedrijvigheid mogelijk in
bestaand BPA

22

ontginningsgebied Lembeek

-

-/0

0

-

-

0

+

+

-

-

-

0

-*

819016/R/873212/Mech
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

-*

--/-

-

-*

*ontsluiting wegverkeer kan

mogelijke wijziging omwille van ruimtelijke

verbeteren bij ontsluiting naar

samenhang met bestaand voetbalcentrum

A8 en hangt samen met

en bereikbaarheid via weg en

19
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Nr.
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Opmerkingen

Doorwerking in visie en RUP

nummer
opmerkingen

keuze visie- en planvormingsproces

deelgebied
plan-MER

bestaande specifieke

openbaarvervoer

voorzieningen

23a

omgeving recreatie
Stroppen - oost

0

0

0

-/0

0

0

+

+

--

0

--/-

-/0

nvt (--)

-

+

nvt (/0)

behoud mogelijkheden voor wonen cfr
-

gemeentelijk structuurplan want inbreiding
nabij binnenstad

23b

omgeving recreatie
Stroppen - zuid

behoud mogelijkheden voor wonen cfr
0

0

0

-/0

0

0

+

+

--

0

-/0

-/0

nvt (--)

-

+

nvt (--)

-

gemeentelijk structuurplan want inbreiding
nabij binnenstad
wijziging woonreservebestemming naar

23c

omgeving recreatie
Stroppen - west + noord

-/0

0

-

--/-

0

0

+

+

--

--

--/-

-/0

nvt (--)

-

0/+

nvt (-)

open ruimte bestemming want geen

-/0

behoefte aan grootschalige reserve en

02

kwaliteit als open ruimte
behoud woonuitbreidingbestemming omwille
24

Windmoleken

0

-/0

0

--/-

-

0

0

-

--

-

-/0

-/0

nvt (--)

-

0/+

nvt (--)

van eigendom sociale

--/-

huisvestingsmaatschappij (ontwikkelings- of
ruilmogelijkheden i.f.v. soicaal objectief)
deels voor wonen (nabijheid dorp en station
25

Lembeek – locatiebeleid) en
Cité Lembeek

-/0

-

0; ---

-/0

0

0

+

0

--

-

-/0

-/0

nvt (--)

-

-

nvt (--)

--/-

18
gedeeltelijke wijziging om beekvallei en open
ruimte corridor te vrijwaren
behoud bestemming open ruimte buiten

26

Stroppen west

-

-/0

0

-

-

0

+

+

--

--

-/0

nvt

-/0*

(0)

-/0*

nvt (-/-)

0

0/+

* verbetert bij afleidingsweg Lot

stedelijk gebied als open ruimte corridor
tussen kleinstedelijk gebied en stedeliijk
gebied rond Brussel
geen consensus in stedelijke werkgroep;
uitbreiding als bedrijventerrein i.f.v.
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Dassenveld west

--

-/0

0

-

--

0

--

-*

-

--

-/0

taakstelling bijkomende bedrijventerreinen

nvt

-/0*

(0)

-/0*

nvt (--)

0

--/-

* verbetert bij ontsluiting via N7a

(eventueel als alternatief voor Hondzocht) of

06

behoud als open ruimte. Beslissing
afhankelijk gesteld van concreet tracé N7a
en van al dan niet ontwikkeling Hondzocht.
behoud bestemming open ruimte buiten

28

Hondzocht - bocht A8

-

-

0

--

--

0

0

+

--

--

-/0

stedelijk gebied omwille van gevoeligheid

nvt

-/0

(0)

-

nvt (--)

--

--

landschap en landbouw en lage ruimtelijke
samenhang (geïsoleerde ontwikkeling in
open ruimte)

29

Hondzocht N7

--

-/0

0; --

-

--

0

0

++

--

--

-/0

nvt(-

-/0

/0)
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nvt (--)

-/0*

--

*gebied opdeelbaar in noordelijk

gedeeltelijk behoud bestemming open ruimte

en zuidelijk deel, zuidelijk deel

buiten stedelijk gebied omwille van

20
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Nr.

potentiële

Opmerkingen

Doorwerking in visie en RUP

nummer
opmerkingen

keuze visie- en planvormingsproces

deelgebied
plan-MER

sluit aan bij Sint-Reinhilde I)

gevoeligheid natuur, landschap en landbouw
gedeelte met mogelijke wijziging naar
bedrijventerrein i.f.v. taakstelling bijkomende
bedrijvigheid, aansluitend en in samenhang
met Sint-Reinhilde I
behoud bestemming open ruimte buiten

30

Hondzocht oost

--

-/0

-

-

--

-

-

0

--

--

-/0

nvt(/0)

0

0

nvt (--)

--

--*

* ontwikkeling Tubeke Park is

stedelijk gebied omwille van gevoeligheid

onzeker, niet in waardering

landschap , natuur en landbouw en lage

opgenomen

ruimtelijke samenhang (geïsoleerde
ontwikkeling in open ruimte)
behoud bestemming open ruimte buiten

31

Houtveld

--

0

0

-/0

--

0

+

0

--

--

0

nvt(/0)

-

-

nvt (--)

--

--

stedelijk gebied omwille van gevoeligheid
landbouw en lage ruimtelijke samenhang
(geïsoleerde ontwikkeling in open ruimte)

819016/R/873212/Mech
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
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1. Kluisbos - Kleine Beek: 1a Landingsbaan Oost - 1b Landingsbaan West
Geluid en Lucht (--/-)
- hinder van R0 en landingsbaan, uitgesproken in 1b en vooral 1a
- niet bij bestaand bedrijventerrein
Water (-)
- stroomgebied Kleine Beek met zijbeken en overstromingsgebieden
- verschillende brongebieden, grote delen mogelijk overstromingsgevoelig
- 1b lokaal overstromingsgevoelig (0), 1a rond stroomgebied Kleine Beek (--)
Natuur (--/---)
- waardevolle tot zeer waardevolle natuur
- groot aantal biologische zeer waardevolle en waardevolle percelen
- complex van droge stapstenen (bossen, KLE’s) en natte verbindingen
(beekvalleien)
- grote verscheidenheid aan natte en droge gradiënten
Landschap (---)
- zeer waardevol landschap
- boszones, landschap met KLE’s
- relictzone Kluisbos in het noorden
Mobiliteit (-)
- uiterste zuidwesten op loopafstand van stadscentrum maar kanaal als barrière
(omweg via bruggen), noordoostelijke deel op loopafstand van kern Buizingen (-)
- matig ontsloten met de fiets via landelijke wegen (0)
- slecht tot matig ontsloten met openbaar vervoer, noordelijke deel bediend met
buslijn maar zuidelijke deel niet, zuidwestelijke deel op loopafstand van station
Halle (-)
- niet rechtstreeks ontsloten via stedelijk wegennet, ontsluitingspotenties naar
hoofdwegen voor zuidelijke deel mits aansluiting op Landingsbaan (-/0)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederenvervoer (--)
Mens (--/-)
- Ruimtebeslag (--/-)
o
matig waardevol landbouwgebied, waardevolle gronden maar
doorsneden door beekvalleien en natuurgebieden (-)
o
open ruimte op stedelijk niveau, gedeelte Kluisbos in recreatief
medegebruik op stedelijk niveau;
geen recreatief knooppunt (recreatie- of sportcluster of kasteelpark), wel manege (--)
- Hinder (-)
o
westelijk deel sluit aan bij het woonweefsel van Buizingen - Sint Rochus
o
wegverkeer van zuidelijke delen snel te ontsluiten naar Landingsbaan
en hoger wegennet
- Ruimtelijke samenhang (-)
o
woonlob van Buizingen - Sint Rochus in het westen heeft stedelijk
karakter, in het westen ligt ook historische dorpskern Buizingen
o
sluit niet aan bij hoogwaardige cluster van grootschalige stedelijke
voorzieningen
o
westelijk deel (1b) ligt binnen 1.000m van station, tussenliggend
weefsel aangenaam om afstand te overbruggen
o
sluit niet aan bij bestaand bedrijventerrein en behoort niet tot de
ruimtelijk-economische structuur van N6 of A8
MER Halle
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2. Warande
Geluid en Lucht (0)
- geen gekende hinder
- niet bij infrastructuur of bij bestaand bedrijventerrein
Water (-)
- niet in overstromingsgebied
- in brongebied Vijverbeek (met vijver)
- delen mogelijk overstromingsgevoelig
Natuur (---)
- zeer waardevol
- groot aantal biologische zeer waardevolle en waardevolle percelen,
- complex van droge stapstenen (bossen, KLE’s) en natte verbindingen
(beekvalleien)
- grote verscheidenheid aan natte en droge gradiënten
Landschap (---)
- landschappelijk zeer waardevol
- groen parkgebied
Mobiliteit (0)
- niet op loopafstand van stadscentrum, op loopafstand van kern Essenbeek (0)
- goed ontsloten met fiets, aansluitend op Nijvelsesteenweg als fietsas op stedelijk
niveau, gevaarlijk kruispunt A8 als barrière (0)
- goed ontsloten met openbaar vervoer, buslijn via Nijvelsesteenweg en
Kasteelstraat (+)
- goed ontsloten stedelijk wegennet (Nijvelsesteenweg), ontsluitingspotenties naar
hoofdwegennet afhankelijk van rechtstreekse aansluiting Nijvelsesteenweg op A8
(+)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederenvervoer (--)
Mens (-)
- Ruimtebeslag (-)
o geen landbouwgebruik (0)
o open ruimte op wijkniveau, wandelgebied en stedelijk natuurgebied van
beperkte omvang (-)
- Hinder (-)
o omsloten door woonweefsel Essenbeek, weefsel met lage dichtheid en
weinig stedelijke voorzieningen
o wegverkeer ontsloten langs Nijvelsesteenweg: stedelijke invalsweg, korte
afstand naar A8
- Ruimtelijke samenhang (-)
o woonweefsel Essenbeek heeft minder stedelijk karakter
o sluit niet aan bij concentratie van grootschalige stedelijke voorzieningen en
op grote afstand van het stadscentrum
o sluit niet aan bij bestaand bedrijventerrein en behoort niet tot de ruimtelijkeconomische structuur van N6 of A8;
-
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3. Vijverbeek – Maasdalbeek
Geluid en Lucht (-)
- lokale hinder ter hoogte van A8
- niet bij bestaand bedrijventerrein
Water (-)
- stroomgebied Maasdalbeek en Vijverbeek en zijbeken en brongebieden
- geen overstromingsgebieden
- delen mogelijk overstromingsgevoelig (afstromend water)
Natuur (--)
- waardevolle natuur
- groot aantal biologische waardevolle percelen, complex van droge stapstenen
(bossen, KLE’s) en natte verbindingen (beekvalleien)
- directe verbinding tot Zennevallei via bekenstructuur
Landschap (---)
- waardevol tot zeer waardevol landschap
- aaneengesloten open ruimte gebied van voldoende grootte
- enkele boszones, beekvalleien met KLE’s
- nagenoeg volledig relictzone traditioneel landschap, beschermd landschap ten
oosten
Mobiliteit (-)
- niet op loopafstand van stadscentrum, uiterste oosten op loopafstand van kern
Essenbeek (-)
- matig ontsloten met de fiets via lokale wegen, deels aansluitend op
Nijvelsesteenweg als fietsas, A8 als barrière door gevaarlijke kruispunten,
barrièrewerking vermindert sterk bij intunneling A8 (0)
- slecht tot matig ontsloten met openbaar vervoer, buslijnen aan de rand van het
gebied (-)
- matig tot goed ontsloten via de weg, deels aansluitend bij Nijvelsesteenweg, lokale
wegen met aansluiting op A8, ontsluitingspotenties verminderen als aansluitingen
van lokale wegen op A8 worden gesupprimeerd (+)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederenvervoer (--)
Mens (--/-)
- Ruimtebeslag (-)
o matig waardevol landbouwgebied, waardevolle gronden in groot deel van
het gebied, goed bereikbaar, doorsneden door beekvalleien
(natuurgebieden) (-)
o uitgestrekte open ruimte op stedelijk niveau maar beperkt recreatief
medegebruik, weinig trage verbindingen naar Lembeek-bos, afgesloten
door stedelijke structuren door A8, geen recreatief knooppunt, geen
kasteeldomein (-)
- Hinder (0)
o woonweefsel Essenbeek ten oosten, gescheiden door Nijvelsesteenweg
o woonweefsel Sint-Rochus ten noorden, gescheiden door A8
o wegverkeer te ontsluiten naar A8 (moeilijker bij intunneling A8)
- Ruimtelijke samenhang (--)
o niet in woonweefsel
o ligt in open ruimte, gescheiden van stedelijk weefsel door A8 als duidelijke
grens
MER Halle
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o
o
o

sluit niet aan bij concentratie van grootschalige stedelijke voorzieningen
niet nabij stadscentrum
sluit niet aan bij bestaand bedrijventerrein en behoort niet tot de ruimtelijkeconomische structuur van N6 of A8

-

819016/R/873212/Mech

MER Halle
30

Rapport

4. Prinsenbos
Geluid en Lucht (-/--)
- matige tot sterke hinder van A8 (open ruimte vormt buffer naar woongebied)
- beperkte hinder langs N7
- niet bij bestaand bedrijventerrein - hiervan gescheiden door A8 en N7
Water (-)
- stroomgebied Hellebroekbeek (centraal), geen overstromingsgebied
- delen mogelijk overstromingsgevoelig
Natuur (-)
- matig waardevolle natuur
- verspreid enkele geïsoleerde matig biologisch waardevolle percelen en KLE
Landschap (-)
- matig waardevol landschap
- aaneengesloten open maar nagenoeg geïsoleerde open ruimte gebied van
voldoende grootte
- rafelige rand van bebouwing (tuinen) en prominente aanwezigheid A8
- beperkt zichtbaar vanuit bebouwd weefsel, zicht op open ruimte van op A8 en N7
Mobiliteit (0)
- niet op loopafstand van stadscentrum of kern Lembeek (--)
- matig tot goed ontsloten met de fiets, aansluitend op Bergense- en Edingensesteenweg maar drukke wegen en gevaarlijk kruispunt Bevrijdingsplein (0)
- goed tot zeer goed ontsloten met openbaar vervoer, Edingensesteenweg en
Bergensesteenweg en Prinsenbos als openbaar vervoersassen (+)
- goed ontsloten via de weg, aansluitend op N7 (+)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederenvervoer (--)
Mens (-)
- Ruimtebeslag (-)
o
waardevol landbouwgebied, aaneengesloten landbouwareaal, intensief
landbouwgebruik
(weinig
versnippering
of
beperkingen
door
natuurwaarden) (-)
o
geen recreatief medegebruik op stedelijk niveau, open ruimte ingesloten
door infrastructuren, in het zuiden recreatief knooppunt op wijkniveau
(sportterrein Lembeek) (-)
- Hinder (-)
o
woonweefsel Prinsenbos - Lembeek ten zuiden en ten oosten, weefsel
met lage dichtheid en weinig stedelijke voorzieningen, behalve beperkt
centrumgebied langs N7
o
wegverkeer te ontsluiten via N7: stedelijke invalsweg met snelle
ontsluiting naar A8
- Ruimtelijke samenhang (-)
o
woonweefsel Prinsenbos heeft minder stedelijk karakter
o
sluit niet aan bij bestaande concentratie van grootschalige stedelijke
voorzieningen, op 1.000m van binnenstad, maar weinig aantrekkelijk
weefsel om afstand te overbruggen
o
sluit aan bij ruimtelijk-economische structuur A8, maar geen
herstructurering of verdichting bestaand bedrijventerrein en fysiek
gescheiden van bestaande bedrijvenclusters door grootschalige
verkeersinfrastructuur
MER Halle
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5. Meerbeek
Geluid en Lucht (--)
- ingesloten tussen infrastructuren: A8 en N7
- niet bij bestaand bedrijventerrein - hiervan gescheiden door A8
Water (-)
- stroomgebied en brongebied Meerbeek: zijbeek Groebegracht
- grote delen mogelijk overstromingsgevoelig
Natuur (0)
- beperkte natuurwaarde
- geen biologisch waardevolle percelen, enkele KLE en beekvallei
- Meerbeek in natuurgebied
Landschap (-)
- matig waardevol landschap
- landelijk karakter rond N7
- aaneengesloten maar nagenoeg geïsoleerde open ruimte gebied, van voldoende
grootte
- monumentale hoeve en beekvallei versterken landelijk karakter
- prominente aanwezigheid A8
- grenst aan beschermd dorpsgezicht Hondzocht in het zuidwesten
- zicht op open ruimte van op A8 en N7
Mobiliteit (0)
- niet op loopafstand van stadscentrum of kern Lembeek (--)
- matig tot goed ontsloten met de fiets, aansluitend op Edingensesteenweg maar
drukke weg en gevaarlijk kruispunt Bevrijdingsplein (0)
- goed ontsloten met openbaar vervoer, Edingensesteenweg als openbaar
vervoersassen (+)
- goed ontsloten via de weg, aansluitend op N7 (+)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederenvervoer (--)
Mens (--)
- Ruimtebeslag (--)
o
waardevol landbouwgebied, aaneengesloten landbouwareaal (via weg
onder A8 aangesloten op open ruimte rond Rollebeek), intensief
landbouwgebruik en landbouwzetel, weinig versnippering of beperkingen
door natuurwaarden (--)
o
geen recreatief gebruik op stedelijk niveau: ingesloten door
infrastructuren, geen sport- of recreatiecluster, wel route aanwezig van
recreatief fietsnetwerk (verbinding Groebegracht naar Zennevallei): open
ruimte als decor (-)
- Hinder (-)
o
ligt bij het beperkt centrumgebied langs N7 van het woonweefsel
Prinsenbos/Hondzocht, (met onder andere met kleuterschool) het betreft
een weefsel met lage dichtheid en weinig stedelijke voorzieningen
o
wegverkeer te ontsluiten via N7: stedelijke invalsweg met snelle
ontsluiting naar A8
- Ruimtelijke samenhang (-)
o
woonweefsel Prinsenbos heeft minder stedelijk karakter
o
sluit niet aan bij bestaande concentratie van grootschalige stedelijke
voorzieningen, op 1.000m van binnenstad, maar weinig aantrekkelijk
819016/R/873212/Mech

MER Halle
32

Rapport

o

weefsel om afstand te overbruggen
sluit aan bij ruimtelijk-economische structuur A8, maar geen
herstructurering of verdichting bestaand bedrijventerrein en fysiek
gescheiden van bestaande bedrijvenclusters door grootschalige
verkeersinfrastructuur
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6. Groebegracht: 6a. omgeving FC Halle - 6b. omgeving Grote Weide - 6c.
omgeving Druco –
Wilgenveld
Geluid en Lucht (-)
- geen hinder gekend,
- lokale hinder sluipverkeer langs V. Demesmaekerstraat en verkeer langs
Nijvelsesteenweg, Demaeghtlaan en spoor
- 6c grenst aan kantorenzone, in het westen is een geïsoleerd bedrijf aanwezig
(Druco), van bedrijventerrein Dassenveld gescheiden door spoorlijn
Water (0;--;-;-)
- stroomgebied Groebegracht
- centraal overstromingsgebied Groebegracht in 6b, zijbeken Groebegracht in 6 c
- langs zuidelijke zijbeken (6c) en noordelijke helling (6a) delen mogelijk
overstromingsgevoelig
Natuur (0; ---; 0; 0)
- beperkte natuurwaarden in noorden en zuiden (6a en 6c), één biologisch waardevol
perceel en enkele KLE
- zeer waardevolle natuur rond Groebegracht (6b), waardevolle elementen
(waardevolle percelen grasland, bermvegetatie gewezen tramlijn, KLE), en natte
ecologische verbinding
Landschap (-;--;-;-)
- landschappelijk matig (6a en 6c) tot zeer waardevol (6b)
- aaneengesloten open ruimtegebied, dringt ver door tot aan stadscentrum,
- hoeve aan rand stadscentrum en beekvallei versterken landelijk karakter,
- prominente aanwezigheid ziekenhuis en industriële bebouwing (Druco en
Wilgenveld),
- deels ingesloten gebied aan SK Halle (6a) maakt landschappelijk onderdeel uit van
het gehele open ruimtegebied, door hogere ligging goed zichtbaar
- westelijk deel 6c onderdeel relictzone Groebegracht
- zicht op open ruimte van op Demaeghtlaan
Mobiliteit (0;6c’’ -)
- delen 6a, 6b en 6c’ op loopafstand van stadscentrum, via trage wegen en lokale
wegen maar Demaeghtlaan als barrière omwille van verkeersdrukte, 6c’’ niet op
loopafstand (0;--)
- goed ontsloten met de fiets, trage wegen en lokale wegen tot stadscentrum, maar
Demaeghtlaan als barrière omwille van verkeersdrukte (0)
- noordelijk (6a) en centraal (6b) deel goed tot zeer goed ontsloten met openbaar
vervoer, Demaeghtlaan als buscorridor, Ninoofsesteenweg als busas, uiterste
oosten op loopafstand van station, omgeving Druco niet langs busas (+/++;--)
- matig ontsloten met de weg, via Demaeghtlaan en Ninoofsesteenweg, maar steeds
via Demaeghtlaan naar hoger wegennet (-)
- geen potenties voor watergebonden goederenvervoer (--)
- zuidelijk deel aansluitend op spoorweg, mogelijke potenties voor spoorgebonden
goederenvervoer, bij realisatie project A8 komt N7a tussen spoorweg en het gebied
te liggen (-)
Mens (--)
- Ruimtebeslag (--;-)
o
waardevol landbouwgebied in noorden en zuiden (6a en 6c),
aaneengesloten landbouwareaal, intensief landbouwgebruik weinig
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versnippering of beperkingen door natuurwaarden (--)
centraal matig waardevol landbouwgebied (6b), waardevolle gronden in
groot deel van het gebied, goed bereikbaar, maar doorsneden door
beekvallei (-)
o
open ruimte op stedelijk niveau, bevat trage wegen richting open ruimte
Pajottenland maar recreatief medegebruik beperkt; 6a met recreatiegebied
bij SK Halle als recreatiepool (--)
Hinder (-/--, sterk afhankelijk van de invulling)
o
omgeven door woongebieden, vooral 6a, het betreft een weefsel met
lage dichtheid in het westen, nabij stedelijke voorzieningen
o
bij zorginstelling (ziekenhuis) (6a, 6b)
o
wegverkeer moeilijk te ontsluiten: noordwaarts via woongebied,
Demaeghtlaan reeds druk
Ruimtelijke samenhang (-;-;0; -)
o
woongebied met stedelijk karakter in het oosten en in het noorden (6a),
in het zuiden niet aansluitend bij het stedelijk woonweefsel (6b en 6c)
o
(6c’) vormt uitbreiding bestaande kantorencluster binnen ruimtelijkeconomische structuur A8, (6c’’)sluit aan bij ruimtelijke structuur A8 maar is
geen herstructurering of uitbreiding van bestaand terrein en is slecht
ontsloten
o
sluit niet logisch aan bij bestaande concentratie van grootschalige
stedelijke voorzieningen, de gebieden 6a, 6b en 6c’ liggen wel nabij of zelfs
naast ziekenhuis, grote school, SK Halle en Demaeghtlaan, telkens ook op
< 1.000 m van het stadscentrum; 6c’’ ook op < dan 1.000m van het
stadscentrum, maar geen tussenliggend stedelijk weefsel
o

-

-
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7. Boomgaard Don Bosco
Geluid en Lucht (0)
- geen hinder gekend
- niet bij bestaand bedrijventerrein
Water (0)
- brongebied zijbeek Lubbeek (geen beek)
- geen overstromingsgebied
Natuur (-)
- matig waardevol
- ecologisch waardevolle bomen
Landschap (0)
- beperkte landschappelijke waarde
- aaneengesloten maar nagenoeg geïsoleerd open ruimte gebied van voldoende
grootte
- wordt niet echt als open ruimtegebied ervaren, eerder als groene ruimte bij school
Mobiliteit (0)
- op loopafstand van het stadscentrum, Demaeghtlaan als barrière door
verkeersdrukte (0)
- goed ontsloten met de fiets via Lenniksesteenweg, maar Demaeghtlaan als barrière
omwille van verkeersdrukte (0)
- goed ontsloten met openbaar vervoer, Lenniksesteenweg als busas met matige
bediening, op loopafstand van Demaeghtlaan als buscorridor (+)
- matig ontsloten via de weg, steeds via Demaeghtlaan naar hoger wegennet (-)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederenvervoer (--)
Mens (-)
- Ruimtebeslag (-/0)
o
bestaande boomgaard, geen professioneel landbouwgebruik (0)
o
groene ruimte in relatie met de school als publieke functie: semi-privaat
recreatief gebruik (-)
- Hinder (-)
o
kleiner gebied in woonweefsel, bij school
o
ontsluiting wegverkeer doorheen woonweefsel
- Ruimtelijk samenhang (0)
o
ligt centraal in de woonlob met stedelijk karakter Don Bosco
o
bij school, maar niet bij bestaande concentratie van grootschalige
stedelijke voorzieningen, op ca. 1.000m van de binnenstad, via
tussenliggend stedelijk weefsel
o sluit niet aan bij bestaand bedrijventerrein, behoort niet tot de ruimtelijkeconomische structuur van N6 of A8 en is ingebed in woonweefsel; geen
zoekzone voor bedrijvigheid
-
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8. Relicten Zennevallei: 8a. Roggemanskaai - 8b. IJzerweg - 8c. Ratteput –
Suikerkaai
- 8d Zenne, Kleine Zenne, kasteel Lembeek
Geluid en Lucht (--)
- geluidshinder van spoor in alle gebieden sterk aanwezig, in delen 8d (overzijde
kanaal) minder
- hinder van A8 in 8c
- 8a en 8d bij bedrijventerrein, lokaal ook fungerend als buffer
Water (--)
- in stroomgebied Zenne en langs kanaal
- uitgesproken aanwezigheid overstromingsgebieden – potenties voor creatie van
bijkomende overstromingsgebieden
Natuur (---)
- zeer waardevol voor natuur
- biologische zeer waardevolle delen, maar slechts ten dele gerelateerd aan vochtige
omstandigheden
- potentieel ecologische ruggengraat natte natuurverbindingen via beekstructuren
- onderbreking ter hoogte van binnenstad en Rattekop – Suikerkaai
Landschap (-;-;-;--)
- waardevol tot zeer waardevol landschap
- duidelijke landschappelijke identiteit en belangrijk als historische referentie
- zeer waardevol in zuiden (8d), waardevol maar plaatselijk smal en versnipperd in
noorden (8a), in omgeving IJzerweg (8c) en ter hoogte van Rattekop - Suikerkaai
(8b)
- grenst aan relictzones traditioneel landschap: enerzijds Zennebeemden, anderzijds
Maasdalbeek, Zenne en haar meanders als lijnrelict, kanaal ook
Mobiliteit (+/++)
- 8a deels op loopafstand van stadskern, op loopafstand kern Buizingen maar
spoorweg als barrière (0), 8b en 8c op loopafstand van binnenstad (+), 8d deels op
loopafstand van kern Lembeek (0)
- zeer goed ontsloten met de fiets via jaagpad langs kanaal en fietspad langs spoor
(8a) (++)
- zeer goed ontsloten met openbaar vervoer, nagenoeg volledig op loopafstand van
de opeenvolgende stations van Buizingen, Halle en Lembeek (++)
- 8a goed ontsloten naar Alsembergsesteenweg aansluitend op voorziene afleiding
naar Lot, trekt potentieel verkeer via Alsembergsesteenweg aan (+), 8b niet
ontsloten via de weg (enkel via private weg of jaagpad naar Bospoortbrug)(-), 8c
matig tot goed ontsloten naar Suikerkaai en N6, westzijde (0); 8d goed ontsloten
naar N6 maar deel ten oosten van kanaal slechts ontsloten via lokale wegen (-)
- deels aanliggend aan spoorweg maar weinig tot geen potenties voor
spoorgebonden goederenvervoer (niveauverschil t.o.v. spoor, resterende capaciteit
spoorlijn te beperkt voor bijkomend goederenvervoer) (0)
- 8a beperkte potenties voor watergebonden goederenvervoer (beperkte breedte
aansluitend op kanaal en tussenliggende weg), 8b en 8d potenties voor
watergebonden goederenvervoer, 8c nabij kanaal en bestaand bedrijf met beperkte
watergebonden activiteiten maar Zenne als mogelijke barrière, eventueel
watergebondenheid in tweede lijn (cfr. ontwerpend onderzoek voor Lembeek
Noord) (0)
Mens (-)
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-

-

-

Ruimtebeslag (-/0)
o
zeer beperkte landbouwwaarde, nauwelijks landbouw, kleine percelen
met hobbylandbouw, landbouwkundige ontwikkeling uitgesloten door
terreinomstandigheden (0) enkel in 8d lokaal landbouwgebruik op
geïsoleerde percelen
o
recreatief medegebruik beperkt, enkel groene ruimte die aansluit op
recreatieve fietsas langs kanaal (8b); kasteeldomein Lembeek en sportzone
Lembeek-dorp liggen in het gebied 8d
Hinder (-/0)
o
niet in woonweefsel, 8b omgeven door stedelijk weefsel maar
ingesloten door infrastructuren
o
ontsluiting wegverkeer 8b door stedelijk centrum, maar klein gebied (/0);
ontsluiting
overige
gebieden
via
stedelijke
invalswegen
(Alsembergsesteenweg, N6) en slechts beperkt via woonweefsel
Ruimtelijke samenhang (-;--)
o
8a, 8b en 8c liggen in stedelijke context, door geïsoleerd door
infrastructuren, 8d sluit ten dele aan bij het weefsel van Lembeek, maar
belangrijk deel is hiervan gescheiden door kanaal en Zenne
o
ligt nergens in het woonweefsel, hiervan gescheiden door
infrastructuren en water, 8b wel in het centrum, langs kanaal en nabij
station
o
8a sluit aan bij bestaande bedrijvigheid langs kanaal en spoor, zuidelijk
deel 8d (ten westen van het kanaal) ligt nabij cluster Lembeek Zuid, maar
is hiervan gescheiden door het spoor, 8b sluit niet aan bij bestaande
bedrijvigheid, 8c op knooppunt tussen historische bedrijvigheid langs kanaal
en spoor en bedrijvigheid langs A8, maar sterk ingesloten door deze
infrastructuren. 8c ligt langs kanaal en nabij station en spoor maar wordt
omgeving door stedelijk woonweefsel en sluit niet aan bij bestaande
bedrijvigheid,
o
8a, 8b en 8d sluiten niet aan bij een bestaande concentratie van
grootschalige stedelijke voorzieningen, 8c nabij Demaeghtlaan en langs N6,
maar van rest van de concentratie gescheiden door spoor en A8, 8d nabij
laagwaardige concentratie Lembeek Zuid (toekomstig opgewaardeerd bij
sportschool), maar hiervan gescheiden door spoor en niet ‘logisch’ langs
sterke as (N6)

-
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9. Rodenemweg
Geluid en Lucht (--)
- hinder van A8 en spoorweg (vormt open ruimte buffer voor oostelijk gelegen
woningen)
- niet bij bestaand bedrijventerrein
Water (-)
- aan de voet van de helling Zennevallei, langs kanaal
- huidig geen overstromingsgebied
- laagste punten mogelijk overstromingsgevoelig - langs Kanaal
Natuur (0)
- beperkte natuur waarde
- biologisch waardevolle kanaalkades
Landschap (-)
- matige landschappelijke waarde
- herkenbaar als open ruimte van op kanaalkades
- versnipperde open ruimte tussen infrastructuren en bebouwing
- nauwelijks waarneembaar vanuit bebouwd weefsel
- kanaal als landschappelijk lijnrelict
Mobiliteit (++)
- grotendeels op loopafstand van stadskern (+)
- zeer goed ontsloten voor fietsverkeer via jaagpad langs kanaal (++)
- zeer goed ontsloten met openbaar vervoer, op loopafstand van station Halle (++)
- slecht tot matig ontsloten via de weg, via woonstraat naar A8, maar project A8
voorziet dat de aansluiting op A8 wordt gesupprimeerd (-)
- deels aanliggend aan spoorweg maar weinig tot geen potenties voor
spoorgebonden goederenvervoer (niveauverschil t.o.v. spoor, resterende capaciteit
spoorlijn te beperkt voor bijkomend goederenvervoer) (0)
- potenties voor watergebonden goederenvervoer (0)
Mens (-)
- Ruimtebeslag (-/0)
o
beperkte landbouwwaarde, enkele geïsoleerde percelen (-)
o
recreatief medegebruik beperkt tot groene ruimte langs recreatieve
fietsas in de rand (-)
- Hinder (-)
o
randen van het woonweefsel van Sint-Rochus
o
nabij A8, moeilijk maar gebundeld met A8 te ontsluiten voor wegverkeer
(bij intunneling A8 wordt de ontsluiting moeilijker)
- Ruimtelijke samenhang (-)
o
achterzijde van woonweefsel
o
ligt in historische economische as van kanaal en spoor, maar
geïsoleerd van andere bedrijfsomgevingen en is niet in gebruik (geweest)
voor bedrijvigheid
o
sluit niet aan bij bestaande concentratie van grootschalige stedelijke
voorzieningen, op minder dan 1.000 m van het stadscentrum, als
achterliggend beschouwd
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10. Kasteel Buizingen
Geluid en Lucht (--)
- sterke geluidshinder van naastliggende spoorweg (geluid)
- niet bij bestaand bedrijventerrein
Water (-)
- aan de voet van de helling Zennevallei
- volledig gebied is mogelijk overstromingsgevoelig
Natuur (--)
- waardevol voor natuur
- biologisch zeer waardevol kasteelbos en vijver
- waardevolle spoorwegberm geïsoleerd door bebouwing en infrastructuren
Landschap (--)
- landschappelijk waardevol
- kasteel en kasteelpark van Buizingen in het centrum van Buizingen met
kasteelhoeve en kerk
- verwijst naar landelijk karakter van de omgeving
- begrensd door spoorweg
Mobiliteit (++)
- op loopafstand van station en van stadskern maar spoor als barrière (beperkte
omweg), tevens op loopafstand van kern Buizingen (+)
- goed ontsloten met fiets via d’Exaerdestraat (+)
- zeer goed ontsloten met openbaar vervoer, buslijn via d’Exaerdestraat en op
loopafstand van station Halle (++)
- goed ontsloten via de weg richting Alsembergsesteenweg (+)
- deels aanliggend aan spoorweg maar geen potenties voor spoorgebonden
goederenvervoer (niveauverschil t.o.v. spoor, resterende capaciteit spoorlijn te
beperkt voor bijkomend goederenvervoer, te klein voor spoorplatform) (+)
- geen potenties voor watergebonden goederenvervoer (--)
Mens (-)
- Ruimtebeslag (-)
o
geen landbouwgebruik (0)
o
open
ruimte
op
wijkniveau:
recreatief
medegebruik:
woonondersteunende in het weefsel (park) (-)
- Hinder (-)
o
kleiner gebied omgeven door woonweefsel met lagere dichtheid, langs
spoorlijn
o
ontsloten langs stedelijk woonweefsel
- Ruimtelijke samenhang (0)
o
ligt ten noorden van de woonlob met stedelijk karakter Sint-Rochus bij
de historische dorpskern Buizingen
o
in historische economische as langs spoor, maar van bedrijvigheid
afgescheiden door woonweefsel en spoor, niet in gebruik (geweest) voor
bedrijvigheid
o
sluit niet aan bij bestaande concentratie van grootschalige stedelijke
voorzieningen
-

819016/R/873212/Mech

MER Halle
40

Rapport

11. Ghesquiereweg en 12. Villalaan - Landingsbaan
Geluid en Lucht (--)
- langs landingsbaan (gebied 12 vormt open ruimte buffer voor woongebied)
- niet bij bestaand bedrijventerrein
Water (0)
- geen waterloop aanwezig
- weinig of niet mogelijk overstromingsgevoelig
Natuur (-)
- matige natuurwaarde
- weinig ecologische infrastructuur tussen landbouwpercelen
- biologisch waardevolle bermen van Landingsbaan
- aanwezigheid biologisch waardevol graslandperceel in gebied 12
Landschap (0)
- beperkte landschappelijke waarde
- ervaren als open ruimte in verstedelijkt weefsel
- zorgt voor open ruimte ervaring voor mensen die via Landingsbaan Halle
binnenrijden
Mobiliteit (++)
- op loopafstand van station en van stadskern, kanaal als barrière (kleine omweg) (+)
- matig ontsloten met fiets (via woonstraten) (+)
- zeer goed ontsloten met openbaar vervoer op grotendeels op loopafstand van
station, buslijn via Pastoor Bernaertstraat (++)
- zeer goed (11) tot goed (12) ontsloten via de weg, aansluitend op Landingsbaan,
deels via woonstraten naar Landingsbaan (+/++)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederenvervoer (--)
Mens (0)
- Ruimtebeslag (0)
o
beperkte landbouwwaarde, klein gebied, slecht ontsloten, geïsoleerde,
landbouwpercelen in (semi-)professionele gebruik (0)
o
geen
recreatief
medegebruik
behalve
semiprofessioneel
landbouwgebruik (0)
- Hinder (-)
o
grenst aan woonweefsel, (11) met relatief hoge dichtheid, (12) met lage
dichtheid
o
ontsluiting wegverkeer is mogelijk via Landingsbaan
- Ruimtelijke samenhang (+)
o
sluit aan bij bestaande woonlob met stedelijk karakter Sint-Rochus,
nabij station en stadscentrum
o
ligt binnen 1.000m van station, tussenliggend weefsel aangenaam om
afstand te overbruggen, bestemming in 11 voorziet beperkte stedelijke
ontwikkeling
o
sluit niet aan bij bestaand bedrijventerrein en behoort niet tot de
ruimtelijk-economische structuur van N6 of A8
-
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13. Kruisveld; 14. Essenbeek - Beekveld; 15. Essenbeek – Borreweg
Geluid en Lucht (--)
- langs A8 (het zijn open ruimte buffers voor woongebieden )
- 13 ook langs landingsbaan (volledig gehinderd naar geluid en lucht)
- niet bij bestaand bedrijventerrein, behalve 15 (zonevreemd bedrijf)
Water (0)
- geen waterloop aanwezig
- weinig of niet mogelijk overstromingsgevoelig
Natuur (0)
- geen of beperkte natuurwaarde
- weinig ecologische infrastructuur tussen landbouwpercelen
- geen biologisch waardevolle percelen met uitzondering van grasland aan Borreweg
met enkele waardevolle elementen (fruitbomen)
Landschap (0)
- beperkte landschappelijke waarde
- mogelijk belang als open ruimte in verstedelijkt weefsel
- gebied 13 als open ruimte zichtbaar langs Landingsbaan en A8
Mobiliteit (0;-;-)
- niet op loopafstand van stadskern, maar in stadsweefsel of bij Essenbeek (0), A8
als barrière voor 14 en 15 (-)
- matig tot goed ontsloten met fiets, helling vallei Zenne, gebied 13 en 14 ontsloten
via woonstraten, gebied 15 ook via Nijvelsesteenweg, 14 en 15 mits oversteek A8
(0), 13 niet (+)
- gebied 14 slecht ontsloten met openbaar vervoer (0), 13 matig ontsloten (-), 15
goed ontsloten (+) met openbaar vervoer
- matig (13), goed (14) tot zeer goed (15) ontsloten via de weg, via respectievelijk via
woonstraten over langere of korte afstand en via Nijvelsesteenweg aansluitend op
A8, bij uitvoering project A8 worden aansluitingen van lokale wegen
gesupprimeerd, toekomstige ontsluitingspotenties gebied 15 afhankelijk van al dan
niet aansluiting Nijvelsesteenweg op A8 (0; +; ++)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederenvervoer (--)
Mens(--; -; -) (*A8-> (--;0;0))
- Ruimtebeslag (--; -; 0)
o
landbouwpercelen in professioneel gebruik (graslanden en akkers)
maar beperkte landbouwwaarde, kleine gebieden, slecht ontsloten,
geïsoleerd (0)
o
recreatieve bestemming en recreatieve pool te 13 (in gebruik voor
recreatie sedert eerste beoordeling) (--), zonevreemd sportveld in 14 (-),
enkel hobbylandbouw in 15 (-)
- Hinder (-)
o
gebieden grenzen aan sterk residentieel woonweefsel met lage
dichtheid
o
ontsluiting kan via A8 of parallelweg, maar moeilijker bij intunneling
- Ruimtelijke samenhang (0;-;-)
o
13 sluit aan bij stedelijke woonlob Sint-Rochus, 14 en 15 bij woonlob
met minder stedelijk karakter Essenbeek; 14 en 15 van stedelijke woonlob
gescheiden door A8, scheiding daalt bij intunneling A8
o
sluit niet aan bij bestaande concentratie van grootschalige stedelijke
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o

voorzieningen en op grote afstand van het stadscentrum
sluit niet aan bij bestaand bedrijventerrein en behoort niet tot de
ruimtelijk-economische structuur van N6 of A8
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16. Biezeput
Geluid en Lucht (--)
- langs spoor (vormt open ruimte buffer voor oostelijk gelegen woningen)
- niet bij bestaand bedrijventerrein
Water (-)
- aan de voet van de helling - Zennevallei
- bijna volledig mogelijk overstromingsgevoelig
- langs talud spoor (laagst gelegen) ligt een zijbeek van de Zenne
Natuur (0)
- beperkte natuurwaarde
- biologisch waardevolle spoorwegberm en matig tot waardevolle graslanden omwille
van de aanwezige bomen (deel graslanden is omgezet in akker)
Landschap (0)
- beperkte landschappelijke waarde
- ingesloten en weinig zichtbaar
- geen landschapselementen
Mobiliteit (+)
- niet op loopafstand van stadskern, op loopafstand van centrumgebied
Alsembergsesteenweg (+)
- goed ontsloten met fiets, via d’Exaerdestraat (+)
- zeer goed ontsloten met openbaar vervoer, op loopafstand van stations Buizingen
en Huizingen, buslijn via d’Exaerdestraat (++)
- (potentieel) goed ontsloten via de weg, nagenoeg direct op Alsembergsesteenweg
aansluitend op voorziene afleiding naar Lot, maar achterin gelegen (bebouwing,
sportvelden), trekt potentieel verkeer via Alsembergsesteenweg aan (+)
- aanliggend aan spoor maar geen potenties voor spoorgebonden goederenvervoer
(hoogteverschil t.o.v. spoor, beperkte resterende capaciteit voor goederentransport,
geen ruimte voor spoorplatform) (0)
- geen potenties voor watergebonden goederentransport (--)
Mens (-/0)
- Ruimtebeslag (--/-)
o
beperkte landbouwwaarde, klein gebied, slecht ontsloten, geïsoleerd,
professionele gebruik onduidelijk (graslanden en akkers) (0)
o
recreatieve bestemming bij recreatiepool op wijkniveau (sportvelden en
overdekt centrum), delen in het gebied zijn niet in gebruik (--)
- Hinder (--/-)
o
omgeven door woonweefsel met relatief lage dichtheid, residentieel
o
klein gebied, ontsloten via woonweefsel, Alsembergsesteenweg op
korte afstand, ontsluiting via woonweefsel blijft nodig bij afleidingsweg naar
Lot
- Ruimtelijke samenhang (+)
o
in stedelijke de woonlob Buizingen, vlakbij het station
o
sluit niet aan bij bestaande concentratie van grootschalige stedelijke
voorzieningen en op grote afstand van het stadscentrum
o
nabij bedrijvigheid en in historische economische as langs spoor, maar
van bedrijvigheid afgescheiden door woonweefsel en spoor, niet in gebruik
(geweest) voor bedrijvigheid
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17. Slingerweg - Wilamekaai – Possozplein
Geluid en Lucht (--)
- in centrum van Halle, bijna volledig in invloedsfeer spoorweg op vlak van geluid
- niet bij bestaand bedrijventerrein
Water (--)
- in Zennevallei - langs Zenne
- delen overstromingsgebied
- delen mogelijk overstromingsgevoelig
Natuur (0)
- beperkte natuurwaarde
- waardevolle oevers rond de Zenne
Landschap (0)
- weinig tot geen landschappelijke waarde
- restpercelen rond de Zenne in de nabijheid van het kanaal
- Zenne en Kanaal als lijnrelicten van het traditioneel landschap
- weinig kwalitatieve bebouwingsranden, ruigten en parkings naar de Zenne en
Kanaal
Mobiliteit (++)
- op loopafstand van (in) stadskern (++)
- goed ontsloten met fiets via kaaien aansluitend op jaagpaden langs kanaal (++)
- zeer goed ontsloten met openbaar vervoer, op loopafstand van station Halle,
kanaal enigszins als barrière (omweg) (++)
- matig tot goed ontsloten via de weg, niet ver van N6 en Landingsbaan maar
aansluiting via woonstraten (+)
- aanliggend aan kanaal, potenties voor watergebonden goederentransport (0)
geen potenties voor spoorgebonden goederentransport (--)
Mens (0)
- Ruimtebeslag (-)
o
geen landbouwgebruik (0)
o
geen recreatief medegebruik, ligt wel bij De Bres met sportvelden,
gebied in gebruik als parking bij deze recreatiepool (--)
- Hinder (-)
o
klein gebied omgeven door stedelijk woonweefsel - verblijfsgebied
centrum Halle
o
ontsluiting wegverkeer via het woonweefsel
- Ruimtelijke samenhang (++)
o
ligt in/sluit aan bij de stedelijke kern
o
nabij bedrijvigheid en in historische economische as langs spoor, maar
van bedrijvigheid afgescheiden door woonweefsel en kanaal
o
vlakbij winkel/wandelgebied als hoogwaardige concentratie, nabij
station (verbetert nog bij creatie voetgangersbrug)
-
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18. bedrijvenzone Stroppen
Geluid en Lucht (--)
- langs N6 - Brusselsesteenweg
- beperkte invloed (geluid) van spoor
- omgeven door industrie
Water (-)
- langs kanaal, in Zennevallei
- huidig kleinere delen mogelijk overstromingsgevoelig
Natuur (0)
- beperkte natuurwaarde
- ontdaan van oorspronkelijke vegetatie, aanleg als ‘bufferzone’ met recente
boomaanplanting, microreliëf mogelijks van belang als wadi
Landschap (0)
- beperkte landschappelijke waarde
- open ruimte tussen bedrijvigheid
- doorzicht tot groen aan kanaal maar bij volgroeide buffer zal relatie niet meer
herkenbaar zijn
- kanaal als lijnrelict van het traditioneel landschap
Mobiliteit (0)
- niet op loopafstand van stadskern (-)
- matig ontsloten met fiets via N6 maar drukke weg, vlakbij jaagpaden langs kanaal
maar hoogteverschil waardoor jaagpad niet direct bereikbaar (0)
- goed ontsloten met openbaar vervoer, Brusselsesteenweg als busas (+)
- goed ontsloten via de weg, via N6 naar voorziene afleiding naar Lot, trekt potentieel
verkeer via Alsembergsesteenweg aan (+)
- aanliggend aan kanaal, maar beperkte tot geen potenties voor watergebonden
transport wegens hoogteverschil (-)
- geen potenties voor spoorgebonden goederentransport (--)
Mens (0)
- Ruimtebeslag (0)
o
geen landbouwwaarde (0)
o
geen recreatief medegebruik, aansluitend op kanaal als recreatieve
fietsas, maar niet als open ruimte herkend en nauwelijks te ervaren (0)
- Hinder (0)
o
niet langs bestaand woonweefsel
o
wegverkeer goed ontsloten langs de weg - nauwelijks langs
woonweefsel, nog beter bij afleidingsweg Lot
- Ruimtelijke samenhang (+)
o
sluit niet aan bij het bestaand woonweefsel
o
onderdeel van ruimtelijk-economische structuur langs N6 en
aansluitend bij de historische economische as langs kanaal, sluit aan bij
bestaande bedrijvenzone
o
aansluitend bij kleinhandelsclusters langs Brusselsesteenweg, op meer
dan 1000 m van stadscentrum, afstand niet aangenaam om te
overbruggen.
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19. Bedrijvenzone Bergensesteenweg Noord
Geluid en Lucht (--)
- tussen N7 en N6, vormt (achterliggende) groenbuffer voor woningen langs N7
- langs spoorweg (geluid)
- bij bestaand bedrijventerrein (buffergebied)
Water (0)
- geen stroomgebied waterloop
- geen overstromingsgebied
- niet mogelijk overstromingsgevoelig
Natuur (0)
- beperkte natuurwaarde
- biologisch waardevol bosje, geïsoleerd door bebouwing en infrastructuur
Landschap (0)
- zeer beperkte landschappelijke waarde
- ingesloten gebied, enkel zichtbaar voor omwonenden
Mobiliteit (0)
- op loopafstand van stadskern, maar barrièrewerking door Bevrijdingsplein als
gevaarlijke punt (0)
- matig ontsloten met fiets, Bergensesteenweg en Edingensesteenweg als fietsassen
maar druk verkeer en Bevrijdingsplein als gevaarlijk knooppunt, potentieel betere
ontsluiting via eventuele fietsas langs spoor (0)
- zeer goed ontsloten met openbaar vervoer, op loopafstand van station Halle,
busassen N6 en N7, buscorridor Demaeghtlaan (+)
- matig tot zeer goed ontsloten via de weg, tussen N6 en N7 maar ingesloten door
voorliggende bebouwing, vlakbij op/afritten A8, bij realisatie project A8 verdwijnen
op/afritten maar gebied sluit aan op N7a waardoor potentieel beter te ontsluiten
(geen voorliggende bebouwing) (+)
- geen potenties voor watergebonden goederentransport (--)
aanliggend aan spoorweg maar geen potenties voor spoorgebonden
goederentransport wegens hoogteverschil en te klein voor spoorplatform, bij
realisatie project A8 komt N7a tussen het gebied en spoor te liggen (-)
Mens (0)
- Ruimtebeslag (0)
o
geen landbouwwaarde (0)
o
zeer beperkte recreatieve waarde als groengebied achter woningen (0)
- Hinder (-)
o
binnengebied in gemengde stedelijke omgeving: in het westen aan
achterzijde van woningrij langs N7, in het oosten en het noorden
aansluitend bij bestaande concentratie van kleinhandel en bedrijvigheid, in
het zuiden bij spoor (nu parking)
o
via N7 ontsloten voor wegverkeer naar hoger wegennet, mogelijk ook
via N6 (tevens langs toekomstig tracé N7a), niet of nauwelijks door het
woonweefsel
- Ruimtelijke samenhang (+)
o
aansluitend bij het stedelijke kern, bij knooppunt van invalswegen en
ringstructuur
o
ten dele binnen bestaande bedrijvenzone aan knooppunt N7/A8, in
bedrijvenconcentratie langs A8
o
aansluitend bij bestaande concentratie van grootschalige stedelijke
voorzieningen (omgeving Parklaan en Demaeghtlaan) en dicht bij het
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20. Lembeek - Noord
Geluid en Lucht (--)
- langs spoorweg, bijna volledig beïnvloed inzake geluid
- bij bestaand bedrijventerrein
Water (-)
- grotendeels opgehoogd terrein
- delen langs Zenne: overstromingsgebied
- zuidelijk deel mogelijk overstromingsgevoelig
- langs kleine Zenne met kleinere overstromingsgebieden
Natuur (-/0)
- beperkte natuurwaarde
- biologisch waardevol grasland, KLE’s langs Zenne en Kleine Zenne
- mogelijke opwaardering via vernatting tot watergebonden natuur,
Landschap (-)
- matige landschappelijke waarde
- geëgaliseerd; ontdaan van microreliëf en oorspronkelijke vegetatie
- rafelige randen naar industriële bebouwing
- zichtbare open ruimte langs dijk kanaal (fietscorridor)
- Zenne en kanaal als lijnrelict van het traditioneel landschap
Mobiliteit (0)
- niet op loopafstand van stadskern, zuid-deel op loopafstand van kern Lembeek (0)
- goed ontsloten met fiets via jaagpad langs kanaal (0)
- zeer goed ontsloten met openbaar vervoer, op loopafstand van station Buizingen,
Bergensesteenweg als busas maar spoorweg als barrière naar busas (omweg) (+)
- goed ontsloten via de weg, via terreinontsluiting naar N6 (+)
- aanliggend aan kanaal, mogelijkheid voor watergebonden goederentransport in
tweede lijn (zie ontwerpend onderzoek) (+)
- geen potenties voor spoorgebonden goederentransport wegens hoogteverschil en
beperkte resterende capaciteit op spoorlijn voor goederentransport (0)
Mens (-/0)
- Ruimtebeslag (-/0)
o
beperkte landbouwwaarde, geïsoleerde landbouwgronden met
bestemming als bedrijventerrein, deels in gebruik voor hobbylandbouw (0)
o
beperkte tot zeer beperkte recreatieve waarde als groen decor voor
wandelaars/fietsers langs het gebied en voor hobbylandbouw (bestemd als
bedrijventerrein en nauwelijks zichtbaar) (0)
- Hinder (-)
o
niet in het woonweefsel, in het zuiden nabij het centrum van Lembeek,
ten westen (aan overzijde van het spoor en hoger gelegen, woonomgeving
met school
o
wegverkeer ontsloten via terreinontsluiting naar N6, route naar het
hoger wegennet (A8) beperkt door woonweefsel
- Ruimtelijke samenhang (+)
o
sluit niet aan bij het woonweefsel, nabij de historische dorpskern
Lembeek-dorp
o
sluit aan bij bestaande bedrijvigheid (huidige bestemming voor
bedrijvigheid), in historische economische as van kanaal en spoor
o
sluit niet aan bij bestaande concentratie van grootschalige stedelijke
voorzieningen en op grote afstand van het stadscentrum
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21. Lembeek - Zuid
Geluid en Lucht (--)
- volledig in invloedsfeer spoorweg (geluid)
- bij bestaand bedrijventerrein, als dusdanig bestemd
Water (-)
- langs Zenne
- delen opgehoogd en bestaande bedrijven, randen zijn overstromingsgebied
- kleiner gedeelte ook mogelijk overstromingsgevoelig
Natuur (-)
- matige natuurwaarde
- biologisch waardevol grasland, KLE’s langs gracht
- mogelijke opwaardering via vernatting tot watergebonden natuur
- aansluitend op kanaalkade (tussenliggende weg) en zuidelijk omheen
bedrijventerrein aansluitend op Zenne
Landschap (-)
- beperkte landschappelijke waarde
- (bedrijfs-)bebouwing tast valleilandschap aan: smalle open ruimte langs kanaal,
bebouwing sluit waterloop en kanaal lokaal in - gevoelig voor verdere insluiting en
verdwijnen samenhang
- Zenne en kanaal als lijnrelict van het traditioneel landschap
Mobiliteit (0)
- niet op loopafstand van stadskern, op loopafstand van kern Lembeek (0)
- goed ontsloten met fiets via kaaien aansluitend op jaagpaden langs kanaal (0)
- zeer goed ontsloten met openbaar vervoer, op loopafstand van station Lembeek,
buslijnen via Bergensesteenweg en Heldenstraat (+)
- goed ontsloten via de weg, via N6, ontsluitingspotenties naar A8 kunnen verbeteren
bij verbeterde aansluiting van N6 op A8 via Hondzocht (+)
- aanliggend aan kanaal, potenties voor watergebonden goederentransport maar
tussenliggend een lokale ontsluitingsweg (0)
- geen potenties voor spoorgebonden goederentransport (-)
Mens (-/0)
- Ruimtebeslag (0)
o
geen landbouwwaarde, ruigten (0)
o
decor langs recreatieve route, op dit ogenblik al gekenmerkt door
bedrijvigheid (0)
- Hinder (-)
o
nabij woonweefsel centrum van Lembeek, deels aansluitend op
bestaande concentratie woningen in de buitenste schil van deze kern
(Gieterijstraat)
o
wegverkeer ontsloten via terreinontsluiting naar N6, route naar het
hoger wegennet (A8) door woonweefsel (hetzij Tubeke, hetzij Lembeek),
kan verbeteren bij aansluiting van N6 op A8
Ruimtelijke samenhang (0)
o
kleine smalle percelen tussen bedrijfsbebouwing en infrastructuur, ten
zuiden van de historische dorpskern van Lembeek
o
op dit ogenblik al in gebruik voor bedrijvigheid, huidige bestemming
voor bedrijvigheid), in historische economische as van kanaal en spoor
o
sluit niet aan bij bestaande concentratie van grootschalige stedelijke
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voorzieningen, nabij kleine cluster van grootschalige detailhandel, maar niet
hoogwaardig of stedelijk en spoorweg als barrière
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22. ontginningsgebied Lembeek
Geluid en Lucht (--)
- langs N6
- volledig binnen invloedsfeer geluid spoorweg (geluid)
- niet bij een bestaand bedrijventerrein, wel bij bestaand sportcentrum (Tubeke)
Water (-)
- grenzen nabij en langs Stasbeek
- deel mogelijk overstromingsgevoelig
Natuur (-/0)
- beperkte natuurwaarde
- enkele KLE
- zeer waardevolle en waardevolle elementen in aangrenzende beekvallei
Landschap (-)
- matige landschappelijke waarde
- sluit aan bij groter open ruimte gebied tussen Lembeek en Tubeke
- deels ingesloten open ruimte relict tussen bebouwing en nationaal voetbalcentrum
- landschap minder goed waarneembaar van op N6 want deels achter
bedrijfsbebouwing en lint
Mobiliteit (-)
- niet op loopafstand van stadskern, niet op loopafstand van kern Lembeek (--)
- goed ontsloten met fiets via Bergensesteenweg maar drukke weg en grote afstand
(-)
- zeer goed ontsloten met openbaar vervoer, op loopafstand van station Lembeek,
buslijnen via Bergensesteenweg (+)
- goed ontsloten via de weg, via N6, ontsluitingspotenties naar A8 kunnen verbeteren
bij verbeterde aansluiting van N6 op A8 via Hondzocht (+)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederentransport (-)
Mens (-)
- Ruimtebeslag (-)
o
matige
landbouwwaarde,
onderdeel
groter
aaneengesloten
landbouwgebied, ontginningsvergunning, landbouw als nabestemming (-)
o
matige recreatieve waarde, decor voor fietsroute langs Veroonslinde en
aansluitend bij bestaand nationaal voetbalcentrum in Tubeke (-)
- Hinder (-)
o
niet in woonweefsel - kleine wooncluster ten zuiden
o
wegverkeer ontsloten via N6, route naar het hoger wegennet (A8) door
woonweefsel (hetzij Tubeke, hetzij Lembeek), kan verbeteren bij aansluiting
van N6 op A8
- Ruimtelijke samenhang (-)
o
niet aansluitend bij het bestaand woonweefsel (bestaande wooncluster
ligt geïsoleerd)
o
op dit ogenblik gedeeltelijk in gebruik voor ontginning, kan beschouwd
worden als gelegen in historische as langs spoor, niet aansluitend bij
bestaande bedrijvenzone
o
sluit aan bij kleine cluster van grootschalige detailhandel, maar niet
hoogwaardig of stedelijk enerzijds en anderzijds (op grondgebied Tubeke)
bij bestaande, zeer specifieke stedelijke voorzieningen, met name het
nationaal voetbalcentrum
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23. omgeving recreatie Stroppen
Geluid en Lucht (0)
- geen gekende hinder
- gedeeltelijk nabij N6 (23a vormt (achterliggende) groenbuffer voor woningen langs
N7)
- niet bij een bestaand bedrijventerrein, tenzij achterliggende percelen 23a
Water (0)
- geen waterlopen aanwezig
- kleine deeltjes (in 23 a en in 23c) mogelijk overstromingsgevoelig
Natuur (-/0)
- beperkte natuurwaarde
- enkele waardevolle elementen (grasland en KLE), met name in 23a en 23c)
Landschap (0;0;-)
- beperkt (a en b) tot matig waardevol landschap (c), laatste aangetast door
bebouwing
- op overgang naar grotere grensstellende open ruimte gebied
- deels ingesloten open ruimte relict tussen bebouwing en recreatie, landschap
waarneembaar van op N6 maar weinig dieptezicht door reliëf en deels achter
bebouwing en recreatie
- bunkerlinie als lijnrelict traditioneel landschap
Mobiliteit (0)
- grotendeels op loopafstand van stadskern maar Demaeghtlaan vormt barrière (0)
- goed ontsloten met fiets via N6 maar gevaarlijke weg (0)
- goed ontsloten met openbaar vervoer, buslijnen via Brusselsesteenweg (+)
- goed ontsloten via de weg, via N6, verder N6 aansluitend op voorziene
afleidingsweg naar Lot, trekt potentieel verkeer via Alsembergsesteenweg aan (+)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederentransport (--)
Mens (-/--)
- Ruimtebeslag (--)
o
waardevol tot zeer waardevol landbouwgebied, onderdeel groter
aaneengesloten landbouwgebied, enkele meer geïsoleerde percelen tussen
bebouwing en recreatie (--)
o
open ruimte rond een recreatieve pool, aanwezigheid recreatief gebruik
in 23a, 23b en 23c gekoppeld aan deze pool, 23c tevens decor van open
ruimte (--)
- Hinder (-)
o
omgeven door woonweefsel met lage dichtheid en bij recreatiegebied
open lucht
o
ontsluiting wegverkeer doorheen woonweefsel, 23c mogelijk via
terreinontsluiting naar N6
- Ruimtelijke samenhang (0)
o
sluit aan bij woongebied met stedelijk karakter Don Bosco, deel aan de
buitenrand van dit weefsel (23c)
o
deels achterliggende percelen achter bedrijven langs N6 (23a) rest niet
bij bestaande bedrijvigheid, evenmin in cluster
o
nabij kleinhandelsclusters N6 maar niet direct aansluitend (achterin
gelegen), <1.000 m van stadscentrum,
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24. Windmoleken
Geluid en Lucht (0)
- geen hinder gekend
- niet bij een bestaand bedrijventerrein
Water (0)
- grenst aan zijbeek Lubbeek
- geen overstromingsgebied
- delen mogelijk overstromingsgevoelig
Natuur (-/0)
- beperkte natuurwaarde
- enkele waardevolle elementen in beekvallei
Landschap (-)
- landschappelijk matig waardevol
- sluit deels aan bij groter open ruimte gebied
- opgaand groen langs beekvallei
- diepte open ruimte beperkt door bebouwing sociale wijk, zicht aan andere zijde
steenweg afgeschermd door bebouwing
Mobiliteit (-)
- niet op loopafstand van stadskern en hiervan gescheiden door Demaeghtlaan,
aansluitend bij stadsweefsel (-)
- goed ontsloten met fiets via Lenniksesteenweg, maar Demaeghtlaan als barrière
door verkeerdrukte (0)
- matig ontsloten met openbaar vervoer, Lenniksesteenweg als busas met matige
bediening (0)
- matig ontsloten via de weg, steeds via Demaeghtlaan naar hoger wegennet (-)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederenvervoer (--)
Mens (-)
- Ruimtebeslag (-)
o
matige landbouwwaarde, enkele geïsoleerde percelen tussen
bebouwing en beek, doch op mesoschaal aansluitend bij ruimer
landbouwgebied (-)
o
beperkte recreatieve waarde, eenzijdig decor van open ruimte langs
functionele fietsroute (overzijde is nog bebouwd), geen recreatief gebruik
(0)
- Hinder (-)
o
sluit aan bij bestaand woonweefsel met matige dichtheid
o
ontsluiting naar hoofwegen via woonweefsel, steeds via Demaeghtlaan
- Ruimtelijke samenhang (0)
o
sluit aan bij de woonlob met stedelijk karakter Don Bosco, aan de
buitenrand van dit weefsel
o
sluit niet aan bij bestaande bedrijvigheid
o
sluit niet aan op bestaande cluster van grootschalige stedelijke
voorzieningen en op meer dan 1.000m van het stadscentrum
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25. Cité - Lembeek
Geluid en Lucht (-/0)
- geen hinder gekend, met uitzondering van zuidelijk deel (geluidscontour spoor)
- niet bij een bestaand bedrijventerrein
Water (-)
- zuidelijk deel in vallei Stasbeek - overstromingsgebied
- in noordelijk deel geen overstromingsgebied aanwezig en niet mogelijk
overstromingsgevoelig
Natuur (-/0; ---)
- beperkt tot zeer waardevol voor natuur
- waardevol perceel grasland met hoogstammen in noorden
- zeer waardevolle en waardevolle elementen in het zuiden
- Stasbeek als natte ecologische verbinding
Landschap (0/-)
- zeer beperkte landschappelijke waarde
- lokaal ter hoogte van Stasbeek waardevol en gevoelig, rest ingesloten
- ten dele ervaren als open ruimte gebied maar als restgronden tussen bebouwing,
Mobiliteit (0)
- niet op loopafstand van stadskern, deels op loopafstand van kern Lembeek en bij
weefsel, van centrum Lembeek gescheiden door N6 (-)
- goed ontsloten met fiets via Bergensesteenweg maar drukke weg (0)
- goed ontsloten met openbaar vervoer, deels op loopafstand van station Lembeek,
buslijnen via Bergensesteenweg (+)
- matig ontsloten via de weg, via woonstraten naar N6, ontsluitingspotenties naar A8
kunnen verbeteren bij verbeterde aansluiting van N6 op A8 via Hondzocht (0)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederentransport (--)
Mens (-)
- Ruimtebeslag (-)
o
matige landbouwwaarde, nagenoeg volledig in landbouwgebruik,
onderdeel groter landbouwgebied, goed toegankelijk, oppervlakte beperkt ()
o
zeer beperkte recreatieve waarde als decor open ruimte langs trage
weg (0)
- Hinder (-)
o
aansluitend bij woonweefsel met lage dichtheid
o
ontsluiting gedeeltelijk via woonweefsel naar N6, ook via Tubeke of
Lembeek naar A8 – verbetert bij aanleg verbinding N6 - Hondzocht
- Ruimtelijke samenhang (-)
o
sluit aan bij woonlob met minder stedelijk karakter Lembeek met de
open ruimte
o
sluit niet aan bij bestaande bedrijvigheid
o
sluit niet aan op bestaande cluster van grootschalige stedelijke
voorzieningen en op meer dan 1.000m van het stadscentrum
-
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26.
Stroppen west
Geluid en Lucht (-)
- langs N8
- nabij bestaande bedrijvenzone aan overzijde N6, in het noorden zijn een aantal
bedrijven aanwezig, ontsloten naar N6
Water (-)
- ten
zuiden
van
Lubbeek
(grens)
omliggend
gebied
mogelijk
overstromingsgevoelig
- delen mogelijk overstromingsgevoelig, afstromend richting Zenne
Natuur (0)
- beperkte waarde voor natuur
- waardevolle begroeiing langs Lubbeek (grens)
Landschap (-)
- bunkerlinie als lijnrelict traditioneel landschap
- grotere open ruimte tussen stedelijk weefsel Halle en verstedelijkte Zennevallei ten
zuiden van Brussel
Mobiliteit (0)
- niet op loopafstand van stadskern, nabij stadsweefsel (-)
- matig ontsloten met fiets via N6 maar drukke weg (0)
- goed ontsloten met openbaar vervoer, Brusselsesteenweg als busas (+)
- goed ontsloten via de weg, via N6 naar voorziene afleiding naar Lot, trekt potentieel
verkeer via Alsembergsesteenweg aan (+)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederentransport (--)
Mens (--)
- Ruimtebeslag (--)
o
waardevol samenhangend landbouwgebied - akkergebied (--)
o
beperkte recreatieve waarde: open ruimte decor voor fietsers (0)
- Hinder (-)
o
ligt niet in het woonweefsel
o
rechtstreekst te ontsluiten naar N6, deels via woonweefsel naar hoger
wegennet, verbetert met afleidingsweg naar Lot
- Ruimtelijke samenhang (0)
o
niet in of aansluitend bij het stedelijk woonweefsel
o
sluit aan bij de ruimtelijk-economische structuur van N6, geen
verdichting van bestaande bedrijvigheid, wel omgeving van bestaande
bedrijvenclusters
o
aansluitend bij bestaande kleinhandelsconcentratie N6, in het verlengde
van N6 als as van grootschalige commerciële ontwikkelingen in de
Zennevallei, niet nabij stadscentrum
-
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27.

Dassenveld west

Geluid en Lucht (--)
- in het zuiden begrensd door A8, in het noorden door een spoorlijn
- lucht en geluidskwaliteit in sterke mate beïnvloed door A8
- over lange oostelijke zijde bij bedrijvenzone Dassenveld
Water (-)
- in het westen begrensd door Meerbeek - zijbeek Groebegracht, geen
overstromingsgebied, wel mogelijk overstromingsgevoelig
- in het oosten afwateringsgracht Dassenveld
Natuur (-/0)
- beperkte waarde voor natuur
- natuurwaarden verdwenen
- beekvallei aan de westrand (natuurgebied volgens gewestplan)
Landschap (-)
- beekvallei aan de westrand herleid tot gracht tussen landelijke weg en
landbouwpercelen
- onderdeel relictzone Groebegracht
Mobiliteit (--)
- niet op loopafstand van stadskern (--)
- niet ontsloten voor fietsverkeer, potentieel matige fietsontsluiting via fietsas langs
spoor (0)
- niet ontsloten met openbaar vervoer (--)
- niet ontsloten via weg, potentieel goed ontsloten via N7a bij realisatie project A8 (-)
- geen watergebonden potenties (--)
- aansluitend bij spoorweg, potenties voor spoorgebonden goederenvervoer indien
ruimte voor spoorwegplatform in Dassenveld (-)
Mens (--)
- Ruimtebeslag (--)
o
waardevolle landbouwgronden (--)
o
waarde beperkt tot open ruimte decor voor aanliggende fietsroute (0)
- Hinder (0)
o
niet in of grenzend aan woonweefsel
o
ontsluiting wegverkeer via bestaand bedrijventerrein naar N7 en zo naar
A8: niet of nauwelijks door woonweefsel, wordt verder geoptimaliseerd bij
ontsluiting via N7a
- Ruimtelijke samenhang (0)
o
hangt niet samen met het stedelijk woonweefsel
o
hangt samen met bestaand bedrijventerrein, is uitbreiding ervan,
onderdeel van de bestaande ruimtelijk-economische structuur van N6 of A8
o
hangt niet samen/ligt niet bij bestaande concentratie van grootschalige
stedelijke voorzieningen, stadscentrum op grote afstand
-
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28 Hondzocht - bocht A8
Geluid en Lucht (-)
- in het zuiden langs A8, lokale invloed geluid
- niet bij een bestaand bedrijventerrein
Water (-)
- stroomgebied Rollebeek (zijbeek Groebegracht) centraal in het gebied - deels
afwateringsgracht
- geen overstromingsgebied
- groot deel mogelijk overstromingsgevoelig door afstromend water
Natuur (-/0)
- beperkte waarde voor natuur
- waardevolle tot zeer waardevolle natuur in het noorden (langs Rollebeek)
Landschap (---)
- waardevol landschap
- in relictzone Den Daal - Groebegracht
- zuidelijk deel beschermd als dorpsgezicht
Mobiliteit (-)
- niet op loopafstand van stadskern (--)
- slecht tot matig ontsloten voor fietsverkeer, via Edingensesteenweg maar drukke
weg (0)
- matig ontsloten met openbaar vervoer Edingensesteenweg als busas (0)
- goed ontsloten via de weg, via N7 vlakbij op-/afrit Hondzocht (+)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederentransport (--)
Mens (--)
- Ruimtebeslag (--)
o
waardevol aaneengesloten landbouwgebied – akkerland (--)
o
waarde als open ruimte decor voor fietsroute doorheen het gebied (-)
- Hinder (-)
o
niet in of grenzend aan woonweefsel
o
ontsluiting wegverkeer via N7, mogelijk richting Hondzocht (niet door
woonweefsel), maar ook richting Halle (door woonweefsel)
- Ruimtelijke samenhang (--)
o
hangt niet samen met het stedelijk woonweefsel
o
hangt niet samen met bestaand bedrijventerrein, geen onderdeel van
de bestaande ruimtelijk-economische structuur van N6 of A8
o
hangt niet samen/ligt niet bij bestaande concentratie van grootschalige
stedelijke voorzieningen, stadscentrum op grote afstand
-
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29 Hondzocht N7
Geluid en Lucht (--)
- in het noorden langs N7, in het zuiden langs A8, volledig binnen geluidscontour A8
- in het zuidwesten bij een bestaande bedrijvenzone
Water (-)
- ten noordoosten van Hondzochtsesteenweg ligt het stroomgebied bovenloop
Stasbeek, niet aangeduid als waterloop
- met brongebied en dalhoofd
Natuur (-/0; --)
- gedeeltelijk waardevol: ten noordoosten van Hondzochtsesteenweg complex met
waardevolle en zeer waardevolle elementen rond vallei van Stasbeek
- aanplanten ten zuiden van Hondzochtsesteenweg met beperkte waarde voor
natuur
Landschap (--)
- gedeeltelijk waardevol tot zeer waardevol
- aanwezigheid dalhoofd ten noorden van Hondzochtsesteenweg
- grenst in het noorden aan relictzone Groebegracht
- ten noorden van N7 ligt beschermd dorpsgezicht Hondzocht (ten noordoosten van
Hondzochtsesteenweg)
- open ruimtegebied waarneembaar van op A8, N7 en Hondzochtsesteenweg
Mobiliteit (-)
- niet op loopafstand van stadskern (--)
- matig ontsloten voor fietsverkeer, via Edingensesteenweg maar drukke weg (0)
- matig ontsloten met openbaar vervoer Edingensesteenweg als busas (0)
- zeer goed ontsloten via de weg, via N7 aan op-/afrit Hondzocht (++)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederentransport (--)
Mens (--)
- Ruimtebeslag (--)
o
waardevol landbouwgebied, in het noordoosten doorsneden door
Stasbeek, ten zuidwesten in gebruik voor hobbylandbouw bij
dierenartspraktijk (--)
o
waarde als open ruimte decor voor aanliggende fietsroutes (volledig
gebied) en gebruik weiland voor hobbylandbouw (in het noordelijk deel) (-)
- Hinder (-)
o
in het noorden grenzend aan woonweefsel kleine woonconcentratie
langs N7, aanwezigheid woning langs Hondzochtsesteenweg
o
ontsluiting wegverkeer mogelijk hetzij via N7 (en kleinschalig
woonweefsel), hetzij rechtstreeks naar Hondzochtsesteenweg en A8
- Ruimtelijke samenhang (-)
o
hangt niet samen met het stedelijk woonweefsel
o
ten zuidwesten van Hondzochtsesteenweg sluit het gebied aan bij de
bedrijvenzone Sint-Reinhilde I
o
sluit niet aan bij bestaande cluster van grootschalige stedelijke
voorzieningen, op grote afstand van het stadscentrum, geen onderdeel van
de bestaande ruimtelijk-economische structuur van N6 of A8
(nabij eventuele grootschalige commerciële ontwikkeling Tubeke Park in
Sint-Reinhilde, maar niet rechtstreeks aansluitend en ontwikkeling onzeker)
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30 Hondzocht oost
Geluid en lucht (--)
- langs A8 in het noorden, nagenoeg volledig binnen geluidscontour
- niet bij een bestaand bedrijventerrein
Water (-)
- Stasbeek ten noorden, met mogelijk overstromingsgevoelig gebied en
brongebieden (incl. dalhoofden)
Natuur (-)
- matig waardevol voor natuur
- aanwezigheid van biologisch waardevol gebied en waardevolle tot zeer
waardevolle elementen langs bovenlopen Stasbeek
Landschap (--)
- valleigebied Stasbeek,
- herkenbaar reliëf ondanks doorsnijding door A8 (lager gelegen) en dalhoofd in het
westen
- open ruimtegebied waarneembaar van op A8, N7 en Hondzochtsesteenweg
Mobiliteit (--)
- niet op loopafstand van stadskern (--)
- slecht ontsloten voor fietsverkeer, enige afstand tot Edingensesteenweg en drukke
weg, bijkomend reliëf en + 5 km van de stadskern (-)
- slecht ontsloten met openbaar vervoer (-)
- matig ontsloten via landelijke weg naar Hondzochtsesteenweg en op-/afrit
Hondzocht (0)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederentransport (--)
Mens (--)
- Ruimtebeslag (--)
o
waardevol landbouwgebied, doorsneden door beekvallei – akkergebied
(--)
o
waarde als open ruimte decor recreatieve routes doorheen
Stasbeekvallei (-)
- Hinder (0)
o
niet in of grenzend aan woonweefsel
o
ontsluiting wegverkeer mogelijk via Hondzochtsesteenweg naar A8, niet
door woonweefsel
- Ruimtelijke samenhang (--)
o
hangt niet samen met het stedelijk woonweefsel
o
nabij de bedrijvenzone Sint-Reinhilde I, doch hiervan afgescheiden door
A8, geen onderdeel van de bestaande ruimtelijk-economische structuur van
N6 of A8
o
sluit niet aan bij bestaande cluster van grootschalige stedelijke
voorzieningen,
op
grote
afstand
van
het
stadscentrum
(potentieel nabij eventuele ontwikkeling grootschalige commerciële
ontwikkeling Tubeke Park in Sint-Reinhilde, maar niet rechtstreeks
aansluitend en ontwikkeling onzeker)
-
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31 Houtveld
Geluid en Lucht (--)
- grenzend aan E19 - R0, nagenoeg volledig binnen geluidscontour
- niet bij een bestaand bedrijventerrein
Water (0)
- geen waterloop aanwezig
- op noordelijke grens ligt mogelijk overstromingsgevoelig gebied langs talud
Natuur (0)
- beperkt waardevol voor natuur
- enkele waardevolle percelen in de grenzen van het gebied, waaronder talud in het
noorden
- omringd door waardevolle gebieden (habitatrichtlijngebieden)
Landschap (-)
- in uitloper tussen bebouwd weefsel en R0
- groot serrecomplex in het gebied
- omringd door waardevolle landschappen (Hallerbos als ankerplaats, MaasdalbeekVijverbeek als relictzone)
Mobiliteit (--)
- niet op loopafstand van stadskern (--)
- matig ontsloten voor fietsverkeer, via Nijvelsesteenweg maar drukke weg (0)
- goed ontsloten met openbaar vervoer, buslijn via Nijvelsesteenweg (+)
- matig ontsloten via de weg via Nijvelsesteenweg naar A8 maar op vrij grote afstand
van aansluiting, ontsluitingspotenties afhankelijk van al dan niet blijvende
aansluiting Nijvelsesteenweg op A8 (0)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederentransport (--)
Mens (--)
- Ruimtebeslag (--)
o
waardevol landbouwgebied (--)
o
recreatieve waarde beperkt tot afwezig (0)
- Hinder (-)
o
ligt in het noorden aan bij het bestaand woonweefsel met lage dichtheid
van Essenbeek
o
ontsluiting wegverkeer verloopt via het woonweefsel
- Ruimtelijke samenhang (--)
o
sluit in het noorden aan bij de woonlob met minder stedelijk karakter
Essenbeek
o
sluit niet aan bij een bestaande bedrijvenconcentratie
o
sluit niet aan bij een bestaande concentratie van grootschalige
stedelijke voorzieningen en op grote afstand van stadscentrum
32 Hellebroek
Geluid en Lucht (--)
- grenzend aan A8 en spoor, volledig binnen geluidscontour
- naast een bestaand bedrijventerrein
Water (-)
- aanwezigheid (ingebuisde) Hellebroekbeek centraal in het gebied
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- mogelijk overstromingsgevoelig gebied
Natuur (--)
- waardevol voor natuur
- volledig biologisch waardevol gebied volgens BWK, ingesloten door infrastructuren
Landschap (-)
- sterk aangetast door infrastructuur (op en afrit, A8, spoor, Steenwegen)
- groene ruimte op de grens van het stedelijk gebied aansluitend naar Zennevallei
Mobiliteit (--)
- op loopafstand van stadskern (++)
- goed ontsloten voor fietsverkeer, via Bergensesteenweg maar drukke weg (+),
of (na afschaffen op- en afrit) via Edingensesteenweg (via bedrijf) idem
- goed ontsloten met openbaar vervoer, buslijn via Bergensesteenweg (+)
of (na afschaffen op- en afrit) via Edingensesteenweg (via bedrijf) idem
- goed ontsloten via de weg via steenwegen naar A8, op korte afstand van
aansluiting, ontsluitingspotenties blijven gelijk bij N7a (+)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederentransport (--): voor spoor is
de ruimte te beperkt.
Mens (0, indien niet voor wonen)
- Ruimtebeslag (0)
o
geen landbouw aanwezig (0)
o
recreatieve waarde beperkt tot afwezig (0)
- Hinder (0)
o
ligt ingesloten door infrastructuren
o
ontsluiting wegverkeer verloopt niet via het woonweefsel
- Ruimtelijke samenhang (--)
o
sluit niet aan bij het bestaande woonweefsel
o
sluit aan bij een bestaand bedrijf, in bedrijvenconcentratie rond A8 en
N7
o
sluit aan bij een bestaande concentratie van grootschalige stedelijke
voorzieningen en op relatief korte afstand van het stadscentrum
33 Bergensesteenweg Noord
Geluid en Lucht (--)
- in het noorden grenzend aan A8, gebied gestructureerd langs N6
- aanwezigheid van bedrijven
Water (-)
- geen waterloop in het gebied
- mogelijk overstromingsgevoelig gebied in het noorden
Natuur (0)
- niet waardevol voor natuur
- enkele waardevolle percelen ter hoogte van op- en afritten
Landschap (0)
- geen waardevol landschap: steenweglandschap
Mobiliteit (--)
- delen op loopafstand van stadskern en centrum Lembeek, doch zeer drukke weg
en weinig aangenaam (+)
- goed ontsloten voor fietsverkeer, via Bergensesteenweg maar drukke weg (+)
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goed ontsloten met openbaar vervoer, buslijn via Bergensesteenweg (+)
goed ontsloten via de weg via Bergensesteenweg naar A8, op korte afstand van
aansluiting (+)
- geen potenties voor water- of spoorgebonden goederentransport (--): voor spoor is
de ruimte te beperkt.
Mens (0,+)
- Ruimtebeslag (0)
o
geen landbouw aanwezig (0)
o
recreatieve waarde beperkt tot afwezig (0)
- Hinder (0)
o
ligt ingesloten door infrastructuren
o
ontsluiting wegverkeer verloopt niet via het woonweefsel
- Ruimtelijke samenhang (0/+)
o
sluit aan bij bestaand woonweefsel, gedeeltelijk ook aanwezig in het
gebied,
sluit aan bij de bestaande woonlob met minder stedelijk karakter
Lembeek,
o in bedrijvenconcentratie rond A8 en N7
o
aanwezigheid van een bestaande concentratie van grootschalige
stedelijke voorzieningen en op relatief korte afstand van het stadscentrum,
doch lage intensiteit ruimtegebruik – mogelijkheden voor verdichting
-

Visie en actieprogramma
De resultaten van het afbakeningsproces zijn samengevat in de visienota (juni 2012, zie
Bijlage 3.1). In deze visienota is de visie geconcretiseerd in een samenhangend pakket
van beleidselementen voor het stedelijk gebied voor Halle, en in een bijhorend
actieprogramma voor de realisatie er van.
Om de visie achter deze gewenste ruimtelijke structuur te realiseren zijn diverse
beleidsmaatregelen nodig. De vertaling naar bestemmingen en voorschriften in een
ruimtelijk uitvoeringsplan, laat staan een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is hiervoor
niet altijd het meest geschikte middel. Dit is enerzijds een gevolg van de aanwezigheid
van verschillende actoren binnen het afbakeningsproces en de subsidiariteit tussen
deze verschillende actoren maar anderzijds ook van het instrumenteel karakter van een
ruimtelijk uitvoeringsplan. In een aantal gevallen is het aangewezen andere
instrumenten aan te wenden om de visie op het terrein te realiseren.
Onderstaande tabel 3.2 maakt de koppeling tussen de definitieve visienota (juni 2012)
en voorliggend kennisgevingsnota. Eerst wordt de doorwerking naar beleidsmaatregelen
verduidelijkt welk instrument mogelijk zal worden gebruikt. Dit geeft een aanduiding voor
welke geplande beleidsmaatregelen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (als te
gebruiken instrument) zal worden aangewend en welke geplande beleidsmaatregelen
buiten het bestek van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan blijven. Daarnaast is
aangeduid of de maatregel, in functie van voorliggend MER-procedure, is besproken als
planingreep (van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan), als ontwikkelingsscenario
dan wel als deel van de referentiesituatie.
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Zoals hoger aangekondigd zal enkel de eerste groep als te onderzoeken planingreep
worden beschouwd. Het vastleggen van de afbakeningslijn in het PRUP wordt echter
niet als planingreep beschouwd omdat de vastlegging op zich geen wijziging inhoudt ten
opzichte van de vigerende planologische bestemmingen.
In de tweede groep geplande beleidsmaatregelen kan verder een onderscheid worden
gemaakt tussen maatregelen die zullen leiden tot een significante wijziging in de
referentiesituatie en maatregelen waar dit niet het geval is. Geplande
beleidsmaatregelen die een significante wijziging inhouden ten opzichte van de huidige
toestand (qua planologische bestemming en/of qua ruimtelijk functioneren) worden als
ontwikkelingsscenario gewaardeerd. Indien de actie invulling geeft aan de huidige
bestemmingen volgens goedgekeurde bestemmings- en ruimtelijke uitvoeringsplannen,
worden deze elementen als onderdeel van de (toekomstige) referentiesituatie
beschouwd.
In een aantal gevallen blijven in de visie alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden
bestaan. In dat geval wordt het alternatief (A) volgens dezelfde logica als planingreep,
ontwikkelingsscenario of referentietoestand beschouwd.
Tabel 3.2: Doorwerking van de visie naar beleidsmaatregelen en het milieueffectenonderzoek

afbakeningslijn

De afbakeningslijn van het stedelijk gebied vastleggen

situatie

Referentie-

Plan ingreep

(te gebruiken instrument)

scenario

Doorwerking naar beleidsmaatregelen
Ontwikkelings-

Visie-element

X

(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle)
Het open ruimte zicht Stroppen vrijwaren door herbestemming

X2

van een deel woonreservegebied tot open ruimte
(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle)
behoud en versterken

De natuur- en hydrologische waarde van de Zennevallei

Zennevallei als groene

vrijwaren

ruggengraat

(behoud van de bestemmingen, vergunningenbeleid)

X

Verbetering van het recreatief medegebruik, waterberging en

X

ecologische verbindingsfunctie door concrete ingrepen
(initiëren en coördineren van afzonderlijke projecten)
open ruimte zicht en

Een optimale verweving van landbouw, natuur, bos en recreatie

stedelijke open ruimte

te Kluisbos - Krabbos mogelijk maken door verfijning van de

Kluisbos - Kleine beek

huidige open ruimte bestemmingen

X

(gewestelijk RUP)
open ruimte vinger

De open ruimte vrijwaren

Prinsenbos - Meerbeek

(behoud van de bestemmingen, vergunningenbeleid)

X

open ruimte vinger

De open ruimte die al bestemd is als open ruimte vrijwaren

Stasbeek

(behoud van de bestemmingen, vergunningenbeleid)

X

De open ruimte vrijwaren door herbestemming van delen van het

X3

woonreservegebied en het ontginningsgebied tot open ruimte
(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle)
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Open ruimte vinger

Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de

Groebegracht/Druco

beekstructuren en de verweving van landbouw, natuur en

situatie

Referentie-

scenario

(te gebruiken instrument)

Ontwikkelings-

Doorwerking naar beleidsmaatregelen
Plan ingreep

Visie-element

X

waterberging te Groebegracht - Rollebeek mogelijk maken door
verfijning van de huidige open ruimte bestemmingen
(gewestelijk RUP)
De open ruimte vinger rond Groebegracht (ruime omgeving

X4

Grote Weide) vrijwaren door herbestemming van de niet te
ontwikkelen delen van het woonreservegebied naar een open
ruimte bestemming.
(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle)
M.b.t. het zuidelijk gedeelte wordt geopteerd om de open ruimte
te vrijwaren.
(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle)
M.b.t. het noordelijk gedeelte in omgeving SK Halle zijn er twee
alternatieven.
Alternatief 1 bestemming als open ruimte, een kleinschalige

A1

afwerking van het woonweefsel ter hoogte van de rand van de
verkavelingen aan Demesmaekerstraat blijft mogelijk (zie X7).
Alternatief 2 behoud als woonreservegebied met mogelijkheid tot

A2

woonontwikkeling op lange termijn maar ontwikkeling vóór 2025
voorkomen.
Verbeteren van de landschappelijke kwaliteit, recreatief

X

medegebruik, waterberging en ecologische functie door concrete
ingrepen
(initiëren en coördineren van afzonderlijke projecten)
Open ruimte vinger langs

De open ruimte vrijwaren

kanaal

(behoud van de bestemmingen, vergunningenbeleid)

X

Het eilandje tussen kanaal en spoorweg behouden als

X5

groengebied en kleinschalige toeristisch-recreatieve
infrastructuur mogelijk maken door herbestemming van KMOgebied naar een groene bestemming, met mogelijkheid tot
laagdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur +
infrastructuur voor spoorwegen en kanaal
(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle)
Bijkomende voetbrug

Realisatie van een bijkomende voet- en fietsersbrug over kanaal

binnenstad - station

en sporen

X

(realisatie-afspraken tussen actoren)
fietsverbinding station

Realisatie van een comfortabele en veilige fietsverbinding tussen

Dassenveld - Pajottenland

station en de bedrijvenzones aan N7/A8

X

(tracé-onderzoek, realisatie-afspraken tussen actoren)
verbeterde noordelijke

Realisatie van een goed functionerende lokale verbinding tussen

ontsluiting binnenstad -

N6 en omgeving Slingerweg/Nederhem

N6

(verwerving gronden bij vrijwillige verkoop)
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strategisch project

Optimalisatie van de oostelijke ontsluiting van het stedelijk

oostelijke ontsluiting van

gebied i.f.v. de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van het

het stedelijk gebied

stedelijk gebied

situatie

Referentie-

Plan ingreep

(te gebruiken instrument)

scenario

Doorwerking naar beleidsmaatregelen
Ontwikkelings-

Visie-element

X

(onderzoek en overleg, afspraken tussen actoren in kader van
afzonderlijk strategisch planningsproces)
opwaardering A8 tot

De doorstroming en veiligheid verbeteren door de knoop R0 - A8

hoofdweg

aan te passen (infrastructuurontwerp en/of PRUP afbakening

X6e

stedelijk gebied Halle).
De doorstroming en veiligheid verbeteren op A8 (N203a), de

X6f

verkeersleefbaarheid in het stedelijk gebied (Sint-Rochus)
verbeteren, opheffen van de ruimtelijke barrièrewerking van A8
en verbeteren van de omgevingskwaliteit op het segment ter
hoogte van Sint-Rochus door intunneling van
A8(infrastructuurontwerp en/of PRUP afbakening stedelijk
gebied Halle).
De doorstroming op A8 en zuidelijke ontsluiting (bereikbaarheid)

X6

van het stedelijk gebied verbeteren door de aanleg van een
nieuwe op/afrit en ontsluitingsweg (N7a). De bestaande
op/afritten met N6 en N7 worden gesupprimeerd.
(infrastructuurontwerp, bestemming tracé in PRUP afbakening
stedelijk gebied Halle)
Dit omvat volgende deeltracés:
nieuwe op/afrit A8 (ovonde) en nieuwe ontsluitingsweg tussen

X6a

A8 en huidige N7 en supprimeren huidige op/afrit
nieuw tracé N7a westelijk van Dassenveld (tussen spoor en A8)

X6b

met aansluiting Dassenveld op ovonde, binnen een zoekzone
tussen zone voor natuurgebied aan Meerbeek en
bedrijventerrein Dassenveld;
er worden twee (extreme) alternatieven voorop gesteld i.f.v. het
MER:
meest westelijk mogelijk tracé aansluitend op zone voor

A1

natuurgebied Meerbeek
meest oostelijk mogelijk tracé aansluitend op zone voor

A2

regionaal bedrijventerrein
Het meest aangewezen tracé wordt bepaald op basis van
technische, verkeerskundige en milieu-overwegingen en zal zich
vermoedelijk tussen deze twee extremen situeren
nieuw tracé N7a parallel ten noorden van spoorweg tot N6, met

X6c

bocht naar N6
ontsluiting Druco naar N7a

X6d

De zuidelijke ontsluiting van het stedelijk gebied optimaal laten

X

functioneren en de verkeersleefbaarheid op N6 (Lembeek) en
Hondzochtsesteenweg verbeteren door een nieuwe verbinding
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situatie

Referentie-

scenario

(te gebruiken instrument)

Ontwikkelings-

Doorwerking naar beleidsmaatregelen
Plan ingreep

Visie-element

tussen de N6 en Hondzocht.
(intergewestelijk overleg, planinitiatieven Waals gewest)
realisatie

Woonontwikkeling op de bestaande voorraad aan onbebouwde

woonprogramma

percelen langs uitgeruste weg in woongebied en in

gemeentelijk ruimtelijk

goedgekeurde verkavelingen, geraamd op minstens 600

structuurplan (GRS)

bijkomende woongelegenheden in het stedelijk gebied in de

X

periode 2010-2025.
(vergunningenbeleid, gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid,
grond- en pandenbeleid)
Woonontwikkeling in inbreidingsgebieden en

X

ontwikkelingsprojecten opgenomen in het woonprogramma van
het GRS (nu al een woonbestemming), geraamd op ca. 1.400
bijkomende woongelegenheden in het stedelijk gebied in de
periode 2010-2025.
(vergunningenbeleid, gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid
grond- en pandenbeleid)
kleinschalige afwerking

Een kleinschalige afwerking van het woonweefsel aan de open

X7

woonweefsel rand

ruimte aan SK Halle mogelijk maken, door herbestemming van

(4)

Demesmaekerstraat

een strook woonreservegebied tot woongebied.
(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle)
Deze ontwikkeling hangt samen met alternatief 1 voor omgeving
SK Halle (zie X4). Bijgevolg kunnen hier ook twee alternatieven
worden onderscheiden.
Alternatief 1 kleinschalige woonontwikkeling (zie X4 A1).
Alternatief 2 behoud als woonreservegebied (zie X4 A2).

woonontwikkeling ten

Woonontwikkeling in het ingesloten woonreservegebied ten

X

oosten van SK Halle

oosten van SK Halle mogelijk maken.

(10

(gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid)
woonontwikkeling aan

Woonontwikkeling mogelijk maken aan het (te realiseren) park

park A8

op het tunneldek van A8 (zie ‘opwaardering A8’) door

1)
X8

herbestemming tot woongebied (PRUP afbakening stedelijk
gebied Halle). Er zijn twee deelgebieden: Essenbeek Keerstraat enEssenbeek –Borreweg 3.
woonontwikkeling

Woonontwikkeling mogelijk maken door herbestemming van

Biezeput

recreatiegebied tot woongebied

X9

(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle)
3

Ten opzichte van de eerste nota voor publieke consultatie (2011) is één deelgebied
weggelaten omdat tijdens de rapportage bleek dat het gebied in ontwikkeling was voor
recreatie en een woonontwikkeling nog weinig opportuun en realistisch was.
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woonontwikkeling tussen

Woonontwikkeling mogelijk maken in zuidelijke en oostelijk deel

bebouwing en

van het woonreservegebied tussen bebouwing en sportvelden

sportterreinen Stroppen

(gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid)

woonontwikkeling

Woonontwikkeling mogelijk maken in het resterende deel van

Windmoleken

het woonuitbreidingsgebied

situatie

Referentie-

Plan ingreep

(te gebruiken instrument)

scenario

Doorwerking naar beleidsmaatregelen
Ontwikkelings-

Visie-element

X

X

(gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid)
woonontwikkeling Cité

Woonontwikkeling mogelijk maken in het resterende deel (zie

Lembeek

ook X3) van het woonreservegebied

X

(gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid)
bevestiging

Behoud van het huidige doortrekkersterrein en kwalitatieve

doortrekkersterrein

herinrichting van het terrein mogelijk maken door

Huizingen

herbestemming tot doortrekkersterrein.

X

(afzonderlijk provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan)
geen verdere ontwikkeling

Verdere ontwikkeling van de grootschalige kleinhandel ter

van grootschalige

hoogte van het bedrijventerrein Stroppen voorkomen.

X

kleinhandel aan

(vergunningenbeleid, gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid)

Brusselsesteenweg
verdichtingsproject

Grootschalige activiteiten, al dan niet gecombineerd met wonen

Bergensesteenweg Noord

mogelijk maken via herbestemming.

X10

(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle)
Inrichtingsvariant 1
Grootschalige kleinhandel mogelijk maken.

A1

Inrichtingsvariant 2
Grootschalige stedelijke voorzieningen (vb. onderwijs, zorg,

A2

cultuur)
herstructurering en

De herinrichting en verdichting van het terrein voor regionale

verdichting bedrijven-

bedrijvigheid mogelijk maken via verfijning van de bestemming

terrein Lembeek Noord

en inrichting (PRUP afbakening stedelijk gebied Halle).

X11

Er zijn twee varianten in functie van de aard van de bedrijvigheid
Inrichtingsvariant 1:
Niet voorbehouden voor watergebonden regionale bedrijvigheid
Inrichtingsvariant 2:
Uitrusting en (deels) voorbehouden voor watergebonden

A1

bedrijvigheid.
A2
herontwikkeling van de

Herontwikkeling van bestemde en in onbruik geraakte

bedrijvenzone Lembeek

bedrijfsgronden en –gebouwen i.f.v. nieuwe bedrijvigheid

X

Zuid (Luhns en W&Z-)

(brownfieldproject)

geen verdere ontwikkeling

Verdere ontwikkeling van grootschalige kleinhandel in de KMO-

van grootschalige

zone tussen N6 en spoor ten zuiden van Lembeek dorp

kleinhandel in strip

voorkomen

Lembeek Zuid

(vergunningenbeleid, gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid)

Wilgenveld uitbreiden

Uitbreiden bestaande kantorenzone door herbestemming van
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situatie

Referentie-

scenario

(te gebruiken instrument)

Ontwikkelings-

Doorwerking naar beleidsmaatregelen
Plan ingreep

Visie-element

woonreservegebied tot bedrijventerrein voor kantoren
(gemeentelijk RUP, goedgekeurd op 26 april 2012)
Hellebroek beperkt

Uitbreidingsmogelijkheden voor bestaand bedrijventerrein nadat

uitbreiden

afrit A8xN6 is gesupprimeerd (zie X 6) door herbestemming van

X12

een deel bufferzone tot bedrijventerrein
(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle)
Dassenveld mogelijks

Uitbreidingsmogelijkheden voor bestaand bedrijventerrein indien

beperkt uitbreiden

tracé N7a en een afdoende landschappelijke buffering dit toelaat

X13

(zie X6b).
(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle))
In functie van het MER worden twee (extreme) alternatieven
onderzocht. Deze hangen samen met de alternatieven die in de
zoekzone voor het tracé voor N7a zijn geformuleerd (zie X6b A1
en A2).
Alternatief 1 (als het optimale tracé voor N7a in het westen ligt)
Tussen het bestaand bedrijventerrein en N7a wordt uitbreiding

A1

voorzien voor het bedrijventerrein (inclusief buffer)
Alternatief 2 (als het optimale tracé voor N7a in het oosten ligt)
Geen uitbreidingsmogelijkheid voor het bedrijventerrein en de

A2

bestaande buffer voorzien.
ruimtelijke optimalisatie en

Mogelijkheid tot bijkomende grootschalige kleinhandelszaken

uitbreiding

met een niet-kerngebonden aanbod creëren door verdichting in

kleinhandelsconcentratie

het gedeelte met bestaande kleinhandelszaken en uitbreiding

Bergensesteenweg

van de zone voor kleinhandelszaken in noordelijke richting, door

X14

herbestemming tot zone voor kleinhandel en
inrichtingsvoorschriften.
(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle)
De ontwikkeling hangt ten dele samen met het supprimeren van
oprit van N6 naar A8 en park&ride (zie ingreep X6)
boulevardvorming

Omvorming van het karakter van het zuidelijke deel van

Demaeghtlaan

Demaeghtlaan tot boulevard door verdichting en verhogen van

X

bebouwing, inname van deze bebouwing door centrumstedelijke
functies (wonen, voorzieningen, handel, diensten) en
herinrichting van het openbaar domein
(vergunningenbeleid, gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid)
stadsontwikkelingsproject

Creëren van aangename publieke ruimten met eventueel

Possozplein

mogelijkheid voor bijkomende gebouwen voor centrumstedelijke

X

functies (wonen, voorzieningen, handel, diensten)
(stadsontwikkelingsproject)
uitbreiding ziekenhuis

Uitbreiding van het ziekenhuis mogelijk maken door

X

herbestemming van een deel van het woonreservegebied tot
zone voor ziekenhuis en zorggerelateerde functies.
(
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situatie

Referentie-

Plan ingreep

(te gebruiken instrument)

scenario

Doorwerking naar beleidsmaatregelen
Ontwikkelings-

Visie-element

gemeentelijk RUPGrote Weide op 26/04/2012.)
stedelijke toegangspoort

Ontwikkeling van grootschalige stedelijke voorzieningen (geen

X15

Landingsbaan

grootschalige kleinhandel) gemengd met wonen mogelijk maken

(15)

door herbestemming
(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle)
nationaal wielercentrum

Een beperkte uitbreiding van het nationaal voetbalcentrum met

X16

en uitbreiding voetbal-

bijkomende voetbalvelden, en de ontwikkeling van een nationaal

(19)

centrum

wielercentrum met kantoren voor wielerbond en oefenterreinen
voor BMX, trial, mountainbike, mogelijk maken door
herbestemming van de nabestemming van het
ontginningsgebied
(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle)

nieuw bedrijventerrein

Ontwikkeling van een bedrijventerrein aansluitend bij de

X17

Hondzocht

bedrijvigheid op grondgebied van Tubeke door herbestemming

(20)

van agrarisch gebied tot zone voor bedrijvigheid
(PRUP afbakening stedelijk gebied Halle)

Parallel aan het afbakeningsproces wordt ook onderzoek verricht naar een verdere
optimalisatie van de infrastructuren voor de binnenvaart. Er is onderzoek verricht naar
een verbreding en verdieping van het kanaal. Mogelijk zal dit ook gepaard gaan met de
aanleg van een bijkomende brug over het kanaal ter hoogte van Suikerkaai. Het betreft
twee ontwikkelingsscenario’s.

3.3

Selectie plangebieden
Door de ingrepen in het hierboven beschreven actieprogramma ruimtelijk te groeperen
in een beperkt aantal plangebieden komt de directe interferentie duidelijk in beeld.
Bovendien biedt dergelijke groepering de mogelijkheid de milieueffectenrapportage zelf
transparanter te maken. Binnen de plangebieden worden een aantal samenhangende
deelgebieden onderscheiden. Het overzicht van de plangebieden staat in figuren 5.2 en
5.4 van de kaartenbundel. De onderstaande tabel relateert dit overzicht aan de
bovenstaande planingrepen4.
De afbakeningslijn is hierbij niet als plangebied opgenomen. De finaliteit van deze
afbakeningslijn is anders dan dat van de onderscheiden plangebieden. De
afbakeningslijn bakent een gebied af waar de overheden een stedelijk gebied beleid
voeren. De afbakeningslijn wijzigt echter de voorschriften van de huidige

4

Er is geen plangebied nummer 12. Dit gebied (ter hoogte van de tunnel A8) is in een latere
fase van de eerste milieueffectenrapportage (2011) weggelaten omdat het (cfr. ingreep X8)
in ontwikkeling was voor recreatie.
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bestemmingsplannen niet. De plangebieden leiden wel tot een wijziging van de
vigerende bestemmings- en inrichtingsvoorschriften.
Tabel 3.3: Overzicht van de plangebieden en deelgebieden, met de relevante ingrepen en
aanwezigheid van alternatieven
Plangebied

Deelgebied

Nr

Ingrepen

Biezeput

/

01

X9

Stroppen

/

02

X2

Groebegracht

Omgeving SK Halle

03

X4

Strip Demesmaekerstraat

04

X7

Zuidelijk deel Groebegracht

05

X4

Zoekzone tracé N7a om Dassenveld

06

X6b en X13

X

Bergensesteenweg Noord

07

X10 en deel X6c

X

Uitbreiding Hellebroek

08

X12 en deel X6c

nieuwe op/afrit A8 – N7

09

X6a

Economische pool A8

Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6

10

X6c en X6d

Eilandje

/

11

X5

Tunnel A8

Essenbeek-Keerstraat

13

X8

Essenbeek-Borreweg

14

X8

Intunneling A8

22

X6e

Knooppunt R0 – A8

21

X6f

/

15

X15

Kleinhandel N6 Lembeek Noord

16

X14

Lembeek Noord

17

X11

Stasbeek – N6

Vallei Stasbeek

18

X3

Ontginningsgebied

19

X16 en X3

Hondzocht

/

20

X17

Stedelijke toegangspoort

Alternatieven

X

X

Landingsbaan
Lembeek Noord – N6
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4

DOELSTELLING, DETAILLERINGSGRAAD EN REIKWIJDTE

4.1

Doelstelling, detaillering en reikwijdte van het plan

4.1.1

Afbakening kleinstedelijk gebied
Doelstelling
De lijn bakent een geografisch gebied af waar de overheden een stedelijk gebied beleid
zullen voeren. De algemene beleidslijnen voor de stedelijke gebieden zijn vastgesteld in
het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het ruimtelijk structuurplan provincie VlaamsBrabant (zie ook paragraaf 3.2.1 en 3.2.2).
Reikwijdte
De afbakeningslijn voor het kleinstedelijk gebied resulteert als dusdanig niet in een
wijziging van de bestaande bestemmingsplannen (en heeft dus geen effecten t.o.v. de
referentietoestand).
Het stedelijk gebied beleid voor Halle is in het afbakeningsproces verder
geconcretiseerd in een samenhangende visie en bijhorende elementen van het stedelijk
gebied beleid. Deze beleidselementen zijn vervat in het overzicht van de ingrepen, en
ingedeeld als planingreep of ontwikkelingsscenario (zie figuur 5.4 van de kaartenbundel
en tabel 3.3).
Detaillering
De lijn zal worden vastgelegd tot op perceelsniveau.
De voorgestelde afbakeningslijn omschrijft het aaneengesloten bebouwde weefsel en de
voorgestelde elementen van het stedelijk gebied beleid. In het noorden valt de
afbakeningslijn samen met de gemeentegrens. In het westen omschrijft de
afbakeningslijn het aaneengesloten stedelijk weefsel, de voorgestelde mogelijke
woonontwikkelingsmogelijkheden en het deel van de open ruimte vinger Groebegracht
dat momenteel als reservegebied voor woonwijken is bestemd. De zoekzone voor het
tracé van de nieuwe ontsluitingsweg N7a omheen Dassenveld is opgenomen in het
voorstel van afbakening. Eens het tracé is bepaald, zal de weg de grens van het
stedelijk gebied vormen. In het zuiden en zuidwesten worden (te behouden) open ruimte
vingers als grensstellend beschouwd en buiten het stedelijk gebied gelaten. De grens
volgt de bebouwingsstrip en het ontginningsgebied langsheen N6, waarin de bebouwing
dichter is en/of stedelijke ontwikkelingen zijn voorgesteld. Ter hoogte van het
ontginningsgebied kan een verdere detaillering van de inrichting in het PRUP aanleiding
zijn om een deel als nog als buitengebied te beschouwen (gedeelte dat als open ruimte
zal worden bestemd). Het voorgestelde bedrijventerrein Hondzocht ligt in het stedelijk
gebied maar is een afzonderlijke stedelijke zone die niet aansluit op de rest van het
stedelijk gebied (sluit wel aan op de bedrijvenzone op Waals grondgebied). In het
oosten volgt de grens het kanaal, A8 en de grens van het woonweefsel Essenbeek, en
loopt verder langsheen R0 tot de noordelijke gemeentegrens.

Aan de lijn worden voorschriften gekoppeld conform het besluit van de Vlaamse
Regering van 11 april 2008. Wat betreft de schaal zal het plan finaal worden getekend
op perceelsniveau.
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Mogelijke doorvertaling naar het milieueffectenonderzoek
In het MER worden, behalve de effecten van de geplande ingrepen per plangebied, ook
de effecten van het geheel van de verschillende ingrepen beschouwd. Op die manier
worden niet alleen de lokale effecten van de verschillende plankeuzes maar ook de
effecten van het voorgestelde stedelijk gebied beleid als geheel onderzocht..
4.1.2

Plangebieden voor open ruimte
Doelstelling
De beleidsmaatregelen inzake open ruimte in het plan hebben tot doel:
 de identiteit van het kleinstedelijk gebied Halle op provinciaal niveau als
scharnier tussen het verstedelijkt gebied en open ruimte te vrijwaren
 de open ruimte kwaliteiten naar de toekomst te vrijwaren en mogelijkheden te
bieden deze waar nodig te versterken
 de waarde van deze open ruimte te vrijwaren in functie van de kwaliteit van de
stedelijke woon- en leefomgevingen
 het functioneren van open ruimte functies rond het kleinstedelijk gebied te
vrijwaren van toekomstige verstedelijkingsdruk.
Reikwijdte
Het plan impliceert dat de overheid op de geselecteerde locaties een kader zal
scheppen om de open ruimte kwaliteiten te vrijwaren. Dit kader is er vooral op gericht
om ontwikkelingen te voorkomen die ingaan tegen de doelstelling van het behoud als
open ruimte. Het plan biedt met andere woorden een kader voor de beoordeling van
vergunningsaanvragen en de ontwikkeling van een open ruimtebeleid in het gebied.
Detaillering
Het kader dat zal worden gecreëerd voor de vrijwaring van de open ruimte zal in het
plan in hoofdlijn uitgaan van volgende onderscheiden gebiedscategorieën:
 landbouw (cfr. 4° art. 2.2.3 §2 Vlaams Codex ruimtelijke ordening) met een
mogelijke verdere detaillering naar agrarisch gebied of bouwvrij agrarisch gebied
 bosgebied (cfr. 5° art. 2.2.3 §2 Vlaams Codex ruimtelijke ordening)
 reservaat en natuur (cfr. 7° art. 2.2.3 §2 Vlaams Codex ruimtelijke ordening)
 overig groen (cfr. 6° art. 2.2.3 §2 Vlaams Codex ruimtelijke ordening) met een
mogelijke detaillering naar gemengd open ruimtegebied, parkgebied of natuur
 ontginning en waterwinning
De verdere detaillering zal zich vooral richten op de bestemming van de verschillende
gebiedscategorieën. Vormen van verweving met andere bestemmingen in overdruk
(zoals natuurverweving of waterbuffering of symbolische aanduidingen voor
infrastructuren als verbindingen voor langzaam verkeer) zijn mogelijk.

Mogelijke doorvertaling naar het milieueffectenonderzoek
In het MER wordt nagegaan hoe deze open ruimte het functioneren van de omgeving
zal beïnvloeden. Daarnaast zal het MER nagaan wat de invloed is van de omgeving op
de open ruimte. Vanuit beide invalshoeken kunnen maatregelen worden voorgesteld om
het functioneren van het plan en zijn omgeving te vrijwaren en te versterken. De
voorgestelde maatregelen kunnen bijdragen tot een verdere detaillering van het plan.
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Om tegemoet te komen aan het probleem van reikwijdte (er worden mogelijkheden
gecreëerd) zal bij de planbeschrijving (paragraaf 5.4) een mogelijke ontwikkeling worden
beschreven voor de verdere modellering in het MER. Hierbij zal steeds worden
uitgegaan van de vooropgestelde bestemming en doelstellingen.
4.1.3

Plangebieden voor infrastructuur
Doelstelling
Inzake mobiliteit hebben de geplande maatregelen tot doel.
 A8 op te waarderen tot hoofdweg binnen het huidig tracé (cfr. doelstelling
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen);
 De verkeersveiligheid op A8 (N203a) verbeteren door zwarte punten weg te
werken;
 De verkeersleefbaarheid in en de bereikbaarheid van het kleinstedelijk gebied
op te waarderen.
Reikwijdte
Het plan impliceert dat de overheid op de geselecteerde locaties een kader zal
scheppen waarbinnen de vooropgestelde aanleg van infrastructuren om deze
ontwikkeling mogelijk te maken mogelijk is. Hoewel de overheid finaal zelf zal zorgen
voor de aanleg van de infrastructuur, impliceert het plan als dusdanig de aanleg van de
voorgestelde infrastructuur zelf niet.
Detaillering
Het kader dat via het plan wordt gecreëerd voor de voorgestelde lijninfrastructuren (cfr.
8 ° art. 2.2.3 §2 Vlaams Codex ruimtelijke ordening) heeft in de eerste plaats betrekking
op de ruimte noodzakelijk om de vooropgestelde wegeninfrastructuur en haar aanhorigheden te kunnen aanleggen, beheren en exploiteren. Het plan zal hierbij uitgaan van het
tracé van de aan te leggen weg. Bijkomend kunnen gebieden worden afgebakend voor
ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur, bouwvrije stroken en buffer of kan
een reservatiestrook worden aangegeven om deze ingrepen mogelijk te maken.
Wat betreft de schaal zal het plan finaal worden getekend op perceelsniveau.
Symbolische aanduidingen zijn mogelijk.
Mogelijke doorvertaling naar het milieueffectenonderzoek
In het MER wordt nagegaan hoe deze infrastructuur de bestaande verkeersstromen en
bijhorende hinder zal beïnvloeden. Op basis daarvan kunnen milderende maatregelen
worden voorgesteld die bijdragen tot een verdere detaillering van het plan zoals de
aanduiding van bijkomende ruimte voor buffering.
Om tegemoet te komen aan het probleem van reikwijdte zal bij de planbeschrijving
(paragraaf 5.4.) worden uitgegaan van de kenmerken van het meest recent beschikbare
infrastructuurontwerp, volgens de stand van zaken van de studieopdracht voor het
ontwerp voor de omvorming van N203a tot volwaardige hoofdweg.

4.1.4

Plangebieden voor woonontwikkeling
Doelstelling
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De woonontwikkelingen die mogelijk zijn binnen het woonprogramma van het
gemeentelijk structuurplan (referentietoestand) bieden voldoende aanbod om de
taakstelling inzake bijkomende woongelegenheden voor het kleinstedelijk gebied in de
referentieperiode op te vangen. Het betreft een minimale taakstelling voor het
kleinstedelijk gebied voor de periode tot 2025.
De deelgebieden die in het PRUP voor woonontwikkeling zijn aangeduid, hebben als
doel:
 aantrekkelijke locaties voor wonen aan te bieden (gebieden met uitzonderlijke
omgevingskwaliteiten) zodat bijkomend gezinnen in het stedelijk gebied willen
komen wonen; de taakstelling voor het geheel van stedelijke gebieden in de
provincie betreft immers een minimale taakstelling (opvangen van 50% van de
woonbehoeften) terwijl de taakstelling in het buitengebied in de provincie
(opvangen van 50% van de woonbehoeften) een maximale taakstelling betreft
 ook op de langere termijn (na de referentieperiode) bijkomende
woonontwikkeling mogelijk te maken binnen het stedelijk gebied en hiervoor
ruimte te reserveren
Reikwijdte
Het plan impliceert dat de overheid op de geselecteerde locaties een kader zal
scheppen waarbinnen de vooropgestelde ontwikkeling van wonen mogelijk is. Dit kan
een fasering inhouden. De manier waarop deze fasering kan gebeuren moet nog verder
worden onderzocht. Het plan impliceert niet dat de overheid de voorgestelde
ontwikkeling zelf zal initiëren en garandeert dus niet dat de voorgestelde ontwikkeling er
zal komen.
Detaillering
Het kader dat via het plan wordt gecreëerd voor de voorgestelde woonontwikkelingen
(cfr. 1° art. 2.2.3 §2 Vlaams Codex ruimtelijke ordening) heeft in de eerste plaats
betrekking op de vooropgestelde dichtheden.
Het voorgestelde kader kan worden gedetailleerd op het vlak van bestemming (met
bijvoorbeeld mogelijke verweving van andere functies dan wonen) en inrichting (van
woningbouw te vrijwaren gebieden, woontypologie, ontsluiting).
Wat betreft de schaal zal het plan finaal worden getekend op perceelsniveau.
Symbolische aanduidingen zijn mogelijk.
Mogelijke doorvertaling naar het milieueffectenonderzoek
In het MER kunnen de effecten van de vooropgestelde woonactiviteiten worden
gedetecteerd maar ook beperkingen die de potentieel te realiseren woonkwaliteit
bezwaren. Er kunnen milderende maatregelen worden voorgesteld die bijdragen tot een
verdere detaillering van het plan en/of een reductie van het mogelijk te realiseren
programma (reductie van woondichtheden of geen woningen).
Om tegemoet te komen aan het probleem van reikwijdte (er worden mogelijkheden
gecreëerd maar de concrete invulling is niet gekend) zal bij de planbeschrijving
(paragraaf 5.4.) een mogelijke ontwikkeling worden beschreven voor het onderzoek en
de beoordeling van milieu-effecten op planniveau. Hierbij zal steeds worden uitgegaan
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van de vooropgestelde eindbestemming en voor de hand liggende ingrepen die volgen
uit de kenmerken van het gebied en zijn omgeving, de doelstellingen en de
randvoorwaarden die in de visienota voor de betreffende ontwikkeling zijn aangegeven
(opgelijst en/of af te leiden uit de resultaten van het ontwerpend onderzoek dat in in de
visienota is opgenomen).
4.1.5

Plangebieden voor ontwikkeling van bedrijvigheid, grootschalige kleinhandel of
grootschalige stedelijke voorzieningen
Doelstelling
De geplande maatregelen inzake bedrijvigheid en voorzieningen in het kleinstedelijk
gebied hebben tot doel:
 een optimaal ruimtegebruik te realiseren
 invulling te geven aan de taakstelling inzake bedrijvigheid
 ruimte te voorzien in het stedelijk gebied om de mogelijke vraag naar
grootschalige stedelijke voorzieningen op te vangen
 ruimte te voorzien voor de ontwikkeling van een nationaal wielercentrum en de
uitbreiding van een nationaal voetbalcentrum.
Reikwijdte
Het plan impliceert dat de overheid op de geselecteerde locaties een kader zal
scheppen waarbinnen de vooropgestelde ontwikkeling van bedrijvigheid of
voorzieningen mogelijk is. Het plan impliceert niet dat de overheid de ontwikkeling zelf
zal initiëren.
Detaillering
Het kader dat zal worden gecreëerd heeft in de eerste plaats betrekking op de aard van
de activiteiten die mogelijk worden gemaakt (een bestemmingscategorie).
Inzake bedrijvigheid (cfr. 2° art. 2.2.3 §2 Vlaams Codex ruimtelijke ordening) worden
hierbij volgende types van bedrijvigheid onderscheiden:
 gemengde bedrijvigheid
 gemengde bedrijvigheid met watergebonden karakter
 transport, -distributie en logistiek
 grootschalige kleinhandel
Inzake voorzieningen (cfr. 9° 2.2.3 §2 Vlaams Codex ruimtelijke ordening) worden
volgende types onderscheiden:
 nationaal wielercentrum en voetbalcentrum
 grootschalige stedelijke voorzieningen.
Afhankelijk van de hinder die deze activiteiten teweeg kunnen brengen kunnen de
randvoorwaarden in het plan verder worden gedetailleerd als volgt:
 Inzake de bestemming kan via een milieuzonering worden bepaald welke
activiteiten waar mogelijk zijn (bijvoorbeeld waar kunnen luidruchtigere
activiteiten komen en waar niet).
 Inzake de bebouwing van het terrein kunnen voorwaarden worden opgelegd
inzake de intensiteit en de locatie van de bebouwing.
 Inzake de inrichting van het terrein kunnen voorwaarden worden opgelegd
inzake buffering en ontsluiting.
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Lokaal kan, via beheersvoorschriften in relatie tot elementen die in het
plangebied zelf zijn gelegen, een fasering worden ingebouwd.

In hoeverre SEVESO-activiteiten zullen worden en welke de effecten zijn inzake externe
veiligheid wordt behandeld in een afzonderlijk RVR en niet in dit MER.
Wat betreft de schaal zal het plan finaal worden getekend op perceelsniveau.
Symbolische aanduidingen zijn mogelijk.
Mogelijke doorvertaling naar het milieueffectenonderzoek
Om tegemoet te komen aan het probleem van reikwijdte (er worden mogelijkheden
gecreëerd maar de concrete invulling is niet gekend) zal bij de planbeschrijving
(paragraaf 5.4.) een mogelijke ontwikkeling worden beschreven voor het onderzoek en
de beoordeling van milieu-effecten op planniveau. Hierbij zal steeds worden uitgegaan
van de vooropgestelde eindbestemming en voor de hand liggende ingrepen die volgen
uit de kenmerken van het gebied en zijn omgeving, de doelstellingen en de
randvoorwaarden die in de visienota voor de betreffende ontwikkeling zijn aangegeven
(opgelijst en/of af te leiden uit de resultaten van het ontwerpend onderzoek dat in in de
visienota is opgenomen).
Op het ogenblik van de finalisering van dit MER worden drie gebieden naar voor
geschoven voor SEVESO-activiteiten: Dassenveld, Lembeek-Noord en Hondzocht. In
de andere gebieden worden SEVESO-activiteiten uitgesloten. De beoordeling van
externe veiligheidsrisico’s is gebeurd via (het onderzoek naar de noodzaak van) een
ruimtelijke veiligheidsrapportage (RVR) naar aanleiding van de opmaak van het
ruimtelijk uitvoeringsplan voor de gebieden waar bedrijvigheid op het programma staat..

4.2

Inhoudelijke aanpak
In het MER wordt een analyse in twee richtingen uitgevoerd:
 welke milieu-impact kunnen de plannen hebben op de omgeving?
 in welke mate belemmert de milieu-impact van de omgeving de plannen?
Op basis van deze analyse wordt nagegaan of de voorziene bestemmingswijziging
haalbaar is, eventueel mits bijsturing en milderende maatregelen.

4.3

Aan te vragen vergunningen
Voor de ontwikkeling van woningen, bedrijven, voorzieningen en infrastructuur zullen,
eens het PRUP van kracht, stedenbouwkundige vergunningen en eventueel
verkavelingsvergunningen noodzakelijk zijn. Voor sommige nieuwe bedrijfsactiviteiten of
-installaties zal zowel een stedenbouwkundige als milieuvergunning noodzakelijk.
Afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling en/of aard van de activiteiten bestaat de
mogelijkheid dat een project-MER dient opgesteld te worden.
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5

PLANBESCHRIJVING EN PLANALTERNATIEVEN

5.1

Figuren
Figuur 5.1: Planologische toestand van de plangebieden
Figuur 5.2: Luchtfoto van de plangebieden
Figuur 5.3 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j: Overzicht van de wegen per plangebied
Figuur 5.4: Nieuwe planologische toestand

5.2

Inleiding
De afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied zal niet opgenomen worden in dit MER.
Deze grenslijn is echter wel afhankelijk van de verschillende plangebieden. Wanneer de
grenslijn van een plangebied wijzigt, kan de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied
namelijk mee veranderen. Daarom is de afbakeningslijn opgenomen als
ontwikkelingsscenario (zie paragraaf 9.5). Dit betekent dat het effect van de wijzigingen
van de verschillende plangebieden op de afbakeningslijn moet geëvalueerd worden.

5.3

Bestaande toestand
De planologische toestand van de plangebieden (het gewestplan) is weergegeven in
figuur 5.1 van de kaartenbundel. In figuur 5.2 van de kaartenbundel is een luchtfoto van
de plangebieden weergegeven. Om de lokalisering van de plangebieden te
verduidelijken wordt op figuur 5.3 van de kaartenbundel een overzicht gegeven van de
wegen in de omgeving van de plangebieden.

5.3.1

Plangebied Biezeput (1)
Dit plangebied is een ingesloten open ruimte tussen de spoorweg Halle-Brussel en de
bewoning van respectievelijk de Alsembergsesteenweg, de Beerselsestraat en
Biezeput. Een deel van het gebied is ingenomen door voetbalterreinen. De overige zijn
voor een deel als tuin in gebruik of liggen braak. Er bevindt zich ook een
hoogspanningspost en hoogspanningsleiding.
De oppervlakte van het gebied is ca 4,5 ha. Het gebied is grotendeels bestemd als
recreatiezone (code 0400), tegen de spoorweg aan begint het natuurgebied (code
0701).

5.3.2

Plangebied Stroppen (2)
Dit plangebied betreft een akkergebied rondom het gehucht Stroppen (Albert
Jambonlaan). De oppervlakte van het gebied is ca. 10 ha. De grens van dit deelgebied
is in het noorden en westen de grens van het woonreservegebied. In het zuidoosten is
de grens de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied, die vertrekkend van het
woonweefsel het voetbalterrein insluit.
Het gebied is momenteel ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).
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5.3.3

Plangebied Groebegracht (3-5)
Deelgebied Strip Demesmaekerstraat (4)
Dit deelgebied is deel van het akkerland tussen de Demesmaekerstraat en het terrein
van SK Halle. Het betreft een smalle strook van ongeveer 35 m breed, die achter de
bestaande bebouwing ligt, zodat de afbakening gelijk komt met de achtergrens van de
woningen die tegen de Mierenberg aan staan.
De zone heeft een oppervlakte van ca. 1 ha en is bestemd als reservegebied voor
woonwijken (code 0180).
Deelgebied Omgeving SK Halle (3)
Dit deelgebied bestaat grotendeels uit akkerland, met aan de oostelijke rand een
voetbalterrein en een weiland met bomen in de perceelsrand. Het is aan drie zijden
grotendeels ingesloten door de bewoning langs de Ninoofsesteenweg, de bewoning
rond de Victor Demesmaekerstraat en de bewoning aan Nikkelenberg en het
ziekenhuis. Het gebied ligt aanzienlijk hoger dan de vallei van de Groebegracht en in het
zuiden (Elbeekstraat) is er nog een open ruimte, waardoor deze omgeving visueel in
verbinding staat met de open ruimtevinger van de Groebegracht. De oppervlakte van
het gebied is ca 22 ha.
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken
(code 0180). Op en rondom het terrein van SH Halle is de bestemming recreatiezone
(code 0400).
Deelgebied Zuidelijk deel Groebegracht (5)
Dit deelgebied is de open ruimte in de vallei van de Groebegracht tegen het centrum
van Halle aan. Grofweg is ze in het noorden begrensd door de Elbeekweg en het
ziekenhuis, in het oosten door de Demaeghtlaan, in het zuiden door de Beertsestraat en
het BPA Wilgenveld, in het westen door de Victor Demesmaekerstraat. Het gebied is
grotendeels als graas/hooiweide in gebruik. Langs de Elbeekweg ligt ook een akker.
De oppervlakte van het gebied is ca. 12,5 ha. Bij de analyse in het MER, na de
richtlijnen, was nog onduidelijk of dit gebied groter dan wel kleiner zou zijn na uitbreiding
van het ziekenhuis. Het ruimtelijk uitvoeringsplan Grote Weide is ondertussen
goedgekeurd op 26 april 2012. Deze oppervlakte is kleiner na realisatie van de
uitbreiding van het ziekenhuis zoals voorzien in het plan.
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken
(code 0180). Rondom de Groebegracht en zijbeken is natuurgebied afgebakend (code
0701), de hoeve St-Maria is gelegen in zone voor openbaar nut (code 0200).

5.3.4

Plangebied Economische pool A8 (6-10)
Deelgebied Zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Dit deelgebied betreft de zone tussen het bedrijventerrein Dassenveld en het
natuurgebied rond Meerbeek. In het noorden ligt de spoorweg Halle-Edingen. In het
zuiden wordt de zone begrensd door de A8. Het gebied is overwegend in gebruik als
akker. Er loopt een hoogspanningsleiding over het gebied.
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De oppervlakte van het gebied is ca. 26,5 ha. De uiteindelijke westelijke grens en
oppervlakte zal worden bepaald door het gekozen tracé voor N7a.
Het gebied heeft de bestemming agrarisch gebied (code 0900).
Deelgebied Bergensesteenweg Noord (7)
Dit deelgebied is deels weiland, deels bos, deels ingenomen door grootschalige
kleinhandel en lokale bedrijvigheid met bijhorende woningen. Het is een kleine
ingesloten ruimte van ha tussen de Bergensesteenweg, Edingenseteenweg en de
spoorweg Halle-Edingen.
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als zone voor ambachtelijke bedrijven
en KMO’s (code 1100). Er is ook een strook bufferzone (code 0600) voorzien.
Deelgebied Hellebroek (8)
Dit deelgebied bevindt zich tussen de Bergensesteenweg, de spoorweg Halle-Edingen,
A8 en het bestaande bedrijf. Het gaat om een kleine restruimte van 2 ha. Ze is begroeid
met struweel. In het gebied ligt de af te schaffen afrit A8 – N6.
Het deelgebied is bestemd als buffergebied (deels code 0600 in het gewestplan en
deels zone voor groenbuffer in het PRUP Colruyt).
Deelgebied nieuwe op/afrit A8 – N7 (9)
Het deelgebied is, wat de nieuwe op- en afrit betreft, momenteel in gebruik als akker,
grasland, delen van de bestaande wegen alsook de bestaande op- en afrit ten zuiden
van A8. Het heeft een oppervlakte van ca. 11,5 ha.
Het deelgebied is bestemd als natuurgebied (code 0701), agrarisch gebied (code 0900)
en woongebied met landelijk karakter (0102). Ter hoogte van de bestaande op- en afrit
is het deelgebied vooral bestemd als buffergebied (code 0600). Op het gewestplan zijn
A8 en de bestaande op- en afrit als bestaande hoofdverkeerswegen (code 1500)
aangeduid.
Deelgebied Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 (10)
De zone is momenteel grotendeels in gebruik als akkergebied (nl. ten noorden van
Dassenveld). In de buurt van de N7 en de N6 ligt het tracé in de deelgebieden
Bergensesteenweg Noord en Hellebroek.

5.3.5

Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 9,5 ha, die voor het grootste deel bestemd
is als agrarisch gebied (code 0900), maar ook een strook natuurgebied snijdt (code
0701) ter hoogte van een zijbeek van de Groebegracht en doordringt in zone voor
ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100). Het gebied kruist de aanduiding voor
bestaande spoorwegen (code 150) volgens het gewestplan en zone voor openbare
wegenis volgens het gemeentelijk RUP in opmaak Wilgenveld.
.
Plangebied Eilandje (11)
Dit is een zone van ca 1,5 ha die ingesloten ligt tussen het kanaal Brussel-Charleroi en
de spoorweg. Het is nagenoeg volledig begroeid met bomen en struikgewas.
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Deze zone is grotendeels bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s
(code 1100), met een strook natuurgebied (code 0701) langs het kanaal.
5.3.6

Plangebied Tunnel A8 (13-14, 21-22)
Deelgebied Essenbeek-Keerstraat (13)
Dit deelgebied betreft ingesloten open ruimte tussen de bocht van de A8, de Halleweg
en de Dodeweg. De oppervlakte van het gebied is ca 5,5 ha.
Het gebied is momenteel in gebruik als akker en is ingekleurd als bufferzone (code
0600).
Deelgebied Essenbeek-Borreweg (14)
Dit deelgebied is een ingesloten open ruimte tussen de A8, de Nijvelsesteenweg, de
Borreweg en de Halleweg. De oppervlakte van het gebied is ca 4 ha.
Het gebied is momenteel een restruimte met gedeeltelijk landbouwgebruik. Het is
ingekleurd als bufferzone (code 0600). Het gebied ligt voor een deel in het BPA Informa
(zone voor KMO, bufferzone en zone non-aedificandi langs N203a).
Deelgebied intunneling A8 (22)
Dit deelgebied omvat het huidige tracé van A8 vanaf het knooppunt met Landingsbaan
tot het Kanaal en de aanpalende, betrokken percelen die dienen als werkzone. Het
vormt de grens van de stedelijke woonomgeving van Halle (Sint-Rochus) met de open
ruimte rond Vijverbeek - Maasdalbeek ten zuiden en woonomgeving rond Essenbeek
ten oosten. De oppervlakte van het gebied is ca. 26,5 ha.
Het gebied is in hoofdzaak in gebruik als weg en bufferzone. Centraal in het gebied ligt
A8. Daarrond liggen vooral onbebouwbare zones en tuinen en een aantal delen van
wegen waarmee A8/N203a verknoopt. Aansluitend bij het knooppunt met landingsbaan
liggen sportterreinen in aanleg en akkers, aansluitend met het Kanaal liggen akkers. Het
gebied is bestemd als woongebied (code 0100), woongebied met landelijk karakter
(code 0102), recreatiegebied (code 0400), bufferzone (code 0600) en agrarisch gebied
(code 0900).
Deelgebied knooppunt R0/A8 (21)
Dit deelgebied strekt zich uit langs de bestaande R0 in de omgeving van het knooppunt
met A8/N203a en omvat tevens het deel van A8/N203a tot het knooppunt met
Landingsbaan. De oppervlakte van het gebied is ca. 48 ha.
Centraal in het gebied liggen de genoemde infrastructuren en bijhorende buffers.
Daarrond ligt ten noordwesten een natuurgebied met een horeca-uitbating, ten
zuidwesten tuinen en woononingen nabij het deelgebied Essenbeek-Keerstraat en ten
oosten landbouwpercelen en delen van tuinen en een woning. Het gebied is bestemd
als zone voor infrastructuur (code 1500), bufferzone (code 0600), natuurgebied (code
0701) en agrarisch gebied (code 0900) en woongebied (code 0100).
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5.3.7

Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Dit deelgebied betreft de zone waar de Landingsbaan het centrum van Halle bereikt.
Hier zijn verschillende percelen langs de Landingsbaan momenteel in gebruik als bos of
akker, ingesloten door een drukke weg en de bewoning van het centrum.
Het gebied beslaat ca. 7,5 ha. Rondom de Landingsbaan is een ruime bufferzone (code
0600) voorzien. De rest van het gebied is woonzone (code 0100). De ordening van het
noordelijke deel wordt verfijnd met het BPA Nachtegaallaan (voornamelijk residentieel
wonen, deels appartementen, kantoorinrichtingen en ondersteunende tertiaire functies).

5.3.8

Plangebied Lembeek Noord – N6 (16-17)
Deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord (16)
Dit deelgebied betreft de percelen die grenzen aan de Bergensesteenweg (N6), in de
strook tussen de Eglantierstraat en de A8. In het zuidelijke deel worden deze percelen
voor een groot deel gebruikt door grootschalige detailhandel, in het noordelijke voor
door woningen aan de westzijde en productiebedrijvigheid aan de oostzijde van de
Bergensesteenweg. In het noordoosten ligt de (af te schaffen) oprit N6 – A8 en
bijhorende carpoolparking.
Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 13,5 ha en is momenteel grotendeels
ingekleurd als woonzone (code 0100). Langs de oostzijde van de Bergensesteenweg is
ook een industriezone aanwezig (code 1000), een zone voor ambacht en KMO’s (1100).
Ten opzichte van de Bergensesteenweg zijn deze gebufferd door een bufferzone (code
0600). De oprit N6 – A8 en bijhorende carpoolparking ligt in bufferzone (code 0600).
Deelgebied Lembeek Noord (17)
Dit deelgebied is de zone tussen de spoorweg Halle-Tubeke, het kanaal en in het
zuiden, de dorpskern van Lembeek. Het is grotendeels ingericht als bedrijventerrein,
maar lang niet alle ruimte wordt effectief benut. De Zenne loopt van zuid naar noord
doorheen het gebied aan de westzijde. Daarnaast loopt de kleine Zenne in een vrij steile
vallei door het gebied.
De oppervlakte van het gebied is ca. 43 ha. Het is voor driekwart ingenomen door
industriezone (code 1000). De rest (valleien van Zenne en Kleine Zenne) is
natuurgebied (code 0701). De ordening in dit gebied wordt verder verfijnd door het BPA
Lembeek-Noord. Dit plan voorziet zone voor industrie, natuur en groengebied,
infrastructuur (spoor, vaart).

5.3.9

Plangebied Stasbeek – N6 (18-19)
Deelgebied Vallei Stasbeek (18)
Dit deelgebied betreft het laatste deel van de loop van de Stasbeek, voor deze
ingebuisd wordt om onder de Bergsensesteenweg door te gaan. De zone wordt in het
noorden en westen begrensd door de voetweg Kruiskensheide, in het zuiden door de
Steengroefstraat. Het is een grasland met struikopslag en bomen in de directe
omgeving van de beek.
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De oppervlakte van het gebied is ca. 1 ha. Het gebied is momenteel grotendeels
ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).
Deelgebied Ontginningsgebied (19)
Dit deelgebied ligt langs de Bergensesteenweg, tegen de gewestgrens. De begrenzing
valt samen met het ontginningsgebied. Er is een vergunning voor leemontginning op
een groot deel van het gebied, die gefaseerd wordt uitgevoerd. Nog niet ontgonnen
gronden zijn nog in landbouwgebruik. Langs de Bergensesteenweg en Kleine
Molenstraat bevinden zich huizenrijen in het gebied. Aan Bergensesteenweg ligt een
een groothandel van bouwmaterialen met beperkte aanlegactiviteiten.
De oppervlakte van het gebied is ca. 21 ha. Het gebied is momenteel grotendeels
ingekleurd als ontginningsgebied (code 1200) met nabestemming agrarisch gebied. De
huizen langs Bergensesteenweg zijn gelegen in woongebied met landelijk karakter
(code 0102), de woningen langs Kleine Molenstraat zijn zonevreemd. Het bedrijf ligt in
het PRUP bvba Dehandschutter (bestemd voor parking en opslag in open lucht, voor de
noodzakelijke bebouwing voor opslag van materialen en voor herstelwerken, aanvullend
zijn kleinschalige verkoopsactiviteiten toegestaan).
5.3.10

Plangebied Hondzocht (20)
Dit deelgebied is ingesloten door de Edingsesteenweg (N7), de rue Andrain (langs het
bedrijventerrein van Sint-Reinhilde (Wallonië), de Hondzochtsesteenweg en de A8. Het
is grotendeels als weiland in gebruik. Daarnaast bevindt zich ook een
landbouwbedrijfszetel en watertoren in het gebied.
De oppervlakte van het gebied is ca. 8 ha en het heeft de bestemming agrarisch gebied
(code 0900)
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5.4

Beschrijving plan en alternatieven
Een overzicht van de geplande planologische bestemming is weergegeven in tabel 3.3.
Op dit ogenblik is in het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied nog geen
(aanzet van) PRUP uitgewerkt. De aangegeven planologische bestemming is dan ook
vertaling van de visie uit de visienota naar de typevoorschriften voor Vlaamse RUP’s.
Voor het onderzoek en de beoordeling van de milieueffecten op planniveau worden ook
een aantal aannames gemaakt wat betreft de invulling en inrichting van elk deelgebied.
Voor een goed begrip van de verschillende gebruikte plan-onderdelen wordt in
onderstaande paragrafen voor elk mogelijk plan-onderdeel een algemene beschrijving
gegeven.
Nadien wordt voor elk deelgebied beschreven welk programma concreet wordt
aangenomen. Deze ingrepen volgen uit de doelstellingen, randvoorwaarden en het
ontwerpend onderzoek voor een aantal deelgebieden, zoals deze in de visienota zijn
opgenomen. Afhankelijk van de milieueffecten uit het MER kan het programma in een
latere fase nog wijzigingen ondergaan.

5.4.1

Algemene werkwijze voor het bepalen van het programma van elk deelgebied
Open ruimte
Bij open ruimtebestemmingen wordt door het plan grotendeels het feitelijk gebruik
bevestigd.
Voor de typering van de mogelijke activiteiten wordt gebruik gemaakt van het besluit van
de Vlaamse Regering van 11 april 2011. Bij de modellering voor het
milieueffectenonderzoek worden volgende types onderscheiden:
 bouwvrij agrarisch gebied (binnen de categorie ‘landbouw’)
 gemengd open ruimtegebied (binnen de categorie ‘overig groen’)
 natuurgebied
In het bouwvrij agrarisch gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten
die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven, met
uitzondering van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. Voor zover
ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het
gedrang brengen, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens
toegelaten:
 het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet
toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik,
waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor nietgemotoriseerd verkeer;
 het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en
nutsleidingen;
 de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk
milieu en de landschapswaarden.
In het gemengd open ruimtegebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg,
landbouw en recreatie nevengeschikte functies. Alle werken, handelingen en wijzigingen
die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten.
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In natuurgebied worden bestaande natuurwaarden behouden.
In natuurgebied worden bestaande natuurwaarden behouden.
Mobiliteit
Inzake mobiliteit geeft het plan ruimtelijk aan waar nieuwe infrastructuur wordt voorzien.
Alle deelgebieden binnen het plangebied economische pool A8 zijn hierin betrokken. Dit
geldt ook voor het plangebied Tunnel A8.

Voor de beschrijving van het plan zal het meest recent beschikbare
infrastructuurontwerp worden gehanteerd, volgens de stand van zaken van de
studieopdracht voor het ontwerp voor de omvorming van N203a tot volwaardige
hoofdweg.
Wonen
Inzake wonen wordt in het plan aangegeven in welke zones woonontwikkeling plaats
kan vinden. De gebieden zijn geselecteerd omwille van de specifieke potenties die er
aanwezig zijn om een stedelijk aanbodbeleid te voeren en het stedelijk wonen in de
Vlaamse context te promoten enerzijds en de complexiteit om de betreffende
ontwikkeling mogelijk te maken anderzijds.
De voorgestelde dichtheid van het wonen per deelgebied vormt de basis voor de
verdere modellering. Volgende dichtheden worden onderscheiden:
 residentieel stedelijk woongebied (25 woningen per hectare)
 gemengd stedelijk woongebied (40 woningen per hectare)
 hoogstedelijk woongebied (60 woningen per hectare).
Bij de berekening van het aantal woningen wordt de totale oppervlakte van het
deelgebied als vertrekpunt genomen.
Bedrijvigheid en voorzieningen
De ligging van de verschillende deelgebieden waar het de bedoeling is een ontwikkeling
of de intensivering van bedrijvigheid mogelijk te maken is gekend (zie tabel 2.1).
Hiermee is de basis voor de doorvertaling van het programma ter zake gelegd. De
beoogde types van bedrijvigheid verschillen per deelgebied.
Het onderscheid tussen de categorieën van activiteiten kunnen worden gemodelleerd in
functie van bijvoorbeeld een inschatting van de verkeersproductie van de bedrijvigheid
en de mogelijke aanwezigheid van hinder ten opzichte van de omgeving. Voor de
typering van de activiteiten wordt gebruik gemaakt van het besluit van de Vlaamse
Regering van 11 april 2011.
Voor de gemengde bedrijvigheid worden bedrijventerreinen ontwikkeld waar regionale
bedrijven zijn gevestigd. Een regionaal bedrijf is een grootschalig bedrijf met belangrijke
ruimtelijke impact op de omgeving op vlak van mobiliteit, uitzicht, omvangrijke ruimteinname of potentieel in te bufferen effecten. ‘Regionaal’ verwijst niet naar de
economische relaties of het verzorgingsgebied van het bedrijf. Op een gemengd
regionaal bedrijventerrein kunnen bedrijven gevestigd en uitgebaat worden die om
ruimtelijke of milieuredenen niet verweefbaar (meer) zijn met een multifunctionele
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stedelijke of residentiele omgeving. Met opslag is de opslag van de geproduceerde of
verwerkte goederen bedoeld.
Bij de modellering wordt de bruto-oppervlakte van het terrein, inclusief de voorgestelde
buffer als uitgangspunt genomen.
Voor de gemengde bedrijvigheid met watergebonden karakter worden bedrijventerreinen ontwikkeld waar regionale productiebedrijven met watergebonden karakter zijn
gevestigd. Het watergebonden karakter bestaat uit het gebruik van de waterweg voor
het vervoer van een substantiële hoeveelheid basisgrondstoffen en/of (half) afgewerkte
producten, of uit het gebruik van het water als substantieel onderdeel van het
productieproces. Bedrijvigheid met louter of overwegend logistieke activiteiten worden
uitgesloten, overeenkomstig de visie.
Voor transport, distributie en logistiek worden bedrijventerreinen ontwikkeld voor
regionale bedrijven met de volgende hoofdactiviteiten: - op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke distributie en logistiek. Onder logistiek wordt ook begrepen,
de zogenaamde Value Added Logistics-dienstverlening. Dat is dienstverlening, gericht
op de logistieke keten waarin specifieke bewerkingen of voorraadbeheer zorgen voor
een toegevoegde waarde van het eindproduct. Onder opslag van goederen wordt ook
begrepen groothandel gerelateerd aan transport, distributie en logistiek.
Bij de modellering wordt de bruto-oppervlakte van het terrein, inclusief de voorgestelde
buffer als uitgangspunt genomen. Omdat het telkens om een uitbreiding gaat van
bestaande activiteiten van het aanpalend bedrijf worden de kenmerken van de bstaande
activiteiten geëxtrapoleerd naar de aanpalende site.
Grootschalige kleinhandel is distribuerende handel die zich richt op de verkoop van
producten (inclusief diensten) aan eindgebruikers. De richtwaarde is een minimale
omvang van 1000 m² bruto bebouwd oppervlak per winkel.
Bij de inschatting van de effecten aan de hand van kengetallen worden de locaties als
randstedelijk beschouwd. De bruto-vloeroppervlakte (bvo) wordt berekend aan de hand
van een vloer-terreinindex van 0,55 of 5.500 m² bvo per hectare terrein 5.
Met grootschalige stedelijke voorzieningen worden allerhande gemeenschapsvoorzieningen bedoeld die functioneren op schaal van het kleinstedelijk gebied en zijn
ommeland. Zij situeren zich in de zogenaamde quartaire sector. Voorbeelden zijn
scholen, zorginstellingen, sport en cultuur. Voor de effectgroepen die kwantificering
behoeven zal worden uitgegaan van functies waarvoor kengetallen beschikbaar zijn, en
de functie worden gekozen die op basis van die gegevens het grootste effect voor de
betreffende effectgroep zal hebben. De bruto-vloeroppervlakte (bvo) wordt berekend
aan de hand van een vloer-terreinindex van 0,55.
Voor de nationale wielercluster en voetbalcluster in deelgebied Ontginningsgebied wordt
teruggevallen op de programmabeschrijving uit voorbereidend onderzoek door de
provincie.6 Het doel en de verwachte vorm van ruimtegebruik en bezoekers attractie zal

5

Dit is de V/T van de kleinhandelsconcentratie zoals blijkt uit een aantal andere
ontwikkelingen van grootschalige kleinhandel.
6
Provincie Vlaams-Brabant, Nationaal voetbal- en wielercentrum Halle, Provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan – Onderzoeksrapport, september 2009
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anders zijn dan recreatieve voorzieningen op stedelijk of wijkniveau. Er worden geen
wedstrijden georganiseerd in de centra. Bezoek van trainingen is wel mogelijk. De
komst van een wielercentrum is onzeker. In die zin zal het programma/bestemming
verruimd worden maar wordt uit gegaan van een gelijkaardig programma aan het
wielercentrum om de effecten te beoordelen. Op deze manier worden de maximale
effecten meegenomen (worst-case situatie).

5.4.2

Plangebied Biezeput (1)
De ontwikkeling van dit plangebied heeft tot doel een residentiële ontwikkeling mogelijk
te maken die aantrekkelijk is voor pendelaars. De ligging langs de spoorlijn noodzaakt
een buffer.
De zone krijgt als bestemming woonzone (code 0100) met een buffer (code 0600) ten
opzichte van de spoorweg.
Er wordt ondersteld dat het gebied een residentieel stedelijke ontwikkeling zal kennen.
Met een oppervlakte van 4,5 hectare geeft dit een ontwikkeling van ca. 112 woningen.
Het gebied wordt ontsloten naar d’Exaerdestraat en Pallieterweidestraat.

5.4.3

Plangebied Stroppen (2)
Om het functioneren van deze open ruimte als landbouwgebied toekomstgericht te
vrijwaren wordt voorgesteld het bestaande ruimtegebruik, landbouw, ook planmatig te
bevestigen. Om de kwaliteiten als open ruimte ten noorden van het stedelijk gebied
maximaal te vrijwaren wordt dit verder gedetailleerd naar bouwvrij agrarisch gebied.

5.4.4

Plangebied Groebegracht (3-5)
Voor het deelgebied Omgeving SK Halle (3) zijn twee alternatieven voorop gesteld.
Beide alternatieven zullen binnen de referentieperiode onderling geen verschillen
inhouden aangezien beide geen woonontwikkelingen voorzien. Het verschil in
ontwikkeling situeert zich (mogelijks) op langere termijn. In alternatief 1 wordt
woonontwikkeling op lange termijn uitgesloten; het deelgebied wordt bestemd tot
bouwvrij agrarisch gebied. In alternatief 2 blijft het een woonreservegebied dat op
langere termijn kan worden ontwikkeld. Voor het milieu-onderzoek wordt uitgegaan van
een bestemming als woonzone met een residentiële woonontwikkeling van 25
woningen/ha of te wel ca. 600 bijkomende woongelegenheden. Het gebied wordt
ontsloten naar Ninoofsesteenweg.
Het deelgebied Strip Demesmaekerstraat (4) krijgt de bestemming van woonzone met
een residentiële woonontwikkeling van 25 woningen/ha. Dit zijn ca. 25
woongelegenheden. Ze worden ontsloten via de verkavelingswegen (Kareelveld,
Hippelenberg) naar V. Demesmaekerstraat.
Deelgebied Zuidelijk deel Groebegracht (5) krijgt een bestemming als gemengd open
ruimtegebied behoudens de zone langs de Groebegracht en zijbeken die als
natuurgebied bestemd blijven.
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5.4.5

Plangebied Economische pool A8 (6-10)
Het betreft enerzijds ingrepen in de verkeersinfrastructuur, die te maken hebben met de
omvorming van de A8 tot een volwaardige hoofdweg (met minder op- en afritten). Het
gaat om:
 supprimeren van de huidige op- en afritten A8xN6 en A8xN7 en herbestemmen
in functie van landbouw (A8xN7) en bedrijvigheid en natuur (A8xN6)
 een nieuw op- en afrittencomplex aansluitend op een ovonde ter hoogte van
Meerbeek – Dassenveld
 een nieuwe stedelijke invalsweg (N7a) omheen Dassenveld en verder noordelijk
langsheen de spoorweg, met nieuwe kruispunten op N7 en N6
 een rechtstreeks ontsluiting van het bedrijventerrein Dassenveld op de ovonde
 een ontsluiting van Druco naar de nieuwe N7a
De aan te leggen verbinding N7a zal worden gecategoriseerd als stedelijke
verzamelweg met centrumfuncties type 2A. Dit betekent dat in beide richtingen één
rijstrook wordt voorzien en het aantal kruispunten wordt beperkt. Het is de bedoeling dat
de capaciteit een capaciteit krijgt van 1.800 PAE/uur/richting. Er wordt een
dubbelrichtingsfietspad aan één zijde voorzien. De kruispunten met N6 en N7 worden
lichtengeregelde kruispunten. Voor Druco wordt een erfontsluiting voorzien aansluitend
op de (huidige) achterzijde van het bedrijfsperceel.
In deelgebied Zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6) wordt een mogelijke uitbreiding
van het bestaande bedrijventerrein voorzien. Het betreft een optie, die mee moet
worden afgewogen t.o.v. een eventueel nieuw bedrijventerrein aan Hondzocht. Eén van
de overwegingen betrof de juiste ligging van de omleidingsweg N7a ter hoogte van
Dassenveld nog niet helemaal vastgelegd. Het juiste tracé was nog niet helemaal
vastgelegd ten tijde van de publieke consultatie van het MER. Dit moest verder
technisch worden onderzocht. Als tussen het bestaande bedrijventerrein Dassenveld en
het uiteindelijke tracé van de omleidingsweg, voldoende ruimte beschikbaar is, kan deze
ingericht worden als uitbreiding van het bedrijventerrein. Het betreft een uitbreiding van
de activiteiten van Colruyt (distributie of ondersteunende gemengde bedrijvigheid). De
uitbreiding van bedrijventerrein omvat een brede groenbuffer tussen de bedrijvigheid en
de weg (ca. 50m breed). In alternatief 1 wordt er van uitgegaan dat de weg aan de
westelijke grens van de zoekzone wordt gelegd en de rest van de zoekzone (zo’n 10 ha)
wordt gebruikt als uitbreiding van het bedrijventerrein. De uitbreiding wordt via het
bestaande bedrijventerrein ontsloten. In alternatief 2 wordt er van uitgegaan dat de weg
aan de oostelijke grens van de zoekzone wordt gelegd en wordt geen uitbreiding van
het bedrijventerrein voorzien. Het resterende deel van de zoekzone ten westen van de
weg behoudt de huidige bestemming als agrarisch gebied en valt buiten de afbakening
van het stedelijk gebied (grens van het stedelijk gebied wordt aangepast). Ondertussen
is bij de verdere uitwerking van het voorontwerp voor de omvorming van A8 tot
volwaardige hoofdweg vanuit technisch en verkeerskundig oogpunt een duidelijke
voorkeur uitgesproken voor een tracé van N7a in de westelijke zijde van deze zoekzone.
Over de ontwikkeling van een bedrijventerrein tussen dit tracé en het bestaande
bedrijventerrein is nog geen consensus. In dit MER blijven beide vooropgestelde
alternatieven te onderzoeken. Een beoordeling van een tussenliggend alternatief (wel
een weg aan westelijke zijde, maar geen uitbreiding van het bedrijventerrein) moet op
eenvoudige wijze af te leiden zijn uit de effectbeschrijving van beide oorspronkelijke
alternatieven.
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Verder wordt het deelgebied Hellebroek (8) herbestemd tot regionaal bedrijventerrein
voor transport, distributie en logistiek (uitbreiding bestaande voorliggende bedrijvigheid)
met een brede groenbuffer van 50m t.o.v. Bergensesteenweg. De realisatie kan pas als
de bestaande afrit A8 – N6 wordt afgebroken (nadat ze vervangen is door de nieuwe
op/afrit N7 – A8 en ontsluitingsweg N7a). Het gebied wordt ontsloten via het
voorliggende bedrijventerrein naar N7.
Voor Bergensesteenweg Noord (7) worden grootschalige kleinhandel enerzijds en
grootschalige stedelijke voorzieningen anderzijds als alternatieven meegenomen. In
alternatief 1 wordt het deelgebied herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor
grootschalige kleinhandel. Dit zou een potentiële brutovloeroppervlakte van 24.750 m²
kleinhandel geven. In alternatief 2 wordt uitgegaan van een gemengde stedelijke
ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen en wonen. Er wordt geen
bijkomende oppervlakte grootschalige kleinhandel ingecalculeerd maar de bestaande
kan behouden blijven (eventueel vervangende oppervlakte in een totaalproject in het
plangebied). Het aantal woongelegenheden wordt gerekend aan 25 w/ha (want
gemengd met aanzienlijke vloeroppervlakte stedelijke voorzieningen), of te wel ca. 110
woongelegenheden. Iets meer dan helft van het gebied kan dan worden ingenomen
door grootschalige stedelijke voorzieningen (ca. 12.500m² bruto vloeroppervlakte). Het
gebied wordt ontsloten naar N6.
Het knooppunt zal in het plangebied nieuwe op- en afrit A8/N7 (9) aansluiting geven tot
N7. De bestaande op- en afrit wordt afgeschaft. Het is de bedoeling het
landbouwgebruik tussen N7 en A8 zo veel mogelijk te vrijwaren.
In het plangebied Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 (10) is het de bedoeling de N7
maximaal met de bestaande infrastructuren te bundelen. De aan te leggen verbinding
N7a zal worden gecategoriseerd als stedelijke verzamelweg met centrumfuncties type
2A. Dit betekent dat in beide richtingen één rijstrook wordt voorzien en het aantal
kruispunten wordt beperkt. Het is de bedoeling dat de weg een capaciteit krijgt van
1.800 pae/uur/richting. In het plangebied is ook een ontsluiting van Druco en Wilgenveld
(via Groenstraat) voorzien om zo het vrachtverkeer in de open ruimte ten noorden in te
perken. De weg verknoopt met N7. Er geen rechtstreekse ontsluiting van
Bergensesteenweg-Noord naar deze weg voorzien.
5.4.6

Plangebied Eilandje (11)
De zone krijgt als bestemming gemengd open ruimte gebied met mogelijkheid tot
kleinschalige toeristisch-recreatieve infrastructuur. Gezien de ligging naast de spoorweg
en kanaal dienen mogelijke infrastructuurwerken en constructies ten behoeve van deze
infrastructuren mogelijk te zijn.

5.4.7

Plangebied Tunnel A8 (13-14, 21-22)
Bij de intunneling van A8 (22) wordt voorzien in een parkontwikkeling op het dek van
de tunnel. Het plan heeft hier tot doel A8 tot een volwaardige hoofdweg (minder op- en
afritten) op te waarderen, de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en de
kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. De intunneling van A8 gebeurt tot de
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omgeving van Rodenemweg. Ter hoogte van Nijvelsesteenweg is een oprit voorzien
richting Doornik en een afrit voor wie vanuit deze richting komt. Ter hoogte van het
knooppunt met landingsbaan is een afrit voorzien voor wie via A8 van R0 komt en een
oprit voor wie A8 op wil richting R0. Hiermee wordt lokaal verkeer vermeden in de
tussenliggende strook van A8.
Bovengronds loopt de hoofdverzamelweg vanaf A8 tot het knooppunt Nijvelsesteenweg
(2x1, capaciteit 1800). De weg verknoopt enkel met landingsbaan en Nijvelsesteenweg.
Er zijn geen rechtstreekse aansluitingen. Ter hoogte van Halleweg wordt een
onderdoorgang voor fietsers en voetgangers voorzien. De verknoping met landingsbaan
gebeurt op een rond punt ter hoogte van Kromstraat. Onder de landingsbaan (N203) is
een onderdoorgang voor fietsers voorzien.
De tunnelmond situeert zich ter hoogte van Rodenemweg. Om een noordzuidverbinding voor autoverkeer mogelijk te maken wordt Rodenemweg omgeleid via
Biezeweide naar Berendries. Ter hoogte van Rodenemweg is een voetgangersbrug
mogelijk.
Om de doorstroming op R0 en de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en
ook op het lokale wegennet positieve effecten van de opwaardering van A8 te krijgen,
wordt ook het knooppunt R0-A8 (21) aangepakt. Ter hoogte van de nieuwe
infrastructuur krijgt het gebied de bestemming zone voor verkeers- en
vervoersinfrastructuur. De tunnelmonden naar A8 situeren zich ten westen van Kleine
beek. Tussen Smeerhout en Krabbos is een fietsverbinding voorzien. Zij loopt onder het
knooppunt door.
De andere twee deelgebieden in het plangebied Tunnel A8 krijgen de bestemming van
woongebied. In het gebied kunnen hoge dichtheden gerealiseerd worden aan de
parkzijde maar moet worden ‘afgebouwd’ naar het omliggende residentiële
woonweefsel. Daarom wordt een dichtheid van 40 woningen/ha gerekend. Voor het
deelgebied Essenbeek-Keerstraat (13) zijn dit 220 woningen, ontsloten naar
Halleweg. Voor Essenbeek-Borreweg (14) wordt uitgegaan van ca. 160 woningen
ontsloten naar een lokale weg op het dek van de tunnel.
5.4.8

Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Het plangebied wordt voorzien voor gemengd stedelijke ontwikkeling van grootschalige
stedelijke voorzieningen en wonen. Grootschalige kleinhandel wordt uitgesloten.
Bij dergelijke ontwikkeling van zowel grootschalige voorzieningen als wonen zullen de
potenties in aantal wonen waarschijnlijk naar een gemengd stedelijk niveau
teruggeschroefd moeten worden, temeer ook met de inpassing naar het omringend
stedelijk weefsel rekening moet worden gehouden. Rekening houdend met de
oppervlakte worden voor het gebied daarom 300 woningen verondersteld. Wat betreft
de oppervlakte voor grootschalige stedelijke voorzieningen wordt uitgegaan van ca.
40.000 m². Het gebied wordt ontsloten naar Landingsbaan.
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5.4.9

Plangebied Lembeek Noord – N6 (16-17)
Deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord (16) wordt herbestemd tot specifiek
bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. In het noordoostelijke deel kan
ontwikkeling pas als de bestaande oprit N6 – A8 wordt afgebroken (nadat ze vervangen
is door de nieuwe op/afrit N7 – A8 en ontsluitingsweg N7a). De huidige carpoolparking
zal dan ook verdwijnen. Rekening houdend met de totale oppervlakte van het
deelgebied (12,5 ha + 1 hectare) en de aanwezigheid van N6 zal de vooropgestelde V/T
iets lager zijn. Er wordt rekening gehouden met een V/T van 0,5 in plaats van 0,55. Voor
het volledige gebied zou dit betekenen dat een verdere verdichting en uitbreiding kan
resulteren in een globale vloeroppervlakte van 67.500 m². Om de bijkomende
oppervlakte in te schatten moet de huidige brutovloeroppervlakte hiervan worden
afgetrokken. Dit kan bij de verdere modellering van het plan in functie van het
milieueffectenrapport gebeuren aan de hand van de oppervlakte aan handelsgebouwen
volgens het kadasterplan.
Voor Lembeek - Noord (17) wordt gekozen voor gemengde bedrijvigheid met
productieactiviteiten. De ontwikkeling van watergebonden gemengde bedrijvigheid wordt
als alternatief meegenomen. In beide gevallen worden expliciet volgende ingrepen
voorzien:
 herverkaveling in functie van een rationeler ruimtegebruik
 voorzien van robuuste groenmassa’s langsheen de Zenne als buffer voor het
bedrijventerrein
 herprofilering van Kleine Zenne
 uiterste zuidelijke grens van de bedrijfspercelen t.o.v. Lembeek dorp in het
verlengde van de meest zuidelijke hoek van het bestaande bedrijfsgebouw
 heraanleg van het gedeelte van het bestaande bedrijfsperceel voorbij deze
uiterste zuidelijke grens als groenbuffer
 de ontsluiting verloopt via de bestaande ontsluiting van het bedrijventerrein naar
N6.
Dit leidt grosso modo tot een (her)ontwikkeling van 18 ha als bedrijventerrein (huidige
reserve). Alternatief 2 verschilt op volgende vlakken van alternatief 1:
 het bedrijventerrein wordt bestemd als zone voor regionaal bedrijventerrein met
watergebonden karakter
 er wordt (gemeenschappelijke) kade-infrastructuur aangelegd tussen kanaal en
Zenne; deze kade is met een brug over de Zenne aangesloten op een de
ontsluitingsweg in het bedrijventerrein.

5.4.10

Plangebied Stasbeek – N6 (18-19)
Het deelgebied vallei Stasbeek (18) creëert bijkomende ruimte voor natuurontwikkeling.
Het deelgebied wordt als natuurgebied bestemd.
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Ter hoogte van het ontginningsgebied (19) wordt gekozen voor de ontwikkeling van
samenhangend nationaal wieler- en voetbalcentrum als nabestemming7.
Overeenkomstig de voorstudie 8 wordt uitgegaan van volgend programma:
 een kantoorgebouw voor de wielerbonden van ca. 2.500m²
 een parking van ca. 30 plaatsen
 een bmxpiste
 10 trialpistes van elk +/- 100m²
 twee voetbalvelden.
De komst van een nationaal wielercentrum is onzeker. De nabestemming zal in die zin
verruimd worden tot recreatiezone om andere invullingen mogelijk te maken. Voor het
inschatten van de effecten wordt uitgegaan van het programma dat vooropgesteld wordt
door de invulling van nationaal wielercentrum en uitbreiding voetbalcentrum. Op deze
manier worden de maximale effecten meegenomen (worst-case situatie).
Deze terreinen zijn vooral bedoeld voor training en opleiding. De dynamiek hiervan is
eerder beperkt, de mobiliteit kan opgevangen worden op de parking van het
wielercentrum. Een tweede activiteit zijn de mogelijke lokale wedstrijden door een
plaatselijke voetbalclub. Dit is maximaal 1 wedstrijd per maand of 2 maanden. Het
aantal deelnemers en toeschouwers is beperkt. Twee keer per jaar zal er waarschijnlijk
een iets grotere, nationale wedstrijd plaatsvinden, in de stijl van Belgisch of Vlaams
Kampioenschap.
Het aantal bezoekers in deze voorstudiefase is niet gekend. Net buiten het plangebied
kunnen op het voetbalcentrum zoals dit in de huidige vorm (zonder de hier voorgestelde
uitbreiding met een wielercentrum) evenementen georganiseerd worden voor groepen
tot 2.000 personen. Bij het hotel van het voetbalcentrum zijn (eveneens buiten het
plangebied) ongeveer 250 parkeerplaatsen voorzien 9. Binnen de voorgestelde
uitbreiding op het grondgebied Halle worden bijkomend 30 parkeerplaatsen voorzien. Er
wordt verwacht dat het bijkomend aantal deelnemers en toeschouwers bij de
trainingsactiviteiten en de lokale wedstrijden beperkt is. Er wordt uitgegaan van de
ontwikkeling van de kantoorruimte om het verkeersgenererend vermogen en de
parkeerbehoefte te bepalen.
Grotere evenementen zoals een wereldkampioenschap veldrijden (ca. 60.000
bezoekers te Koksijde in 2012) worden niet uitgesloten. Omwille van het sporadisch en
uitzonderlijk karakter van deze evenmenten is het verkeersgenererend karakter ervan
niet opgenomen in het verkeersmodel waar de effecten van het programma voor het
volledige kleinstedelijk gebied zijn beschouwd. In de effectenbeschrijving op het niveau
van het deelplan is wel verwezen naar een WK BMX (ca. 5.000 bezoekers), ervan
uitgaand dat een BK een gelijkaardig publiek aantrekt in een maximumscenario.

7

8

9

In het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse leemstreek (2010) voorziet dat
het ontginningsgebied volledig behouden blijft. Zowel het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan als het project-MER (2006) voor de uitbating van deze site gaat uit
van het behoud van landbouw als nabestemming).
Provincie Vlaams-Brabant, september 2009, provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan –
onderzoeksrapport Nationaal voetbal- en wielercentrum Halle.
Bron: promotiebrochure nationaal voetbalcentrum Euro 2000
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Op vraag van de provincie Vlaams-Brabant gaf ALBON op 1 februari 2010 opdracht aan
de Vlaamse Landmaatschappij Vlaams-Brabant om een nabestemmingsstudie uit te
werken met een ontwikkelingsvisie. Aan deze herbestemmingsstudie van ALBON zijn
geen beleidsbeslissingen gekoppeld. Doel van de studie was na te gaan in hoeverre kon
worden ingegaan op de vraag naar een andere nabestemming dan de oorspronkelijke.
Binnen deze studie zijn ook voorstellen ingebracht om een realisatie van de nabestemming mogelijk te maken vanuit financiële overwegingen. Op basis van dit onderzoek zijn
verschillende scenario’s voor invulling beschreven. Belangrijke elementen in deze
scenario’s zijn:
 clustering van de verschillende functies (recreatie) waarbij de open ruimte zo
weinig mogelijk wordt ingenomen
 de bebouwing zo veel mogelijk laten aansluiten bij de bestaande bebouwing
 behoud van grote aaneensluitende landbouwkavels
 versterken van natuurverbindingen en recreatieve verbindingen
 beperken van de scheidingslijnen tussen harde en halfzachte begrenzingen.
Deze studie stelt tevens een noordelijke uitbreiding van het bedrijventerrein ter hoogte
van het bedrijf Dehandschutter voor. Dit gebeurt vanuit economisch-financieel oogpunt
binnen een kader waarbij aan grondruil wordt gedaan met betrekking tot een bestaande
parking. Voor het bedrijf Dehandschutter is evenwel een ruimtelijk uitvoeringsplan
goedgekeurd in 2008 waarin dergelijke uitbreiding niet is voorzien. In de toelichtingsnota
bij dit uitvoeringsplan (2008) wordt expliciet voorzien in het begrenzen van de maximaal
toelaatbare uitbreiding. De nabestemmingssstudie voorziet tussen de uitbreidingszone
voor Dehandschautter en de Stasbeek de aanleg van een boomgaard met grasland.
Onafhankelijk van bovenstaande studie zijn uit het ontwerpend onderzoek in het kader
van het afbakeningsproces voor het stedelijk gebied, volgende mogelijke krachtlijnen
worden gehaald:
 de gebouwen dienen zo veel mogelijk aan te sluiten op Bergensesteenweg
 de sportvelden worden in een strook achter de gebouwen gelegd; deze strook
sluit in het zuiden aan op het voetbalcentrum en loopt in het noorden tot
maximaal in het verlengde van het perceel van het bedrijf Dehandschutter, de
diepte is beperkt tot ongeveer het perceel waar momenteel de ontginning actief
is en de diepte van het voetbalcentrum
 de ontsluiting verloopt via de bestaande voetbalcluster (Waals grondgebied)
naar het bestaande rondpunt op N6
Het gedeelte van het ontginningsgebied dat niet door het wielercentrum en de
uitbreiding van de voetbalcluster wordt ingenomen behoudt de (na)bestemming van
agrarisch gebied.

5.4.11

Plangebied Hondzocht (20)
De zone krijgt als bestemming zone voor gemengde bedrijvigheid. De zone wordt
ontsloten naar de Hondzochtsesteenweg en indien mogelijk naar de bestaande
bedrijvenzone van Sint-Reinhilde I (Waals grondgebied).
Het plangebied bedrijventerrein Hondzocht ligt in een agrarisch gebied dat op 24 april
2009 door de Vlaamse regering als agrarisch gebied is herbevestigd.
819016/R/873212/Mech
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De keuze voor deze locatie volgt uit de vooropgestelde taakstelling inzake bijkomende
bedrijventerreinen voor het kleinstedelijk gebied Halle (min. 15 ha bijkomend
bedrijventerrein), de toekomstvisie op de ruimtelijk-economische positionering
(grensoverschrijdend bedrijventerrein voor KMO’s met regionale uitstraling), de
mogelijkheden voor optimalisatie van bestaande bedrijventerreinen door kleinschalige
uitbreiding en de afweging van verschillende zoekzones voor bijkomende
bedrijventerreinen in het alternatievenonderzoek.
De voorgestelde locatie sluit aan op een bestaand bedrijventerrein (Sint-Reinhilde I –
Tubeke). Het betreft een oppervlakte van ca. 7,5 ha. Deze gronden liggen ingesloten
tussen Edingsesteenweg, Hondzochtsesteenweg, A8 en het bestaande bedrijventerrein
van Sint-Reinhilde. Kleine delen zijn ingenomen door een watertoren, twee percelen met
woeste gronden en een dierenartsenpraktijk. De overige gronden zijn op de
bodemgebruikskaart gekarteerd als akkerland, doch volgens een recente
terreinwaarneming in gebruik als paardenweides. Vermoedelijk betreft het
paardenhouderij die samengaat met de dierenartsenpraktijk. Hieruit concluderen we dat
op vandaag deze gronden een min of meer geïsoleerde oppervlakte betreffen, en niet in
gebruik zijn voor de beroepslandbouw.
De herbestemming van dit plangebied van agrarisch gebied naar bedrijventerrein
gebeurt tegelijkertijd met de herbestemming van delen reservegebied voor woonwijken
naar een open ruimtebestemming. Het betreft het deelgebieden Stroppen (ca. 10 ha).
En het betreft ook een (gedeeltelijke) herbestemming naar open ruimte of een
bevriezing op lange termijn van delen van het woonreservegebied Grote WeideGroebegracht (ca. 24,5 ha, afhankelijk van de oppervlakte die voor uitbreiding van het
ziekenhuis wordt voorzien in het gemeentelijk RUP Grote Weide).
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ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE SITUERING VAN HET PROJECT
Het plan is onderworpen aan een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn enerzijds van technisch-uitvoerbare aard. Anderzijds zijn er
een aantal administratieve, juridische en beleidsmatige aspecten die betrekking hebben op het plan. In dit hoofdstuk wordt eerst de administratieve
situering weergegeven. In tabel 6.1 zijn alle mogelijke juridische en beleidsmatige randvoorwaarden getoetst aan het plan. Telkens is de relevantie
aangegeven en of de randvoorwaarde onderzoekssturend of procedurebepalend is voor het plan. Voor sommige relevante randvoorwaarden is
verdere tekstuele uitleg nodig. In de tabel is telkens aangegeven in welk hoofdstuk de verdere uitwerking te vinden is. Ook een verwijzing naar
relevante figuren is opgenomen.
Tabel 6.1: Overzicht van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
Randvoorwaarden

Inhoudelijk

Rele-

Onder-

Procedure-

vant

zoek-

bepalend

Bespreking relevantie

Figuur-

Verdere

nr

bespreking

sturend
Juridische situering
Ruimtelijk ordeningsrecht
Geeft de bestemming van de gronden in

Ja

X

X
Voor een beschrijving van de

Vlaanderen weer.

plangebieden: zie paragraaf Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden..
Plans de Secteur

Geeft de bestemming van de gronden in het

Ja

X

Beschrijft de bestemming van het gebied

Waals Gewest weer.

palend aan de plangebieden Stasbeek
(ontginningsgebied) en Hondzocht.

Bijzondere plannen

Gemeentelijk bestemmingsplan dat het

Ja

X

X

van aanleg

gewestplan wijzigt of verfijnt. Sedert de

contouren van een plangebied. Andere

goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk

BPA’s liggen in de rand ervan. Voor een

structuurplan worden door de gemeente enkel

bespreking zie paragraaf 9.2. met de

nog gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

referentiesituatie en de beschrijving vande

opgemaakt. De bestaande plannen blijven

plangebieden

Planbeschrijving
niet gevonden.

Gewestplan

Fout! Verwijzingsbron

6

Een aantal BPA’s liggen binnen de

evenwel van toepassing.
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Ruimtelijke

Worden opgemaakt door de verschillende

uitvoeringsplannen

beleidsniveaus (gewest, provincie en gemeente).

Ja

X

X

Ten noorden van het kleinstedelijk gebied
ligt het gewestelijk RUP voor het Vlaams

Kunnen de bestemming van het gewestplan

Strategisch gebied Brussel, definitief

vervangen dan wel verfijnen via een overdruk.

vastgesteld op 16 december 2011.

Zij kunnen behalve voorschriften inzake

Er zijn 2 provinciale RUP’s goedgekeurd

bestemming ook voorschriften inzake inrichting

(MB 17 december 2008): Colruyt NV

en beheer van het gebied bevatten.

(grenzend aan plangebied Hellebroek) en
BVBA Dehandschutter (in plangebied
ontginningsgebied).
Volgende twee gemeentelijke RUP’s zijn
goedgekeurd:. Grote Weide (dep. 12
januari 2012) grenst aan plangebied
Groebegracht). Het tracé N7a tussen spoor
en N6 loopt langs Wilgenveld (dep. 26 april
2012).
Voor Parklaan-Zenne-Vondel is de opmaak
van een ruimtelijk uitvoeringsplan
aangekondigd om een strategisch project
te kunnen realiseren (reeds in procedure).

Ruilverkaveling

Zorgt voor de herstructurering van het

Nee

Binnen of rond de plangebieden zijn geen

landbouwgebied passend in een multifunctionele

ruilverkavelingsprojecten in uitvoering of

inrichting van het buitengebied
Landinrichtings-

Richt grote gebieden zodanig in dat alle facetten

projecten

die in het gebied aanwezig zijn (milieu, natuur,

onderzoek.
Nee

De plangebieden zijn niet gelegen in of in
de nabijheid van een landinrichtingsproject

landbouw, recreatie, cultuurhistorie), zich
volwaardig kunnen ontwikkelen.
Natuurinrichtings-

Richt een gebied zo goed mogelijk in met het

projecten

oog op het behoud, het herstel, het beheer of de

Nee

In Halle en omgeving zijn geen
natuurinrichtingsprojecten opgemaakt.

ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk
milieu.
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Natuurrichtplan

In een natuurrichtplan wordt, samen met de

Nee

Voor Halle en omgeving is geen

verschillende gebruikers en eigenaars, gezocht

natuurrichtplan opgemaakt.

naar de juiste maatregelen op de juiste plaats.
De juiste maatregelen om de natuur op die plek
te beschermen of verder te ontwikkelen, maar
ook de juiste maatregelen om de rechten van
bewoners en gebruikers niet te schaden.
Milieubeheers- en milieuhygiënerecht
Vlarebo

Door op een milieuhygiënisch verantwoorde

Ja

x

Wanneer bepaalde zones een bestemming

manier om te gaan met uitgegraven bodem,

voor wonen of industriegebied krijgen,

wordt nieuwe bodemverontreiniging en de

kunnen daar inrichtingswerkzaamheden

daaruit voortvloeiende saneringsplicht zoveel als

vergund worden die met grondverzet

mogelijk vermeden.
Vlarem

Voor hinderlijke inrichtingen geeft Vlarem voor

discipline Bodem

gepaard gaan.
Ja

X

Hiermee wordt rekening gehouden bij de

discipline Geluid

verschillende disciplines normen, richtwaarden

effectbepaling van de disciplines Geluid en

discipline Lucht

en dergelijke. Voor discipline Geluid worden

Lucht.

milieukwaliteitsnormen en richtwaarden voor
specifiek geluid opgelegd afhankelijk van de
bestemming. Voor discipline Lucht wordt een
overzicht van de relevante sectorale
emissievoorwaarden opgelegd. Overzicht van de
relevante immissie kwaliteitsdoelstellingen
worden eveneens opgesomd.
Europese richtlijn

Met de richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie

2002/49/EG

en de beheersing van omgevingslawaai beoogt

Ja

X

men op Europees niveau een
gemeenschappelijke aanpak te bepalen om op
Europees niveau een gemeenschappelijke
aanpak te bepalen om basis van prioriteiten de
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schadelijke gevolgen , hinder inbegrepen, van
blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden,
te voorkomen of te verminderen.
Ja

X

X

- het ontginnen op een wijze dat er een

Oppervlaktedelfstoffen

De basisdoelstelling van het beleid inzake het

decreet

beheer van de oppervlaktedelfstoffen wordt er

maximale wederzijdse versterking ontstaat

als volgt in omschreven: “op een duurzame

tussen de economische componenten, de

manier voorzien in de

sociale componenten en de

oppervlaktedelfstoffenbehoefte ten behoeve van

milieucomponenten

de huidige en toekomstige generaties.”

- het verzekeren van de
ontwikkelingsperspectieven voor de
sector, met inachtneming van de
bedrijfseconomische rechtszekerheid, met
het oog op socio-economische
aanvaardbare ontginningsmogelijkheden
op lange termijn om te voldoen aan de
maatschappelijke behoeften;
- het zuinig en doelmatig aanwenden van
oppervlaktedelfstoffen;
- het optimaal ontginnen binnen
ontginningsgebieden op basis van een
zuinig ruimtegebruik;
- het aanmoedigen van het gebruik van
volwaardige alternatieven voor primaire
oppervlaktedelfstoffen en het maximale
hergebruik van afvalstoffen, zodat de
behoefte aan primaire
oppervlaktedelfstoffen ingeperkt wordt;
- bij het ontginnen rekening houden met
het maximale behoud en de ontwikkeling
van de natuur en het natuurlijke milieu.
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Bijzonder

Een bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan heeft

oppervlaktedelfstoffen

als doelstelling om per

Ja

X

X

Het plangebied is gelegen binnen het BOD
leem. Een plangebied betreft specifiek een

plan leem

oppervlaktedelfstoffenzone, zoals opgenomen in

ontginning van leem.

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, en op
basis van een realistisch en onderbouwde
behoeftebepaling, te komen tot ene
afbakeningsproces dat op basis van
geologische, ruimtelijke, ecologische en
economische afwegingen ontginningsgebieden
vaststelt
Vlarea

Het bundelt de uitvoeringsbesluiten bij het

Ja

Het gepland initiatief kan een kader

Afvalstoffendecreet. Het moet Vlaanderen

vormen voor de vergunning van

ondermeer op weg zetten naar een onderbouwd

afbraakwerkzaamheden.

discipline Bodem

recyclagebeleid.
Natuurbeschermingsrecht
Decreet betreffende

Centraal staan een planmatige aanpak

Het gepland initiatief voorziet

discipline Fauna

natuurbehoud en

(natuurbeleidsplan), een horizontaal beleid

Ja

X

vegetatiewijziging. Er wordt een

en flora

natuurlijk milieu:

(‘stand-still’ principe) en een gebiedsgericht

natuurtoets opgenomen in het MER in het

netwerk

beleid gevoerd dat sterk gericht is op

hoofdstuk ‘Integratie en eindsynthese’.
Nee

De plangebieden maken geen deel uit van
het VEN of IVON.

natuurbehoud en -ontwikkeling, gebaseerd op
een natuurrichtplan.
- Vogelrichtlijngebied

Heeft als doel de instandhouding van alle

Nee

In of in de nabijheid van de plangebieden

en IBA

natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en

zijn geen vogelrichtlijn- of IBA-gebieden

hun leefgebieden.

gelegen.
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Figuur 15.1

In deze gebieden wordt in de toekomst een

Figuur 15.1

beleid.
- Vlaams ecologisch

discipline Fauna
en flora

discipline Fauna
en flora
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De Habitatrichtlijn heeft als doel de biologische

gebied

diversiteit in de Europese Unie in stand te

Ja

X

Het dichtsbijzijnde habitatrichtlijngebied
bevindt zich rondom het Hallerbos. De

houden.

plangebieden liggen buiten deze zones.

Nee

Figuur 15.1

- Habitatrichtlijn-

discipline Fauna
en flora

- Vlaamse en/of

Terreinen, van belang voor behoud en

In of in de onmiddellijke nabijheid van de

discipline Fauna

erkende

ontwikkeling van natuur(lijk milieu), die

plangebieden zijn geen erkende

en flora

natuurreservaten

aangewezen of erkend zijn door de Vlaamse

natuurreservaten gelegen.

regering.

Het dichtstbijzijnde erkende
natuurreservaat is Maasdalbos-Berendries.

Bosdecreet

Regelt behoud, bescherming, aanleg en beheer

Ja

Binnen de plangebieden zijn beboste

Discipline Fauna

van bossen. Regelt in dit verband ook de

zones gelegen. Indien bomen moeten

en flora

kappingen, vergunningsvoorwaarden en

gekapt worden, dienen deze

eventuele compensaties (art. 50).

gecompenseerd te worden.
Ja

X

Soortbeschermings-

Het soortbeschermingsbesluit vervangt de

Indien beschermde soorten binnen het

discipline Fauna

besluit

voormalige soortbeschermingswetgeving (o.a.

X

X

plangebied voorkomen, moet hiermee

en flora

KB 1976 en 1980). Voor verschillende

rekening gehouden worden.

categorieën beschermde soorten worden
verbodsbepalingen, mogelijkheden en
procedures voor afwijking en mogelijkheden voor
beschermende maatregelen opgesomd.
Wet op onbevaarbare

Regelt ondermeer de bepaling betreffende de

waterlopen

‘buitengewone werken van de verbetering of

Ja

X

Doorheen de verschillende plangebieden
stromen verschillende onbevaarbare

wijziging’.

waterlopen: De beschrijving van deze
waterlopen wordt gegeven in 12.3.1.

Decreet betreffende

Doelstellingeninstrument in verband met het

integraal waterbeleid

integraal waterbeleid.

Ja

X

X

Voor het plan moet een watertoets

Figuur 12.1

Beheer van oppervlakte- en grondwater
discipline Water

discipline Water

opgemaakt worden. De watertoets wordt
opgenomen in het MER in het hoofdstuk
‘Integratie en eindsynthese’ als een
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samenvatting van de beschreven effecten
in het MER.
Wet op bevaarbare

Regelt bevoegdheden en scheepvaartverkeer

Ja

X

X

Het Zennekanaal is een bevaarbare

waterlopen

van de bevaarbare waterlopen en omliggende

waterweg (tot 1350 ton) die de stadskern

terreinen

doorsnijdt in zuid-noordrichting. De

discipline Water

Zennevallei is (plaatselijk) drager van
watergebonden economische en
toeristische activiteiten en van een
doorgaande recreatieve route.
Het decreet regelt bescherming, gebruik,

Ja

X

X

In de plangebieden zijn geen

toezicht, voorkomen en vergoeden van schade

grondwaterwinningen aanwezig, maar wel

en heffingen.

in de nabijheid van deze gebieden (bv. de
winning van het St-Mariaziekenhuis).
Er zijn geen andere waterwingebieden of
beschermingszones in de nabijheid van de
plangebieden gelegen.

discipline water

Figuur 12.1

Grondwaterdecreet

Bescherming van het cultuurhistorisch patrimonium

819016/R/873212/Mech

MER Halle
100

Rapport

Beschermde

Ter bescherming van monumenten en stads- en /of

Er zijn 31 beschermd monumenten, 1

discipline

monumenten en

dorpszichten en landschappen; instandshouding,

Ja

X

stadsgezicht en 2 dorpszichten gelegen

Landschap,

stads- en

herstel en beheer van beschermde landschappen.

binnen de hypothese van afbakening van

bouwkundig

het kleinstedelijk gebied. Geen enkel van

erfgoed en

deze monumenten en stads- en

archeologie

dorpsgezichten

dorpsgezichten ligt binnen of grenst aan
(binnen een straal van 100 m) één van de
plangebieden. De stadskern van Halle
vormt het beschermde stadsgezicht. De
omgeving en de kerksite van Essenbeek.
Buiten de hypothese van afbakening vormt
de onmiddellijke omgeving van het Hof te
Lorik een beschermd dorpsgezicht.
Het decreet regelt de bescherming van de

Ja

X

Binnen de hypothese van afbakening van

discipline

Landschappen omwille van hun historische, socio-

het kleinstedleijk gebied of één van de

Landschap,

culturele, natuurwetenschappelijke of esthetische

plangebieden is geen beschermd

bouwkundig

waarde.

landschap gelegen. Ten zuiden grenst wel

erfgoed en

het Maasdalbos aan de hypothese van

archeologie

afbakening. Ten oosten van R0 ligt het
Krabbos buiten de hypothese van
afbakening van het kleinstedelijk gebied.
Decreet op het

Regelt de bescherming, het behoud, de

archeologische
patrimonium

Verdrag van Malta

Ja

X

Van belang zijn hier art. 4, 5 en 8. Het

discipline

instandhouding en het beheer van het

regelt de beschermingsbevoegdheid en

Landschap,

archeologisch patrimonium alsmede de organisatie

adviesverlening.

bouwkundig

en de reglementering van de archeologische

erfgoed en

opgravingen.

archeologie

In het verdrag worden de integrale archeologische

Mogelijkheid tot archeologische

discipline

monumentenzorg en het maximaal behoud van de

Ja

X

toevalsvondsten. Van belang zijn art. 5 en

Landschap,

archeologische erfgoedwaarden in situ centraal

6. Deze regelen het archeologisch

bouwkundig
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Landschapsdecreet

Figuur 17.3

dorpsgezichten zijn Hof Cottem en
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gesteld (art. 4).
Ja

X

onderzoek binnen mer’s en

erfgoed en

ontwikkelingsplannen.

archeologie

Binnen de hypothese van afbakening van

discipline

Inventaris van het

Opname in de vastgestelde inventaris van het

bouwkundig erfgoed

bouwkundig erfgoed betekent een vorm van

het kleinstedelijk gebied behoren 201

Landschap,

vrijwaring voor de toekomst. Deze vrijwaring

erfgoedelementen tot de inventaris.

bouwkundig

verschilt echter sterk van een bescherming als

Voor de sloop van gebouwen uit deze lijst

erfgoed en

monument en heeft onder andere te maken met de

wordt een advies inzake de erfgoed-

archeologie

gebruiksmogelijkheden van het gebouw.

waarden opgelegd. Hiervan ligt 1 element
binnen één van de plangebieden: de
O.L.V.-kapel te Groebegracht. Elders
liggen een aantal elementen op de grens
van de plangebieden.

Beleidsmatige randvoorwaarden
Milieubeleid
Milieubeleidsplan

Het geeft de richting aan waarin de overheid wil

Ja

X

Het geldende milieubeleidsplan is MINA4

gaan met het milieubeleid, en maakt aan de burger

dat loopt tussen 2011en 2015.

en het bedrijfsleven ook duidelijk wat zij op
milieuvlak kunnen verwachten de komende jaren.
Provinciaal

In het provinciaal milieubeleidsplan wordt het

Milieubeleidsplan

Vlaams-Brabantse milieubeleid voor de komende

Ja

X

De Provincie Vlaams-Brabant heeft een
milieubeleidsplan opgesteld (2009-2013).

vijf jaar uitgestippeld.

Relevante thema’s zijn duurzaam bouwen
en wonen, soortgericht en gebiedsgericht
natuurbeleid, duurzame mobiliteit en
voorkomen milieuhinder

Gemeentelijk

Het geeft de richting aan waarin de gemeente wil

Ja

X

De gemeente Halle heeft geen afzonderlijk

milieubeleidsplan

gaan met het milieubeleid, en maakt aan de burger

milieubeleidsplan, maar wel een hoofdstuk

en het bedrijfsleven ook duidelijk wat zij op

milieu in het algemeen beleidsplan.

milieuvlak kunnen verwachten de komende jaren.
Ruimtelijk beleid
Ruimtelijk

Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van

Ja

X

X

819016/R/873212/Mech
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Structuurplan

Vlaanderen en legt de krachtlijnen vast van het

gebiedsspecifiek ontwikkelingsperspectief

Verwijzingsbron

Vlaanderen

ruimtelijk beleid naar de toekomst.

van de stad Halle wordt hier in besproken.

niet gevonden.

Halle valt onder het niveau van een goed
uitgeruste kleine stad (niveau 3A).
Halle wordt afgebakend als kleinstedelijk
gebied op provinciaal niveau.
Als kleinstedelijk gebied vervult het een
belangrijke rol op het vlak van wonen en
voorzieningen, tevens vervullen ze ook een
belangrijke rol op het vlak van
economische activiteiten. Het openruimtegebied rond het stedelijk gebied
Halle is geselecteerd als een
aaneengesloten gebied van het
buitengebied. Het is wenselijk de groei van
wonen en in het bijzonder stedelijke
voorzieningen op te nemen in de best
uitgeruste kern. In het RUP voor de
afbakening van het kleinstedelijk gebied
wordt met het structuurplan rekening
gehouden.
Omzendbrieven

Twee omzendbrieven betreffende de

RO/2005/01

beleidsmatige herbevestiging van de

RO/2010/01

gewestplannen in het kader van de afbakening van

Nee

Het plangebied Hondzocht bevindt zich in
herbevestigd agrarisch gebied.

de gebieden van de natuurlijke en agrarische
structuur in uitvoering van het Ruimteljik
Structuurplan Vlaanderen
Provinciaal

Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke

In het Ruimtelijk structuurplan van de

Hoofdstuk Fout!

Structuurplan

ontwikkeling van het gebied waarop het betrekking

provincie Vlaams-Brabant is de selectie

Verwijzingsbron

Vlaams-Brabant

heeft, in dit geval: de provincie Vlaams-Brabant.

van Halle als kleinstedelijk gebied

niet gevonden.

Ja

X

X
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bevestigd. In deze gebieden zal de
overheid initiatieven nemen om het wonen
en andere centrumfuncties (bedrijven,
handelszaken, openbare diensten,
recreatie, cultuur, …) te ontwikkelen of de
ontwikkeling te stimuleren.
In het RUP voor de afbakening van het
kleinstedelijk gebied wordt met het
structuurplan rekening gehouden.
Gemeentelijk

De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de

Ja

X

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

structuurplan

gemeente binnen een aantal krijtlijnen vastleggen,

voor Halle dateert van 2009. Dit plan heeft

waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de

tot doel een visie weer te geven over de

bepalingen in het Provinciaal en het Vlaams

ruimtelijke ordening voor de toekomst.

Ruimtelijk Structuurplan.
GNOP

Beoogt een doorgedreven natuurbeleid in de

Nee

De stad Halle heeft in 1996 een GNOP

gemeenten op zowel korte als lange termijn. Het

goedgekeurd.

actieplan vormt daarbij de uitvoering.
Waterbeleid

819016/R/873212/Mech
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Waterbeleidnota

Streeft een evenwicht na tussen ecologische,

Ja

X

De Zenne en een aantal zijbeken vallen in

sociale en economische functies. Verder wil het

een aantal plangebieden. Ook komen

zorgen voor een goede toestand van het

enkele ROG en NOG-zones voor in deze

watersysteem en het behoud en herstel van de

gebieden, met name in

natuurlijke werking.

-

Groebegracht – deelgebied

-

Eilandje

-

Stedelijke toegangspoort

-

Lembeek Noord – N6 –

Hoofdstuk 12

Zuidelijk deel Groebegracht

Landingsbaan
deelgebied Lembeek Noord
-

Stasbeek – N6 – deelgebied
Stasbeek

Bekkenbeheerplan

Het waterbeheer wordt georganiseerd per

Ja

X

De verschillende plangebieden behoren tot

rivierbekken.

het bekken van de Zenne. Een
bekkenbeheerplan werd opgesteld voor de
periode 2008-2013.
Aandachtspunten zijn wateroverlast en
watertekort, water voor de mens, de
kwaliteit van water verder te verbeteren en
duurzaam omgaan met water.

Polders en

Hebben de opdracht de doelstellingen te

wateringen

verwezenlijken en rekening te houden met het

Nee

In Halle is geen polder of watering actief

decreet van het integraal waterbeleid. Tevens
zorgen ze voor de uitvoering van het
deelbekkenbeheerplan.
Deelbekkenbeheer-

Het omvat het integraal waterbeleid per

plan

deelbekken met haalbare en doelgerichte acties op

Ja

X

Het grondgebied van Halle ligt binnen het
deelbekken van Zenne-Molenbeek, dat

korte en middellange termijn.
AWP2

Rapporteert de oppervlaktewaterkwaliteit per

behoort tot het Zennebekken.
Ja

X

Rapporteert de waterkwaliteit in de buurt
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bekken.

van het plangebied.

Ecologie
Beheerplan

Voor erkende en Vlaamse natuurreservaten wordt

Nee

In

een beheerplan opgemaakt.

de

plangebieden

zijn

geen

natuurreservaten gelegen. In de nabijheid
bevinden

zich

wel

Groebengracht

en

Maasdalbos-Berendries.
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Bevat een beschrijving van de ankerplaatsen,

Ja

X

relictzones en traditionele landschappen

Er liggen geen ankerplaatsen in de

discipline

plangebieden. Het deelgebied “Zuidelijke

Landschap,

toegang stedelijk gebied” ligt wel in de

bouwkundig

relictzone Den Daal – Mouliebos –

erfgoed en

Grobbengracht. Daarnaast is er de

archeologie

Zennevallei, die als lijnrelict tussen
verschillende plangebieden door slingert.
Regionaal

Vzw die zich engageert om de natuurlijke troeven

Landschap

van een streek te beschermen

Ja

X

Figuur 17.2

Landschapsatlas

Het plangebied maakt deel uit van het
regionaal landschap Zenne, Zuun en
Zoniën

Open ruimte
Afbakening van de

De studie geeft aan welke gewestelijke ruimtelijke

De agrarische gebieden Breedhout - Sint-

Discipline mens,

natuurlijke en de

uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid terzake

Ja

X

X

Pietersleeuw - Halle (100) en Mussenburg

ruimtelijk

agrarische structuur

zal opmaken.

(75) in het zuiden zijn beleidsmatig

functioneren

Het operationeel uitvoeringsprogramma

herbevestigd als agrarisch gebied

herbevestigd beleidsmatig agrarische gebieden.
Aan de herbestemming van deze gebieden zijn
beleidsmatig bijkomende voorwaarden gekoppeld.
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7

INGREEP-EFFECTSCHEMA

7.1

Ingreep-effectschema en gegevensoverdracht
In een eerste fase is een ingreep-effectschema opgesteld voor de wijziging van de gewestplanbestemmingen. Uitgaande van de
gewestplanbestemmingen is voor elke discipline nagegaan welke mogelijke effecten er kunnen zijn. Het effectenschema is weergegeven in tabel 7.1.
Een tweede ingreepeffectschema is opgesteld uitgaande van de bestaande toestand. Opnieuw is per zone waar wijzigingen optreden, nagegaan
welke mogelijke effecten er kunnen optreden. Dit effectenschema is weergegeven in tabel 7.2.
Tabel 7.1: Ingreep-effectschema volgens gewestplanbestemmingen
Bestaande bestemming

Nieuwe bestemming

Water

Bodem

Fauna en flora

Geluid

Lucht

Landschap

Mens

Woonzone

waterkwantiteit

bodemprofiel

habitatwijziging

geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

ruimtebeslag

Plangebied Biezeput (1)
Recreatiegebied

wijziging fauna

hinder
gezondheid
Plangebied Stroppen (2)
Reservegebied voor

Bouwvrij agrarisch

woonwijken

gebied

Plangebied Groebegracht (3-5)
Reservegebied voor

Woonzone

waterkwantiteit

bodemprofiel

woonwijken

habitatwijziging

landschapsstructuur

mobiliteit

wijziging fauna

erfgoed

ruimtebeslag

landschapsbeeld
landschapsbeleving
Bouwvrij agrarisch
gebied
Plangebied Economische pool A8 (6-10)
Agrarisch gebied

Gemengd regionaal

waterkwaliteit

bodemprofiel

habitatwijziging

bedrijventerrein

waterkwantiteit

bodemkwaliteit

wijziging fauna
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geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

ruimtebeslag
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Bestaande bestemming

Nieuwe bestemming

Water

Bodem

Fauna en flora

Geluid

Lucht

Landschap

Mens
gezondheid

Agrarisch gebied

Openbare weg

waterkwantiteit

geluidshinder

luchtvervuiling

mobiliteit
ruimtelijke
samenhang

Ambachtelijke bedrijven en

Specifiek bedrijventerrein

kmo’s

voor grootschalige

bodemkwaliteit

geluidshinder

luchtvervuiling

mobiliteit

bodemkwaliteit

geluidshinder

luchtvervuiling

mobiliteit

bodemkwaliteit

geluidshinder

luchtvervuiling

mobiliteit

geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

ruimtebeslag

geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit

kleinhandel
Ambachtelijke bedrijven en

Grootschalige stedelijke

kmo’s

voorzieningen

Ambachtelijke bedrijven en

regionaal bedrijventerrein

kmo’s

voor transport, distributie
en logistiek

Ambachtelijke bedrijven en

Openbare weg

waterkwaliteit

Specifiek bedrijventerrein

waterkwaliteit

bodemprofiel

habitatwijziging

voor grootschalige

waterkwantiteit

bodemkwaliteit

wijziging fauna

regionaal bedrijventerrein

waterkwaliteit

bodemprofiel

habitatwijziging

voor transport, distributie

waterkwantiteit

bodemkwaliteit

wijziging fauna

waterkwaliteit

bodemprofiel

habitatwijziging

waterkwantiteit

bodemkwaliteit

wijziging fauna

landschapsbeleving

kmo’s
Bufferzone

landschapsbeleving

kleinhandel
Bufferzone

geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

en logistiek
Natuurgebied

Openbare weg

geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit

Plangebied Eilandje (11)
Ambachtelijke bedrijven en

Groengebied (met

waterkwaliteit

habitatwijziging

landschapsbeeld

mobiliteit

KMO’s

mogelijkheid tot

waterkwantiteit

wijziging fauna

landschapsbeleving

kleinschalige toeristischrecreatieve infrastructuur)

819016/R/873212/Mech
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Bestaande bestemming

Nieuwe bestemming

Water

Bodem

Fauna en flora

Geluid

Lucht

Landschap

Mens

waterkwantiteit

bodemprofiel

habitatwijziging

geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

ruimtebeslag

Plangebied Tunnel A8 (13-14, 21-22)
Recreatiegebied

Zone voor infrastructuur

wijziging fauna

hinder
Agrarisch gebied

Zone voor infrastructuur

waterkwantiteit

bodemprofiel

geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

ruimtebeslag
hinder

Natuurgebied

Zone voor infrastructuur

waterkwantiteit

bodemprofiel

habitatwijziging

geluidshinder

luchtvervuiling

wijziging fauna

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

ruimtebeslag
hinder

Bufferzone

Woonzone

waterkwantiteit

bodemprofiel

habitatwijziging

landschapsbeeld

mobiliteit

wijziging fauna

landschapsbeleving

hinder

habitatwijziging

landschapsbeeld

mobiliteit

wijziging fauna

landschapsbeleving

hinder

Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Bufferzone

Grootschalige stedelijke

waterkwantiteit

bodemprofiel

voorzieningen
Woonzone

Grootschalige stedelijke

met kantoren en

voorzieningen

mobiliteit

ondersteunende tertiaire
activiteiten
Plangebied Lembeek Noord – N6 (16-17)
Woonzone

Specifiek bedrijventerrein

waterkwantiteit

geluidshinder

voor grootschalige

luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

ruimtebeslag

kleinhandel
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Bestaande bestemming

Nieuwe bestemming

Ambachtelijke bedrijven en

Specifiek bedrijventerrein

Water

Bodem

Fauna en flora

KMO’s

voor grootschalige

Bufferzone

Specifiek bedrijventerrein

waterkwaliteit

bodemprofiel

habitatwijziging

voor grootschalige

waterkwantiteit

bodemkwaliteit

wijziging fauna

Gemengd regionaal

waterkwaliteit

bodemprofiel

habitatwijziging

bedrijventerrein

waterkwantiteit

bodemkwaliteit

wijziging fauna

landschapsbeleving

waterkwaliteit

habitatwijziging

landschapsbeeld

waterkwantiteit

wijziging fauna

landschapsbeleving

bodemkwaliteit

Geluid

Lucht

geluidshinder

luchtvervuiling

geluidshinder

luchtvervuiling

Landschap

Mens
mobiliteit

kleinhandel
landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

kleinhandel
Natuurgebied

geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit

Plangebied Stasbeek – N6 (18-19)
Reservegebied voor

Natuurgebied

woonwijken
Ontginningsgebied,

Ontginningsgebied,

landschapsbeeld

mobiliteit

nabestemming agrarisch

nabestemming recreatie

landschapsbeleving

ruimtebeslag

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

ruimtebeslag

Plangebied Hondzocht (20)
Agrarisch gebied

Gemengd regionaal

waterkwaliteit

bodemprofiel

habitatwijziging

bedrijventerrein

waterkwantiteit

bodemkwaliteit

wijziging fauna

geluidshinder

luchtvervuiling

Tabel 7.2: Ingreep-effectschema uitgaande van bestaande toestand
Bestaande toestand

Nieuwe bestemming

Water

Bodem

Fauna en flora

Geluid

Lucht

Landschap

Mens

Woonzone

waterkwantiteit

bodemprofiel

habitatwijziging

geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

ruimtebeslag

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

landbouw

Plangebied Biezeput (1)
Agrarisch gebied

wijziging fauna
Plangebied Stroppen (2)
Agrarisch gebied

Bouwvrij agrarisch
gebied

Plangebied Groebegracht (3-5)
Agrarisch gebied

Woonzone

waterkwantiteit

bodemprofiel

habitatwijziging
wijziging fauna
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luchtvervuiling
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Bestaande toestand

Nieuwe bestemming

Water

Bodem

Fauna en flora

Geluid

Lucht

Landschap

Mens

Gemengd regionaal

waterkwaliteit

bodemprofiel

habitatwijziging

geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit

bedrijventerrein

waterkwantiteit

bodemkwaliteit

wijziging fauna

landschapsbeleving

ruimtebeslag

Bouwvrij agrarisch
gebied
Plangebied Economische pool A8 (6-10)
Agrarisch gebied

gezondheid
Agrarisch gebied

Openbare weg

waterkwantiteit

geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld

Mobiliteit

landschapsbeleving

ruimtelijke
samenhang

Bedrijvigheid
Bos/natuur

Openbare weg
Specifiek bedrijventerrein

waterkwantiteit
Waterkwaliteit

voor grootschalige

geluidshinder
bodemprofiel

habitatwijziging

bodemkwaliteit

wijziging fauna

geluidshinder

luchtvervuiling
luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

ruimtebeslag

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

kleinhandel
Ruigte

regionaal bedrijventerrein

waterkwaliteit

bodemprofiel

habitatwijziging

voor transport, distributie

waterkwantiteit

bodemkwaliteit

wijziging fauna

geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld
landschapsbeleving

Groengebied (met

habitatwijziging

landschapsbeeld

mogelijkheid tot

wijziging fauna

landschapsbeleving

habitatwijziging

landschapsbeeld

mobiliteit

en logistiek
Plangebied Eilandje (11)
Bos

kleinschalige toeristischrecreatieve infrastructuur)
Plangebied Tunnel A8 (13-14, 21-22)
Ruigte / bomen

Woonzone

waterkwantiteit

bodemprofiel

Bos/natuur

Infrastructuur

waterkwaliteit

bodemprofiel

habitatwijziging

bodemkwaliteit

wijziging fauna

landschapsbeleving

bodemprofiel

habitatwijziging

landschapsbeeld

mobiliteit

wijziging fauna

landschapsbeleving

ruimtebeslag

wijziging fauna

Agrarisch gebied

Woonzone

waterkwantiteit
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mobiliteit

landschapsbeleving
geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Bestaande toestand

Nieuwe bestemming

Water

Bodem

Fauna en flora

waterkwantiteit

bodemprofiel

Geluid

Lucht

Landschap

Mens

habitatwijziging

landschapsbeeld

mobiliteit

wijziging fauna

landschapsbeleving

hinder

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

ruimtebeslag

landschapsbeeld

mobiliteit

Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Bomen

Woonzone

Plangebied Lembeek Noord – N6 (16-17)
Woningen

Specifiek bedrijventerrein

waterkwantiteit

geluidshinder

luchtvervuiling

voor grootschalige
kleinhandel
Bedrijvigheid

Specifiek bedrijventerrein
voor grootschalige
kleinhandel

Weg en bermen

Specifiek bedrijventerrein

waterkwaliteit

bodemprofiel

habitatwijziging

voor grootschalige

waterkwantiteit

bodemkwaliteit

wijziging fauna

geluidshinder

luchtvervuiling

waterkwaliteit

bodemprofiel

habitatwijziging

landschapsbeeld

mobiliteit

waterkwantiteit

bodemkwaliteit

wijziging fauna

landschapsbeleving

ruimtebeslag

waterkwaliteit

habitatwijziging

landschapsbeeld

ruimtebeslag

waterkwantiteit

wijziging fauna

landschapsbeleving

habitatwijziging

landschapsbeeld

landschapsbeleving

kleinhandel
Beekvallei en ruigte

Industriegebied

geluidshinder

luchtvervuiling

Plangebied Stasbeek – N6 (18-19)
Agrarisch gebied

Natuurgebied

Ontginningsgebied

Ontginningsgebied,

bodemprofiel

ruimtebeslag

nabestemming recreatie

wijziging fauna

landschapsbeleving

Agrarisch gebied

Ontginningsgebied,

habitatwijziging

landschapsbeeld

nabestemming recreatie

wijziging fauna

landschapsbeleving

ruimtebeslag

Plangebied Hondzocht (20)
Agrarisch gebied

Bedrijventerrein

waterkwaliteit

bodemprofiel

habitatwijziging

waterkwantiteit

bodemkwaliteit

wijziging fauna
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geluidshinder

luchtvervuiling

landschapsbeeld

mobiliteit

landschapsbeleving

ruimtebeslag
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7.2

Gegevensoverdracht

1ste orde effect

2de orde effect

3de orde effect

Bodem: profielwijziging
Mens: landbouw
Water: kwantiteit
Water: kwaliteit
Mens: Overstromingen
Fauna en flora
Mobiliteit
Geluidshinder
Fauna
Lucht
Fauna en flora
Habitatwijziging
Waterkwantiteit
Mens: overstromingen
Recreatie
Landschap
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BESTAANDE INFORMATIE EN VERZAMELDE GEGEVENS
Volgende documenten zijn voor de RUP’s reeds opgesteld:
 Kleinstedelijk gebied Halle, Projectnota (juli 2009)
 Afbakening kleinstedelijk gebied Halle, Agenderingsnota (april 2010)
 Afbakening kleinstedelijk gebied Halle, Startnota (september 2010)
 Afbakening kleinstedeijk gebied Halle, Visienota (juni 2012).
 Provincie Vlaams-Brabant, Nationaal voetbal- en wielercentrum Halle,
Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan – Onderzoeksrapport, september 2009
 Masterplan strategische projecten in uitvoering van visienota (september 2013)
Daarnaast zijn er een aantal studies die tegelijk met het plan lopen of gelopen hebben.
Het betreft:

Streefbeeldstudie A8 (2012): beschreven in paragraaf 3.2.4
 Streefbeeldstudie voor de verbreding en verdieping van het kanaal BrusselCharleroi te Halle : beschreven in paragraaf 9.5.2


Onderzoek naar de herprofilering van de Zenne: beschreven in paragraaf 9.5.3
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9

ALGEMENE AFBAKENING REFERENTIESITUATIE EN METHODOLOGIE
EFFECTVOORSPELLING EN -BEOORDELING

9.1

Figuren
Figuur 9.1: Overzicht van de verschillende studiegebieden

9.2

Referentiesituatie
Bij de voorspelling van effecten is het van belang op voorhand aan te geven aan welke
toestand van het plangebied zal gerefereerd worden (referentiesituatie). Volgens het
richtlijnenboek voor het opstellen en beoordelen van milieueffectrapporten kunnen
hierbij drie mogelijkheden onderscheiden worden:
 de huidige situatie: dit is de actuele situatie van het studiegebied waarbij geen
rekening wordt gehouden met eventuele toekomstige activiteiten die in het
studiegebied zouden gerealiseerd worden
 de gewijzigde situatie: dit is de situatie die zou bestaan op het ogenblik van de
realisatie van andere lopende projecten of plannen. Ten gevolge van de
realisatie van andere projecten of plannen zou de huidige situatie namelijk reeds
kunnen verslechterd zijn waardoor de effecten van het beschouwde plan plots
onaanvaardbaar worden
 de gewenste situatie: dit is de situatie waarbij rekening gehouden wordt met de
heersende beleidsdoelstellingen
Voor dit MER wordt geopteerd om twee referentiesituaties te hanteren. Alle effecten
worden aan beide referentiesituaties getoetst in het MER.
Het betreft:
 de huidige situatie: dit is de huidige toestand van het plangebied met de
onmiddellijke omgeving zoals zichtbaar op het terrein
 de gewijzigde situatie: dit is de toestand na realisatie van het bestaande
gewestplan en de goedgekeurde BPA’s en RUP’s Onderstaand is een overzicht
gegeven van de plannen die meegenomen zijn in deze referentiesituatie.
Een overzicht is weergegeven in Tabel 9.1. De laatste kolom geeft aan of het plan in,
aan de rand of volledig buiten het plangebied ligt. De ruimtelijke uitvoeringsplannen
Grote Weide (uitbreiding ziekenhuis) en Wilgenveld zijn niet in de referentiesituatie
meegenomen maar wel als ontwikkelingsscenario (zie verder). De reden is dat de
betreffende plannen pas na de richtlijnenvergadering, de onderzoeken ten behoeve van
de milieueffectenbeoordeling zijn goedgekeurd en de uiteindelijke inhoud nog te onzeker
was op het moment van het betefffende onderzoek.
Tabel 9.1: Overzicht BPA en RUP voor referentiesituatie
naam BPA/RUP

Korte beschrijving

in/uit/rand

statuut

plan
gebied

afbakening VSGB

Het plan is definitief vastgesteld tijdens de

definitief vastgesteld op 16 december

milieueffectenrapportage.

uit

2011

Het plan voorziet onder andere in een omleiding rond Lot
om het verkeer van de bedrijvenzones Stroppen,
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naam BPA/RUP

Korte beschrijving

statuut

in/uit/rand
plan
gebied

Heideveld, Zenneveld en De Gijzeleer naar de oprit Lot te
leiden. Het tracé loopt langs de spoorweg tot de
Alsembergsesteenweg.
BPA nr.3 De Bres

Het plan voorziet een zone voor openbare gebouwen en

M.B. 21/06/1994

openbaar nut.

BPA nr.5 Parklaan-Zenne-Vondel

Het plan voorziet woongebied en woongebied met

K.B. 07/09/1983

culturele, historische en/of esthetische waarde, deels voor

herziening betreffende Molenborre

gemeenschapsvoorzieningen en openbare

MB 04.05.1990

nutsvoorzieningen. De herziening zorgde voor een

uit
uit

gemeenschappelijk ontwerp van de betreffende zone
Molenborre.
De herziening via het gelijknamig gemeentelijk ruimtelijk is
niet als referentie opgenomen.
BPA nr.9 Nachtegaallaan

Het plan voorziet een zone voor woonbebouwing met

M.B. 07/10/2002

aanverwante functies, zone voor gezamenlijk ontwerp.

BPA nr.13 Kruisveld

Het plan voorziet een zone voor sportuitrusting, zone voor

M.B. 10/03/1994

buffergroen, woonzones. Het ligt in het plangebied park A8.

BPA nr.14 Recreatiezone "De Bres”

Het plan voorziet bebouwing, sportgebouw,

K.B. 07/11/1980

Sportveld, parking en groen.

BPA nr.19 Wilgenveld

Het plan voorziet een zone voor burelen en kantoren en

M.B. 06/04/1994

een bufferzone. Het RUP voor de uitbreiding van de

uit
in
uit
in

kantoorvoorzieningen wordt niet als referentiesituatie
meegenomen. Het gebied ligt aan de rand van het
plangebied Groebegracht en langs het nieuw tracé N7a in
het plangebied economische pool A8. Aan de overzijde van
het gebied ligt het deelplangebied Bergensesteenweg
Noord van dit plangebied economische pool A8.
BPA nr.20 Wolvendries

Het plan voorziet in sociale woningbouw waar het

K.B. 06/06/1980

gewestplan een reservegebied voor woonwijken en

rand

woongebied
met landelijk karakter bestemde. Het gebied ligt aan de
rand van Groebegracht aan de randzone
Demesmaekerstraat
BPA nr.22 Windmoleken

Het plan voorziet een zuiveringsstation, openbare

uit

K.B. 16/12/1981

wegenis, park en pleinen natuurgebied, openbaar nut.

BPA nr.23 De Lamp

Het plan voorziet woonbebouwing en buffergroen.

uit

BPA nr.24 Kasteeldomein Lembeek

Het plan voorziet een zone voor gebouwen met socio-

rand

M.B. 17/08/1994

culturele en/of binnensportfuncties en parkzone. Het ligt

Herziening M.B. 28/07/2008

aan de zuidelijke rand van het plangebied Lembeek Noord.

M.B. 09/11/1994

De stedenbouwkundige voorschriften herzien zijn voor de
integratie van een zone voor kleinschalige harde recreatie.
BPA nr.25 P.C.B. /

Het plan voorziet een zone voor gezamenlijk ontwerp en

Vandenpeereboomstraat

woonbebouwing.

uit

MB 15/07/1997
BPA nr.27 Prinsenbos

Het plan voorziet woningbouw.
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naam BPA/RUP

Korte beschrijving

in/uit/rand

statuut

plan
gebied

M.B. 24/01/1995
BPA nr.28 Roggemanskaai

Het plan voorziet zones voor stadsontwikkeling

M.B. 17/04/2007

(woonbebouwing met aanverwante functies, openbaar nut

uit

en stedelijk openbare zones, dagrecreatie), zones voor
kmo en dienstverlening, parkgebied en natuurgebied.
BPA nr.29 Dassenveld

Het plan voorziet bedrijven voor distributie, bufferzone met

M.B. 20/08/1996

bebossing, zone voor ambachten en KMO’s alsook dienst-

Gedeeltelijke herziening 1 en 2

verleningsgebied. De gedeeltelijke herziening maakt

M.B. 08/04/2009

inbreiding in functie van optimalisatie van de bedrijfs-

rand

terreinen mogelijk. Het gebied ligt aan het plangebied
Dassenveld in het kader waarvan een ontsluiting is
voorzien in het westen. In het oosten grenst het gebied aan
Hellebroek waar de afschaffing van een oprit van N7 naar
A8 is voorzien.
BPA nr.30 Grote Weide

Het plan voorziet een zone voor ziekenhuis, zone

M.B. 27/04/1999

voor gemengde functies in te richten volgens

Gedeeltelijke herziening 1

gezamenlijk ontwerp, zone voor dienstverlening en KMO’s,

M.B. 16/03/2006

natuurgebied. De gedeeltelijke herziening voorziet aan-

rand

sluitend een zone voor collectieve voorzieningen,
complementaire stedelijke functies en wonen. Het ruimtelijk
uitvoeringsplan voor een volledige herziening behoort niet
tot de referentiesituatie. Het gebied ligt aan de rand van het
plangebied Groebegracht.
BPA nr.31 Pacha

Het plan voorziet een zone voor woonbebouwing

M.B. 06/10/2000

en aanverwante functies. Voor het gebied is een herziening

uit

in opmaak via een RUP voor de invulling van het
woongebied waar voorheen een bedrijf was gevestigd. De
herziening zal geen relevante effecten hebben voor de
referentiesituatie (zie ook screening).
BPA nr.32 Lembeek-Zuid

Het plan voorziet zone voor industrie, natuur en

M.B. 08/05/2000

groengebied, infrastructuur (spoor, vaart). Het gebied ligt

rand

aan de overzijde van N6 ten opzichte van het plangebied
Ontginningsgebied Lembeek.
BPA nr.33 Lembeek-Noord

Het plan voorziet zone voor industrie, natuur en

M.B. 19/08/1996

groengebied, infrastructuur (spoor, vaart). De zone bepaalt

in

de bestemming in het (deel)plangebied Lembeek-Noord.
BPA nr.34 ’t Parkske

Het plan voorziet woonbebouwing, natuur- en groen-

M.B. 12/05/2006

gebieden, openbaar nut, handel en bedrijven met kantoren.

BPA nr.35 Kindersana

Het plan voorziet een zone voor renovatie door

M.B. 11/05/1999

restauratie en met nieuwbouw, zone voor open bebouwing,

uit
uit

zone voor parkgebied.
BPA nr.36 Lembeek-Dorp

Het plan voorziet een zone voor woonbebouwing

rand

M.B. 05/04/2005

en aanverwante functies, zone in te richten volgens
gezamenlijk ontwerp in functie van dorpsherwaardering,
zones voor bedrijvigheid, natuurgebied. Het gebied ligt aan
de zuidelijke rand van de twee deelgebieden van het
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naam BPA/RUP

Korte beschrijving

statuut

in/uit/rand
plan
gebied

plangebied Lembeek Noord.
BPA nr.37 Dynastiewijk

Het plan voorziet in woonbebouwing, bufferzone,

M.B. 16/05/2007

gemeenschappelijk groen, zone voor spoorwegen, zone

uit

voor openbaar nut en zone voor kleinhandel. Ten opzichte
van het plangebied eilandje ligt het aan de overzijde van
het spoor.
BPA nr.39 KFC Avenir Lembeek

Het plan voorziet in recreatiegebied.

uit

BPA nr.42 Stroppen

Het plan voorziet een woonzone met complementaire

uit

M.B. 25/06/2009

functies en een lokaal bedrijventerrein.

BPA nr.43 JNP Printing

Het plan voorziet zone voor KMO, zone voor buffer en zone

M.B. 01/02/2006

voor boomgaarden. Het plan ligt buiten de hypothese van

M.B. 26/03/2002

uit

afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied.
BPA nr.44 Informa

Het plan voorziet een zone voor KMO en een zone voor

M.B. 03/04/2007

buffer. Het ligt in het plangebied Tunnel A8, deelgebied

in

Essenbeek Borreweg.
BPA nr.45 Druco

Het plan voorziet zones voor bedrijvigheid, voor

M.B. 27/07/2007

boomgaard, voor landschappelijk-visuele relatie, voor buffer

in

en voor spoorweg. Het gebied ligt aan de rand van het
plangebied Groebegracht en langs het nieuw tracé N7a in
het plangebied economische pool A8.
BPA nr.46 Nederhem

Behalve zones voor wonen, bedrijvigheid, zone voor

M.B. 17/04/2007

openbaar nut en zone voor buffer en zone voor

uit

oeveraanleg voorziet het plan ook in de inrichting van het
gebied. Bij de goedkeuring is de zone voor parkaanleg met
haar voorziene reserveparking uit het gebied gesloten.
Momenteel loopt een stadsontwikkelingsproject voor dit
gebied.
BPA nr.47 Tadema

Het plan voorziet zone voor diensten, parking en buffer. Het

M.B. 27/07/2007

plan ligt buiten de hypothese van afbakeningslijn van het

uit

kleinstedelijk gebied.
Provinciaal RUP Colruyt NV

Het plan voorziet in de uitbreiding van de bedrijfssite

M.B. 17/12/2008

Hellebroek te Halle - Edingensesteenweg. Het plan ligt met

in

haar randen binnen het plangebied economische pool A8 ,
en met name het deelplan Hellebroek.
Provinciaal RUP BVBV

Het plan voorziet in de uitbreiding van de bedrijfssite te

Dehandschutter

Lembeek - Bergensesteenweg in navolging van een positief

M.B. 17/12/2008

planologisch attest. Het plan ligt binnen het plangebied

in

Stasbeek - N6, en met name het deelplan
ontginningsgebied Lembeek.
Plan de secteur (Tubeke)

Het plan voorziet in de ontwikkeling van een grote

uit

gemengde economische zone (ca. 80 ha) met
grootschalige handelsontwikkeling en bedrijvigheid in SintReinhilde, vlakbij het stedelijk gebied Halle
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9.3

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied wordt voor elke discipline apart afgebakend. Op Figuur 9.1zijn de
verschillende studiegebieden weergegeven. De beschrijving wordt gegeven bij de
verschillende disciplines zelf.

9.4

Methodologie effectvoorspelling
Voor elke discipline worden een aantal onderdelen besproken, zijnde:
 de methode waarmee de effecten van de wijziging bepaald worden
 de effectuitdrukking: beknopte beschrijving van de verschillende effecten die
bepaald worden
 er wordt ook aangegeven in welke eenheden de effecten uitgedrukt worden
Niet alle effectgroepen die beschreven worden, worden ook beoordeeld. Bepaalde
effectgroepen dienen als basis voor de effectbeschrijving in andere disciplines. Om te
vermijden dat bepaalde effecten twee keer beoordeeld worden, worden deze enkel in de
receptordiscipline beoordeeld. Daarnaast is er voor bepaalde effectgroepen geen kader
beschikbaar waarbinnen een beoordeling mogelijk is.
Per discipline wordt aangegeven welke effectgroepen besproken worden en welke
effectgroepen beoordeeld worden. Indien effectgroepen wel besproken maar niet
beoordeeld worden, wordt toegevoegd aan welke discipline de gegevens doorgegeven
worden.
Alle criteria worden gewaardeerd ten overstaan van de referentiesituatie. In de
waardering van negatieve en positieve effecten wordt een schaal gehanteerd van -3 tot
+3, waarbij een -3 toegekend wordt als een grenswaarde wordt overschreden.
 -3: heel significant negatief effect
 -2: matig significant negatief effect
 -1: weinig significant negatief effect
 0: geen verandering
 +1: weinig significant positief effect
 +2: matig significant positief effect
 +3: heel significant positief effect
Wanneer er voor een onderdeel van het plan verschillende effecten optreden, kan de
waardering van deze effecten niet worden opgeteld. De effecten met een waardering
van +3 of -3 worden als maatgevend beschouwd. Het toekennen van de waardering met
punten gaat gepaard met een grote mate van vereenvoudiging, waardoor de scores
enkel mogen worden bekeken samen met de beschrijving van de effecten.
Met betrekking tot de discipline Mobiliteit worden In het MER volgende situaties
doorgerekend met het mobiliteitsmodel:
 Referentiesituatie= Gewijzigde situatie
 Het gepland initiatief = Gewijzigde situatie + plan
 Ontwikkelingen= Gewijzigde situatie + plan + ontwikkelingsscenario’s
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Het mobiliteitsmodel houdt rekening met de autonome ontwikkeling. Het betreft de
toestand gebaseerd op het BAU-2020 scenario10 van de Vlaamse verkeersmodellen
waar is uitgegaan van de groeicijfers van het federaal planbureau. Voor Halle zijn
daarnaast ook de ruimtelijke invullingen verondersteld overeenkomstig de huidige
bestemmings-plannen. Dit geeft onder andere een hogere toename van het aantal
inwoners in de gemeente dan begroot volgens het planbureau als gevolg van de
ontwikkeling van de diverse (reeds voor wonen bestemde) binnengebieden zoals
voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan..
De resultaten van het mobiliteitsmodel worden doorgegeven aan de discipline Geluid en
de discipline Lucht (zie verder bij de respectievelijke disciplines). Ook in deze disciplines
wordt rekening gehouden met de autonome ontwikkeling.

9.5

Ontwikkelingsscenario’s
Onderstaand is een overzicht gegeven van de ontwikkelingsscenario’s die meegenomen
zullen worden in dit MER. De ontwikkelingsscenario’s betreffen gevolgen uit het
actieprogramma voor het kleinstedelijk gebied. Ontwikkelingsscenario’s zijn
beleidsvoornemens maar die nog niet concreet uitgewerkt zijn (meestal zijn daar nog
geen vergunningen voor aanwezig, in sommige gevallen is ook de tijdshorizont nog niet
bekend). Bij ontwikkelingsscenario’s bestaat eveneens de mogelijkheid dat de
voorliggende beleidsvoornemens nog wijzigen of dat een deel van het programma nog
wijzigt. Ze kunnen daarom niet meegenomen worden in de referentiesituatie. De
projecten/plannen die meegenomen zijn in de ‘referentiesituatie = gewijzigde situatie’
zijn wel vaststaand. Uitzondering hierop zijn de uitbreiding van het ziekenhuis zoals
voorzien in het RUP Grote Weide en de uitbreiding van de kantorenzone zoals voorzien
in het RUP Wilgenveld. Op het moment van de analyses ten behoeve van het eerste
MER (2011-2012) waren deze plannen nog niet goedgekeurd. Ondertussen zijn ze wel
goedgekeurd, maar is het onderzoek (o.a. de verkeersmodellering) gevoerd met beide
RUP’s in het ontwikkelingsscenario.
Per discipline zal nagekeken worden of het plan (en zijn effecten) een invloed heeft op
de ontwikkelingsscenario’s. Er wordt nagekeken of de ontwikkelingsscenario’s nog
kunnen gerealiseerd worden nadat het plan uitgevoerd is. Tevens wordt nagegaan of
het al dan niet realiseren van de ontwikkelingsscenario’s impact heeft op de
effectbeschrijving en –beoordeling van het plan.

10

BAU = business as usual (met andere woorden een scenario waarin er wordt vanuit
gegaan dat geen beleidsmaatregelen worden genomen om de groei van het autoverkeer af
te remmen).
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Tabel 9.2: Overzicht onderdelen ontwikkelingsscenario en relevantie voor het MER
visie-element

relevantie MER

afbakeningslijn

Alle stedelijke ontwikkelingen moeten binnen de afbakeningslijn
liggen.
Dit gebeurt in belangrijke mate door uitwerking van het
gemeentelijk

beleid.

De

verdichtingsmogelijkheden

inzake

wonen binnen de afbakeningslijn worden bijvoorbeeld reeds in
belangrijke mate begroot in de referentiesituatie. Vooruitlopend
op de afbakening van het stedelijk gebied gaat het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan immers uit van een prioritaire ontwikkeling van binnengebieden die in het stedleijk gebied zijn
gelegen. Daarnaast worden veelal ook hogere dichtheden in
deze binnengebieden gehanteerd.
De effecten van de verdichting van het bestaand weefsel
(vervangbouw) kunnen niet worden begroot. Mogelijk is het
uiteindelijk effect een wijziging van verkeersintensiteiten in het
stedelijk gebied, een afname daarbuiten en een wijziging van de
globale modal split.
verbeteren recreatief medegebruik, waterberging en

Recreatieve route door Zennevallei

ecologische verbindingsfunctie Zennevallei
verbeteren landschappelijke kwaliteit, recreatief

Omgeving Groebegracht als gebied met (meer) recreatief

medegebruik, waterberging en ecologische functie

medegebruik

omgeving Groebegracht
voet- en fietsersbrug station – binnenstad

potentieel (kleine) impact op modal shift in heel het stedelijk
gebied, wijziging ontsluiting deelgebied stedelijke toegangspoort
Landingsbaan

fietsverbinding station – Dassenveld

verbeterde ontsluiting plangebied Economische pool A8 voor

(nog geen tracé vastgelegd)

fietsers
wijziging fietsersintensiteiten op het netwerk
wijziging

potentieel

aantal

verkeersveiligheidsconflicten

in

deelgebied Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6
verbeterde noordeljike ontsluiting

wijzigingen in verkeersintensiteiten op het netwerk

strategisch project oostelijke ontsluiting

wijzigingen in verkeersintensiteiten op het netwerk

(wijzigingen (rol) bestaande wegen in het netwerk nog

wijzigingen ontsluiting deelgebied stedelijke toegangspoort

niet vastgelegd)

Landingsbaan

woonontwikkelingen ten oosten van SK Halle

wijzigingen verkeersgeneratie in het stedelijk gebied

(ingesloten deel woonreservegebied)
woonontwikkelingen tussen bebouwing en

wijzigingen verkeersgeneratie in het stedelijk gebied

sportterreinen Stroppen
(ingesloten deel woonreservegebied)
woonontwikkeling Windmoleken

wijzigingen verkeersgeneratie in het stedelijk gebied

(rest woonuitbreidingsgebied)
woonontwikkelingen Cité Lembeek

wijzigingen verkeersgeneratie in het stedelijk gebied

(ingesloten deel woonreservegebied)

wijzigingen omgeving deelgebied Vallei Stasbeek

uitbreiding Wilgenveld

wijzigingen verkeersgeneratie in het stedelijk gebied

(gemeentelijk RUP Wilgenveld, dep. 12/01/2012)

wijzigingen

omgeving

aansluitend

aan

plangebieden

Economische pool A8 en Groebegracht
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boulevardvorming Demaeghtlaan

wijzigingen verkeersgeneratie in het stedelijk gebied
wijzigingen doorstroming op Demaeghtlaan (wijzigingen in
verkeersintensiteiten op het netwerk)

stadsontwikkelingsproject Possozplein – Slingerweg

wijzigingen verkeersgeneratie in het stedelijk gebied

uitbreiding ziekenhuis

wijzigingen verkeersgeneratie in het stedelijk gebied

(gemeentelijk RUP Grote Weide, dep. 26 april 2012)

wijzigingen omgeving in plangebieden Groebegracht

brug over het kanaal

wijzigingen doorstroming op Demaeghtlaan (wijzigingen in
verkeersintensiteiten op het netwerk)
wijziging ruimtebeslag eilandje

9.5.1

Brug over het kanaal
In het kader van het streefbeeld voor het kanaal Brussel-Charleroi vak Halle, het
afbakeningsproces Halle, project A8 en mobiliteitsplanning stad Halle werd een in
opdracht van stad Halle, Provincie Vlaams-Brabant, en diensten van de Vlaamse
Overheid in casu: Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap Wegen en Verkeer, het
Vlaams Verkeerscentrum en het departement Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
een modellering van mobiliteitsscenario’s opgemaakt. , . Deze modelleringen moeten
als basis dienen om keuzes te kunnen maken in het al dan niet voorzien en het tracé
van een nieuwe vaste brug tussen de stationsomgeving en de overzijde van het kanaal,
en kunnen als basis worden gebruikt voor het te voeren mobiliteitsbeleid in en om de
binnenstad. Hieronder valt ook de afweging en keuze hoe verkeer vanuit Landingsbaan
tot in/aan de stationsomgeving en de stadskern wordt geleid (bv. nieuwe wegverbinding
naar Landingsbaan, nieuwe randparking aan Landingsbaan,…).
Deze studie werd afgerond in 2013. Dit diende mee als ondersteuning voor de keuze
door Waterwegen en Zeekanaal voor een tracé van een vaste brug over het kanaal. De
resultaten van de studie en de keuze van aan tracé voor een brug over het kanaal
betreffen een ingreep op lokaal niveau. De huidige Bospoortbrug aan het station zal in
de toekomst een beweegbare brug worden voorbehouden voor voetgangers en fietsers.
Voor het doorgaand verkeer zal een lokaal alternatief ontwikkeld worden: de Zuidbrug.
De keuze voor een tracé werd bestudeerd in de studie geleid door MOW. Dit leidde tot
de keuze voor variant C (varianten A, B en C).
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Illustratie 9.1: Schets van mogelijke Zuidbrug1

9.5.2

Streefbeeldstudie verdieping en verbreding Kanaal naar Charleroi
Het Kanaal naar Charleroi is gecategoriseerd als vaarweg E04 in het Europees
hoofdvaarwegen-netwerkonderdeel van het Trans Europees Netwerk (TEN) van
hoofdinfrastructuren en is een klasse IV vaarweg. Het huidige gabariet van het Kanaal
naar Charleroi voldoet echter niet aan de nautische normen van een klasse IV-kanaal.
In de Raad van Bestuur van de toenmalige N.V. Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen, thans Waterwegen en Zeekanaal NV, van 10 mei 2000
werden de beginselen van het moderniseringsplan van het Kanaal Brussel – Charleroi
goedgekeurd. Dit houdt o.a. in het verdiepen van de bodem van het pand Lembeek
– Halle met het aanpassen of vernieuwen van de sluizen te Halle en Lembeek.
De studie streefbeeld verdieping en verbreding van het kanaal geleid door het
departement Waterwegen en Zeekanaal diende de te nemen opties en werken uit te
tekenen. Dit leidde in het voorjaar 2014 tot een beslissing van het college van de stad
Halle en Waterwegen en Zeekanaal over de te uit te voeren werken en kunstingrepen.
Eén onderdeel van deze kunstingrepen is de realisatie van een vaste nieuwe ‘Zuidbrug’
en een beweegbare Bospoortbrug (ter vervanging van de vaste Bospoortbrug). In de
studie streefbeeld verbreding en verdieping kanaal werden voor het tracé van een vaste
nieuwe Zuidbrug 3 varianten naar voor geschoven. Om een goede keuze te maken
tussen deze 3 varianten werd een mobiliteitsstudie uitgevoerd onder leiding van MOW
en een technische studie onder leiding van W&Z.
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Illustratie 9.2: 3 varianten voor een Zuidbrug1

9.5.3

Onderzoek naar herprofilering Zenne

9.6

Het studiebureau OMGEVING werkt in samenwerking met SBE in opdracht van de
VMM een studie uit waarin verschillende tracés voor de Zenne en de inpassing van de
nieuwe Zennekoker ruimtelijk en technisch worden onderzocht. Hierbij worden drie
verschillende alternatieve tracés uitgewerkt.
Het studiegebied omvat de loop van de
Zenne aan Slingerweg, de Zennekoker onder
het kanaal en een stuk van de Zenne aan het
Nederhemproject. Het betreft een ingreep op
lokaal niveau.
In
het
kader
van
het
stadsvernieuwingsproject
‘PossozpleinSlingerweg’ is dat onderzoek mee verwerkt in
een breder ruimtelijk project voor de
opwaardering van deze stedelijke omgeving. Er wordt in deze studie gekozen voor een
variant waarbij de Zenne opnieuw wordt open gelegd in een nieuw stadspark. De studie
loopt af in het voorjaar 2015.
Milderende maatregelen
Per discipline worden bij negatieve effecten milderende maatregelen voorgesteld. Hierbij
wordt een onderscheid gemaakt tussen de milderende maatregelen die opgenomen
worden in de stedenbouwkundige voorschriften en deze die in een latere fase dienen
opgevolgd te worden. Tevens wordt een onderscheid gemaakt tussen dwingende
milderende maatregelen en informatieve milderende maatregelen.

9.7

Leemten in kennis
Per discipline zullen in het MER aangegeven worden wanneer er leemten in kennis zijn.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen leemten met betrekking tot het plan en
leemten met betrekking tot de inventarisatie, aangaande methode en inzicht.
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Er wordt aangegeven hoe met deze leemten zal omgegaan worden en wat de gevolgen
zijn voor de besluitvorming. Uit de leemten in kennis zullen voorstellen naar postmonitoring geformuleerd worden.
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10

DISCIPLINE MENS - MOBILITEIT

10.1

Figuren
Figuur 10.1: Mobiliteitsstructuur in en om Halle
Figuur 10.2: Fietsroutes en fietsnetwerken in en om Halle
Figuur 10.3: Openbaar busvervoer in en om Halle
Figuur 10.4: Typering van de wegen voor gemotoriseerd verkeer Figuur 10.5 a, b, c, d,
e, f: Toedeling van het gemotoriseerd verkeer aan het netwerk

10.2

Afbakening van het studiegebied
De impact van het plan inzake mobiliteit heeft te maken met de wijziging en de
ontwikkeling van nieuwe verkeersstromen. Inzake de mobiliteitseffecten bevat het
studiegebied zowel de verschillende mobiliteit genererende polen als de verkeersinfrastructuur. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende vervoersmodi.
Omwille van de spreiding van de verschillende plangebieden over het kleinstedelijk
gebied komt het studiegebied voor deze discipline overeen met het volledig voorstel van
afbakening van kleinstedelijk gebied aangevuld met:
 de knooppunten naar R0 en de verbinding naar Brussel
 een zuidelijke uitbreiding langs de Chaussée d’Enghien
 de A8 ter hoogte van plangebied Hondzocht en de Rue de Bruxelles ter hoogte van
plangebied Stasbeek - N6.
In functie van de modellering van het auto- en vrachtverkeer is een ruimer netwerk in
ogenschouw genomen. In het oosten is Alsembergsesteenweg een grens. In het westen
zijn dit Pepingensesteenweg - Eikstraat - Hondzochtstraat. In het noorden is het op- en
afrittencomplex 18 langs R0 te Ruisbroek een referentie. In het zuiden is dit het op- en
afrittencomplex 22 waar R0 verknoopt met Tubekesteenweg.
Op het vlak van mobiliteit zijn de impact op de ruimtegebruiksfuncties en de
hinderaspecten van belang. Omwille van de mobiliteitseffecten van het plan zijn de
verkeersattractie, de gevoeligheid inzake verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid en
de mogelijke interferentie met de verschillende planelementen bepalend.

10.3

Beschrijving van de referentiesituatie
De beschrijving van de referentiesituatie is uitgewerkt volgens het STOP-principe.

10.3.1

Verkeersstructuur van het studiegebied op macroniveau
Met haar verstedelijking vormt de Zennevallei een gebied waar een veelheid van
verkeersbewegingen wordt gegenereerd. Figuur 10.1. geeft de mobiliteitsstructuur in en
om Halle weer.
Voor het voetgangersnetwerk zijn op schaal van het kleinstedelijk gebied
Alsembergsesteenweg, N203a (A8 ter hoogte van Sint-Rochus), Demaeghtlaan en het
bundel kanaal en spoor moeilijk te overbruggen barrières en hindernissen.
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Figuur 10.2. beschrijft het fietsnetwerk in en om Halle. De kanaaldijk, in de gemeente
Halle ten oosten van het kanaal, is aangeduid als functionele fietsroute doorheen de
verstedelijkte Zennevallei. Deze as maakt deel uit van het radiaal netwerk van wegen
vanuit Halle met de centrale ring gevormd door A. Demaeghtlaan, R. Deboecklaan,
Suikerkaai, Stationsplein als basis. In het noorden is deze ringweg niet gesloten.
Doorheen het centrum zorgt Basiliekstraat - Maandagmarkt - Ninoofsesteenweg voor
een dwarsverbinding. De andere radiale assen buiten de kanaaldijk zijn:
 N6 (Bergensesteenweg)
 N7 (Edingsesteenweg)
 Wilgenveld - Beertsestraat
 N28 (Ninoofsesteenweg)
 C. Verhavertstraat met opsplitsing naar Lenniksesteenweg en
Gaasbeeksesteenweg
 N6 (Brusselsesteenweg)
 Vandenpeereboomstraat - Octave de Kerchove d’Exaerdestraat
 N28 (Nijvelsesteenweg).
Ten noorden zorgt Alsembergsesteenweg voor een oostelijke verbinding dwars op het
kanaal. Ten zuiden vormt Hogemierstraat - Pajottenlandstraat - Grimmingenstraat een
functionele fietsverbinding tussen Edingsesteenweg en Ninoofsesteenweg. Langs
Edingsesteenweg is er verder naar het zuidwesten de functionele fietsverbinding langs
Hondzochtsesteenweg - Bellingenstraat.
Het recreatief fietsroutenetwerk vult dit geheel aan en beschrijft een bijkomende ring
rond Halle. Deze ring wordt doorsneden door een route langs het kanaal. Het recreatief
fietsroutenetwerk komt in belangrijke mate overeen met het fietsknooppuntennetwerk.
Het verschil is dat in het fietsknooppuntennetwerk ter hoogte van Nederhem (knooppunt
65) een verbinding loopt via K. Nerinckxlaan naar knooppunt 64. Oostwaarts wordt van
daaruit langs Nachtegaalstraat en Drasop een verbinding gelegd naar het gebied ten
oosten van R0. Noordwaarts is er een verbinding naar knooppunt 66 aan de brug over
het kanaal te Alsembergsesteenweg via Dorpslaan, Kerkstraat, een lus doorheen
Kluisbos en via Biezenput parallel met het spoor naar Pallieterweidestraat.
Het spoor wordt niet gebruikt voor goederentransport, wel voor personenvervoer. Het
station Halle is een interregionaal knooppunt van openbaar vervoer gelegen op
loopafstand (± 10 min) van het centrum met verschillende trein- en busverbindingen. De
belangrijkste spoorlijn 96 (Brussel/Bergen) loopt parallel aan R0 doorheen de
verstedelijkte Zennevallei en verbindt Halle aan een hoge frequentie (6 treinen/uur) met
Brussel waarvan 3 treinen doorrijden tot de luchthaven van Zaventem. Overige
spoorlijnen zijn spoorlijn 94 die Halle verbindt met Moeskroen (zonder overstappen: 1
trein/uur) en lijn 26 met een verbinding naar Mechelen (zonder overstappen: 2
treinen/uur). Aan het station zijn 7 busperrons gelegen met verbindingsmogelijkheden
met het busvervoer.
De stations van Lembeek en Buizingen zijn stopplaatsen op treinlijn 96a (2 treinen per
uur richting Brussel-Leuven, 2 richting ‘s Gravenbrakel) en het station van Huizingen net buiten het grondgebied van Halle – ligt op treinlijn 26 (3 treinen per uur richting
Vilvoorde-Mechelen, 2 per uur tot Halle en 1 per uur tot Geraardsbergen).
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Het busvervoer verbindt Halle op regionale en lokale niveau zoals weergegeven op de
figuur 10.3. In totaal bestaat het busnetwerk uit zo’n 12 buslijnen, een aantal zijtakken
en een weekendnetwerk van belbussen. Vanuit het station van Halle worden, via de
corridor langs Suikerkaai - A. Demaeghtlaan, de verschillende buslijnen verdeeld naar
de verschillende steenwegen om het ommeland ten westen van het kanaal BrusselCharleroi te bereiken. Het betreft de steenwegen Bergensesteenweg, Edingsesteenweg,
Ninoofsestenweg, Leniksesteenweg en Brusselsesteenweg. Ook voor het ziekenhuis
zijn bijkomende trajecten voorzien. Om de corridor te bereiken wordt de brug over het
kanaal ter hoogte van de Sint-Rochusstraat gebruikt. Ten oosten van het kanaal gebeurt
de verbinding naar de Alsembergsesteenweg vanuit het station via de Felix
Roggemanskaai en de Vandenpeereboomstraat - Octave de Kerckhove
d’Exaerdestraat. Daarnaast is er ook een lus naar de omgeving van Kluisbos. Ook over
de Nijvelsesteenweg is er een verbinding.
De bediening met het openbaar busvervoer voldoet hiermee aan de vereisten van de
basismobiliteit. De buslijnen van De Lijn en TEC verzorgen een goede ontsluiting van
het hinterland naar het station, Demaeghtlaan en het ziekenhuis. De binnenstad ligt op
wandelafstand van de haltes. Vanuit noordwestelijke richting (omgeving Lennik,
Breedhout en het noordoosten van Don Boscowijk) is de bediening in het weekend
beperkt.
Het netwerk is aangevuld met extra bedieningslijnen op schooluren, marktbussen en de
belbus Leerbeek - Herfelingen - Pepingen – Halle.
Wat betreft het waterwegennet loopt het kanaal Brussel - Charleroi centraal doorheen
de verstedelijkte Zennevallei. Het kanaal is gecategoriseerd voor schepen tot 1.350 ton.
Containervaart is slechts in beperkte mate mogelijk omwille van de capaciteit van de
sluizen en doorvaarthoogte van de bruggen, vooral ter hoogte van de doortocht in Halle.
Het kanaal wordt door een tweetal bedrijven in Halle gebruikt voor binnenvaarttransport.
De hoofdstructuur van het wegennet bestaat uit ring rond Brussel (R0) met aansluiting
van de A8/E429, de A7/E19 en de N203a tussen de A8 en de R0. De R0 - met
aansluiting van de A8 en de E19 - is de belangrijkste as voor heel de verstedelijkte
Zennevallei ten zuiden van Brussel. De aansluiting van de verstedelijkte Zennevallei op
de R0 gebeurt via een kamstructuur van dwarse wegen. Binnen de verstedelijkte
Zennevallei vervult de Bergensesteenweg - Brusselsesteenweg (N6) een belangrijke
verzamelende rol.
Halle is ontsloten naar het internationale autowegennet de R0 en de A8 via:
 de Alsembergsesteenweg
 de N203 (slechts een ‘halve’ aansluiting, enkel voor verkeer vanuit Brussel naar
Halle en vanuit Halle richting Doornik)
 de N28 (Nijvelsesteenweg)
 de N6 (Bergensesteenweg) (slechts driekwart aansluiting, geen op-/afrit vanuit en
naar Doornik)
 de N7 (Edingensesteenweg)
Het nagenoeg radiale netwerk van volgende wegen vormt het autoverkeersysteem op
niveau van de stad Halle en haar directe ommeland:
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de N6 (Brusselsesteenweg)
de N6 (Auguste Demaeghtlaan)
de N28 (Ninoofsesteenweg)
de N7 (Edingensesteenweg)
de N6 (Bergensesteenweg)
de N28 (Nijvelsesteenweg)
de Alsembergsesteenweg

Aanvullend zijn binnen het stedelijk gebied verder van belang:
 de Lenniksesteenweg – Cypriaan Verhavertstraat
 de Vandenpeereboomstraat – Octave de Kerchove d’Exaerdestraat
10.3.2

Verkeersintensiteit op macroniveau in de referentiesituatie
De verdeling van het autoverkeer over het wegennetwerk in de referentiesituatie is
gemodelleerd in het multimodaal verkeersmodel Vlaams-Brabant door het Vlaams
Verkeerscentrum. Voor de doorrekening is het netwerk nagekeken en verfijnd, zijn een
aantal zones opgesplitst om een meer realistische toedeling mogelijk te maken en is het
model geherkalibreerd met recente tellingen.
Bij de modellering van de referentiesituatie zijn auto- en vrachtverkeer gescheiden
door¬gerekend en werden de verplaatsingsmatrices gehanteerd uit het multimodaal
model van Vlaams-Brabant. De referentiesituatie is gebaseerd op het BAU-2020
scenario van de Vlaamse verkeersmodellen. In dit BAU-scenario zitten onder andere
bevolkings- en tewerkstellingscijfers gebaseerd op de (trend)prognoses van het federaal
planbureau alsook een groot aantal individuele projecten om ook groeipolen mee te
nemen in de modellering.
Voor de beschrijving van de referentiesituatie in dit plan-MER zijn voor Halle daarnaast
ook de ruimtelijke invullingen verondersteld overeenkomstig het huidig
bestemmingsplan. Er zijn geen infrastructurele maatregelen verondersteld.
De invullingen betreffen vooral woonfuncties. Daarnaast wordt ook de realisatie van een
aantal bedrijventerreinen (zoals bijvoorbeeld Lembeek Noord) verondersteld (zie
volgende tabel).
Tabel 10.1: Verkeersgenererend 11 karakter van de ontwikkelingen in de referentiesituatie
gebied

aard ontwikkeling

verkeersgenererend karakter
(mvt/dag)
huidige

gewijzigde

situatie

referentiesituatie

0

255

geplande ontwikkelingen buiten de plangebieden
WR1 (binnengebieden De Vlemincklaan)

woonontwikkeling cfr. GRS

W2 (binnengebied Jan Boonlaan)

woonontwikkeling cfr. GRS

0

42

W3 + W4 (binnengebied Prins van Luiklaan)

woonontwikkeling cfr. GRS

0

114

W6 (binnengebied Duivelserf)

woonontwikkeling cfr. GRS

0

45

11

Verkeersgenererend vermogen = verkeersattractie (in) + verkeersproductie (uit).
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W8 (binnengebied Frans Loriesstraat)

woonontwikkeling cfr. GRS

0

57

W11 (binnengebied Sum Buizingen)

woonontwikkeling cfr. GRS

0

27

W12 (binnengebied Groenstraat)

woonontwikkeling cfr. GRS

0

17

W13 (binnengebied Emiel Derooverlaan)

woonontwikkeling cfr. GRS

0

40

W14 (binnengebied Louis Goddeaustraat)

woonontwikkeling cfr. GRS

0

229

W15 (binnengebieden Paul Turckinstraat)

woonontwikkeling cfr. GRS

0

65

WU4 + W16 (binnengebied Schoolgatweg)

woonontwikkeling cfr. GRS

0

184

W25 (binnengebied J.Jacqminstraat tegenover Astridlaan)

woonontwikkeling cfr. GRS

0

32

WLK4 (binnengebied Molenstraat)

woonontwikkeling cfr. GRS

0

27

WP1 (binnengebied Kornijkveld)

woonontwikkeling cfr. GRS

0

27

BPA 't Parkske

woonontwikkeling cfr. GRS

0

16.710

BPA Nederhem

woonontwikkeling cfr. GRS

0

745

+ detailhandel (BPA)
BPA Parklaan-Zenne-Vondel (Arkenvest)

woonontwikkeling cfr. GRS

0

238

BPA PCB - VandenPeereboomstraat

woonontwikkeling cfr. GRS

0

191

RUP E. Ysayalaan - F. Chopinlaan

woonontwikkeling cfr. GRS

0

82

diverse ontwikkelingen in stedelijk gebied

woonontwikkeling cfr. GRS

0

999

BPA (wonen + containerpark

0

137

BPA (brandweerkazerne)

0

onbekend

recreatie cfr. gewestplan

0

(evenement)

Stroppen (noordelijk deel, plangebied 02)

woonreserve cfr. gewestplan

0

653

Groebegracht (WR2, WR3 en WR4 cfr. GRS of ook

woonreserve cfr. gewestplan

0

1.925

(onbebouwde percelen langs de weg of in verkaveling)
BPA Stroppen

en stadsmagazijnen)
BPA Roggemanskaai geplande ontwikkelingen binnen de plangebieden
Biezeput (plangebied 01)

plangebieden 03, 04 en 05 + gebied grote weide 12)
Bergensesteenweg Noord (plangebied 07)

bedrijvigheid cfr. gewestplan

0

386

Landingsbaan (plangebied 15)

wonen en kantoren zonder

0

831

Bedrijventerrein Lembeek Noord (plangebied )

invulling met bedrijvigheid

3.526

5.289

0

68

baliefunctie cfr. BPA
cfr. bestaand BPA
Stasbeek - N6 (plangebied18)

ontwikkelen woonreserve
cfr. gewestplan

Vergelijking van deze gewijzigde referentiesituatie met de huidige situatie (als
basisscenario gemodelleerd in functie van het onderzoek naar de omvorming van
N203a tot volwaardige hoofdweg) toont dat de centrumfunctie van het stedelijk gebied
aan belang toeneemt. De gemodelleerde ontwikkelingen in de (gewijzigde)
referentiesituatie kaderen in een beslist stedelijk beleid dat ervoor moet zorgen dat de
bevolking in Halle sterker zal toenemen dan door het federaal planburau begroot en dat
ervoor moet zorgen dat elders (vb. verder van Brussel als centrum van de regionale
woonmarkt) minder woningen ontwikkeld worden. Ook het verkeer in de omgeving van
Halle zal hierdoor sterker toenemen. Voor wat betreft de verkeersstromen zorgen deze
12

Het gebied grote weide is na de richtlijnen en aanvang van het onderzoek herbestemd
voor de uitbreiding van het ziekenhuis.
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ruimtelijke ontwikkelingen er vooral voor dat tijdens de ochtendspits bijkomend uitgaand
verkeer (weg van Halle) kan worden verwacht en tijdens de avondspits het inkomend
verkeer toeneemt. In de ochtendspits wordt bijvoorbeeld een toename van ca. 500 pae
verwacht in beide richtingen op Brusselsesteenweg en van 460 pae in zuidelijke richting
op R0. Het verkeer op R0 richting Brussel daalt ten zuiden van het knooppunt met A8.
Ook op A8 wordt een afname van het verkeer verwacht, zowel richting Halle als Brussel.
De figuren van de (gewijzigde) referentiesituatie (figuur 10.5a en 10.5b) tonen erg druk
verkeer op R0 en A8 (N203a). Ook N6 - N7 ten noorden van knooppunt 22
(Edingensesteenweg, A. De Maeghtlaan, Brusselsesteenweg) kent hoge
verkeersintensiteiten. De toestand is sterk verzadigd en er zijn files.
-

Op R0 tussen Halle en Huizingen wordt tijdens de ochtend net geen 6.000
pae/u/richting gemodelleerd, tijdens de avondspits zijn dit in de andere richting
6.600 pae/u/richting. Deze intensiteiten leiden vrijwel zeker tot congestie.
Op A8 (N203a) tussen worden intensiteiten rond 2.000 pae/u/richting genoteerd.
Ook hier wordt het verzadigingspunt benaderd, zeker tussen knooppunt N7 en
knooppunt R0.
Op N6 - N7 worden intensiteiten genoteerd tussen 1.200 en 2.000 pae. Vooral langs
de A. De Maeghtlaan, een stedelijke hoofdstraat, leidt dit vrijwel zeker tot congestie
en wordt de leefbaarheidsindex overschreden.

-

-

Het toekomstig verkeer volgens de ontwikkelingsscenario’s blijft relatief beperkt. Het
verkeer dat door deze scenario’s wordt gerealiseerd is vooral te wijten aan bedrijvigheid.
Dit betekent een toename van het inkomend verkeer tijdens de ochtendspits en van
uitgaand verkeer tijdens de avondspits. Het resulteert ook in een mogelijke beperking
van de verkeersbewegingen in en uit Halle (meer mensen wonen en werken in Halle) en
in een lagere pendelafstand (met mogelijke wijzigingen in de modal split).
Tabel 10.2: Verkeersgenererend 13 karakter van de ontwikkelingscenario’s
Ontwikkelingsscenario’s met verkeersgenererend karakter
gebied

aard ontwikkeling

verkeersgenererend
karakter (mvt/dag)

Stroppen

(ingesloten

woonreserve)

J.

van open ruimte naar wonen

242

van open ruimte naar wonen

62

Windmoleken (ingesloten woonreserve)

van open ruimte naar wonen

348

Cité Lembeek (ingesloten woonreserve)

van open ruimte naar wonen

466

bijkomende kantoren

6.394

Jacqminstraat tegenover Jan Boonlaan)
ten oosten van SK Halle
(ingesloten woongebied met landelijk karakter)

Wilgenveld - uitbreiding

(van 19.571 naar 25.965 mvt/etm
Possoz-Slingerveld

stadsontwikkelingsproject: wonen

Uitbreiding ziekenhuis
Bestaand terrein Dassenveld-

13

531

uitbreiding ziekenhuis

1.683

bijkomende fietsverbinding

(effect ongekend)

Verkeersgenererend vermogen = verkeersattractie (in) + verkeersproductie (uit).
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10.4

Methodologie effectvoorspelling en –beoordeling
In het milieueffectenonderzoek voor het stedelijk gebied beleid Halle staat wat betreft de
(deel)discipline mobiliteit het STOP-principe voorop. Dit principe gaat er van uit dat het
te voet gaan (stappen), met de fiets (trappen) en gebruik van het openbaar vervoer
moet worden gestimuleerd ten opzichte van het (private) wegverkeer. Dit principe is ook
in de visie voor het stedelijk gebied Halle als een belangrijk principe benadrukt. Het
STOP-principe wordt daarom doorvertaald in de afwegingskaders voor de beoordeling
van de planvoorstellen.
De effectvoorspelling en –beoordeling gebeurt op twee niveaus:
 op het niveau van het stedelijk gebied (het geheel van de voorgestelde plannen)
 op het niveau van de individuele plangebieden.
De methodiek verschilt al naargelang het niveau.

10.4.1

Wijzigingen in verkeersafwikkeling op niveau van het stedelijk gebied
In eerste instantie wordt effect van alle planvoorstellen in het stedelijk gebied samen
onderzocht. Dit biedt inzicht in de wijzigingen in verkeersintensiteiten en verschuivingen
in het gebruik van het netwerk ten gevolge van het stedelijk gebied beleid. Dit
onderzoek levert ook een basis om de effectvoorspelling en -beoordeling op het niveau
van de verschillende plangebieden te kunnen doen.
Er worden drie situaties onderzocht:
 de referentiesituatie, waarin naast de in dit MER in algemene zin beschreven
ontwikkelingen binnen de referentiesituatie, ook een autonome groei van het verkeer
zal worden ingecalculeerd
 een toekomstsituatie waarin alle plangebieden bijkomend in het model worden
ingebracht
 een toekomstsituatie waarin naast alle plangebieden ook het geheel van de
ontwikkelingsscenario’s wordt opgenomen.
Hierbij moeten twee nuances worden gemaakt:


Ten eerste met betrekking tot het project ‘opwaardering A8 tot hoofdweg’. Dit project
is in dit MER deels beschouwd als plangebied (deel ‘nieuwe zuidelijke ontsluiting’)
en deels vervat in ontwikkelingsscenario’s (de onderdelen ‘aanpassen knoop R0 –
A8’, ‘intunneling N203a’ en ‘nieuwe verbinding N6 – Hondzocht’). Vanuit het oogpunt
van de opwaardering van A8 tot hoofdweg kunnen deze delen verkeerskundig niet
los van elkaar worden gezien. Daarom wordt het volledige project, zoals het op dat
moment zal zijn uitgewerkt, opgenomen in de toekomstsituatie met de plangebieden
(dus ook de delen die eigenlijk als ontwikkelingsscenario worden beschouwd).



Ten tweede is er een strategisch onderzoeks- en overlegproces vooropgesteld over
de te verbeteren oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied. Het
toekomstscenario houdt een volwaardige aansluiting van Nijvelsesteenweg op (de
opgewaardeerde) A8 in, behoud van de ‘halve’ aansluitingen van Landingsbaan op
A8 en de mogelijkheid om de andere richtingen vanuit/naar Landingsbaan aan te
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doen door een keerbeweging ter hoogte van de rotonde aan Nijvelsesteenweg te
maken.

De modellering gebeurde door het verkeerscentrum Vlaanderen (MOW). Voor deze
modellering zijn de gegevens van de verschillende projecten aangereikt. Het betreft
 voor de referentiesituatie: projecten in Halle die leiden tot een wijziging van de
huidige situatie tot de gehanteerde referentiesituatie als aanvulling bij de BAU2020 in de andere steden en gemeenten in het provinciaal model VlaamsBrabant
 voor de geplande situatie: de ruimtelijke en infrastructurele invullingen die leiden
tot de geplande situatie, aangevuld met de variant zonder aansluiting van N6
met Hondzocht
 voor het ontwikkelingsscenario: een aantal bijkomende ruimtelijke en
infrastructurele invullingen zoals de invulling van een aantal woonreservegebieden of de noordelijke verbinding.
Om deze projecten in kaart te brengen worden volgende kengetallen gehanteerd:
 voor wonen:
Het aantal inwoners resulterend uit het aantal geraamde woningen en een
gemiddelde inwonersdichtheid van 2,32 inwoners per gezin (verwachte
gezinscoëfficiënt voor 2020). Het aantal woningen is algemeen geraamd aan
een dichtheid van 25 woningen per hectare, tenzij anders opgegeven in het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
 voor bedrijven:
Het gegenereerd aantal motorvoertuigen per gemiddelde werkdag, uitgaande
van de oppervlakte van het bedrijventerrein en gebruikmakend van de rekentool
CROW.
 voor kleinhandel:
Het gegenereerd aantal motorvoertuigen per gemiddelde werkdag, uitgaande
van de brutovloeroppervlakte van de handelsvoorzieningen en gebruikmakend
van de rekentool CROW.
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Voor een aantal projecten die als ontwikkelingsscenario zijn beschreven zoals de
ontwikkeling van het ziekenhuis en van Wilgenveld wordt gebruik gemaakt van de
resultaten van de betreffende milieueffectenrapportage.
De beoordeling gebeurt aan de hand van absolute resultaten voor het toekomstscenario
en verschillenplots van de situatie in het toekomstscenario ten opzichte van de situatie
in de referentiesituatie. Hierbij wordt de capaciteit van de wegen in de betreffende
situatie in rekening gebracht. Deze capaciteit van de wegen hangt af van de aard van de
inrichting en het doel waarvoor deze capaciteit wordt gemeten. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen de theoretische capaciteit, opgesteld in functie van
doorstroming van wegverkeer en de capaciteit in functie van leefbaarheid. Volgende
verschillende kencijfers worden gehanteerd.
Tabel 10.3: Capaciteit in functie van de leefbaarheid en theoretische capaciteit per type-weg
Wegtype

Inrichting

Capaciteit i.f.v.

Theoretische

leefbaarheid

capaciteit

(PAE/u/richting)

(PAE/u/richting

Autosnelweg

2x3, geen kruispunten

6.300

6.300

(RSV - hoofdweg)

2x2, geen kruispunten

4.200

4.200

op- en afritten (per rijstrook)

1.900

1.900

hoofdweg

2x2, beperkt aantal kruispunten

3.600

3.600

(RSV - primair I of II)

scheiding van verkeer

Hoofdverzamelweg A

2x2 buiten bebouwde kom,

2.400

2.400

(Brusselsesteenweg)

en groot aantal kruispunten

HoofdverzamelwegHoofdverzamelweg

2x2 in bebouwde kom,

2.000

2.400

B

en groot aantal kruispunten
1.800

1.800

1.200

1.800

1.200

1.200

650

1.000

(A8 - N203a)
Hoofdinvalsweg
(stedelijke

verzamelweg

centrumfuncties I en II)

2x1, weinig of geen kruispunten
met

en

scheiding

van

verkeersdeelnemers
niet door bebouwde kom/centum

Secundair

2x1, weinig of geen kruispunten

(secundair II en III)

en

scheiding

van

verkeersdeelnemers
door bebouwde kom/centrum
Stedelijke hoofdstraat

2x1, groot aantal kruispunten

(secundair II en III)

en

scheiding

van

verkeersdeelnemers
Lokale verbindingsweg

2x1, groot aantal kruispunten

Interne ontsluitingsweg
(lokale weg I)
Bron: Kencijfers Mobiliteitsstudies / Verkeersleefbaarheidsstudies in het Gentse (bron: Groep Swartenbroeckx,
leefbaarheidscapaciteit, toegepast in het verkeersmodel Noord-Limburg, 1991), verwerking door OMGEVING

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om op het niveau van heel het stedelijk
gebied volgende effecten te kunnen beschrijven en beoordelen:
 verbetering/verslechtering van de barrières voor voetgangers en fietsers op niveau
van het stedelijk gebied (inclusief oversteekbaarheid)
 verbetering/verslechtering van de aantrekkelijkheid van fietsassen
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verbetering/verslechtering van de doorstroming voor het openbaar vervoer
verbetering/verslechtering van de verkeersleefbaarheid
verbetering/verslechtering van de performantie van het wegennet in functie van de
gewenste rol
verbetering/verslechtering van de bereikbaarheid van het stedelijk gebied vanuit het
hoofdwegennet.

De verbetering/verslechtering van barrières voor voetgangers en fietsers wordt
daarnaast ook kwalitatief beoordeeld op basis van het verdwijnen (via intunneling) of
overbruggen van infrastructuren.
10.4.2

Bereikbaarheidsprofiel van de plangebieden
Voor elk plangebied wordt nagegaan hoe goed ze ontsloten zijn, rekening houdend met
het STOP-principe. Afhankelijk van de aard van de geplande activiteiten zijn de te
onderzoeken kenmerken hieronder opgelijst.
Voor woonontwikkelingen:
 de nabijheid van het stadscentrum, rekening houdend met eventuele omwegen
o.w.v. fysieke barrières (bruggen over kanaal/spoor, kruispunten A8)
 de nabijheid en bereikbaarheid van de hoofdfietsassen en aanvullende fietsroutes in
het stedelijk gebied
 de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, rekening houdend met de
bedieningsfrequentie en aantal lijnen (richtingen) op die halte
Voor bedrijventerreinontwikkelingen en grootschalige stedelijke voorzieningen:
 de nabijheid en bereikbaarheid van de hoofdfietsassen en aanvullende fietsroutes in
het stedelijk gebied
 de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, rekening houdend met de
bedieningsfrequentie en aantal lijnen (richtingen) op die halte
 de bereikbaarheid vanuit het hoofdwegennet, rekening houdend met de wenselijke
verkeersleefbaarheid langsheen de routes

10.4.3

De lokale impact van de planrealisatie
Voor elk plangebied wordt nagegaan in hoeverre ze het functioneren van het
mobiliteitssysteem lokaal verstoren. Dit op het vlak van:
 creëren van bijkomende potentiële conflictpunten tussen zwakke weggebruikers en
wegverkeer
 toename van het potentieel aantal gehinderden langs het stedelijke net van
verzamelwegen
 bijdrage in de verkeersdrukte op de ontsluitingsroute naar de dichtstbij zijnde weg uit
het stedelijke net van verzamelwegen. Voor commerciële activiteiten wordt een
zaterdagsituatie ingeschat.
De bijdrage in de verkeersdrukte wordt enkel ingeschat voor grootschalige stedelijke
voorzieningen, bedrijventerreinen en grootschalige detailhandel. Voor grootschalige
handelsontwikkelingen wordt ook een zaterdagsituatie ingeschat. De bijdrage van
woonontwikkelingen wordt enkel kwantitatief ingeschat indien het voorzien aantal
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bijkomende woningen een significante stijging inhoudt ten opzichte van het reeds
bestaande aantal woningen dat via dezelfde route naar het verzamelwegennet ontsluit.
De verkeersproductie/-attractie wordt ingeschat aan de hand van de kengetallen van
CROW en het richtlijnenboek voor mobiliteits-effectenstudies, mobiliteitstoets en
MOBER (MOW 2009).. Voor de verdeling van het verkeer over het wegennet wordt
uitgegaan van de meest logische route naar het net van verzamelwegen. Indien
meerdere routes mogelijk zijn wordt het verkeer verdeeld a rato van de absolute
verkeersintensiteiten die uit het modelmatig onderzoek op macroniveau blijken.

10.5

Effectuitdrukking

10.5.1

Wijzigingen in de verkeersafwikkeling op het niveau van het stedelijk gebied
De verkeersintensiteiten worden uitgedrukt in personenautoequivalenten (pae) per uur
in de avondspits. De effecten worden cartografisch weergegeven.
Op basis van de verkeersintensiteiten en het wegtype kan aan de hand van een ratio
een inschatting worden gemaakt van
 de theoretische graad van verzadiging (intensiteit / theoretische capaciteit)
 de graad van verzadiging vanuit het oogpunt leefbaarheid (intensiteit / capaciteit
i.f.v. leefbaarheid).

10.5.2

Bereikbaarheidsprofiel van de plangebieden
Het bereikbaarheidsprofiel wordt uitgedrukt in afstanden in meter.
De impact op de verkeersleefbaarheid gebeurt aan de hand van een kwalitatieve
beoordeling van het potentieel aantal gehinderden langs de ontsluitingsroutes vanuit de
plangebieden naar het hoofdwegennet.Hierbij worden volgende types onderscheiden:
 lokale wegen, met bijkomend onderscheid tussen residentiële wegen (of
verkavelings-wegen) en stedelijke woonstraten (lokale wegen met dichte
woonbebouwing)
 stedelijke hoofdstraten en stedelijke verzamelwegen met centrumfuncties
 hoofdinvalswegen (ook wel stedelijke verzamelwegen en vaak steenwegen met één
rijstrook per rijrichting)
 hoofdverzamelwegen (ook wel stedelijke verzamelwegen met nauwelijks
bebouwing, wegen met 2x2 rijstroken).

In tabel 10.1. worden de residentiële wegen en stedelijke woonstraten als lokale wegen,
de stedelijke verzamelwegen met centrumfuncties als stedelijke hoofdstraat en
stedelijke verzamelweg met centrumfuncties, de stedelijke verzamelweg met beperkte
bebouwing als hoofdinvalsweg en de stedelijke verzamelweg met nauwelijks bebouwing
als hoofdverzamelweg beschouwd.

819016/R/873212/Mech

MER Halle
136

Rapport

10.5.3

De lokale impact van de planrealisatie
De effectuitdrukking van bijkomende conflictpunten gebeurt aan de hand van een
kwalitatieve beschrijving van de aard en omvang van bijkomende conflictpunten waarbij
volgende typologie wordt gehanteerd: lichtengeregeld kruispunt, niet-lichtengeregeld
kruispunt, opeenvolgende individuele erfontsluitingen.
Het potentieel aantal gehinderden gebeurt kwalitatief beschrijvend, rekening houdend
met een typologische indeling naar aard van de functie: wonen, niet-commerciële
voorzieningen, recreatie, handel, bedrijvigheid.
De bijdrage in de verkeersdrukte wordt uitgedrukt in pae/uur tijdens de spits.

10.6

Beoordelingskader

10.6.1

Wijziging in de verkeersafwikkeling op niveau van het stedelijk gebied
De beoordeling zal gebeuren aan de hand van expert beoordeling van de
modelresultaten.
De beoordeling houdt zowel rekening met de I/C-verhouding in absolute cijfers voor de
toekomstsituatie als met het relatieve verschil van de I/C-verhouding ten opzichte van
de referentiesituatie.
Een aantal effecten worden aan de hand van het zelfde afwegingskader beoordeeld,
met name:
 de performantie van de fietsassen op stedelijk niveau; een lage druk van het
autoverkeer en/of hoge daling van de verkeersintensiteiten wijst op een verbetering
van de aantrekkelijkheid als fietsas omwille van de (subjectieve) veiligheid
 de performantie van de openbaar vervoersassen op stedelijk niveau; een lage druk
van het autoverkeer en/of hoge daling van de verkeersintensiteiten wijst op een
verbetering van de performantie als busas (betere doorstroming)
 de performantie van het wegennet; de performantie verbetert (sluit beter aan bij de
gewenste rol) doordat – ondanks een algemene toename van het verkeer – globaal
beschouwd de verkeersdruk op het lagere wegennet (lokale wegen, lokale
verbindingswegen) daalt
 de bereikbaarheid van het stedelijk gebied; de bereikbaarheid van het stedelijk
gebied via de toegangswegen vanuit het hoofdwegennet verbetert als de capaciteit
er niet wordt overschreden en/of de verkeersdruk daalt.
Het beoordelingskader wordt weergegeven in Tabel 10.4.
Tabel 10.4: Beoordelingskader discipline Mens - verkeersafwikkeling
Score

Verkeersafwikkeling

+3

De I/C ratio (theoretisch) blijft lager dan 0,80.

+2

De I/C ratio (theoretisch) blijft lager dan 0,80.

Er is een daling met minstens 40%.
Er is een daling met 15 tot 40%.
+1

De I/C ratio (theoretisch) blijft lager dan 0,80.
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Er is een daling met 5 tot 15%.
0

De I/C ratio (theoretisch) blijft lager dan 0,80.
Wijzigingen zijn van minder dan 5%

-1

De I/C ratio (theoretisch) blijft lager dan 0,80.

-2

De I/C ratio (theoretisch) blijft lager dan 0,80.

Er is een stijging met 5 tot 15%.
Er is een stijging met 15 tot 40%.
Of
De i/c ratio ligt tussen de 0,80 en 0,95
-3

De I/C ratio (theoretisch) ligt boven de 0,95
of kent een stijging met meer dan 40%.

Een groep van andere effecten wordt aan de hand het een ander afwegingskader
beoordeeld, met name:
 de wijziging in barrièrewerking voor voetgangers en fiets; het betreft de barrières op
niveau van het stedelijk gebied Demaeghtlaan, N203a (A8 Sint-Rochus),
Bergensesteenweg (Lembeek), Suikerkaai-Stationsplein, Alsembergsesteenweg, bij
de effectbeoordeling moet ook worden nagegaan of nieuwe barrières ontstaan
 de globale verkeersleefbaarheid; de daling moet zich globaal voordoen op de lokale
wegen en de verzamelwegen op de verzamelwegen op stedelijk niveau
(Alsembergsesteenweg, Brusselsesteenweg, Nijvelsesteenweg, Bergensesteenweg,
Edingensesteenweg en Ninoofsesteenweg)
Het beoordelingskader is weergegeven in tabel 10.5.
Tabel 10.5: Beoordelingskader discipline Mens - barrièrewerking
Score

barrières en conflictpunten

+3

medegebruik andere deelnemers
De I/C ratio (leefbaarheid) blijft lager dan
0,80. Er is een daling met 40%.

+2

Er wordt (fysiek) een barrière

De I/C ratio (leefbaarheid) blijft lager dan

opgeheven voor fietsers of

0,80. Er is een daling met 15 tot 40%.

voetgangers.
+1

De I/C ratio (leefbaarheid) blijft lager dan
0,80. Er is een daling met 5 tot 15%.

0

Er is geen wijziging.

De I/C ratio (leefbaarheid) blijft lager dan
0,80. Wijzigingen zijn van minder dan 5%

-1

De I/C ratio (leefbaarheid) blijft lager dan
0,80.
Er is een stijging met 5 tot 15%.

-2

Er wordt een nieuwe (fysieke)

De I/C ratio (leefbaarheid) blijft lager dan

barrière gecreëerd voor fietsers

0,80. Er is een stijging met 15 tot 40%.

of voetgangers.

Of
De i/c ratio ligt tussen de 0,80 en 0,95

-3

De I/C ratio (leefbaarheid) ligt boven de
0,95 of kent een stijging met meer dan
40%.
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10.6.2

Bereikbaarheidsprofiel van de plangebieden
Voor woonontwikkelingen:
 de nabijheid van het stadscentrum (= kortste afstand tot Demaeghtlaan, Suikerkaai,
Willamekaai, Vandemaelestraat) en/of lokaal centrum (Lembeek dorp,
Alsembergsesteenweg), rekening houdend met eventuele omwegen o.w.v. fysieke
barrières (bruggen over kanaal/spoor, kruispunten A8)
 de nabijheid en bereikbaarheid van de hoofdfietsassen in het stedelijk gebied
(Zenne/kanaal, Ninoofsesteenweg, Nijvelsesteenweg) en aanvullende fietsroutes in
het stedelijk gebied (Edingensesteenweg, Bergensesteenweg, C. Verhavertstraat,
d’Exaerdestraat, Halleweg en Biezeweide).
 de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (afstand tot meest nabijgelegen
bushalte en station), rekening houdend met de bedieningsfrequentie en aantal lijnen
(richtingen) op die halte; er wordt onderscheid gemaakt tussen station Halle en
stations Buizingen en Lembeek, tussen Demaeghtlaan/Suikerkaai als buscorridor en
N6, N28, N7, d’Exaerdestraat en Alsembergsesteenweg als busassen
Voor bedrijventerreinontwikkelingen en grootschalige kleinhandel of stedelijke
voorzieningen:
 de nabijheid en bereikbaarheid van de hoofdfietsassen in het stedelijk gebied
(Zenne/kanaal, Ninoofsesteenweg, Nijvelsesteenweg) en aanvullende fietsroutes in
het stedelijk gebied (Edingensesteenweg, Bergensesteenweg, C. Verhavertstraat,
d’Exaerdestraat, Halleweg en Biezeweide).
 de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (afstand tot meest nabijgelegen
bushalte en station), rekening houdend met de bedieningsfrequentie en aantal lijnen
(richtingen) op die halte; er wordt onderscheid gemaakt tussen station Halle en
stations Buizingen en Lembeek, tussen Demaeghtlaan/Suikerkaai als buscorridor en
N6, N28, N7, d’Exaerdestraat en Alsembergsesteenweg als busassen
 de bereikbaarheid vanuit het hoofdwegennet, rekening houdend met het potentieel
aantal gehinderden langsheen de routes vanuit het plangebied naar het
hoofdwegennet. Voor bedrijven wordt een afzonderlijke schaal gehanteerd omwille
van het vrachtverkeer.
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Tabel 10.6: Beoordelingskader discipline Mens - bereikbaarheidsprofiel
Score

nabijheid centrum

ontsluiting fiets

(enkel woonfunctie)

ontsluiting openbaar

potentieel aantal

potentieel aantal

vervoer

gehinderden

gehinderden

(afstand tot halte)

(enkel kleinhandel

(enkel bedrijven)

< 400 m station Halle

hoofdweg of

hoofdweg of

hoofdverzamelweg A

hoofdverzamelweg

of

Ahoofdverzamelweg

en voorzieningen)
+3

< 400 m
stadscentrum

Bhoofdverzamelweg
+2

< 800 m

aanliggend aan

< 400 m station

stadscentrum

hoofdfietsroute

Buizingen of Lembeek

hoofdinvalsweg

hoofdverzamelweg
B of hoofdinvalsweg

of < 800 m station Halle
of < 200 m buscorridor
of < 100m busas
+1

< 400 m lokaal

aanliggend aan

centrum > 800 m

aanvullende

stadscentrum

fietsroute

< 200 m busas

0

stedelijke hoofdstraat
of stedelijke
verzamelweg met
centrumfuncties

-1

< 400 m

> 400 m station

stedelijke

aanvullende

Buizingen of Lembeek

hoofdstraat of

fietsroute > 400 m

en > 800 m station Halle

stedelijke

hoofdfietsroute

en > 200 m busas

verzamelweg met

en < 400 m buscorridor
-2

> 400 m lokaal

> 400 m

> 400 m station

centrum en > 800 m

aanvullende

Buizingen of Lembeek

stadscentrum

fietsroute > 400 m

en > 800 m station Halle

hoofdfietsroute

en > 400 m buscorridor

centrumfuncties
stedelijke woonstraat

en < 400 m busas
-3

> 400 m station

residentiële weg

residentiële weg of

Buizingen of Lembeek

stedelijke

en > 800 m station Halle

woonstraat

en > 400 m buscorridor
en > 400 m busas
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10.6.3

De lokale impact van de planrealisatie
Voor het beoordelen van de lokale impact wordt volgend afwegingskader gebruikt.
 creëren van bijkomende potentiële conflictpunten tussen zwakke weggebruikers en
wegverkeer
 toename van het potentieel aantal gehinderden langs het stedelijke net van
verzamelwegen
 bijdrage in de verkeersdrukte op de ontsluitingsroute naar de dichtstbij zijnde weg uit
het stedelijke net van verzamelwegen
Tabel 10.7: Beoordelingskader discipline Mens – lokale impact
Score
+3

bijkomende

bijkomend potentieel aantal

conflictpunten

gehinderden

lokale bijdrage verkeersdrukte

realisatie van een

geen potentieel gehinderde bewoners

De I/C ratio (leefbaarheid) blijft

bijkomende conflictvrije

meer, aanzienlijk minder

lager dan 0,80. Er is een daling

route

grootschalige voorzieningen en/of

met 40%.

kleinhandel
+2

+1

0

-1

-2

bestaande conflictpunten

minder potentieel gehinderde

De I/C ratio (leefbaarheid) blijft

worden opgeheven op

bewoners, grootschalige

lager dan 0,80. Er is een daling

niveau van een deel van het

voorzieningen en/of kleinhandel

met 15 tot 40%.

netwerk

op verzamelweg op stedelijk niveau

bestaande conflictpunten

minder potentieel gehinderde

De I/C ratio (leefbaarheid) blijft

worden lokaal opgeheven

bewoners op verzamelweg op

lager dan 0,80. Er is een daling

stedelijk niveau

met 5 tot 15%.

geen langs verzamelweg op stedelijk

De I/C ratio (leefbaarheid) blijft

niveau of

lager dan 0,80. Wijzigingen t.g.v.

hoofdverzamelweghoofdverzamelweg

het plan zijn minder dan 5%

via lichtengeregeld

beperkt meer potentieel gehinderde

De I/C ratio (leefbaarheid) blijft

kruispunt op hoofdfietsroute

grootschalige voorzieningen en/of

lager dan 0,80.

of fietsas

kleinhandel

Het plan leidt tot stijging met 5

op verzamelweg op stedelijk niveau

tot 15%.

via niet-lichtengeregeld

beperkt meer potentieel gehinderde

De I/C ratio (leefbaarheid) blijft

kruispunt op hoofdfietsroute

bewoners of aanzienlijk meer

lager dan 0,80. Het plan leidt tot

of fietsas

grootschalige voorzieningen en/of

stijging met 15 tot 40%.

kleinhandel

Of

op verzamelweg op stedelijk niveau

De i/c ratio ligt tussen de 0,80

niet op fietsas

en 0,95
-3

opeenvolgende individuele

aanzienlijk meer bewoners

De I/C ratio (leefbaarheid) ligt

erfontsluitingen op

op verzamelweg op stedelijk niveau

boven de 0,95 of het plan leidt

hoofdfietsroute of fietsas

tot stijging met meer dan 40%.

10.7

Effectvoorspelling

10.7.1

Verkeersgenererend karakter van de verschillende deelplangebieden
Onderstaande tabel geeft voor de verschillende deelgebieden met een verkeersgenererend programma weer welk verkeer ze genereren per dag. De tabel maakt
duidelijk welke deelplannen mobiliteitsgevoelig zijn en welke niet en de verhouding
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daartussen. Voor wonen is dit gebeurd op basis van het richtlijnenboek (MOW, 2009),
voor de andere ontwikkelingen op basis van de kengetallen van CROW-rekentool.
Tabel 10.8: Verkeersgenererend 14 karakter van de planonderdelen
gebied

aard ontwikkeling

verkeersgenererend karakter (mvt/dag)
referentie

geplande

ontwikkelings-

situatie

scenario
278

Ontwikkelingen in de plangebieden
Biezeput (1)

van recreatie naar wonen

(evenement)

278

Stroppen (2)

van wonen naar landbouw

653

0

0

van wonen naar vnl. open ruimte

1.925

62

62

van open ruimte naar regionale

0

1.779

1.779

386

6.400

6.400

(9.760)

(9.760)

267

267

Groebegracht A1 (3, ‘, 5)
Zoekzone N7a om Dassenveld A1 (6)

bedrijvigheid (distributie) en tracé
Bergensesteenweg Noord (7)

van gemengde bedrijvigheid naar
grootschalige kleinhandel

(aantallen tijdens het weekend)
Hellebroek (8)
Eilandje (11)

(bouwmarkt cfr CROW)
van buffer naar bedrijvigheid

0

van open ruimte naar recreatie

0

0

0

A8 - Essenbeek - Keerstraat (13)

van open ruimte naar wonen

0

546

546

A8 - Essenbeek - Borreweg (14)

van open ruimte naar wonen

0

397

397

van beperkt naar wonen +

831

5.545

5.545

5.289

5.709

5.709

1.172

4.556

4.556

(2.664)

(11.237)

(11.237)

Landingsbaan (15)

voorzieningen met balie
Bedrijventerrein Lembeek N. (17)

van bedrijventerrein naar
watergebonden bedrijventerrein

Kleinhandel N6 (16)
(aantallen tijdens het weekend)

Van wonen en verspreide
kleinhandel naar concentratie
grootschalige kleinhandel
(meubelboulevard cfr. CROW)

Stasbeek - N6 (18, 19)

van open ruimte (en wonen) naar

68

open ruimte en recreatiezone
Hondzocht (20)

van open ruimte naar bedrijvigheid

0

200

200

(evenement)

(evenement)

1.318

1.318

Door de plannen neemt de centrumfunctie van Halle aan belang toe. Er komt een
sterkere vermenging van wonen en werken. De kleinhandel en bedrijvigheid zorgen voor
bijkomend verkeer. Er kan worden verwacht dat het effect vooral lokaal is. Op het het
hoofdwegennet blijft het effect relatief beperkt. De inhoud van de plannen (bedrijvigheid)
is van die aard dat het verkeer dat wordt gegenereerd zich in de andere richting situeert
dan de huidige verkeersdruk (vb. richting Halle in plaats van weg van Halle).
Om het verkeersgenererend karakter te situeren tijdens de spitsuren is in onderstaande
tabel de grootte-orde van het verkeer tijdens de ochtend en de avondspits beschreven
voor de verschillende planonderdelen. Zij zijn aangevuld met de planonderdelen
waarvoor een alternatief is opgenomen. Onderstaande tabel geeft het overzicht voor de
verschillende plangebieden.

14

Verkeersgenererend vermogen = verkeersattractie (in) + verkeersproductie (uit).
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De grootte-orde is voor wonen is beschreven op basis van de kengetallen in de
richtlijnennota (MOW 2009). Voor bedrijvigheid is dit gebeurd op basis van de
kengetallen inzake bedrijven van AVV (2003). Voor handel en kantoren kan worden
verwacht dat de Nederlandse kengetallen een onderschatting geven van het
autogebruik. De richtlijnennota (MOW) geeft evenwel aan dat de kengetallen beperkt
voorradig zijn. In de vork die naar voor wordt geschoven inzake bezoekers is het
maximum ongeveer het dubbele van het minimum. Om een overvloed aan cijfers te
vermijden zijn daarom volgende keuzes gemaakt:
 Voor Bergensesteenweg Noord worden grootwarenhuizen met een maximale
aantrekking verwacht (2 personeelsleden en 45 klanten per 100 m² per dag).
Het gaat in beide alternatieven om randstedelijke winkels.
 Voor Landingsbaan worden kantoren met de maximale bezetting verwacht (4
personeelsleden per 100 m²). Het betreft een sterk autobereikbare locatie.
Wanneer in het alternatief een baliefunctie wordt vooropgesteld wordt een
verloop van bezoekers zoals bij winkels tijdens de werkweek verwacht a rato
van 45 klanten per 100 m² per dag.
 Voor de kleinhandel langs N6 worden handelszaken van grote goederen (auto’s,
meubelzaken enz.) met een relatief laag bezoekersaantal verwacht. Hier wordt
uitgegaan van een minimale aantrekking (0,5 personeelsleden en 22 klanten per
100 m² per dag).
Tabel 10.9: Verkeersgenererend karakter van de planonderdelen tijdens ochtend en avondspits.
gebied

aard wijziging

verkeersproductie tijdens de spitsmomenten
(pae) *
referentie

geplande

ontwikkelings-

(na GWP-plan)

situatie

scenario

Biezeput (1)

van recreatie naar wonen

(evenement)

25 - 20

25 - 20

Stroppen (2)

van wonen naar landbouw

50 - 40

0

0

van wonen naar vooral open ruimte

160

5

5

van wonen naar helft open ruimte

160

120

120

van open ruimte naar regionale

0

300 - 230

300 - 230

van open ruimte naar tracé en buffer

0

0

0

van gemengde bedrijvigheid naar

80 - 55

550 - 1.130

550 - 1.130

(1.000)

(1.000)

330 - 630

330 - 630

(500)

(500)

Groebegracht A1 (3, 4, 5)
Zoekzone N7a om Dassenveld A1
(6)
Bergensesteenweg Noord (7)
(bezoek spitsuur weekend)

bedrijvigheid (distributie) en tracé

grootschalige kleinhandel
(randstedelijke winkels)
van gemengde bedrijvigheid naar

80 - 55

voorzieningen en wonen
(voorzieningen = randstedelijke
winkels)
Hellebroek (8)

van buffer naar bedrijvigheid

0

50 - 65

50 - 65

van open ruimte naar recreatie

0

(evenement)

(evenement)

A8 - Essenbeek – Keerstraat (13)

van open ruimte naar wonen

0

45-50

45-50

A8 - Essenbeek – Borreweg (14)

van open ruimte naar wonen

0

30-35

30-35

van beperkt naar

130 - 100

800 - 1.515

800 - 1.515

130 - 100

430 - 300

430 - 300

Eilandje (11)

Landingsbaan (15)

wonen + kantoren met balie (excl.
handel)
van beperkt
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gebied

aard wijziging

verkeersproductie tijdens de spitsmomenten
(pae) *
referentie

geplande

ontwikkelings-

(na GWP-plan)

situatie

scenario

620 - 430

650 - 460

650 - 460

620 - 430

620 - 430

620 - 430

naar wonen + kantoren zonder balie
(excl. handel)
Bedrijventerrein Lembeek N. (17)

van bedrijventerrein naar
watergebonden bedrijventerrein
enkel herschikking van
bedrijventerrein

Kleinhandel N6 (16)

Van wonen en verspreide

150 - 300

600 - 1.230

600 - 1.230

(meubelboulevard)

kleinhandel naar concentratie

(300)

(1.325)

(1.325)

(bezoek spitsuur weekend)
Stasbeek - N6 (18, 19)

grootschalige kleinhandel
van open ruimte (en beperkt wonen)

5 - 10

naar open ruimte en sportcentrum
Hondzocht (20)

van open ruimte naar bedrijvigheid

0

25 - 15

25 - 15

(evenement)

(evenement)

155 - 110

155 - 110

* Indien twee cijfers worden gehanteerd worden achtereenvolgens de ochtend en de avondspits weergegeven. Bij
één cijfer zijn de aantallen gelijkaardig.

Gesommeerd (en dus met abstractie van bijvoorbeeld de verkeersuitwisseling tussen de
verschillende gebieden) geeft dit volgende verkeersproductie:




in de referentiesituatie: 1.109 pae in de ochtendspits en 1.095 pae in de avondspits;
in de maximalistische geplande situatie: 3.350 pae in de ochtendspits en 4.980 pae in de
avondspits;
in de minimalistische geplande situatie: 2.315 pae in de ochtendspits en 2.890 pae in de
avondspits.

In de maximalistische benadering is er dus een toename van om en bij de 2.250 pae in
de ochtendspits en 3.900 pae in de avondspits. In de minimalistische benadering ligt
deze toename de helft lager: 1.120 pae in de ochtend- en 1.795 pae in de avondspits.
De maximalistisch geplande situatie is de worst case-benadering. Ze gaat ervan uit dat
voor elk deelgebied het alternatief met de hoogste verkeersproductie wordt
gerealiseerd. Op Groebegracht (helft wonen, 120 pae in de spits) na zijn dit de
alternatieven die ook gemodelleerd zijn. De minimalistische benadering gaat ervan uit
dat voor elk deelgebied het alternatief met de laagste verkeersproductie wordt
gerealiseerd.
Vooral de plannen inzake kleinhandel en voorzieningen een bijkomend mobiliteitsgenererend effect. De mobiliteitseffecten van de geplande woningen blijven relatief
beperkt. De plannen met de grootste mobiliteitseffecten zitten hiermee vooral in de
economische pool, in het zuidwesten van het stedelijk centrum.
10.7.2

Wijzigingen van de graad van verzadiging
De theoretische graad van verzadiging (intensiteit / theoretische capaciteit)
Onderstaande tabel geeft, als richtcijfers, het aandeel van de wegafstand in de
verschillende rijrichtingen waarover bepalende drempels inzake theoretische capaciteit
en capaciteit in functie van leefbaarheid zijn overschreden en waar zij onder de 80%
blijven. Tevens is het verschil weergegeven in het aandeel dat tot de betreffende
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categorie behoort in de geplande situatie ten opzichte van het aandeel in de
(gewijzigde) referentiesituatie. Een positief getal geeft hier een toename.
De belasting van het wegennet ten opzichte van de referentiesituatie neemt vooral toe
op de autosnelwegen. Langs stedelijke hoofdstraten loopt het verkeer op minder
plaatsen vast dan nu, maar blijft er een hoge verzadigingsgraad. Langs de
hoofdverzamelweghoofdverzamelweg A valt A8/N203a weg. Zij wordt ondergronds
opgewaardeerd tot autosnelweg. Enkel Brusselsesteenweg is nog als
hoofdverzamelweghoofdverzamelweg gecategoriseerd.
De omvorming van N203a tot hoofdweg heeft als dusdanig een ontlastend effect voor
het onderliggend wegennet. R0 geraakt echter al zonder de plannen zwaar
oververzadigd. Bestaande sluiproutes worden drukker en nieuwe ontstaan. Het effect
van de maatregelen op A8 en N7 worden hierdoor overschaduwd. Ook
Brusselsesteenweg wordt gebruikt als alternatieve verbinding voor R0. Via N7a ontstaat
een eerste verbinding, hetzij via Oude Groenweg en N28 , hetzij via A. Demaeghtlaan.
Een andere sluikroute ontstaat langs het knooppunt R0 - A8 via Landingsbaan richting
Brusselsesteenweg.
Langs
de
lokale
verbindingswegen,
de
stedelijke
verzamelweg
met
centrumfunctiesstedelijke verzamelweg met centrumfuncties(door de kernen) en de
hoofdinvalswegen neemt de verzadigingsgraad toe zonder dat het verkeer daarom al
per definitie meer vastloopt dan in de referentiesituatie.
Vergelijking tussen de geplande situatie met en zonder de verbinding N6 - Hondzocht
(beschreven als ontwikkelingsscenario) leert dat er nauwelijks verschillen zijn in de
ochtendspits. In de avondspits situeren de verschillen zich vooral ten zuiden van Halle.
De verbinding zorgt vooral voor een toename van het verkeer op Bergensesteenweg te
Lembeek (+ 800 pae of meer in zuidelijke richting). Afnames situeren zich vooral:
- op N7a
- op A8 tussen de knooppunten N7a en Hondzochtsesteenweg (200 tot 400 pae)
- op Prinsenbos (tussen Bergensesteenweg en Edingensesteenweg)
- op de route Bergensesteenweg - Hondzochtsesteenweg tussen plangebied Stasbeek, langs Tubeke tot het knooppunt met A8
- op de route Berendries - Boslaan
Langs Bergensesteenweg zorgt de toename van het verkeer in dit ontwikkelingsscenario ervoor dat de helft of meer van de theoretische capaciteit wordt ingenomen.
Tabel 10.10: Belasting van het wegennet t.o.v. de theoretische capaciteit in de geplande situatie
Categorie

aandeel I/C < 0,80

aandeel 0,80 < IC <0,95

evolutie
aandeel

t.o.v. de

aandeel

referentie
Autosnelwegen en op- en afritten
Hoofdweg

63%

-10%

aandeel > 0,95

evolutie
t.o.v. de

evolutie
aandeel

referentie
22%

+3%

t.o.v. de
referentie

15%

+6%

-

-

-

-

-

-

Hoofdverzamelweg A

91%

0%

9%

+7%

0%

-8%

Hoofdverzamelweg B

-

-

-

Hoofdinvalsweg
Stedelijke

verzamelweg

met

-

93%

-2%

4%

+2%

3%

0%

94%

-2%

6%

+2%

0%

0%
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Categorie

aandeel I/C < 0,80

aandeel 0,80 < IC <0,95

evolutie
aandeel

aandeel > 0,95

evolutie

t.o.v. de

aandeel

referentie

t.o.v. de

evolutie
aandeel

referentie

t.o.v. de
referentie

centrumfunctie
Stedelijke hoofdstraat

69%

-1%

17%

+5%

15%

-3%

Lokale verbindingsweg

93%

-1%

3%

+1%

3%

0%

Totaal

88%

-2%

6%

+1%

5%

+1%

Toekomstige ontwikkelingen zorgen voor een verdere verzadiging van het wegennet. De
vrijgemaakte ruimte langs de hoofdstraten is ingenomen en ook langs de lokale wegen
stijgt het risico op filevorming.
Tabel 10.11: Belasting van het wegennet t.o.v. de theoretische capaciteit in het ontwikkelingsscenario
Categorie

aandeel I/C < 0,80

aandeel 0,80 < IC <0,95

evolutie
aandeel

t.o.v. de

aandeel

referentie
Autosnelwegen en op- en afritten

aandeel > 0,95

evolutie
t.o.v. de

evolutie
aandeel

referentie

t.o.v. de
referentie

58%

-15%

27%

+8%

15%

+6%

-

-

-

-

-

-

Hoofdverzamelweg A

91%

0%

9%

+7%

0%

-8%

HoofdverzamelwegB

-

-

-

-

-

-

92%

-3%

5%

+3%

3%

0%

91%

-5%

9%

+5%

0%

0%

69%

-1%

12%

0%

19%

+1%

Hoofdweg

Hoofdinvalsweg
Stedelijke

verzamelweg

met

centrumfuncties
Stedelijke hoofdstraat
Lokale verbindingsweg

93%

-1%

3%

0%

4%

+1%

Totaal

87%

-3%

7%

+2%

5%

+1%

Tabel 10.12 laat tot slot de theoretische belasting zien op de belangrijkste assen vanuit
het oogpunt performantie van het fietswegennet, het openbaarvervoersnet (busassen)
en het wegennet en vanuit het oogpunt bereikbaarheid.

Tabel 10.12: Situering van de theoretische belasting op de belangrijkste assen

<0,80

<0,80

=*

<0,80

0

>0,95

>0.95

=

>0,95

-3
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Beoordeling as

Theor. I/C Max. Ontw.

Verschil
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Theor. I/C

X

Max Plan

X

Theor. I/C

XX

Max

X

Ref

A. Demaeghtlaan

bereikbaarheid Halle

XX

wegennet niveau Halle

fietsas

Kanaaldijk

busas

Naam

Rapport

Beoordeling as

Theor. I/C Max. Ontw.

N6 (Brusselsesteenweg)

X

Verschil

-3

X

<0,80

<0,80

+40%

<0,80

-3

<0,80

<0,80

=*

<0,80

0

X

0,80 - 0,95

<0,80

-15 tot -5% -

0,80 - 0,95

+1

X

<0,80

<0,80

=

<0,80

0

X

<0,80

<0,80

+5 tot +15%

<0,80

-1

<0,80

<0,80

=

<0,80

0

X

X

Theor. I/C

-3

X

X

X

Max Plan

>0,95
0,80 - 0,95

X

Gaasbeeksesteenweg

+2

=

XX

Lenniksesteenweg

+1

<0,80

+40%

N7 (Edingensesteenweg)

XX

<0,80

-40 tot -15 %

>0,95

X

C. Verhaevertstraat

-15% tot -5%

<0,80

0,80 - 0,95

X

XX

<0,80

<0,80

<0,80

XX

N28 (Ninoofsesteenweg)

<0,80

>0,95

N6 (Bergensesteenweg)

Wilgenveld - Beertsestraat

Theor. I/C

X

Max

Basiliekstraat (- Maandagmarkt - Ninoofsesteenweg)

XX

Ref

X

bereikbaarheid Halle

X

Stationsplein

wegennet niveau Halle

R. Deboecklaan - Suikerkaai

busas

fietsas

Naam

X

X

X

>0,95

>0,95

=

>0,95

-3

Vandenpeereboomstraat - d’Exaerdestraat

XX

X

X

X

<0,80

<0,80

+15 tot +40%

<0,80

-2

N28 (Nijvelsesteenweg)

XX

X

X

<0,80

0,80 - 0,95

+40%

0,80 - 0,95

-3

Alsembergsesteenweg

X

X

X

0,80 - 0,95

0,80 - 0,95

+5 tot +15%

>0,95

-2

Hogemierstraat- Pajottenlandstraat-Grimmingenstr.

X

(<0,80)

(<0,80)

=*

(<0,80)

Hondzochtsesteenweg - Bellingenstraat

X

<0,80

<0,80

+40%

<0,80

-3
0

Halleweg

XX

<0,80

<0,80

-15 tot -5%

<0,80

Biezeweide

XX

(<0,80)

(<0,80)

=*

(<0,80)

R0

X

>0,95

>0,95

+40%

>0,95

-3

A7/E19

X

0,80 - 0,95

0,80 - 0,95

+5 tot +15%

0,80 - 0,95

-2

A8/E429

X

<0,80

0,80 - 0,95

+40%

0,80 - 0,95

-3

A8/N203a

X

0,80 - 0,95

0,80 - 0,95

+5 tot +15%

0,80 - 0,95

-2

N7a

X

-

(0,80 - 0,95)

(>0,95)

-2

XX: hoofdas, corridor, X: ondergeschikte as
=*: de aantallen zijn zo klein dat de wijzigingen niet relevant zijn en de toenames als onbestaande kunnen worden
beschouwd

10.7.3

Wijziging in barrièrewerking (en oversteekbaarheid) op niveau van het stedelijk gebied
De graad van verzadiging vanuit het oogpunt leefbaarheid (intensiteit / capaciteit
i.f.v. leefbaarheid).Langs de lokale verbindingswegen wordt met het plan een
algemeen verbetering verwacht van de leefbaarheid. De plaatsen waar de
leefbaarheidsindex onder de drempel van 0,8 duiken nemen toe. Er is een afname van
zowel plaatsen waar de verkeersintensiteiten zorgen voor oververzadiging op vlak van
leefbaarheid als van plaatsen waar dit dreigt te gebeuren men waarschijnlijk incidenteel
voorkomt. Ook bij toekomstige ontwikkelingen is dit het geval. Dit komt tot uiting op
bijvoorbeeld Stationsplein en Lenniksesteenweg. Het betreft een veralgemening voor
het volledig lokaal wegennet. De afname is niet overal merkbaar.
Vandenpeereboomstraat is uitzondering op de regel. In het ontwikkelingsscenario
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komen hier R. Deboecklaan – Suikerkaai (op het tracé naar/van de nieuwe brug over de
Zenne) en ook Halleweg (mogelijk in samenhang met de oostelijke ontsluiting) bij.
Langs de stedelijke hoofdstraten zorgt het plan voor een toename van verkeer die de
leefbaarheidsdrempel van 0,8 nog niet bereikt hebben. Meer straten zullen incidenteel
een oververzadiging kennen. Anderzijds zorgt het plan ook voor een afname van
momenten van oververzadiging.
Langs stedelijke verzamelwegen met centrumfuncties zorgt het plan voor een forse
toename van de verzadiging. Het zijn wegen die het verkeer verzamelen, maar door een
bebouwde omgeving lopen zoals Bergensesteenweg te Lembeekstedelijke
verzamelweg met centrumfuncties
Tabel 10.13: Belasting van het wegennet t.o.v. de capaciteit i.f.v. leefbaarheid in geplande situatie
Categorie

aandeel I/C < 0,80

aandeel

verschil

aandeel

verschil

63%

-9%

22%

+3%

15%

+6%

-

-

-

-

-

-

91%

0%

9%

+7%

0%

-8%

Hoofdweg
HoofdverzamelwegA
HoofdverzamelwegB
Hoofdinvalsweg
verzamelweg

aandeel > 0,95

verschil

Autosnelwegen en op- en afritten

Stedelijke

aandeel 0,80 < IC <0,95

aandeel

met

centrumfuncties

-

-

-

-

-

-%

93%

-2%

4%

+2%

3%

0%

67%

-6%

15%

-5%

17%

+11%

Stedelijke hoofdstraat

69%

-1%

17%

+5%

15%

-3%

Lokale verbindingsweg

83%

+2%

6%

-1%

11%

-1%

Totaal

80%

0%

9%

0%

11%

0%

Tabel

10.14:

Belasting

van

het

wegennet

t.o.v.

de

capaciteit

i.f.v.

leefbaarheid

in

het

ontwikkelingsscenario
Categorie

aandeel I/C < 0,80

Autosnelwegen en op- en afritten

aandeel 0,80 < IC <0,95

aandeel > 0,95

58%

-15%

27%

+8%

15%

+6%

-

-

-

-

-

-

HoofdverzamelwegA

91%

0%

9%

+7%

0%

+8%

HoofdverzamelwegB

-

-

-

-

-

-

92%

-3%

5%

+3%

3%

0%

67%

-6%

15%

-5%

17%

+11%

69%

-1%

12%

0%

19%

+1%

Lokale verbindingsweg

83%

+2%

6%

-1%

11%

-1%

Totaal

80%

0%

9%

0%

11%

0%

Hoofdweg

Hoofdinvalsweg
Stedelijke

verzamelweg

centrumfuncties
Stedelijke hoofdstraat

met

Tabel 10.15: Situering van de belasting op de belangrijkste assen
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beoordeling

I/C

leefbaarheid

Max. Ontw.

Verschil

I/C leefbaarheid

Max Plan

819016/R/873212/Mech

I/C leefbaarheid

Max Ref

globaar

barrière

Naam

X

>0,95

Stationsplein

X

>0,95

beoordeling

R. Deboecklaan - Suikerkaai

I/C

>0.95

leefbaarheid

>0,95

Max. Ontw.

X

Verschil

I/C leefbaarheid

Max Plan

A. Demaeghtlaan

=

>0,95

-3

0,80 - 0,95

-15 tot -5%

>0,95

-2

<0,80

-40 tot -15 %

<0,80

+2

Bergensesteenweg

X

<0,80

>0,95

+40%

>0,95

-3

Edingensesteenweg

X

<0,80

>0,95

+40%

>0,95

-3

Ninoofsesteenweg

X

0,80 - 0,95

0,80 - 0,95

-15 tot -5%

0,80 - 0,95

-2

C. Verhaevertstraat

<0,80

<0,80

=

<0,80

0

Lenniksesteenweg

0,80 - 0,95

<0,80

+5 tot +15%

<0,80

+1

<0,80

<0,80

=

<0,80

0

>0,95

>0,95

=

>0,95

-3

0,80 - 0,95

>0,95

+15 tot +40%

>0,95

-3

Gaasbeeksesteenweg
Brusselsesteenweg

X

Vandenpeereboomstraat - d’Exaerdestraat
Nijvelsesteenweg
Alsembergsesteenweg

X

X

>0,95

>0,95

+40%

>0,95

-3

0,80 - 0,95

0,80 - 0,95

+5 tot +15%

>0,95

-2

>0,95

0,80 - 0,95

-15 tot -5%

>0,95

-2

> 0,95

<0,80

--

<0,80

+2

Halleweg
A8/N203a

10.7.4

I/C leefbaarheid

Max Ref

globaar

barrière

Naam

X

Wijzigingen in de verkeersafwikkeling op niveau van het kleinstedelijk gebied
De globale verkeersleefbaarheid en de wijziging in barrièrewerking voor
voetgangers en fietsers
Vanuit het oogpunt verkeersleefbaarheid is er dan wel een daling op de meeste lokale
wegen, langs de stedelijke hoofdstraten en stedelijke verzamelwegen op stedelijk
niveau neemt de verkeersleefbaarheid af.
De barrièrewerking van A. Demaeghtlaan en in het verlengde hiervan Brusselsesteenweg blijft bestaan. Samen met de globale kwaliteit van de verkeersafwikkeling
daalt ook de verkeersleefbaarheid. De verkeersdruk blijft van die aard dat de
oversteekbaarheid laag blijft. De toekomstige ontwikkeling als boulevard kan hier
gedeeltelijk soelaas brengen waar, bijvoorbeeld via een middenberm, de oversteek in
twee fasen kan gebeuren. Langs Stationsplein en Deboecklaan neemt de
barrièrewerking door verkeer af. Langs Deboecklaan zorgen de ontwikkelingscenario’s
(o.a. brug over Zenne) er echter voor dat dit effect verdwijnt. Langs Stationsplein blijft
het effect positief.
Daarnaast verdienen vooral Bergensesteenweg en Edingsesteenweg maar ook
Nijvelsesteenweg de nodige aandacht. Op de eerste twee wegen neemt het verkeer
lokaal met 40% toe en worden de grenzen van verkeersleefbaarheid bereikt.
Dit geldt trouwens ook voor de reeds verzadigde Nijvelsesteenweg en de Vandenpeereboomstraat-d’Exaerdestraat. Deze laatste weg heeft een ontsluitende rol voor zowel het
centrum van Halle en de omgeving Landingsbaan in noordelijke richting, parallel met
R0. De verschillende ontwikkelingsscenario’s zoals de verbetering van de oostelijke
ontsluiting en de uitbreiding van het ziekenhuis zorgen hier voor een verdere
verkeerstoename.
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De intunneling van A8 zorgt ervoor dat A8 als barrière wordt opgeheven. Dit is uitgesproken het geval in zuidelijke richting. Tussen Essenbeek en Sint-Rochus moet de
bovengrondse N203a als hoofdverzamelweg tussen de twee knooppunten gekruist
worden.
Ter hoogte van het knooppunt R0 - A8 wordt een nieuwe fietsverbinding gecreëerd
tussen beide zijden van R0. Hiermee wordt R0 als barrière tussen Dworp en Halle
gedeeltelijk opgeheven en kan vanuit het stadscentrum in oostelijke richting een nieuwe
fietsas ontwikkeld worden.
Langs Alsembergsesteenweg neemt het verkeer toe wat de barrièrewerking bevestigd.
De performantie van de fietsassen op stedelijk niveau
Uit de analyses ten behoeve van de opwaardering van A8 blijkt dat er door de
opwaardering van A8 een algemene verschuiving is van het autoverkeer in de richting
van het hoger wegennet. Als dusdanig is dit een goede zaak op de lokale wegen waar
het fietsverkeer veelal vermengd is met het autoverkeer. Door de rest van het
programma voor het stedelijk gebied zal de belasting van de steenwegen echter
toenemen, het rijcomfort op de veelal niet afgescheiden fietspaden verder afnemen en
de fietser verder weggedrukt worden.
Uit tabel 10.12 blijkt dat met het plan de belasting van het autoverkeer langs de
fietsassen gelijk blijft of toeneemt. Enkel langs de hoofdassen Halleweg en
Ninoofsesteenweg en langs de ondergeschikte assen Deboecklaan en stationsplein lijkt
het plan te leiden tot een verbetering. De hoofdassen Nijvelsesteenweg,
Bergensesteenweg en Edingensesteenweg ondergaan een verslechtering. Langs de
ondergeschikte assen Demaeghtlaan, Brusselsesteenweg en Basiliekstraat blijft de
situatie zeer slecht.
Voor de hoofdassen en ondergeschikte assen dient er specifieke aandacht te gaan naar
het ontwikkelen van veilige en snelle afgescheiden fietspaden. In de huidige situatie
voldoen deze fietspaden niet aan de normen en dreigt de fietser verder weggedrukt te
worden. Milderende maatregelen in de zin van het inrichten van conforme fietspaden en
het uitwerken van alternatieven via andere assen dienen uitgewerkt te worden.
Een rechtstreeks verband met het programma dat in de verschillende plangebieden is
geformuleerd kan afgelezen worden langs N6-Bergensesteenweg (met vooral het
bedrijventerrein Lembeek Noord en de kleinhandelsontwikkelingen langs N6), langs N7
(Edingensesteenweg) (het knooppunt met N7a) en langs Vandenpeereboomstraat d’Exaerdestraat (Landingsbaan). De ontwikkelingen te Hellebroek, Bergensesteenweg
Noord en Dassenveld kennen een ontsluiting naar de nieuw te ontwikkelen N7a.
De performantie van de openbaar vervoersassen op stedelijk niveau
Uit tabel 10.12 blijkt dat de buscorridor A. Demaeghtlaan ook in de geplande situatie
verzadigd blijft. De verbetering is enkel te merken langs Suikerkaai - Deboecklaan, het
deel van de buscorridor waar de verzadiging ook in de referentiesituatie voldoet.
Langs elk van de ondergeschikte busassen zal het verkeer toenemen. Enkel langs
Ninoofsesteenweg wordt een afname van de verzadigingsgraad opgemerkt, al wordt
819016/R/873212/Mech
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een toename verwacht door de latere ontwikkelingen. Langs Brusselsesteenweg blijft de
verzadigingsgraad gelijk, maar is er (vooral ter hoogte van het stedelijk centrum in het
verlengde van A. Demaeghtlaan) een hoge graad van verzadiging.
De verzadiging door het autoverkeer zal ertoe leiden dat ook het busverkeer vastzit.
De performantie van het stedelijk wegennet
Wat betreft de performantie van het wegennet blijkt uit tabel 10.11 dat de verkeersdruk
op alle wegen van stedelijk niveau toeneemt. Als we kijken naar het functioneren van
het stedelijk wegennet, blijkt dat het verkeer toeneemt langs zowat alle wegen. Een deel
wordt mogelijk veroorzaakt door verschuivingen van het autoverkeer na de
opwaardering van A8. Voor een ander deel kan dit aan de bijkomende projecten met
een verkeersgenererend karakter worden toegeschreven. De verkeerstoename
impliceert echter niet vanzelfsprekend dat de wegen volledig verzadigd geraken. De
lengte waarover structurele filevorming verwacht wordt langs het stedelijk wegennet
neemt zelfs af, al gaat een deel van deze verbetering verloren door de toekomstige
ontwikkelingen beschreven met de verschillende scenario’s.
De toename van het verkeer situeert zich wel vooral op belangrijkste assen van het
stedelijk wegennet (tabel 10.12). Ook hier is enkel langs Suikerkaai - Deboecklaan en
Ninoofsesteenweg een verbetering merkbaar. De A. Demaeghtlaan en het verlengde
ervan langs Brusselsesteenweg alsook Basiliekstraat blijven volledig verzadigd (>0,95).
Bergensesteenweg en Nijvelsesteenweg vervoegen Alsembergsesteenweg in de groep
van steenwegen met een hoge verzadingsgraad (>0,80) en met de toekomstige
ontwikkelingen komt hier ook Ninoofsesteenweg opnieuw bij. De verkeerstoename langs
Edingensesteenweg is groot, maar niet van die aard dat een bepaalde grens van
verzadiging wordt bereikt. Mogelijk wordt de weg beter gebruikt. Hetzelfde kan worden
gezegd van Vandenpeereboomstraat - d’Exaerdestraat en Lenniksesteenweg.
De autobereikbaarheid van het stedelijk gebied
Uit tabel 10.2 blijkt tot slot dat Halle minder bereikbaar wordt via de weg. Ook op de
andere wegen is wordt een structurele aanwezigheid van filevorming verwacht.
 In de referentiesituatie is R0 (ten noorden van het knooppunt A8) reeds
verzadigd in zuidelijke richting in de avondspits. In de noordelijke richting is er
geen probleem. In de ochtendspits wordt dit verzadigingspunt in beide richtingen
reeds benaderd: de index ligt boven 0,8. Het resultaat van de filevorming is dat
het autoverkeer andere wegen zoekt om de verbinding tussen Brussel en Halle
te maken, bijvoorbeeld via Brusselsesteenweg.
Ten noorden van het knooppunt met A8 zorgt de combinatie van de
opwaardering van A8 met het voorliggend programma voor het kleinstedelijk
gebied in haar maximalistische toestand voor toenames van meer dan 40% aan
verkeer. Tijdens de avondspits is er ook verzadiging in noordelijke richting. De
toename van het verkeer van op Alsembergsesteenweg zal er voor zorgen dat
R0 ook in de richting van Brussel verzadigd geraakt. Tijdens de ochtendspits is
de verkeerstoename van die aard dat R0 ten noorden van het knooppunt met A8
volledig verzadigt. Met de ontwikkelingscenario’s stijgt deze verkeersdruk.
Ten zuiden van het knooppunt van R0 met A8 en verder zuidwaarts op A7/E19
is de verkeersintensiteit in de geplande toestand lager dan ten noorden. In de
avondspits wordt het verzadigingspunt benaderd in zuidwaartse richting In de
ochtendspits blijft de verkeersintensiteit algemeen onder de 0,8. Het plan zorgt
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voor een beperkte toename: tussen de 5 en 15%. Ten zuiden van het knooppunt
met R0 blijft de graad van verzadiging tijdens de avondspits in zuidwaartse
richting onder de drempelwaarde van 0,95. in de richting van Brussel wordt de
drempel van 0,8 op A7/E19 overschreden in de ochtendspits. Toekomstige
ontwikkelingen zorgen ervoor dat dit ook verder noordwaarts gebeurt.
Op N203a/A8, het oostelijk deel van A8 (tussen de oprit vanop
Nijvelsesteenweg en de afrit naar N7a), benadert het verkeer in de
referentiesituatie de theoretische verzadigingsdrempel. De index ligt boven de
0,8 en dit zowel tijdens de ochtend- als tijdens de avondspits. In het plan is A8
omgevormd tot autosnelweg (2x2) en de theoretische capaciteit opgetrokken.
Met de toename van het verkeer (+5 tot +15%) blijft de theoretische index
evenwel boven de 0,8, richting Brussel tijdens de ochtendspits en richting
Doornik in de avondspits en wordt zelfs meer dan 90% van de capaciteit
ingenomen. De ontwikkelingsscenario’s zorgen voor een verdere toename van
het verkeer op deze weg (tot ca. 95% van de capaciteit) en zorgen er in de
ochtendspits voor dat de theoretische index boven de drempel van 0,8 komt.
Op E429/A8 is er in de referentiesituatie een vlotte doorstroming tijdens ochtend
en avondspits. In de geplande situatie neemt het verkeer toe met ca. 20%
richting Doornik. In de avondspits wordt daar de drempel van 0,8 overschreden.
Richting Halle en Brussel wordt een toename met meer dan de helft verwacht.
Voor deze toename is er nog marge. De theoretische index blijft er onder de 0,8.
De kortsluiting tussen N6 en A8/Hondzocht, zal bijkomend verkeer naar A8
leiden: ’s ochtends richting Halle en Brussel, ’s avonds richting Doornik.
N7a wordt gepland en bestaat nog niet in de referentiesituatie. In het plan blijft
de theoretische index in het deel tussen de ontsluiting van Dassenveld en de
verknoping met N6 onder de drempel van 0,8. De verkeersintensiteit
gegenereerd door Dassenveld laat zich voelen in het deel tussen de ontsluiting
van dit terrein en het knooppunt met A8 maar N7a is daar nog niet verzadigd.
Als het knooppunt N7a - A8 wordt ontworpen als eenvoudig op- en
afrittencomplex (een doorgaande N7a waar de op- en afritten op aantakken),
dan dreigt dit wel te verzadigen met het plan. Deze verzadiging is vooral acuut
tijdens de avondspits. In de geplande situatie is dit vooral het geval waar het
verkeer van A8 naar N7 het verkeer vervoegt dat vanuit de stedelijke
bedrijfsontwikkelingen langs N7a richting A8 en N7 rijdt. Dassenveld genereert
hier meer dan de helft van het verkeer dat van op N7a naar het knooppunt met
A8 komt. In het ontwikkelingsscenario komt hier het verkeer van de uitbreiding
van het ziekenhuis en van Wilgenveld bij. Tijdens de ochtenspits bereikt dan ook
de afrit van A8 vanuit Brussel het verzadigingspunt.

Synthese
Vanuit het oogpunt verkeersafwikkeling en cumulatief voor mobiliteit krijgt het algemeen
programma (incl. A8) een sterk negatieve beoordeling (-3). Uit de modellering blijkt dat
het voorgenomen plan leidt tot capaciteitsoverschrijdingen van A8 ondanks de
capaciteitsverhoging die er is gerealiseerd. Hiervoor zijn twee echter oorzaken:
 de verschuiving van het verkeer vanuit de ruimere regio (het effect is merkbaar
tot E40)
 het bijkomend programma aan stedelijke ontwikkelingen dat het plan voorziet.
De richtingen waarop de problemen zich voordoen op het hoofd- en primair wegennet
en het verkeersgenererend vermogen van het stedelijk programma doen vermoeden dat
vooral de verschuiving van het verkeer voor de capaciteitsoverschrijdingen zorgt.
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De verschuiving van het doorgaand verkeer naar het hoofdwegennet sluit aan bij de rol
en functie van dit wegennet. De verschuivingen weg van het lokaal wegennet kunnen
als positief worden gewaardeerd. De capaciteitsoverschrijdingen op A8 betekenen
evenmin dat de weg geen regionaal verbindende functie kan hebben, maar wel dat er
tijdens de spits filevorming zal optreden en de gemiddelde doorstromingssnelheid lager
zal liggen dan 120 km/u. Hieruit concluderen dat er geen bijkomende ontwikkelingen in
Halle mogelijk zijn zou een foute redenering zijn vanuit het oogpunt van het ruimtelijk en
mobiliteitsbeleid op Vlaams niveau. In dit beleid is immers uitgegaan van een maximale
concentratie van activiteiten (locatiebeleid) om zo veel mogelijk een modal shift te
bewerkstelligen en zo veel mogelijk activiteiten die boven lokaal functioneren te
ontsluiten via het hoofd- en primair wegennet. De belangrijkste conclusie is dus dat het
er op aankomt te voorkomen dat het verkeer vanuit het hoofdwegennet sluiproutes
zoekt via het lager wegennet. Er moeten dus vooral snelheidsremmende maatregelen
worden genomen op het lokale en stedelijke verzamelweg met centrumfunctiesennet in
en om Halle om dit sluipverkeer tegen te gaan. Er dient specifieke aandacht te gaan
naar het ontwikkelen van veilige en snelle afgescheiden fietspaden. In de huidige
situatie voldoen deze fietspaden niet aan de normen en dreigt de fietser verder
weggedrukt te worden. Milderende maatregelen in de zin van het inrichten van conforme
fietspaden en alternatieven via andere assen dienen uitgewerkt te worden.

MER Halle
Rapport

819016/R/873212/Mech
153

10.7.5

Effectbepaling Biezeput (1)
Tabel 10.16: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Biezeput
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit plangebied is een ingesloten open ruimte tussen de spoorweg Halle-Brussel en de bewoning van respectievelijk de Alsembergsesteenweg, de

toestand

Beerselsestraat en Biezeput. Een deel van het gebied is ingenomen door voetbalterreinen. De overige zijn voor een deel als tuin in gebruik of liggen braak. Er

algemeen

bevindt zich ook een hoogspanningspost en hoogspanningsleiding.
De oppervlakte van het gebied is ca 4,5 ha. Het gebied is grotendeels bestemd als recreatiezone (code 0400), tegen de spoorweg aan begint het natuurgebied
(code 0701).

Gepland

De ontwikkeling van dit plangebied heeft tot doel een residentiële ontwikkeling mogelijk te maken die aantrekkelijk is voor pendelaars. De ligging langs de

initiatief

spoorlijn noodzaakt een buffer.
De zone krijgt als bestemming woonzone (code 0100) met een buffer (code 0600) ten opzichte van de spoorweg.
Er wordt ondersteld dat het gebied een residentieel stedelijke ontwikkeling zal kennen. Met een oppervlakte van 4,5 hectare geeft dit een ontwikkeling van ca.
112 woningen. Het gebied wordt ontsloten naar d’Exaerdestraat en Pallieterweidestraat.

Alternatieven

Afwezig.

Referentiesituatie
Bereikbaarheids

Nabijheid van het centrum

profiel

Het stadscentrum ligt op ongeveer 2 kilometer. Het gebied ligt in het stedelijk weefsel van Buizingen, op zo’n 700m
van het oud centrum, maar op minder dan 400 meter van de voorzieningen rond Alsembergsesteenweg.
De ontwikkelingsscenario’s met bijkomende verbindingen over het kanaal zorgen ervoor dat de bereikbaarheid van
het stadscentrum voor fietsers verbetert. De afstand blijft groter dan 2 kilometer.

Ontsluiting met de fiets:

Aanliggend liggen de aanvullende fietsroutes d’Exaerdestraat) en Biezeweide. De hoofdroute ligt aan de overzijde

Ontsluiting openbaar vervoer:

Het station van Buizingen ligt op minder dan 400 meter. Het station van Halle ligt op meer dan 800 meter

van het kanaal.
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inhoud

beschrijving

Ontsluiting auto- en vrachtverkeer

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

De ontsluiting voor autoverkeer gebeurt via een woonomgeving (Biezenweide en d’Exaerdestraat).
Alsembergsesteenweg is overwegend een stedelijke hoofdstraat (stedelijke verzamelweg met centrumfuncties).

Lokale impact

Aanwezige conflictpunten

Palieterweidestraat en d’Exaerdestraat verknopen met Alsembergsesteenweg.
Het knooppunt Pallieterweidestraat is niet lichtengeregeld, d’Exaerdestraat wel.
D’Exaerdestraat en Alsembergsesteenweg zijn beide hoofdroutes voor fietsverkeer.

Potentieel aantal gehinderden

De ontsluiting voor autoverkeer gebeurt op korte afstand naar het hoofdwegennet. Het potentieel aantal
gehinderden is matig.

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied levert in de huidige toestand (A) geen bijdrage aan de verkeersdrukte.
Het knooppunt d’Exaerdestraat - Alsembergsesteenweg is verzadigd tijdens de avondspits.
De IC ratio (leefbaarheid ) ligt algemeen lager dan 0,80. Staduitwaarts overschrijdt dit ratio deze drempel tijdens de
ochtendspits. Naar leefbaarheid is de weg bijna verzadigd.
In de toestand volgens het gewestplan (B) zijn recreatieterreinen voorzien en kunnen piekmomenten optreden.

Effectvoorspelling en beoordeling
Bereikbaarheids

van b naar A1

profiel
van a naar A1

Lokale impact

Het bereikbaarheidsprofiel blijft gelijk aan de huidige situatie. Zij is zeer gunstig voor

+1

Vanuit het perspectief van het

woonontwikkelingen.

(+2)

locatiebeleid komt het gebied

Het bereikbaarheidsprofiel blijft gelijk aan de situatie volgens het gewestplan. Zij is zeer

+1

prioritair in aanmerking voor

gunstig voor woonontwikkelingen.

(+2)

woonontwikkelingen.

-2

De I/C ratio overschrijdt ook

ontwikkelingsscenario

Het bereikbaarheidsprofiel zal in de toekomst nog verbeteren.

van b naar A1

Conflictpunten
Gehinderden

Verkeersdrukte

De bestaande conflictpunten blijven bestaan. De ontsluiting verloopt
via een hoofdfietsroute.

zonder de invulling van dit

Het aantal potentieel gehinderden is matig tot laag: via de stedelijke

plangebied de leefbaarheidsratio.

verzamelweg Alsembergsesteenweg is er een snelle verbinding naar

Het knooppunt Alsembergse-

het hoofdwegennet (R0).

steenweg aanpassen (los v/h

De bijkomende verkeersdruk blijft beperkt tot afwezig. Tijdens de

plan).

spits gaat het om 20 tot 25 pae.

Bijkomende stimuli wijziging modi

De impact op de I/C ratio is beperkt tot afwezig (0,02 tot 0,03).

voorzien
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inhoud

beschrijving

van a naar A1

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

waardering

Gehinderden

Het aantal potentieel gehinderden is matig tot laag: via de stedelijke

beoordeling

Milderende maatregelen

-2

verzamelweg Alsembergsesteenweg is er een snelle verbinding naar
het hoofdwegennet (R0).
Verkeersdrukte

De bijkomende verkeersdruk blijft er beperkt tot afwezig. Tijdens de
spits gaat het om 20 tot 25 pae.
De impact op de I/C ratio is beperkt tot afwezig (minder dan 5%).

cumulatief

Als gevolg van de optimalisering van de noordelijke ontsluiting verdwijnt verkeer van

Het STOP-principe toepassen bij

‘dExaerdestraat en Alsembergsesteenweg. Het gebied draagt bij tot de algemene

de inrichting van het gebied,

(auto)verkeersdruk in en rond Halle.

bijvoorbeeld door comfortabele
trage wegen naar het station, een
nadruk op de nabijheid van
fietsstallingen en ontsluiting,
openbaar/collectief vervoer, een
beperking van de ruimte voor
autostalplaatsen bij de woning en
keuze voor groepsparkeren).

ontwikkelingsscenario

Door verbetering van het bereikbaarheidsprofiel kan de reeds beperkte impact door
autoverkeer verder afnemen.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

10.7.6

Effectbepaling Stroppen (2)
Tabel 10.17 Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Stroppen
inhoud
Bestaande

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Dit plangebied betreft een akkergebied rondom het gehucht Stroppen (Albert Jambonlaan).
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

toestand
algemeen

De oppervlakte van het gebied is ca. 10,5 ha. De grens van dit deelgebied is in het noorden en westen de grens van het woonreservegebied. In het zuidoosten is
de grens de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied, die vertrekkend van het woonweefsel het voetbalterrein insluit.
Het gebied is momenteel ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).

Gepland

De ontwikkeling van dit plangebied heeft als doel het functioneren van dit gebied als landbouwgebied en als open ruimte ten noorden van het stedelijk gebied

initiatief

toekomstgericht te vrijwaren.
De zone krijgt als bestemming landbouwgebied (code 0900) en wordt dit verder gedetailleerd naar bouwvrij agrarisch gebied.
Er wordt ondersteld dat het gebied zonder deze herbestemming een residentieel stedelijke ontwikkeling zou kennen. Met een oppervlakte van 10,5 hectare geeft
dit een ontwikkeling van 263 woningen. Het gebied wordt ontsloten via J. Uylenbroeckstraat naar Brusselsesteenweg en via C. de Kosterlaan en Astridlaan naar
Gaasbeeksesteenweg.

Alternatieven

Afwezig.

Referentiesituatie
Bereikbaarheids

Nabijheid van het centrum

Het stadscentrum ligt op minder dan 400 meter. Het gebied ligt aan de rand van het stedelijk weefsel.

Ontsluiting met de fiets

Het gebied ligt op minder dan 400 m van de hoofdroute langs het kanaal. Hiervoor moet Brusselsesteenweg

profiel

Door de ontwikkeling van Demaeghtlaan als boulevard verbetert de bereikbaarheid van het centrum.
worden gekruist. Het gebied ligt op ca. 600 m van de aanvullende fietsroute Verhaevertstraat.
In de huidige situatie loopt A. Jambonstraat door het gebied als trage verbinding tussen het centrum en een
bestaande wooncluster.
Ontsluiting openbaar vervoer

Het gebied ligt op meer dan 800 meter van een treinstation. Het gebied ligt op minder dan 200 m van de busas
langs N6 (Brusselsesteenweg).
Door de ontwikkeling van Demaeghtlaan als boulevard en een bijkomende fietsbrug over kanaal verbetert de
bereikbaarheid van het station. De afstand blijft groter dan 800 m.
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inhoud

beschrijving

Ontsluiting auto- en vrachtverkeer

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

De ontsluiting in de richting van de stedelijke verzamelweg Ninoofsesteenweg gebeurt via Astridlaan, een stedelijke
woonstraat.
De ontsluiting naar Brusselsesteenweg/A. Demaeghtlaan (een verzamelweg met centrumfuncties) gebeurt
rechtsreeks vanuit het gebied via een residentiële verkavelingsweg. Via Brusselsesteenweg kan het
hoofdwegennet worden bereikt langs Alsembergsesteenweg.

Lokale impact

Aanwezige conflictpunten

De knooppunten ter hoogte van de ontsluitingsroutes zijn niet lichtengeregeld. Het betreft onder andere het
knooppunt J. Uylenbroekstraat met Brusselsesteenweg en C. de Kosterlaan - Astridlaan met J. Jacminstraat.
Brusselsesteenweg is een fietsas.

Potentieel aantal gehinderden

Het potentieel aantal gehinderden is matig (langs Alsembergsesteenweg) tot hoog (langs het centrum).

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied levert in de huidige toestand (A) geen bijdrage aan de verkeersdrukte.
Ter hoogte van het knooppunt Brusselsesteenweg is de weg richting stadscentrum verzadigd tijdens de ochtendspits. Tijdens de avondspits geldt dit voor het staduitwaarts verkeer. Astridlaan - Jacminstraat is tijdens de
avondspits verzadigd richting Brusselsesteenweg.
Bij ontwikkeling van het gebied volgens het gewestplan zal het gebied 40 tot 50 pae genereren tijdens de spitsuren.
De sterkste concentratie gebeurt tijdens de ochtendspits, vanuit de woning. Dit verkeer wordt vermoedelijk opgedeeld over beide routes. De bijdrage van het gebied tot deze verzadiging is te verwaarlozen (hooguit 5% van de
pae).

Effectvoorspelling en beoordeling
Bereikbaarheids

van b naar A1:

Het betreft de ontwikkeling van een open ruimte buiten het stedelijk gebied. Enkel

profiel

behoud open ruimte

woonontwikkelingen, kleinhandel en voorzieningen of bedrijvigheid worden beoordeeld.

nvt

Het bereikbaarheidsprofiel van de omgeving blijft gelijk aan de huidige situatie.
van a naar A1:

Het betreft de ontwikkeling van een open ruimte buiten het stedelijk gebied. Enkel

herstel open ruimte

woonontwikkelingen, kleinhandel en voorzieningen of bedrijvigheid worden beoordeeld.

nvt

Het bereikbaarheidsprofiel van de omgeving blijft gelijk aan de huidige situatie.
Het profiel is gunstig voor woonontwikkelingen maar ook voor de geplande ontwikkeling
ontwikkelingsscenario

niet relevant.
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Lokale impact

inhoud

beschrijving

van b naar A1:

Conflictpunten

behoud open ruimte

van a naar A1:

waardering
De bestaande conflictpunten blijven bestaan. Het gebied genereert

beoordeling

Milderende maatregelen

0

geen verkeer naar deze punten.
Gehinderden

Er is geen bijkomende hinder.

Verkeersdrukte

De verkeersdruk in de omgeving blijft gelijk.

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

herstel open ruimte

Het wegnemen van verkeer vermindert het aantal conflictsituaties.

+1

Behoud van de trage weg
voorzien.

A. Jambonstraat kan als conflictvrije route gevrijwaard worden.
Gehinderden

Het aantal potentieel gehinderden is matig.
Het aantal gehinderden neemt af in de woonomgeving Astridlaan.
Om het hoofdwegennet te bereiken diende het verkeer een weg te
zoeken via Brusselsteenweg of A. Demaeghtlaan (doorheen het
centrum van Halle).

Verkeersdrukte

De verkeersdruk in de omgeving neemt af met 40 tot 50 pae tijdens
ochtend- en avondspits. De impact op de I/C ratio is beperkt tot
afwezig (minder dan 5%).

cumulatief

Niet relevant.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

10.7.7

Effectbepaling Groebegracht (3, 4, 5)
Tabel 10.18: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Groebegracht
inhoud
Bestaande
toestand
algemeen

beschrijving

waardering



Milderende maatregelen

Deelgebied Strip Demesmaekerstraat is deel van het akkerland tussen de Demesmaekerstraat en het terrein van SK Halle. Het betreft een smalle
strook van ongeveer 35 m breed, die achter de bestaande bebouwing ligt, zodat de afbakening gelijk komt met de achtergrens van de woningen die
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beoordeling

Het plangebied Groebegracht bestaat uit drie delen.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

tegen de Mierenberg aan staan.
De zone heeft een oppervlakte van ca. 1 ha en is bestemd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).


Deelgebied Omgeving SK Halle bestaat grotendeels uit akkerland, met aan de oostelijke rand een voetbalterrein en een weiland met bomen in de
perceelsrand. Het is aan drie zijden grotendeels ingesloten door de bewoning langs de Ninoofsesteenweg, de bewoning rond de Victor
Demesmaekerstraat en de bewoning aan Nikkelenberg en het ziekenhuis. Het gebied ligt aanzienlijk hoger dan de vallei van de Groebegracht en in het
zuiden (Elbeekstraat) is er nog een open ruimte, waardoor deze omgeving visueel in verbinding staat met de open ruimtevinger van de Groebengracht.
De oppervlakte van het gebied is ca 22 ha. Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180). Op en
rondom het terrein van SH Halle is de bestemming recreatiezone (code 0400). Langs Nonoofsesteenweg is het gebied bestemd als woongebied met
landelijk karakter (code 0102).



Deelgebied Groebegracht is de open ruimte in de vallei van de Groebegracht tegen het centrum van Halle aan. Grofweg is ze in het noorden begrensd
door de Elbeekweg en het ziekenhuis en haar toekomstige uitbreidingen, in het oosten door de Demaeghtlaan, in het zuiden door de Beertsestraat en
het BPA Wilgenveld, in het westen door de Victor Demesmaekerstraat. Het gebied is grotendeels als graas/hooiweide in gebruik. Langs de Elbeekweg
ligt ook een akker. Door de ontwikkeling van het ziekenhuis kunnen twee kleinere deeltjes onderscheiden worden.
De gezamenlijke oppervlakte van het gebied is ca. 12,5 ha. Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code
0180). Rondom de Groebegracht en zijbeken is natuurgebied afgebakend (code 0701).

Gepland

Enkel strip Demesmaekerstraat wordt als woonomgeving, de rest als open ruimtebestemmingen.

initiatief

De ontwikkeling van dit plangebied heeft als doel het functioneren van dit gebied als landbouwgebied en als open ruimte bij het stedelijk gebied toekomstgericht
te vrijwaren. De ontwikkeling van de strip Demesmaekerstraat moet zorgen voor een afwerking van deze open ruimte als deel van het stedelijk gebied. Langs
Groebegracht is een gemengde open ruimte voorzien voor natuurontwikkeling, landbouwgebruik en recreatie. Zij moet fungeren als contactzone tussen stad en
Pajottenland.
Het deelgebied Strip Demesmaekerstraat krijgt de bestemming van woonzone (code 0100). Het deelgebied omgeving SK Halle krijgt als bestemming agrarisch
gebied (code 0900). Dit wordt verder verfijn tot bouwvrij agrarisch gebied. Het deelgebied Groebegracht krijgt een gemengde open ruimte bestemming (code
0500). De delen natuurgebied (code 0701) behouden hun bestemming.
Er wordt ondersteld dat het deelgebied Strip Demesmaekerstraat een stedelijke residentiële woonontwikkeling zal kennen met ca. 25 woongelegenheden. Ze
worden ontsloten via de verkavelingswegen (Kareelveld, Hippelenberg) naar V. Demesmaekerstraat. In de andere deelgebieden wordt door de open ruimte
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

bestemming een stedelijke residentiële woonontwikkeling voorkomen. Met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 30 ha aan woongebied gaat het om zo’n 750
woningen. Rond SK Halle wordt de verdere ontwikkeling van de recreatieterreinen met ca. 1 ha ingeperkt.
Alternatieven

Zowel de strip Demesmaekerstraat als de omgeving SK Halle worden als woonomgeving bestemd. Groebegracht krijgt een open ruimtebestemming.
De ontwikkeling van dit plangebied heeft als doel om op langere termijn een residentiële ontwikkeling ten westen van het centrum van Halle mogelijk te maken.
Langs Groebegracht is een gemengde open ruimte voorzien voor natuurontwikkeling, landbouwgebruik en recreatie. Zij moet fungeren als contactzone tussen
stad en Pajottenland.
De deelgebieden Strip Demesmaekerstraat en omgeving SK Halle krijgen de bestemming van woonzone (code 0100). Het deelgebied Groebegracht krijgt een
gemengde open ruimte bestemming (code 0500). De delen natuurgebied (code 0701) behouden hun bestemming.
Er wordt ondersteld dat het deelgebied Strip Demesmaekerstraat een stedelijke residentiële woonontwikkeling zal kennen met ca. 25 woongelegenheden. Ze
worden ontsloten via de verkavelingswegen (Kareelveld, Hippelenberg) naar V. Demesmaekerstraat. Het deelgebied SK Halle blijft het een woonreservegebied
dat op langere termijn kan worden ontwikkeld. Het betreft een residentiële woonontwikkeling van 25 woningen/ha of te wel ca. 550 woningen. Het gebied wordt
ontsloten naar Ninoofsesteenweg. In de omgeving Groebegracht wordt door de open ruimte bestemming een stedelijke residentiële woonontwikkeling voorkomen. Met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 12,5 ha aan woongebied gaat het om zo’n 300 woningen

Referentiesituatie
Bereikbaarheids

Nabijheid van het centrum

profiel

Het gebied ligt op ongeveer 500 meter tot 1 kilometer van het stadscentrum (A. Demaeghtlaan).
Het gebied sluit aan bij in het stedelijk weefsel van Halle.
Door de ontwikkeling van Demaeghtlaan als boulevard verbetert de bereikbaarheid van het centrum.

Ontsluiting met de fiets

Het noordelijk deel sluit aan bij de (hoger gelegen) hoofdfietsroute Ninoofsesteenweg.
Het zuidelijk deel sluit aan bij de (lager gelegen) route van het functioneel netwerk Beertsestraat.
Vanuit het centrum van het gebied is een verbinding naar Demaeghtlaan via de lokale weg Elbeekstraat (>400m).

Ontsluiting openbaar vervoer

Het gebied ligt op meer dan 800 meter van een treinstation.
Het centrum van het gebied ligt op ongeveer 750 meter wandelafstand van de corridor langs De Maeghtlaan. In
vogelvlucht gaat het om ca. 500 meter.
Het noordelijk deel van het gebied (de deelgebieden V. Demesmaekerstraat en SK Halle) ligt in het noorden nabij
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

de busas N28 (Ninoofsesteenweg). Vanuit het centrum van het noordelijk deel van het gebied gaat het om een
afstand van ca. 200 meter.
Door de ontwikkeling van Demaeghtlaan als boulevard en een bijkomende fietsbrug over kanaal verbetert de
bereikbaarheid van het station. De afstand blijft groter dan 800 m.
Ontsluiting auto- en vrachtverkeer

De ontsluiting gebeurt via een woonomgeving (Elbeekstraat, V. Demesmaekerstraat, Beertsestraat als stedelijke
woonstraten) naar de stedelijke verzamelwegen (Ninoofsesteenweg als hoofdinvalsweg en stedelijke verzamelweg
met centrumfuncties, A. Demaeghtlaan als stedelijke hoofdstraat). Edingensesteenweg is bereikbaar via Oude
Groenweg.

Lokale impact

Aanwezige conflictpunten

De verknoping van de verschillende ontsluitingswegen naar de verzamelwegen rondom is niet lichtengeregeld.
Hetzelfde geldt voor de verknoping van V. Demesmaekerstraat met Ninoofsesteenweg. Ter hoogte van deze weg
is wel een afslagstrook voorzien.
De knooppunten met A. Demaeghtlaan van Elbeekstraat/L. Van Beverenstraat en Ninoofsesteenweg zijn lichtengeregeld. De knooppunten van Beerstestraat en Groenewegmet A. Demaeghtlaan zijn dat niet.
Ninoofsesteenweg en A. Deaeghtlaan zijn hoofdroutes voor fietsverkeer. Beertsestraat behoort tot het functioneel
fietsroutenetwerk maar is geen hoofdfietsroute.
Doorheen het gebied zijn een aantal trage wegen aanwezig.

Potentieel aantal gehinderden

Het potentieel aantal gehinderden is hoog (via het centrum) tot matig (langs Oude Groenweg). De laatste route is

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied levert in de huidige toestand (A) geen bijdrage aan de verkeersdrukte.

minder evident.

Bij ontwikkeling van het woonreservegebied volgens het gewestplan zal het gebied zo’n 160 pae genereren tijdens
de spitsuren. Bij de ochtendspits wordt een concentratie van uitgaand verkeer verwacht, tijdens de avondspits is er
een concentratie van inkomend verkeer.
Langs V. Demesmaekerstraat zal het verkeer vooral van deze wijk afkomstig zijn. Het verkeer zorgt voor een
inname van ongeveer een kwart van de capaciteit op vlak van leefbaarheid. Bij maximale intensiteit ligt de
leefbaarheidsindex langs deze weg zich rond de 0,5.
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Milderende maatregelen

Er kan worden aangenomen dat het verkeer een bijdrage zal leveren aan de verkeersdruk op A. Demaeghtlaan..
Aangenomen dat de helft van het verkeer in één richting gaat, wordt vanuit het oogpunt leefbaarheid ongeveer 7%
van de capaciteit ingenomen.
De ontwikkeling van Demaeghtlaan als boulevard gebeurt in functie van een verbetering van de leefbaarheid.
Effectvoorspelling en beoordeling geplande situatie
Bereikbaarheids

van b naar

Het bereikbaarheidsprofiel blijft gelijk aan de huidige situatie.

+1

profiel

A1: behoud open

De geplande ontwikkeling ligt weliswaar minder gunstig door de afstand tot het

nvt

ruimte en

stadscentrum en het station, maar langs Ninoofsesteenweg is er een fietsroute en busas

nvt

V. Demesmaekerstraat

op ca. 200 m.

van a naar A1

Het bereikbaarheidsprofiel blijft gelijk aan de huidige situatie.

0
Nvt
nvt

ontwikkelingsscenario

Het ontwikkelingsscenario zorgt voor een verbetering van de minder gunstige
uitgangssituatie maar niet voor een wijziging van de beoordeling.

Lokale impact

van b naar

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

0

A1: behoud open

Gehinderden

Het verkeer verzamelt zich langs 2 of 3 kleine verkavelingswegen

0

ruimte en

naar V. Demesmaekerstraat en dan naar een stedelijke

0

V. Demesmaekerstraat

verzamelweg. Om het hoofdwegennet te bereiken dient het verkeer
een weg te zoeken via Brusselsteenweg of A. Demaeghtlaan
(doorheen het centrum van Halle).
Het potentieel aantal gehinderden is groot.

van a naar

Verkeersdrukte

Er komt geen verkeersdruk bij. Tijdens de spits gaat het om 5 pae.

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan. De conflictsituaties

0

De leefbaarheidsratio was ook

dalen: het verkeer neemt af.

+1

zonder het project overschreden.

Gehinderden

Lokaal situeren de potentieel gehinderden zich in verkavelingswegen

+1

Behoud van open ruimte in de

A1: herstel open
ruimte en
V. Demesmaekerstraat

en stedelijke hoofdstraten. De afstand naar de stedelijke verzamel-
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wegen is minimaal. Om het hoofdwegennet te bereiken diende het

minder verkeer.

verkeer evenwel een weg te zoeken via Brusselsteenweg of A.

Bijkomende stimuli voor wijziging

Demaeghtlaan (doorheen het centrum van Halle).

van modi voorzien voor het gebied

Het potentieel aantal gehinderden was groot.

V. Demesmaekerstraat.

Het niet ontwikkelen van de woonreservegebieden kan langs V.

Het STOP-principe toepassen bij

Demesmaekerstraat zorgen voor een daling van het verkeer met 15

de inrichting van het gebied V.

tot 40%.

Demesmaekerstraat,

Langs A. Demaeghtlaan zorgt dit ervoor dat tot 7% van de capaciteit

bijvoorbeeld door verbeteren van

inzake leefbaarheid wordt gevrijwaard.

het comfort langs trage wegen
naar het station, een nadruk op de
nabijheid van fietsstallingen en
ontsluiting, openbaar/collectief
vervoer, een beperking van de
ruimte voor autostalplaatsen bij de
woning en keuze voor
groepsparkeren). .(+1)

cumulatief

Verschillende plannen, zoals Bergensesteenweg-Noord maar ook de opwaardering van

Het STOP-principe toepassen.

A8 met de hieruit volgende verschuiving van verkeer kunnen voor een verdere toename
van verkeer langs Demaeghtlaan zorgen.
Nu is Edingensesteenweg via Oude Groenweg bereikbaar. Een verknoping van Oude
Groenweg met het nieuw tracé kan zorgen voor een snellere ontsluiting naar het
hoofdwegennet.
ontwikkelingsscenario

De afname van verkeersdruk ten opzichte van de gewijzigde referentiesituatie draagt
slechts in beperkte mate bij tot de ontwikkelingskansen van A. Demaeghtlaan als
boulevard.

Effectvoorspelling en beoordeling alternatief
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Bereikbaarheids

van b naar

Het bereikbaarheidsprofiel blijft gelijk aan de huidige situatie.

waardering

profiel

A2: behoud open

De geplande ontwikkeling ligt weliswaar minder gunstig door de afstand tot het

ruimte en residentieel

stadscentrum en het station, maar langs Ninoofsesteenweg is er een fietsroute en busas

SK Halle +

op ca. 200 m.

beoordeling

Milderende maatregelen

+1

V. Demesmaekerstraat
van a naar A2

Het bereikbaarheidsprofiel blijft gelijk aan de situatie volgens het gewestplan.

ontwikkelingsscenario

Het ontwikkelingsscenario zorgt voor een verbetering van de minder gunstige

0

uitgangssituatie maar niet voor een wijziging van de beoordeling.
Lokale impact

van b naar

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

0, -

De I/C ratio overschreed reeds

A2: behoud open

Gehinderden

Het verkeer verzamelt zich vanuit de verkavelingswegen via de

2, 0

voor het project de

ruimte en

stedelijke woonstraten V. Demesmaekrestraat en Elbeekstraat naar

leefbaarheidsratio.

residentieel SK Halle +

de stedelijke verzamelwegen Demaeghtlaan en Ninoofsesteenweg.

Bijkomende stimuli wijziging modi

V. Demesmaekerstraat

Om het hoofdwegennet te bereiken dient het autoverkeer evenwel

voorzien voor de deelgebieden V.

een weg te zoeken via Brusselsteenweg, A. Demaeghtlaan of

Demesmaekerstraat en SK Halle.

(doorheen het centrum van Halle) of Edingensesteenweg (via de

Het STOP-principe toepassen

woonstraat Groenweg)

bij de inrichting van de gebieden

Het potentieel aantal gehinderden is groot.

voor wonen, bijvoorbeeld

Het plan zorgt voor een toename van verkeersbewegingen met 120

ontsluiting van wijk en individuele

pae tijdens de spitsuren.

woningen die sterk gericht is op

De verkeersdruk langs V. Demesmaekerstraat in de huidige situatie

langzaam verkeer, uitbreiding

is niet gemodelleerd. De toename wordt geraamd tussen de 15 en

ontsluiting voor openbaar of

40%. Langs A. De Maeghtlaan op 5%.

collectief vervoer en beperking

Verkeersdrukte

van aantal autostaanplaatsen bij
de woning/groepsparkeren (-2)
van a naar

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

A2: herstel open

Gehinderden

Om het hoofdwegennet te bereiken diende het autoverkeer evenwel
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Bijkomende stimuli wijziging modi
voorzien (+1) (zie boven)
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ruimte en

een weg te zoeken via Brusselsteenweg of A. Demaeghtlaan

residentieel SK Halle +

(doorheen het centrum van Halle) of Edingensesteenweg (via de

V. Demesmaekerstraat

woonstraat Groenweg).

beoordeling

Milderende maatregelen

Het potentieel aantal gehinderden was groot.
Verkeersdrukte

Het plan zorgt voor een afname van verkeersbewegingen met 40
pae tijdens de spitsuren.
Het niet ontwikkelen van de woonreservegebieden kan langs V.
Demesmaekerstraat zorgen voor een daling van het verkeer met 5
tot 15%. Langs A;Demaeghtlaan zorgt dit voor een daling van
minder dan 5 %.

cumulatief

Verschillende plannen, zoals Bergensesteenweg-Noord maar ook de opwaardering van
A8 met de hieruit volgende verschuiving van verkeer kunnen voor een verdere toename
van verkeer langs Demaeghtlaan zorgen.
Nu is Edingensesteenweg via Oude Groenweg bereikbaar. Een verknoping van Oude
Groenweg met het nieuw tracé kan zorgen voor een snellere ontsluiting naar het
hoofdwegennet.

ontwikkelingsscenario

Het is de bedoeling om Demaeghtlaan als boulevard op te waarderen in functie van o.a.
de leefbaarheid. Over het kanaal is het de bedoeling een brug te bouwen naar het
station. Dit kan leiden tot bijkomende verschuivingen in het verkeer.
Het bijkomend verkeer door dit woonproject kan de opwaardering van Demaeghtlaan
bemoeilijken, al blijft de impact inzake verkeer beperkt. Door de opwaardering wordt het
centrum ook beter bereikbaar voor andere modi en kan het comfort voor bijvoorbeeld
fietsers vanuit de woonomgeving naar het station toenemen.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
De drie onder elkaar staande scores verwijzen achtereenvolgens naar de deelgebieden Strip Demesmaekerstraat, Omgeving SK Halle en Zuidelijk deel Groebegracht
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Effectbepaling Economische pool - zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Tabel 10.19: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Economische pool - zoekzone tracé N7a om Dassenveld
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

De zoekzone tracé N7a om Dassenveld betreft de zone tussen het bedrijventerrein Dassenveld en het natuurgebied rond Meerbeek. In het noorden ligt de

toestand

spoorweg Halle-Edingen. In het zuiden wordt de zone begrensd door de A8. Het gebied is overwegend overwegend in gebruik als akker. Er loopt een

algemeen

hoogspanningsleiding over het gebied. Delen behoren tot het bedrijventerrein Dassenveld.
De oppervlakte van het gebied is ca. 26 ha. Het gebied heeft de bestemmingen agrarisch gebied (code 0900), natuurgebied (code 0701) en regionaal
bedrijventerrein (code 1011).

Gepland

Het plan heeft hier tot doel A8 tot een volwaardige hoofdweg (minder op- en afritten) op te waarderen en tegelijk de goede ontsluiting van Halle te blijven

initiatief

verzekeren. De aan te leggen verbinding N7a zal worden gecategoriseerd als secundaire weg type 2A. Dit betekent dat in beide richtingen één rijstrook wordt
voorzien en het aantal kruispunten wordt beperkt. Het is de bedoeling dat de weg een capaciteit krijgt van 1.800 pae/uur/richting. In het plangebied wordt ook
Dassenveld wordt via deze weg ontsloten. Tussen bedrijventerrein wordt een brede buffer van minstens 50 meter voorzien. Een goede landschappelijke
inpassing is een nevendoelstelling in dit gebied. Het gepland initiatief gaat ervan uit dat met het uiteindelijke tracé van de omleidingsweg, voldoende ruimte
beschikbaar is om te worden ingericht als uitbreiding van het bedrijventerrein.
De weg krijgt als bestemming gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Tussen weg en waterloop wordt in het resterend plangebied het natuurgebied
(code 0701) behouden. Ten oosten van de weg wordt het resterend plangebied bestemd als buffergebied (0600) (50 meter) en als gebied voor regionale
bedrijvigheid (code 1011).
Er wordt geraamd dat bij dit plan ongeveer 10 ha als bijkomend bedrijventerrein wordt ontwikkeld.

Alternatieven

Het alternatief heeft initieel gelijkaardige doelstellingen als het gepland initiatief. Het alternatief gaat ervan uit dat met het uiteindelijke tracé van de
omleidingsweg, onvoldoende ruimte beschikbaar is om te worden ingericht als uitbreiding van het bedrijventerrein. Het resterende deel behoudt de huidige
bestemming als agrarisch gebied.
De weg krijgt als bestemming gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Tussen weg en waterloop wordt in het resterend plangebied het natuurgebied
(code 0701) behouden. Ten oosten van de weg wordt het resterend plangebied bestemd als groengebied en buffergebied (code 1011).

Referentiesituatie
Bereikbaarheids

Nabijheid van het centrum

Het stadscentrum ligt op ongeveer 2,5 kilometer. Het gebied ligt aan de buitenrand van het stedelijk weefsel.
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inhoud
profiel

beschrijving

Ontsluiting met de fiets:

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Aanliggend ligt geen hoofdroute van het functioneel netwerk. Aansluitend ligt enkel Hogemierstraat als route van het
recreatief fietsnetwerk dat via Beerstestraat aansluiting vindt bij de aanvullende routes Edingensesteenweg en A. De
Maeghtlaan. De hoofdroute en aanvullende routes liggen op meer dan 400 meter.

Ontsluiting openbaar vervoer:

Het gebied ligt op meer dan 800 meter van een treinstation, buscorridor of busas.

Ontsluiting auto- en vrachtverkeer

De ontsluiting van het gebied zelf gebeurt via Hogemierstraat. In het gebied is geen bebouwing.
Het bestaande aanpalende terrein Dassenveld wordt via de stedelijke verzamelweg met centrumfuncties
Edingensesteenweg ontsloten. De afstand tot het hoofdwegennet is zeer laag. De ontsluiting gebeurt via een
hoofdinvalsweg naar een hoofdverzamelweg.

Lokale impact

Aanwezige conflictpunten

In de referentiesituatie zijn geen conflictpunten in het gebied aanwezig.
Bij de ontsluiting van Dassenveld vormt het knooppunt met Edingensesteenweg een conflictpunt met een aanvullende
fietsroute. Het knooppunt is niet lichtengeregeld. Het betreft een rond punt.

Potentieel aantal gehinderden

Er is nauwelijks bebouwing in het gebied en langs deze wegen. De route Hogemierstraat is weinig relevant in de
referentiesituatie. Op de route langs Edingensesteenweg zijn potentieel gehinderden beperkt tot de verkeersdeelnemers.

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied levert in de referentietoestand geen bijdrage aan de verkeersdrukte.
Ter hoogte van de ontsluiting van het bedrijventerrein Dassenveld is Edingensesteenweg tussen op- en afrit van
autosnelweg net niet verzadigd tijden de spitsmomenten (I/C = 0,7). Ook Wilgenveld en Hellebroek worden hier naar A8
ontsloten.

Effectvoorspelling en beoordeling geplande situatie: tracé + bedrijvigheid
Bereikbaarheids

van b naar A1

profiel

Met het plan blijft de positie ten opzichte van het centrum en de mogelijke ontsluiting

-2

Het plan enkel realiseren bij

met openbaar vervoer ongewijzigd. Voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer is

ontsluiting via aanliggende

dit niet optimaal.

fietsroute.

De ontwikkeling van het plan voorziet behalve een nieuwe ontsluiting van Dassenveld

Ervoor zorgen dat de fietsroute

ook een uitbreiding van dit terrein. De ontsluiting van het volledig bedrijventerrein naar

zonder conflictpunten bereikbaar is

het hoofdwegennet wordt aangepast en gebeurt via een hoofdinvalsweg en zo naar het

vanuit het terrein.

hoofdwegennet in plaats van langs een stedelijke verzamelweg met centrumfuncties.

Het terrein ontsluiten via openbaar
vervoer.
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(Onder deze voorwaarden: +2)
van a naar A1

De wijziging is het zelfde als bij wijziging van de huidige situatie.

cumulatief

Voor de ontsluiting is ook de realisatie van het knooppunt met A8 (deelplan nieuwe op-

-2

en afrit) noodzakelijk.
Met betrekking tot de fietsontsluiting kan het nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 een
rol spelen.
ontwikkelingsscenario

De ontwikkeling van een comfortabele fietsontsluiting tussen Dassenveld en station is

+2

beschreven als ontwikkelingsscenario.

(na realisatie fietsontsluiting blijft
de voorwaarde van een degelijke
ontsluiting voor openbaar vervoer.

Lokale impact

van b naar

Conflictpunten

A1: N7a+ bedrijvigheid
Gehinderden
Verkeersdrukte

van a naar A1

Conflictpunten

Het bestaande conflictpunt ter hoogte van Edingensesteenweg

-1

Binnen het gebied zijn verschil-

verdwijnt bij ontsluiting via N7a.

lende mogelijkheden voor de

Het aantal potentieel gehinderden blijft gelijk. Het aantal is beperkt

reductie van de verkeersproductie.

tot afwezig.

Voorbeelden zijn:

Tijdens de spits zorgt de uitbreiding voor 300 tot 230 extra pae.

-

Het vrachtverkeer buiten de

N7a wordt hiermee (in de gewijzigde referentiesituatie) bijkomend

spitsuren laten vertrekken.

belast met minder dan 5% van haar capaciteit.

(flankerend: niet afdwingbaar

De wijziging is gelijkaardig aan de wijziging van de huidige situatie.

via plan).

-1
-

Een ander profiel voor de

Gehinderden

Enkel de gewijzigde referentiesituatie met betrekking tot de

Verkeersdrukte

verzadiging van het wegennet is voldoende gekend om de effecten

bedrijvigheid geven.

verder te bespreken.

Gemengde bedrijvigheid
produceert algemeen minder

De I/C ratio stijgt met 5 tot 15%. Ze blijft onder de 0,80.

verkeer dan distributie.
Zodoende zou een
vermindering van de

Ter hoogte van de huidige ontsluiting van Dassenveld naar

verkeersproductie met zo’n

Edingensesteenweg zorgt de ontsluiting van Dassenveld via N7a

30% mogelijk zijn. De
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uitbreiding zorgt dan tijdens

voor een daling van de belasting van deze weg met 15 tot 40%.

de spits voor 191 tot 136
extra pae.

Het verkeer dat door Dassenveld wordt gegenereerd is vooral
inkomend verkeer tijdens de ochtendspits en uitgaand verkeer

-

Het gebied bereikbaar te
maken via openbaar/collectief

tijdens de avondspits. De problemen van filevorming op A8 situeren

vervoer.

zich in de omgekeerde richting.
-

De wijziging van de
vervoersmodi stimuleren (vb.
via een vervoerplan) om het
autoverkeersdruk door
personeel te beperken.

-

Een fietsverbinding realiseren
(-1)

Deze maatregelen moeten
beschouwd worden in het kader
van de verkeersafwikkeling van het
stedelijk gebied. Het gaat samen
met het toepassen van het STOPprincipe bij de inrichting van het
gebied.
cumulatief

De uitbreiding van Dassenveld is goed voor 5 tot 15% van het verkeer dat van en naar

Hoewel een reductie van het

Dassenveld rijdt.

programma op Dassenveld helpt

Voor de ontsluiting is ook de realisatie van het knooppunt met A8 (deelplan nieuwe op-

om het probleem op te lossen zal

en afrit) noodzakelijk. Een deel van het verkeer zal via die weg ook naar

dit niet vanzelfsprekend volstaan.

Edingensesteenweg lopen.

De reductie van het programma

Ter hoogte van de afrit van A8 naar N7a is in de geplande situatie volgens het

kan zich ook elders situeren.

macromodel filevorming te verwachten (I/C > 0,8) tijdens zowel de avond als de
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ochtendspits. De filevorming betreft een effect van verkeersafwikkeling op schaal van

De ovonde uitwerken zoals

het stedelijk gebied en is zowel het gevolg van het verkeer vanop Dassenveld als vanuit

voorzien op projectniveau.

de andere deelgebieden. In het macromodel is uitgegaan van een eenvoudig knooppunt
tussen N7a en A8. Na micromodellering is bij de uitwerking van het knooppunt met N7a-

Het STOP-principe toepassen bij

A8 in kader van de ontwikkeling van A8 echter voorzien in een ovonde met twee

de inrichting van het gebied.

rijstroken wat dit probleem oplost. Het effect wordt (cumulatief) beoordeeld in het kader
van de cumulatieve effecten met betrekking tot de bereikbaarheid op stedelijk niveau.
Met betrekking tot de fietsontsluiting kan het nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 een
rol spelen. Het kan zorgen voor een bijkomend conflictpunt.
ontwikkelingsscenario

Door de nieuwe fietsontsluiting zal het personenverkeer van en naar het terrein dalen.
Het autoverkeer van werknemers zorgt voor de helft van de verkeersintensiteit (pae)
tijdens de spits. Bij een optimistische verwachting (daling van aandeel autogebruikers
van 73% naar 60%) zal er een effect zijn, doch dit zal beperkt blijven (zo’n 5% van de
pae).
Het verkeer op A8 zal nog verder toenemen. Ook het verkeer naar N7a. Er worden
binnen het macromodel structureel files verwacht aan de afrit van A8 naar N7a tijdens
de ochtenspits. Door aanpassing van het knooppunt zal dit opgelost worden.

Effectvoorspelling en beoordeling geplande situatie: tracé zonder bedrijvigheid
Bereikbaarheids

van b naar

Het betreft de ontwikkeling van infrastructuur. Enkel woonontwikkelingen, kleinhandel en

profiel

A2: N7a met

voorzieningen of bedrijvigheid worden beoordeeld.

ontsluiting Dassenveld,

Het plan voorziet echter een nieuwe ontsluiting van Dassenveld. De ontsluiting van het

geen bedrijvigheid

bedrijventerrein naar het hoofdwegennet wordt aangepast en gebeurt via een

zonder conflictpunten bereikbaar is

hoofdinvalsweg naar het hoofdwegennet in plaats van een stedelijke verzamelweg met

vanuit het terrein Dassenveld.

centrumfuncties.

Het terrein Dassenveld ontsluiten

Met het plan blijft de positie ten opzichte van het centrum en de mogelijke ontsluiting

via openbaar of collectief

met de fiets en het openbaar vervoer ongewijzigd. Voor voetgangers, fietsers en

vervoer.(+2)

MER Halle
Rapport

+2

Ervoor zorgen dat de fietsroute

819016/R/873212/Mech
171

inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

openbaar vervoer is dit niet optimaal. Hier wordt evenwel de aanleg van de weg
beoordeeld.
van a naar A2

De wijziging is het zelfde als bij wijziging van de huidige situatie.

cumulatief

Voor de ontsluiting is ook de realisatie van het knooppunt met A8 (deelplan nieuwe op-

+2

en afrit) noodzakelijk. Met betrekking tot de fietsontsluiting kan het nieuw tracé N7a
tussen spoor en N6 een rol spelen.
ontwikkelingsscenario

De ontwikkeling van een comfortabele fietsontsluiting tussen Dassenveld en station is

(Na realisatie fietsontsluiting blijft

beschreven als ontwikkelingsscenario.

een degelijke ontsluiting voor
openbaar vervoer gewenst.)

Lokale impact

van b naar

Conflictpunten

A2: N7a met
ontsluiting Dassenveld,

Gehinderden

geen bedrijvigheid
Verkeersdrukte

Het bestaande conflictpunt ter hoogte van Edingensesteenweg

+2

Het vrachtverkeer buiten de

verdwijnt bij ontsluiting via N7a.

spitsuren laten vertrekken.

Het aantal potentieel gehinderden is beperkt tot afwezig in de directe

(flankerend: niet afdwingbaar via

omgeving. Dit is een afname ten opzichte van de eerdere ontsluiting.

plan).

Ter hoogte van Edingensesteenweg zorgt de ontsluiting van

Een fietsverbinding realiseren.

Dassenveld via N7a voor een daling van de belasting van deze weg
met 15 tot 40%.
N7a geraakt niet overbelast en er zijn minder potentieel gehinderden
op een verzamelweg op stedelijk niveau.
van a naar A2

Conflictpunten

De wijziging is het zelfde als bij wijziging van de huidige situatie.

+2

Gehinderden
Verkeersdrukte
cumulatief

Voor de ontsluiting is ook de realisatie van het knooppunt met A8 (deelplan nieuwe open afrit) noodzakelijk.
Ter hoogte van de afrit van A8 naar N7a is in de geplande situatie volgens het
macromodel filevorming te verwachten (I/C > 0,8) tijdens zowel de avond als de
ochtendspits. De filevorming betreft een effect van verkeersafwikkeling op schaal van
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beoordeling

Milderende maatregelen

het stedelijk gebied en is zowel het gevolg van het verkeer vanop Dassenveld als vanuit
de andere deelgebieden. In het macromodel is uitgegaan van een eenvoudig knooppunt
tussen N7a en A8. Na micromodellering is bij de uitwerking van het knooppunt met N7aA8 in kader van de ontwikkeling van A8 echter voorzien in een ovonde met twee
rijstroken wat dit probleem oplost. Het effect wordt (cumulatief) beoordeeld in het kader
van de cumulatieve effecten met betrekking tot de bereikbaarheid op stedelijk niveau.
Met betrekking tot de fietsontsluiting kan het nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 een
rol spelen. Het kan zorgen voor een bijkomend conflictpunt.
ontwikkelingsscenario

Door de nieuwe fietsontsluiting zal het personenverkeer van en naar het terrein dalen.
Het autoverkeer van werknemers zorgt voor de helft van de verkeersintensiteit (pae)
tijdens de spits. Bij een optimistische verwachting (daling van aandeel autogebruikers
van 73% naar 60%) zal er een effect zijn, doch beperkt blijven (zo’n 5% van de pae).
Het verkeer op A8 zal nog verder toenemen.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

10.7.9

Effectbepaling Economische pool - Bergensesteenweg Noord (7)
Tabel 10.20: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Economische pool - Bergensesteenweg Noord
inhoud

beschrijving

waardering

Bestaande

Deelgebied Bergensesteenweg Noord is deels weiland, deels bos, deels ingenomen door grootschalige kleinhandel en lokale bedrijvigheid met bijhorende

toestand

woningen.

algemeen

Het is een kleine ingesloten ruimte van ca. 4,5 ha tussen Bergensesteenweg, Edingseseteenweg en de spoorweg Halle-Edingen. Het gebied is momenteel
grotendeels ingekleurd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100). Er is ook een strook bufferzone (code 0600) voorzien. Er wordt ondersteld
dat bij invulling het gebied wordt ontsloten naar N6.

Gepland

Het plan richt zich op de invulling van een stedelijke taakstelling inzake handel en zo te zorgen voor een verdere concentratie van deze voorzieningen.

initiatief
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Hiertoe wordt het deelgebied herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel (code 1012).
Dergelijke ontwikkeling zou een potentiële bruto-vloeroppervlakte van 24.750 m² kleinhandel geven. Het gebied wordt ontsloten naar N6.
Alternatieven

Het alternatief heeft tot doel om het gebied tot een zuidelijke toegangspoort tot het stedelijk gebied te ontwikkelen. Behalve een taakstelling inzake handel en
voorzieningen worden ook woonontwikkelingen voorzien. Er wordt geen bijkomende oppervlakte grootschalige kleinhandel ingecalculeerd maar de bestaande
kan behouden blijven (eventueel vervangende oppervlakte in een totaalproject in het plangebied).
Het gebied wordt herbestemd tot gebied met een stedelijke ontwikkeling (code 0110).
Het aantal woongelegenheden wordt gerekend aan 25 w/ha (want gemengd met aanzienlijke vloeroppervlakte stedelijke voorzieningen), of te wel ca. 110
woongelegenheden. Iets meer dan helft van het gebied kan dan worden ingenomen door grootschalige stedelijke voorzieningen (ca. 12.500m² bruto
vloeroppervlakte). Het gebied wordt ontsloten naar N6. In functie van mobiliteit wordt ook hier uitgegaan van een invulling met grootschalige kleinhandel.

Referentiesituatie
Bereikbaarheids
profiel

Nabijheid van het centrum

Het stadscentrum ligt op 250 tot 600 meter. Het gebied ligt in het stedelijk weefsel.

Ontsluiting met de fiets:

Bergensesteenweg en Edingensesteenweg liggen langs het gebied. Dit zijn aanvullende fietsroutes in het stedelijk gebied.

Ontsluiting openbaar vervoer:

Het station van Halle ligt op ongeveer 1 kilometer. Het gebied ligt op 250 tot 600 meter van de buscorridor langs

Ontsluiting auto- en vrachtverkeer

Het gebied ligt langs de hoofdinvalswegen (stedelijke verzamelwegen) N6 (Bergensesteenweg) en N7

Demaeghtlaan/Suikerkaai. Het ligt tussen de busassen N6 (Bergensesteenweg) en N7 (Edingensesteenweg).
(Edingensesteenweg).
Via N6 en N7 is er op dit ogenblik een verbinding naar het primair wegennet.
Er is wel gepland dat deze (directe) ontsluiting verdwijnt.
In oostelijke richting behoort de ontwikkeling van een brug over het kanaal tot de ontwikkelingsscenario’s.
Lokale impact

Aanwezige conflictpunten

In de huidige situatie vormt de ontsluiting van de parkeerterreinen rond Wilgenveld een conflictpunt langs
Edingensesteenweg. Ten noorden vormt het knooppunt met Demaeghtlaan en Brusselsesteenweg een conflictpunt.
De ontwikkeling van bedrijvigheid volgens gewestplan kan zorgen voor bijkomende conflictpunten, hetzij via
Edingensesteenweg, hetzij via Bergensesteenweg. Beide zijn aanvullende fietsroutes.
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De conflictpunten zijn niet lichtengeregeld.
Potentieel aantal gehinderden

Op de route naar het hoofdwegennet is er weinig bebouwing. De afstand is kort. Behalve de verkeersdeelnemers is het
potentieel aantal gehinderden is beperkt tot afwezig.

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied levert in de referentietoestand (na volledige ontwikkeling volgens gewestplan) een beperkte bijdrage aan de
verkeersdrukte. (80 pae tijdens de ochtendspits, 55 tijdens de avondspits). Edingensesteenweg bereikt net het theoretische
verzadigingspunt in het staduitwaarts verkeer tijdens de ochtendspits (I/C = 0,8).

Effectvoorspelling en beoordeling grootschalige kleinhandel
Bereikbaarheids

van b naar

Inzake de ontsluiting voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer blijft het

profiel

A1: grootschalige

bereikbaarheidsprofiel gelijk aan de huidige situatie. De inplanting van kleinhandel

kleinhandel

speelt op een goede manier in op het bereikbaarheidsprofiel van de site.

+2

van a naar A1

De wijziging is het zelfde als bij wijziging van de huidige situatie.

cumulatief

De ontsluiting voor autoverkeer verloopt via de stedelijke verzamelweg

Door de multimodale bereikbaar-

Edingensesteenweg. Er is nauwelijks bebouwing langs deze route.

heid (auto, openbaar vervoer, te

Aansluitend bij het gebied ligt het deelplan met de ontwikkeling van N7a langs spoor.

fiets en te voet) kan het gebied ook

Hierdoor kan de ontsluiting naar het hoofdwegennet verlopen via N7a (hoofdinvalsweg

als randparking bij de stad een rol

en stedelijke verzamelweg), aanliggend aan het gebied. Vanuit het gebied is geen

vervullen en Demaeghtlaan

ontwikkelingsscenario

+2

rechtstreekse verbinding voorzien naar N7a.

ontlasten van autoverkeer.

Er is een comfortabele fiets verbinding voorzien vanaf Dassenveld naar het station.

Er kan worden overwogen om ook
dit gebied aan deze route te
koppelen.

Lokale impact

van b naar

Conflictpunten

De ontsluiting van het gebied kan zorgen voor een nieuw conflictpunt

Een gezamenlijke ontwikkeling

A1: grootschalige

ter hoogte van Edingensesteenweg. Het betreft opnieuw een

voorzien met de bestaande

kleinhandel

ontsluiting van een concentratie van voorzieningen.

kleinhandel ten noorden.

Een rechtstreekse ontsluiting naar N7a is niet wenselijk.

Het aantal ontsluitingen van de

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is beperkt tot afwezig

parkeerruimten naar N6 en N7

op de route naar het hoofdwegennet.

beperken.

Gehinderden
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Omwille van de aard van de invulling stijgt echter de kans dat ook

Maximaal gebruik maken van de

routes in noordelijke richting (van en naar het stadcentrum) worden

bestaande ontsluitingen (vb. van

gebruikt. Er zijn meer potentieel gehinderde bewoners, grootschalige

de bestaande erfontsluitingen voor

voorzieningen en kleinhandel die gehinderd worden.

kleinhandel en de parkeerterreinen

De voorziening zal een aanzienlijke verkeersdruk veroorzaken. Het

van Wilgenveld) of deze vervangen

gaat om 550 pae tijdens de ochtend- en 1.130 pae tijdens de
avondspits. Tijdens de avondspits betreft het 470 pae inkomend en

Wilgenveld rechtstreeks naar N7a

660 pae uitgaand. In de veronderstelling dat dit verkeer evenredig

ontsluiten (cfr. deelplan N7a langs

naar het noorden en het zuiden wordt verdeeld, wordt zo’n 300 pae

spoor).

toegevoegd per rijrichting.

van a naar A1

Tijdens het weekend wordt een verkeersdruk van 1.000 pae

Voldoende parkeerplaatsen

verwacht tijdens de spits met zo’n 560 inkomende en 440 uitgaande

voorzien op het terrein. Zo mogelijk

bewegingen. In de onderstelling van een bezoektijd van 34 minuten,

meer. De parkeerplaatsen ook

wordt een parkeerbehoefte van 320 plaatsen verwacht.

gebruiken als stadsrandparking.
-2

Zo kan ook de algemene

Conflictpunten

De wijziging is het zelfde als bij wijziging van de huidige situatie.

Gehinderden

Enkel de gewijzigde referentiesituatie met betrekking tot de

verkeersdruk stadinwaarts worden

Verkeersdrukte

verzadiging van het wegennet is voldoende gekend om de effecten

ingeperkt en komt mogelijk ruimte

verder te bespreken.

vrij op Demaeghtlaan.

De totale intensiteit blijft onder de 80% van de capaciteit inzake leef-

Flankerend is een comfortabele

baarheid nabij de ontsluiting.

verbinding gewenst. (-1)

De ontwikkeling zal zo’n 30% aan het verkeer toevoegen

Eventueel het gebruik van andere

staduitwaarts. Ter hoogte van N7a (nabij de ontsluiting van

modi stimuleren (vb. in samenhang

Wilgenveld) wordt de marge inzake leefbaarheid duidelijk kleiner.

met de randparking).

Stadinwaarts verdubbelt de verkeersintensiteit. De marge is dubbel
zo groot. Een deel van dit stadinwaarts verkeer (ongeveer de helft max.150 pae) zal ook Demaeghtlaan en Suikerkaai belasten. De I/C
ratio ligt er tussen de 0,8 en 0,95.
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cumulatief

De ontsluiting van Wilgenveld via N7a langs spoor maakt ruimte vrij langs Edingense-

waardering

beoordeling

Het STOP-principe toepassen bij

Milderende maatregelen

steenweg.

de inrichting van het gebied.

Net als de andere deelgebieden (cfr. Dassenveld) zal ook dit deelgebied ontsluiten naar
A8 via N7a. Ter hoogte van het knooppunt van N7a met A8 worden regelmatige files

Het programma in dit deelgebied

verwacht (I/C > 0,8), maar de inrichting van het knooppunt als ovonde op basis van de

reduceren of een ander profiel

micrtomodellering zorgt hier voor een oplossing.

geven met een lagere impact

Ook op A8 is er sprake van verzadiging. Dit is tijdens de avondspits vooral een gevolg

inzake mobiliteit.

van inkomend verkeer richting Halle of de ruimere regio van het Pajottenland. In
verhouding tot de overige stedelijke ontwikkelingen die in het plan op het programma
staan (excl. A8 en de hieruit volgende verschuivingen van het verkeer) levert dit
deelgebied (kleinhandel) hieraan een belangrijke bijdrage.
ontwikkelingsscenario

De nieuwe brug over het kanaal in het ontwikkelingsscenario kan zorgen voor een

De inrichting van een stedelijke

verdere aanzuiging van verkeer. Onduidelijk is of de brug een verbinding zal maken

randparking kan de ontwikkeling

naar Stationsplein.

van Demaeghtlaan als boulevard

De aansluiting naar de fietsverbinding Dassenveld - Station in het ontwikkelingsscenario

ondersteunen.

kan onderdeel zijn van de comfortabele bereikbaarheid. Hetzelfde geldt voor de
inrichting van A. Demaeghtlaan als boulevard.
Effectvoorspelling en beoordeling alternatief: wonen + voorzieningen
Bereikbaarheids

van b naar

Inzake de ontsluiting voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer blijft het

profiel

A2: wonen +

bereikbaarheidsprofiel gelijk aan de huidige situatie. Voor wonen, voorzieningen en

+2

Dit alternatief maakt beter gebruik

voorzieningen

kleinhandel is het gebied goed tot zeer goed bereikbaar.

van a naar A2

De wijziging is het zelfde als bij wijziging van de huidige situatie.

cumulatief

De ontsluiting voor autoverkeer verloopt via de stedelijke verzamelweg

Door de multimodale bereikbaar-

Edingensesteenweg. Er is nauwelijks bebouwing langs deze route.

heid (auto, openbaar vervoer, te

Aansluitend bij het gebied ligt het deelplan met de ontwikkeling van N7a langs spoor.

fiets en te voet) kan het gebied ook

van het bereikbaarheidsprofiel.

De ontsluiting verloopt via de stedelijke verzamelweg Edingensesteenweg.
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Hierdoor kan de ontsluiting naar het hoofdwegennet verlopen via N7a (hoofdinvalsweg

als randparking bij de stad een rol

en stedelijke verzamelweg), aanliggend aan het gebied. Vanuit het gebied is geen

vervullen en Demaeghtlaan

rechtstreekse verbinding voorzien.

ontlasten van autoverkeer.

Er is een comfortabele fiets verbinding voorzien vanaf Dassenveld naar het station. Er
kan worden overwogen om ook dit gebied aan deze route te koppelen.

Lokale impact

van b naar

Conflictpunten

De ontsluiting van het gebied kan zorgen voor een nieuw conflictpunt

-2

Een gezamenlijke ontwikkeling

A2: wonen +

ter hoogte van Edingensesteenweg. Het betreft opnieuw een

voorzien met de bestaande

voorzieningen

ontsluiting van een concentratie van voorzieningen.

kleinhandel ten noorden en de

Een rechtstreekse ontsluiting naar N7a is niet wenselijk.

eventuele parkeerruimte (Wilge-

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is beperkt tot afwezig.

nveld) ten zuiden.

Het project voorziet wel bijkomende woningen. Zij kunnen hinder

Het aantal ontsluitingen van de

ondervinden van het project en/of N7a ten zuiden.

parkeerruimten naar N6 en N7

Omwille van de aard van de invulling stijgt de kans dat ook routes in

beperken. Maximaal gebruik

noordelijke richting (van en naar het stadcentrum) worden gebruikt.

maken van de bestaande ont-

Er zijn beperkt meer potentieel gehinderde bewoners, grootschalige

sluitingen (vb. van de bestaande

voorzieningen en kleinhandel die gehinderd worden.

erfontsluitingen voor kleinhandel

De voorziening zal een aanzienlijke verkeersdruk veroorzaken. Het

en de parkeerterreinen van

gaat om 330 pae tijdens de ochtend- en 630 pae tijdens de

Wilgenveld) of deze vervangen.

avondspits. Tijdens de avondspits betreft het 280 pae inkomend en

Wilgenveld rechtstreeks naar N7a

350 pae uitgaand. In de veronderstelling dat dit verkeer evenredig

ontsluiten (cfr. deelplan N7a langs

naar het noorden en het zuiden wordt verdeeld, wordt zo’n 140 tot

spoor).

175 pae toegevoegd per rijrichting.

Voldoende parkeerplaatsen

Tijdens het weekend wordt een verkeersdruk van 500 pae verwacht

voorzien op het terrein. Zo mogelijk

tijdens de spits met zo’n 280 inkomende en 220 uitgaande

meer. De parkeerplaatsen ook

bewegingen. In de onderstelling van een bezoektijd van 34 minuten,

gebruiken als stadsrandparking.

wordt een parkeerbehoefte van 160 plaatsen verwacht.

Zo kan ook de algemene

Gehinderden

Verkeersdrukte

verkeersdruk stadinwaarts worden
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ingeperkt en komt mogelijk ruimte
vrij op Demaeghtlaan. Flankerend
is een comfortabele verbinding
gewenst. (-1)
cumulatief

De ontsluiting van Wilgenveld via N7a langs spoor maakt ruimte vrij langs Edingense-

Het programma zorgt voor een

steenweg.

sterke reductie t.o.v. het alternatief

Ook op A8 is er sprake van verzadiging. Dit is tijdens de avondspits vooral een gevolg

met kleinhandel. Het speelt in op

van inkomend verkeer richting Halle of de ruimere regio van het Pajottenland. In

de sterke multimodale bereik-

verhouding tot de overige stedelijke ontwikkelingen die in het plan op het programma

baarheid is geeft aldus invulling

staan (excl. A8 en de hieruit volgende verschuivingen van het verkeer) levert dit

aan een te voeren locatiebeleid.

deelgebied (kleinhandel) hieraan een belangrijke bijdrage.

Het STOP-principe toepassen bij
de inrichting van het gebied.

ontwikkelingsscenario

De nieuwe brug over het kanaal kan zorgen voor een verdere aanzuiging van verkeer.

De inrichting van een stedelijke

Langs Deboecklaan - Suikerkaai geraakt het verkeer volledig verzadigd. Onduidelijk is of

randparking kan de ontwikkeling

de brug een verbinding zal maken naar Stationsplein.

van Demaeghtlaan als boulevard

Een aansluiting naar de fietsverbinding Dassenveld - Station kan onderdeel zijn van de

ondersteunen.

comfortabele bereikbaarheid. Hetzelfde geldt voor de inrichting van A. Demaeghtlaan
als boulevard.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Effectbepaling Economische pool - Uitbreiding Hellebroek (8)
Tabel 10.21: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Economische pool - Uitbreiding Hellebroek
inhoud
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waardering

beoordeling
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Bestaande

Het deelgebied Hellebroek bevindt zich tussen de Bergensesteenweg, de spoorweg Halle-Edingen, A8 en het bestaande bedrijf. Ze is begroeid met struweel. In

toestand

het gebied ligt de af te schaffen afrit A8 – N6.

algemeen

Het gaat om een kleine restruimte van 2 ha. Het deelgebied is bestemd als buffergebied volgens het gewestplan (code 0600) en deels zone voor groenbuffer in
het PRUP Colruyt.

Gepland

Door de opwaardering van A8 en het afschaffen van op- en afritten komt ruimte vrij voor andere ontwikkelingen. Het plan heeft als doel een uitbreiding van de

initiatief

bestaande bedrijvigheid ten westen mogelijk te maken enerzijds en een groene ruimte in de richting van de Zenne te vrijwaren anderzijds.
Het plangebied herbestemd het gebied tot regionaal bedrijventerrein (code 1011) met de bestemming voor transport, distributie en logistiek (uitbreiding
bestaande voorliggende bedrijvigheid) als specificatie en een brede groenbuffer van 50m t.o.v. Bergensesteenweg (code 0600). De realisatie kan pas als de
bestaande afrit A8 – N6 wordt afgebroken (nadat ze vervangen is door de nieuwe op/afrit N7 – A8 en ontsluitingsweg N7a).
Het gebied voor bedrijvigheid (ca. 1 ha) wordt ontsloten via het voorliggende bedrijventerrein naar N7.

Alternatieven

Afwezig

Referentiesituatie
Bereikbaarheids
profiel

Nabijheid van het centrum

Het stadscentrum ligt op ongeveer 800 meter.

Ontsluiting met de fiets

Edingensesteenweg ligt langs het gebied. Dit is een aanvullende fietsroute in het stedelijk gebied. De aanvullende

Ontsluiting openbaar vervoer

Het station van Halle ligt op ongeveer 1,5 kilometer, de buscorridor A. Demaeghtlaan op ca. 800 meter. Het gebied

route Bergensesteenweg ligt er ook, maar ontsluiting van het plangebied via deze route is niet mogelijk.
ligt langs de busas N7 (Edingensesteenweg).
Ontsluiting auto- en vrachtverkeer

Het gebied is ontsloten langs de hoofdinvalsweg (stedelijke verzamelweg) N7 (Edingensesteenweg).
Er is nauwelijks bebouwing langs deze weg.
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inhoud
Lokale impact

beschrijving

Aanwezige conflictpunten

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

In de huidige situatie vormt de ontsluiting van het bestaande bedrijventerrein Hellebroek langs Edingensesteenweg
een conflictpunt. De ontsluiting lichtengeregeld. Edingensesteenweg is een fietsas.
Langs Bergensesteenweg vormt het knooppunt met A8 een conflictpunt. Bergensesteenweg is een fietsas. Het
knooppunt is niet lichtengeregeld.

Potentieel aantal gehinderden

Op de route naar het hoofdwegennet is er weinig bebouwing, de afstand is kort. Behalve de verkeersdeelnemers is
het potentieel aantal gehinderden beperkt tot afwezig.

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied levert in de referentietoestand geen bijdrage aan de verkeersdrukte.
Ter hoogte van de ontsluiting van het bedrijventerrein is Edingensesteenweg tussen op- en afrit van autosnelweg
net niet verzadigd tijden de spitsmomenten (I/C = 0,7). Het betreft dezelfde omgeving als de ontsluiting van
Dassenveld. Ook Wilgenveld wordt hier naar A8 ontsloten.

Effectvoorspelling en beoordeling
Bereikbaarheids

van b naar

Het bereikbaarheidsprofiel blijft gelijk aan de huidige situatie. Zij is gunstig voor

profiel

A1: bedrijvigheid

woonontwikkelingen, kleinhandel en bedrijvigheid.

+2

Voor bedrijvigheid is de ontsluiting via de hoofdinvalsweg Edingensesteenweg naar het
hoofdwegennet een troef.
Via N7a ( hoofdinvalsweg en stedelijke verzamelweg) is (na afschaffing van de
knooppunten met N6 en N7) een verbinding naar het hoofdwegennet.
van a naar A1

De wijziging is het zelfde als bij wijziging van de huidige situatie.

cumulatief

Nabij het gebied ligt het deelplan met de ontwikkeling van N7a langs spoor. Hierdoor

+2

kan de ontsluiting naar het hoofdwegennet verlopen via N7a (hoofdinvalsweg en
stedelijke verzamelweg), aanliggend aan het gebied. Vanuit het gebied is geen
rechtstreekse verbinding voorzien. Zij zal eerst via Edingensesteenweg verlopen.
Lokale impact

ontwikkelingsscenario

Niet relevant vanuit oogpunt bereikbaarheid.

van b naar

Conflictpunten

A1: bedrijvigheid

De bestaande conflictpunten langs Edingensesteenweg blijven

0/-1

bestaan. Langs Bergensesteenweg is geen ontsluiting voorzien van
het terrein. Het knooppunt van A8 met Bergensesteenweg verdwijnt.
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inhoud

beschrijving

waardering

Gehinderden

Het aantal potentieel gehinderden blijft gelijk.

Verkeersdrukte

De bijkomende verkeersdruk blijft er beperkt tot afwezig. De

beoordeling

Milderende maatregelen

intensiteit tijdens de spits met 50 tot 65 pae.
van a naar A1

Conflictpunten

De wijziging is het zelfde als bij wijziging van de huidige situatie.

Gehinderden

Ter hoogte van de ontsluiting van het terrein geeft dit in de

Verkeersdrukte

gewijzigde referentiesituatie een toename met 5 tot 15%.

0/-1

De I/C ratio (leefbaarheid) blijft onder de 0,8.
cumulatief

De ontwikkelingen betreffende de verkeersdruk hangen samen met het deelplan N7a

0

langs spoor. Hierdoor komt aanzienlijk veel ruimte vrij op Edingensesteenweg. Er
worden dalingen van 70% en meer verwacht ten opzichte van de huidige verkeersintensiteit. Het betekent wel dat het verkeer van en naar de site Hellebroek in deze
situatie de hoofdstroom zal vormen op dit traject van Edingensesteenweg.
ontwikkelingsscenario

Niet relevant vanuit het oogpunt verkeersdruk.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

10.7.11

Effectbepaling Economische pool - Nieuwe op/afrit A8 – N7 (9)
Tabel 10.22: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Economische pool - Nieuwe op/afrit A8 – N7
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Bestaande

Deelgebied nieuwe op/afrit A8 – N7 is momenteel in gebruik als akker en grasland en als (af te schaffen) op- en afrit met buffer.

toestand

Het heeft een oppervlakte van ca. 11 ha en is bestemd als agrarisch gebied (0900), natuurgebied (0701) en buffergebied (0600).

Milderende maatregelen

algemeen
Gepland

Het plan heeft hier tot doel A8 tot een volwaardige hoofdweg (minder op- en afritten) op te waarderen en tegelijk de goede ontsluiting van Halle te blijven

initiatief

verzekeren. Het knooppunt zal in dit plangebied aansluiting geven tot N7. De bestaande op- en afrit wordt afgeschaft. Het is de bedoeling het landbouwgebruik
tussen N7 en A8 zo veel mogelijk te vrijwaren.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Ter hoogte van de nieuwe infrastructuur krijgt het gebied de bestemming zone voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. De bestaande op- en afrit wordt
herbestemd als agrarisch gebied (code 0900).
Alternatieven

Afwezig

Referentiesituatie
Bereikbaarheids
profiel

Nabijheid van het centrum

Het stadscentrum ligt op ongeveer 2 kilometer.

Ontsluiting met de fiets:

Edingensesteenweg ligt langs het gebied. Dit is een aanvullende fietsroute in het stedelijk gebied.

Ontsluiting openbaar vervoer:

Het station van Halle ligt op minder dan 3 kilometer. Het gebied ligt langs de busas N6.

Ontsluiting auto- en vrachtverkeer

Het gebied ligt tussen de stedelijke verzamelweg Edingensesteenweg (N7) en de hoofdweg A8.

Aanwezige conflictpunten

In de referentiesituatie vormt de bestaande op- en afrit een conflictpunt. Het verkeer is niet lichtengeregeld.

Aansluitend ligt tevens Hogemierstraat als deel van zowel het recreatief als het functioneel fietsnetwerk.

Lokale impact

Langs Edingensesteenweg zijn individuele erfontsluitingen aanwezig.
Potentieel aantal gehinderden

Ter hoogte van het plangebied is Edingensesteenweg te typeren als een secundaire weg of stedelijke
verzamelweg met centrumfuncties. Het betreft onder andere een kleuterschool. Het aantal potentieel aantal
gehinderden is matig tot hoog.

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied levert in de huidige toestand geen relevante bijdrage aan de verkeersdrukte.
Ter hoogte van het bestaande knooppunt A8-N6 bereikt Edingensesteenweg het verzadigingspunt (I/C = ca. 0,7)
net niet. Verschillende bedrijventerreinen (Dassenveld, Wilgenveld, Hellebroek) worden er naar A8 ontsloten.

Effectvoorspelling en beoordeling
Bereikbaarheids

van b naar

Het betreft de ontwikkeling van infrastructuur. Enkel woonontwikkelingen, kleinhandel en

profiel

A1:

voorzieningen of bedrijvigheid worden beoordeeld.

nieuwe op/afrit A8 - N7

Het bereikbaarheidsprofiel van de omgeving blijft gelijk aan de huidige situatie.

nvt

Er wordt een hoofdinvalsweg en stedelijke verzamelweg toegevoegd als verbinding naar
het hoofdwegennet. De bestaande op- en afritten verdwijnen.
van a naar A1

De wijziging is gelijkaardig als bij wijziging van de huidige situatie.

cumulatief

Samen met deelplan tracé N7a om Dassenveld en Nieuw tracé tussen spoor en N6

nvt

zorgt dit deelplan voor een nieuwe ontsluiting van het stedelijk gebied naar het
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

hoofdwegennet en een optimalisering van het functioneren van A8 als hoofdweg.
Lokale impact

ontwikkelingsscenario

n.v.t.

van b naar

Conflictpunten

De bestaande op- en afrit verdwijnt. Er komt een nieuwe op- en afrit.

-1

Geen bijkomende grootschalige

A1:

Het verkeer is niet lichtengeregeld.

kleinhandel toelaten langs

nieuwe op/afrit A8 - N7

Langs het nieuw tracé zijn geen individuele erfontsluitingen

Edingensesteenweg.

aanwezig. De individuele erfontsluitingen langs Edingensesteenweg
Gehinderden

blijven bestaan.

Een buffer voorzien aan de zijde

Het nieuw tracé situeert zich dichter bij de kern van bebouwing rond

van de kleuterschool. (cfr.

Edingensesteenweg. Langs het nieuw tracé ligt een kleuterschool.

discipline mens)

Het bijkomend aantal gehinderden is matig tot hoog.
Verkeersdrukte

Er kan worden verwacht dat het effect van het verplaatsen van de
op- en afrit als dusdanig weinig effect heeft. Er wordt vooral een
afname van de verkeersintensiteit verwacht stadinwaarts langs
Edingensesteenweg.
Door

de

verbeterde

grootschalige

ontsluiting

kleinhandel

langs

kunnen

ontwikkelingen

Edingensesteenweg

van

worden

verwacht (cfr. discipline mens - ruimtelijk functioneren). Dit zal
bijkomende verkeersdrukte teweeg brengen.
Cumulatief met andere effecten leidt dit tot een zeer sterk negatief
effect op niveau van de verkeersafwikkeling van het stedelijk gebied
(zie onder).
van a naar

Conflictpunten

A1:

Gehinderden

De wijziging is gelijkaardig als bij wijziging van de huidige situatie.

nieuwe op/afrit A8 - N7

Verkeersdrukte

cumulatief

In de omgeving van het knooppunt wordt cumulatief het effect van de opwaardering van

Het knooppunt op projectniveau

A8, de verplaatsing van de op- en afrit, de uitbreiding van Dassenveld en Hellebroek en

inrichten als ovonde zoals voorzien
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inhoud

ontwikkelingsscenario

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

de ontwikkeling van Bergensesteenweg waargenomen. Daarnaast is ook het effect van

in het kader van de opwaardering

de ontwikkeling kleinhandel langs N6 waar te nemen. Het verkeer is deels afkomstig van

van A8.

Prinsenbos.

Vermijden van sluipverkeer dat via

Ter hoogte van de afrit van A8 naar N7a is in de geplande situatie volgens het

dit knooppunt en de secundaire

macromodel filevorming te verwachten (I/C > 0,8) tijdens zowel de avond als de

wegen een verbinding zoekt naar

ochtendspits. In het macromodel is uitgegaan van een eenvoudig knooppunt tussen N7a

het Pajottenland.

en A8. Na micromodellering in kader van de ontwikkeling van A8 is bij de uitwerking van

Stimuleren van het gebruik van

het knooppunt met N7a-A8 echter voorzien in een ovonde met twee rijstroken wat dit

alternatieve vervoersmodi.

probleem oplost.

De STOP-principe toepassen bij

Cumulatief verdwijnt langs Edingensesteenweg stadinwaarts voorbij het nieuwe

inrichting van wegen en

knooppunt bijna al het verkeer (tot minder dan 5% van het huidig verkeer). Staduitwaarts

deelgebieden.

is er tijdens de avondspits een verdubbeling van het verkeer. Het is ook hier dat een

Opteren voor minder verkeers-

belangrijk deel van de bebouwde kom van Hondzocht ligt. De theoretische index blijft

aantrekkende alternatieven te

onder de drempel van 0,8. Tijdens de avondspits wordt de leefbaarheidsindex wel

Dassenveld en Bergense-

overschreden: I/C > 0,95.

steenweg-Noord en de kleinhandel

Het beschreven effect betreft dus de verkeersafwikkeling en de barrièrewerking op

langs N6.

schaal van het stedelijk niveau.

Tijdens de uitvoering van het plan

Bijkomend bij de geplande ontwikkelingen zal ook verkeer worden gegenereerd bij de

de verkeersintensiteit ter hoogte

uitbreiding van Wilgenveld en van het ziekenhuis.

van dit knooppunt monitoren om zo

De verbinding Bergensesteenweg - Hondzocht kan een deel van het verkeer

nodig aanpassingen door te

wegnemen. Dit deel blijft relatief beperkt. (50 tot 200 pae).

voeren bij de detaillering, de
fasering en de planuitvoering van
het programma voor het stedelijk
gebied.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

MER Halle
Rapport

819016/R/873212/Mech
185

10.7.12

Effectbepaling Economische pool - Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 (10)
Tabel 10.23: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Economische pool - Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Het deelgebied Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 bevindt zich ten noorden van de spoorlijn Halle - Edingen.

toestand

Het gaat om langwerpig gebied (ca. 1,6 km) van 9 ha. Het deelgebied is bestemd als landbouwgebied (code 0900), zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s

algemeen

(code 1100) en natuurgebied (code 0701). Door het plangebied loopt een hoogspanningsleiding.

Gepland

Het plan heeft hier tot doel A8 tot een volwaardige hoofdweg (minder op- en afritten) op te waarderen en tegelijk de goede ontsluiting van Halle te blijven

initiatief

verzekeren. Het plan wil N7 maximaal met de bestaande infrastructuren bundelen. De aan te leggen verbinding N7a zal worden gecategoriseerd als secundaire
weg type 2A. Dit betekent dat in beide richtingen één rijstrook wordt voorzien en het aantal kruispunten wordt beperkt. Het is de bedoeling dat de weg een
capaciteit krijgt van 1.800 pae/uur/richting. In het plangebied is ook een ontsluiting van Druco en Wilgenveld (via Groenstraat) voorzien om zo het vrachtverkeer
in de open ruimte ten noorden in te perken. De weg verknoopt met N7. Er geen rechtstreekse ontsluiting van Bergensesteenweg-Noord naar deze weg voorzien.
Ter hoogte van de nieuwe infrastructuur krijgt het gebied de bestemming als zone voor verkeers- en vervoersinfrastructuur.

Alternatieven

Afwezig.

Referentiesituatie
Bereikbaarheids
profiel

Nabijheid van het centrum

Het betreft de ontwikkeling van het primair wegennet. Het gebied ligt op minstens 500 m van het centrum.

Ontsluiting met de fiets:

Het betreft de ontwikkeling van het primair wegennet. Langs het gebied ligt geen fietsas, tenzij ter hoogte van de kruising

Ontsluiting openbaar vervoer:

Het betreft de ontwikkeling van het primair wegennet. Het gebied is niet ontsloten voor openbaar vervoer. Het gebied kruist

Ontsluiting auto- en vrachtverkeer

Het plan betreft de ontwikkeling van het primair wegennet. Het plan voorziet bijkomend een ontsluiting naar de terreinen

met Edingensesteenweg en het knooppunt Bergensesteenweg.
de busassen Edingensesteenweg en verknoopt met Bergensesteenweg.
Druco en Wilgenveld.
In de referentiesituatie is Druco ontsluiten via een landelijk netwerk van wegen en woonstraten (V. Demesmaekerstraat).
Het is via dit netwerk dat ook een verbinding wordt gemaakt naar Wilgenveld.
Wilgenveld is ontsloten naar zowel de woonstraat V. Demesmaekerstraat (richting Ninoofsesteenweg) als rechtstreeks
naar Edingensesteenweg.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

De landelijke woonstraat V. Demesmaekerstraat wordt gebruikt als sluiproute. Het vormt, via oude Groenweg, een
verbinding tussen A8 en N28. Het is tevens een manier om het knooppunt Bevrijdingsplan te vermijden (waar
Edingensesteenweg, Bergensesteenweg en A. Demaeghtlaan verknopen). Net als A. Demaeghtlaan vormt het ook een
route richting Brusselsesteenweg, dat dan als alternatief voor R0 wordt gebruikt.
Lokale impact

Aanwezige conflictpunten

In de referentiesituatie wordt de spoorlijn gekruist door Hogemierstraat met een wegvernauwing.
V. Demesmaekerstraat takt via Oude Groenweg aan op het gebied en kruist Edingensesteenweg. Net als de
parkeerplaatsen rond Wilgenveld is dit knooppunt niet lichtengeregeld. Edingensesteenweg is een fietsas.

Potentieel aantal gehinderden

Rond het studiegebied zijn er nauwelijks woningen. Ter hoogte van het knooppunt met Edingensesteenweg is er een
concentratie van kantoorgebouwen (Wilgenveld). Tussen N7 en N6 zijn verschillende woningen aanwezig.
De ontsluiting van Druco en Wilgenveld via landelijke wegen en woonstraten zorgt voor een beperkt aantal gehinderden in
de huidige situatie.
Het potentieel aantal gehinderden ten westen van Halle door sluipverkeer om bijvoorbeeld R0 te vermijden is groot. Dit
geldt ook voor de verbinding A8 - N28 (via A. De maeghtlaan).

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het plangebied levert in de huidige toestand geen relevante bijdrage aan de verkeersdrukte.
Ten noorden van het gebied ligt Druco. Dit bedrijventerrein staat in relatie met o.a. Wilgenveld. Het verkeer verloopt via
lokale (landelijke) ontsluitingswegen.
De kantoren te Wilgenveld worden nu ontsloten via Edingensesteenweg. Tot het knooppunt met A8 is deze weg net niet
verzadigd. Het doorgaand verkeer tussen Edingensesteenweg en Wilgenveld en Ninoofsesteenweg neemt meer dan de
helft van de capaciteit in inzake leefbaarheid.

Effectvoorspelling en beoordeling
Bereikbaarheids

van b naar

Het betreft de ontwikkeling van infrastructuur. Enkel woonontwikkelingen, kleinhandel en

profiel

A1: nieuw tracé

voorzieningen of bedrijvigheid worden beoordeeld.
Druco en Wilgenveld worden beter ontsloten naar het hoofdwegennet via de stedelijke

-3

verzamelweg N7a. Langs deze stedelijke verzamelweg is nauwelijks bebouwing. Voor
voetgangers, fietsers en openbaar vervoer blijft het bereikbaarheidsprofiel gelijk aan de
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Het gebruik van Oude Groenweg
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

huidige situatie.

Milderende maatregelen

en Druco als (aanzet voor) een
sluiproute voorkomen. Geen

De ontsluiting richting V. Demesmaekerstraat blijft bestaan. Deze woonstraat kan via

verbinding mogelijk maken voorbij

Oude Groenweg functioneren als verbinding tussen A8, N7a en Ninoofsesteenweg. Het

Wilgenveld en Druco.

is dan ook onderdeel van een verbinding richting Brusselsesteenweg. Ook voor Druco

(Indien deze verbinding verdwijnt

bestaat de kans van de ontwikkeling van dergelijke verbinding. Er ontstaat hinder langs

verschuift het waardeoordeel naar

residentiële wegen en stedelijke woonstraten.

+2).

van a naar A1

De huidige situatie verschilt niet van de gewijzigde referentiesituatie.

-3

ontwikkelingsscenario

De uitbreiding van Wilgenveld wordt afhankelijk gesteld van de ontsluiting via N7a.

Door de bundeling met spoor

Het tracé kruist mogelijke tracé’s voor een fietsverbinding tussen Dassenveld en station.

kunnen zowel de weg als het tracé

Deze fietsverbinding zal ook de spoorlijn moeten kruisen.

gekruist worden. Deze kruising
ongelijkvloers voorzien met
maximaal comfort voor fietsers
(minimale reliëfverschillen).

Lokale impact

van b naar
A1: nieuw tracé

Conflictpunten

Er ontstaan bijkomende conflictpunten ter hoogte van:

-2

- Druco: in- en uitrit
- Oude Groenweg aantakking N7a + in- en uitrit Wilgenveld
- verknoping met Edingensesteenweg
- verknoping met Bergensesteenweg.
De laatste drie knopen liggen op korte afstand van elkaar.
Door de op- en afritten kunnen bestaande in- en uitritten verdwijnen:
Wilgenveld naar Edingensesteenweg en Druco naar Beerstestraat.
Bestaande conflictpunten worden opgeheven op niveau van een
deel van het netwerk. Langs N7a een nieuwe conflictvrije route
richting hoofdweg A8 voor zover geen bijkomende knooppunten of
erftoegangen worden mogelijk gemaakt.
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inhoud

beschrijving
Gehinderden

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden door N7a is beperkt tot

onteigenen. Langs Wilgenveld een

afwezig. Het gaat vooral om de kantoren te Wilgenveld en de

buffer voorzien.

woningen tussen N7 en N6. Het betreft een hoofdinvalsweg.

Verkeersdrukte

Het aantal gehinderden door het sluipverkeer blijft gelijk. Het

Het gebruik van Oude Groenweg

sluipverkeer neemt echter mogelijk toe.

en Druco als aanzet voor een

Als dusdanig zal N7a geen bijkomend verkeer genereren.

sluiproute voorkomen.

Langs Edingensesteenweg wordt als gevolg van dit deelplan een
afname van het verkeer verwacht tussen Oude Groenweg en A.
Demaeghtlaan.
Ter hoogte van Oude Groenweg wordt verwacht dat (tijdens de
ochtendspits) een derde van het verkeer op N7a noordwaarts zal
afslaan. Hiervan zal de helft via Beerstestraat en Elbeekstraat een
wegzoeken naar A. De Maeghtlaan en de helft zal doorrijden naar
Nijvelsesteenweg om daar de route verder te zetten. Een ander deel
zal via Edingensesteenweg een route noordwaarts zoeken. Dit

De ontwikkeling van een nieuwe

sluipverkeer is ten dele nu reeds aanwezig.

sluiproute als alternatief voor R0 is

Door het plan zal het noordwaarts verkeer met ongeveer de helft

niet wenselijk. Geen nieuwe

toenemen tijdens de ochtendspits. De I/C ratio leefbaarheid blijft

verbinding tussen N7a en N28

lager dan 0,80.

ontwikkelen en verkeersremmende

Tijdens de avondspits wordt een vermindering van de verkeersdruk

maatregelen nemen op de

verwacht op deze routes. Algemeen blijft de verkeersintensiteit per

verschillende sluiproutes.

dag gelijk.

Verkeersremmende maatregelen

Een deel van het verkeer zal via Demaeghtlaan een weg zoeken

nemen en inzetten op alternatieve

naar bijvoorbeeld N28 en het Pajottenland. Deze verkeersdruk is

verkeers- en vervoersmodi

afkomstig van buiten het stedelijk gebied. Een versterkte stedelijke

Bijkomende stimuli voor het

ontwikkeling, aantrekkelijk voor bewoners en met vermenging van

gebruik van alternatieve verkeers-

functies kan zorgen voor een afname van het verkeer op

en vervoersvormen inbouwen.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

bovenlokale schaal.

Milderende maatregelen

Het STOP-principe toepassen bij
inrichting van wegen en
deelgebieden.
(0)

van a naar A1

Conflictpunten

De invullingen van het gewestplan (vb. woonontwikkelingen

Gehinderden

Groebegracht) zorgen niet voor andere dan de beschreven effecten.

Verkeersdrukte

Door invulling van het woonreservegebied zoals het gewestplan zal

-2

Zie milderende maatregel
hierboven

het potentieel aantal gehinderen door lokaal sluipverkeer (naar de
Maeghtlaan) wel groter zijn.
De effecten ten opzichte van de gewijzigde situatie blijven dezelfde
als deze beschreven met betrekking tot de huidige situatie.
cumulatief

Door geen of minder woonontwikkelingen te voorzien in het deelplan Groebegracht zal

De onteigende woningen

van daaruit minder verkeer gegenereerd worden op de sluiproutes en wordt het aantal

inbrengen in de gezamenlijke

potentieel gehinderden door dergelijk verkeer beperkt.

ontwikkeling van Bergense-

Het beschreven sluipverkeer tijdens de ochtendspits wordt niet of nauwelijks

steenweg als één project. Geen

gegenereerd door deelplannen in het voorliggend plan.

woningen voorzien langs N7a in

Het deelplan hangt samen met de ontwikkeling van de nieuwe op- en afrit A8 - N7 en de

het alternatief. Opslagruimten e.d.

zoekzone tracé om Dassenveld.

die minder gevoelig zijn voor geluid

Te Bergensesteenweg-Noord krijgt een gezamenlijke ontwikkeling van het gebied de

en die een buffer kunnen vormen,

voorkeur. Het alternatief voorziet woningen in het gebied. Er is geen knooppunt met N7a

zijn wel mogelijk.

voorzien.
ontwikkelingsscenario

De ontwikkeling van het ziekenhuis en de uitbreiding van Wilgenveld zullen bijkomend
verkeer aantrekken. Het verkeer langs de route V. Demesmaekerstraat zal toenemen.
Door de ontwikkeling van A. Demaeghtlaan zal de capaciteit langs deze weg afnemen.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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10.7.13

Effectbepaling Eilandje (11)
Tabel 10.24: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Eilandje
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Het deelgebied eilandje is nagenoeg volledig begroeid met bomen en struikgewas.

toestand

Dit is een zone van ca 1,5 ha die ingesloten ligt tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de spoorweg. Deze zone is grotendeels bestemd als zone voor

algemeen

ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100), met een strook natuurgebied (code 0701) langs het kanaal.
In het gebied is een verbreding van het kanaal (en eventueel een bijkomende overbrugging voor lokaal verkeer) voorzien als ontwikkelingsscenario.

Gepland

Het plan heeft als doel om, langs water en in het centrum, de realisatie van een groengebied met toeristisch-recreatieve mogelijkheden van medegebruik

initiatief

mogelijk te maken en een moeilijk realiseerbaar gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s te herbestemmen.
De zone krijgt als bestemming gemengd open ruimte gebied (code 0500) met mogelijkheid tot kleinschalige toeristisch-recreatieve infrastructuur + infrastructuur
voor spoorwegen en kanaal
De ontwikkeling van Zenne als recreatieve as kan het gebied aantrekkelijk maken als stedelijke stopplaats voor recreatieve vaart.

Alternatieven

Afwezig.

Referentiesituatie
Bereikbaarheids
profiel

Nabijheid van het centrum

Het stadscentrum ligt op ca. 400 meter, aan de overzijde van kanaal en Zenne.

Ontsluiting met de fiets:

De hoofdroute van het functioneel netwerk Zenne/kanaal ligt langs het gebied.

Ontsluiting openbaar vervoer:

Het station van Halle ligt op ca. 400 tot 500 meter, voorbij het stationsplein.

Ontsluiting auto- en vrachtverkeer

Het gebied is enkel ontsloten via lokale wegen. Het gebied is geïsoleerd door spoorweg en kanaal. Ontsluiting

Aanwezige conflictpunten

In het gebied zijn geen conflictpunten aanwezig.

gebeurt via het stadscentrum (stationsplein).
Lokale impact

Het gebied wordt ontsloten via Ijzerwegstraat en sluit aan op Sint-Rochusstraat ter hoogte van een brug over het
kanaal.
Het ontwikkelingsscenario voor het kanaal kan ertoe leiden dat Ijzerenbrugstraat verlegd wordt en de bestaande
brug aangepast. Het ontwikkelingsscenario met betrekking tot de oost-westverbinding kan ertoe leiden dat over het
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

gebied een brug wordt gebouwd.
Potentieel aantal gehinderden

Rekening houdend met de ontsluiting gebeurt via het stadscentrum zijn er veel potentieel gehinderden.
Afhankelijk van de ontwikkeling kan er ook hinder ontstaan voor gebruikers van en bewoners langs het kanaal.

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied levert in de huidige toestand geen relevante bijdrage aan de verkeersdrukte.
De brug over het kanaal Sint-Rochusstraat - Basiliekstraat) en de route via Suikerkaai zijn verzadigd tijdens de
avondspits.
De situatie volgens gewestplan ondersteld de ontwikkeling van de bedrijvigheid. Tijdens de spitsuren zou dit een
25 tot 35 pae genereren. De mogelijkheden voor een dergelijke ontwikkeling zijn evenwel beperkt omwille van de
configuratie en het huidige gebruik van het terrein. Zij wordt als niet relevant beschouwd.

Effectvoorspelling en beoordeling
Bereikbaarheids

van b (buffer en groen)

Het betreft de ontwikkeling van recreatie. Enkel woonontwikkelingen, kleinhandel en

profiel

naar

voorzieningen of bedrijvigheid worden beoordeeld. Het bereikbaarheidsprofiel van de

A1: gemengde open

omgeving blijft gelijk aan de huidige situatie.

ruimte

Het profiel is zeer gunstig voor woonontwikkelingen maar ook voor de geplande

nvt

Grootschalige recreatie is niet
gewenst.

ontwikkeling. Deze kan gebruik maken van het kanaal als vaarweg.
Voor verkeersgenererende ontwikkelingen als grootschalige kleinhandel of bedrijvigheid
is het gebied minder gunstig gelegen.
van a (bedrijvigheid)

Er wordt een ontwikkeling voorzien die beter voldoet aan het bereikbaarheidsprofiel dan

naar A1 (gemengde

de ontwikkeling in de (gewijzigde) referentiesituatie met bedrijvigheid.

open ruimte)

Door de configuratie van het terrein is de kans van bedrijvigheid op deze plek echter

cumulatief

Er worden geen cumulatieve effecten verwacht met andere deelplannen.

ontwikkelingsscenario

Langs Zenne wordt een recreatieve ontwikkeling voorzien, onder andere inzake

nvt

afwezig.

waterrecreatie. De site kan het centrum van Halle toegankelijk maken voor deze
recreatie.
Over het gebied is de ontwikkeling van een brug over het kanaal mogelijk. Dit wijzigt het
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

bereikbaarheidsprofiel niet.
Lokale impact

van b (buffer en groen)

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

naar

Gehinderden

Er zijn geen bijkomende potentieel gehinderden.

Verkeersdrukte

De bijkomende verkeersdruk blijft er beperkt tot afwezig.

van a (bedrijvigheid)

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

naar A1 (gemengde

Gehinderden

Er zijn geen bijkomende potentieel gehinderden.

open ruimte)

Verkeersdrukte

De verkeersdruk neemt af ten opzichte van een ontwikkeling met

A1: gemengde open
ruimte

0

0

bedrijvigheid. Dergelijke ontwikkeling wordt echter als niet relevant
beschouwd.
cumulatief

Er worden geen cumulatieve effecten verwacht met andere deelplannen.

ontwikkelingsscenario

De verbreding en verdieping van het kanaal gebeurt in functie van goederenverkeer
over het water. De ontwikkeling van een aanlegplaats voor recreatieve vaart wordt
minder vanzelfsprekend omwille van de potentiële conflicten.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

10.7.14

Effectbepaling Tunnel A8 - Essenbeek – Keerstraat (13)
Tabel 10.25: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Tunnel A8 - Essenbeek - Keerstraat
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied betreft ingesloten open ruimte tussen de bocht van de A8, de Halleweg en de Dodeweg. Het gebied is momenteel in gebruik als akker.

toestand

De oppervlakte van het gebied is ca 5,5 ha. Het gebied is bestemd als bufferzone (code 0600).

algemeen
Gepland

Het gepland initiatief situeert zich in het verlengde van de doelstellingen met betrekking tot de intunneling van A8 waar het de bedoeling is de woonkwaliteit op te

initiatief

waarderen en een stedelijk park boven de ingetunnelde A8 te ontwikkelen. Voorliggend gepland initiatief heeft als doel de bijkomende opportuniteit die hierdoor
ontstaat te benutten voor de ontwikkeling van een hoogstedelijk woongebied en deze ontwikkeling in te passen door een iets lagere dichtheid te voorzien richting
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Essenbeek.
De zone in het plangebied krijgt als bestemming parkgebied (code 0500) boven de ingetunnelde A8 en woongebied (code 0100).
In het gebied kunnen hoge dichtheden gerealiseerd worden aan de parkzijde maar moet worden ‘afgebouwd’ naar het omliggende residentiële woonweefsel.
Daarom wordt een dichtheid van 40 woningen/ha gerekend. Voor het plangebied geeft dit 220 woningen ontsloten naar Halleweg.
Alternatieven

Afwezig.

Referentiesituatie
Bereikbaarheids

Nabijheid van het centrum

Het stadscentrum ligt op ongeveer 2 kilometer, aan de overzijde van kanaal en Zenne.

Ontsluiting met de fiets:

Halleweg ligt langs het gebied. Dit is een aanvullende route in stedelijk gebied van het functioneel netwerk.

Ontsluiting openbaar vervoer:

Het station van Halle ligt op zo’n 2 kilometer. N28 (Nijvelsesteenweg) is de meest nabijgelegen busas en ligt op

Ontsluiting auto- en vrachtverkeer

Het gebied wordt ontsloten via Kromstraat en de aanliggende percelen langs Halleweg, Dodeweg en Kapelweg.

profiel

Het gebied sluit aan bij het centrum van Essenbeek.

meer dan 400 meter.
Het zijn residentiële verkavelingswegen en stedelijke hoofdstraten (Halleweg).
Halleweg verknoopt met A8/N203 en op die manier met het hoofdwegennet.
Lokale impact

Aanwezige conflictpunten

In het gebied zijn geen conflictpunten aanwezig.
Het gebied wordt ontsloten naar woonstraten: via Kromstraat en via de aanliggende percelen met erftoegangen.
Het aanliggend knooppunt Halleweg - A8/N203a is lichtengeregeld.
Halleweg is een aanvullende fietsas.

Potentieel aantal gehinderden

Het potentieel aantal gehinderden langs de huidige ontsluitingsroutes (de woonstraten) is matig tot hoog. Ook A8
zorgt voor hinder.

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied levert geen relevante bijdrage aan de verkeersdrukte.
Kromweg, Dodeweg, Kapelweg en Halleweg zijn niet verzadigd. A8 is vanuit het oogpunt leefbaarheid zo goed als
volledig verzadigd (I/C leefbaarheid tussen 0,8 tot 0,95).

Effectvoorspelling en beoordeling
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inhoud

beschrijving

Bereikbaarheids

van b naar

Het gebied ligt bij een lokaal centrum en een aanvullende fietsroute. De meest nabij

waardering

profiel

A1: residentiële

gelegen busas ligt echter op meer dan 200 meter.

woonomgeving

Het autoverkeer wordt ontsloten via een stedelijke hoofdstraat.

van a naar A1

Het bereikbaarheidsprofiel in de huidige situatie en de gewijzigde situatie is gelijk.

beoordeling

Milderende maatregelen

-1

-1

De effecten zijn dezelfde.
cumulatief

Het deelplan heeft cumulatieve effecten met het deelplan betreffende de intunneling van
A8. N203a (bovengronds) is onderdeel van een ontsluitingscomplex van het stedelijk
verkeer naar het hoger wegennet en zorgt voor de verdeling van stedelijk verkeer. Er
zijn geen bijkomende aansluitingen voorzien naar het omliggend lokaal wegennet.
N203a vormt een nieuwe barrière. Er is enkel een onderdoorgang voor fietsers en
voetgangers voorzien ter hoogte van Halleweg. De afstand naar het stadscentrum wordt
niet ingekort door deze intunneling van A8.
De bereikbaarheid voor autoverkeer daalt. Halleweg wordt als stedelijke hoofdstraat

Een rechtstreekse ontsluiting van

doorgeknipt en wordt een residentiële woonstraat. Het gebied is van op de stedelijke

het gebied naar de bovengrondse

verzamelweg Nijvelsesteenweg bereikbaar via de residentiële verkavelingsweg

N203a voorzien.

Borrestraat.
Lokale impact

ontwikkelingsscenario

Er zijn geen relevante ontwikkelingscenario’s.

van b naar

Conflictpunten

A1: residentiële
woonomgeving

van a naar A1

De ontsluiting van het gebied naar Halleweg zorgt voor een nieuw

Wijziging van de vervoersmodi
stimuleren bij de aanleg van het

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is groot indien A8 niet

project,

wordt ingetunneld (cfr. mens - ruimtelijk functioneren).

Het STOP-principe toepassen bij

Voor de ontsluiting van het gebied is het aantal gehinderden beperkt

inrichting, bijvoorbeeld door een

bij een ontsluiting via Halleweg rechtstreeks naar N203a.

ontsluiting van wijk en individuele

Verkeersdrukte

Tijdens de spitsuren neemt het verkeer toe met 45 tot 50 pae.

woningen die sterk gericht is op

Conflictpunten

De wijziging van de verkeersdruk blijft gelijk. Op het wegennet in de

Gehinderden

gewijzigde referentiesituatie betekent dit dat de verkeersintensiteit

Gehinderden
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-1

conflictpunt op een fietsas.

-1

langzaam verkeer, uitbreiding
ontsluiting voor openbaar of

819016/R/873212/Mech
195

inhoud

beschrijving
Verkeersdrukte

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

langs Halleweg met 5 tot 15% toeneemt. De I/C ratio (leefbaarheid)

collectief vervoer en beperking van

langs deze weg blijft onder de 0,80.

aantal autostaanplaatsen bij de
woning/groepsparkeren

cumulatief

Het deelplan intunneling A8 zorgt ervoor dat het conflictpunt Halleweg - A8/N203a

-2

Een rechtstreekse ontsluiting van

verdwijnt. Intussen wijzigt de ontsluiting van het gebied. Zij verloopt via residentiële

het gebied naar de bovengrondse

verkavelingswegen naar Nijvelsesteenweg.

N203a voorzien.

Ter hoogte van Nijvelsesteenweg is de capaciteit vanuit het oogpunt leefbaarheid
bereikt tijdens de avondspits (> 0,95). Theoretisch is er nog een beperkte capaciteit (I/C
< 0,80). De bijdrage van het gebied aan deze verkeersintensiteit is minder dan 5%.
ontwikkelingsscenario

Er zijn geen relevante ontwikkelingscenario’s.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

10.7.15

Effectbepaling Tunnel A8 - Essenbeek – Borreweg (14)
Tabel 10.26: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Tunnel A8 - Essenbeek - Borreweg
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is een ingesloten open ruimte tussen de A8, de Nijvelsesteenweg, de Borreweg en de Halleweg. Het gebied is momenteel een restruimte met

toestand

gedeeltelijk landbouwgebruik.

algemeen

De oppervlakte van het gebied is ca 4 ha. Het is ingekleurd als bufferzone (code 0600). Het gebied ligt voor een deel in het BPA Informa (zone voor KMO,
bufferzone en zone non-aedificandi langs N203a).

Gepland

Het gepland initiatief situeert zich in het verlengde van de doelstellingen met betrekking tot de intunneling van A8 waar het de bedoeling is de woonkwaliteit op te

initiatief

waarderen en een stedelijk park boven de ingetunnelde A8 te ontwikkelen. Voorliggend gepland initiatief heeft als doel de bijkomende opportuniteit die hierdoor
ontstaat te benutten voor de ontwikkeling van een hoogstedelijk woongebied en deze ontwikkeling in te passen door een iets lagere dichtheid te voorzien richting
Essenbeek.
De zone in het plangebied krijgt als bestemming parkgebied (code 0500) boven de ingetunnelde A8 en woongebied (code 0100).
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

In het gebied kunnen hoge dichtheden gerealiseerd worden aan de parkzijde maar moet worden ‘afgebouwd’ naar het omliggende residentiële woonweefsel.
Daarom wordt een dichtheid van 40 woningen/ha gerekend. Voor het plangebied geeft dit 160 woningen, ontsloten naar een lokale weg boven de tunnel.
Alternatieven

Afwezig.

Referentiesituatie
Bereikbaarheids

Nabijheid van het centrum

Het stadscentrum ligt op ongeveer 2 kilometer, aan de overzijde van kanaal en Zenne.

Ontsluiting met de fiets:

De hoofdfietsas Ninoofsesteenweg ligt langs het gebied. Ook Halleweg ligt langs het gebied. Dit is een aanvullende

profiel

Het gebied sluit aan bij het centrum van Essenbeek.
route in stedelijk gebied.
Ontsluiting openbaar vervoer:

Het station van Halle ligt op zo’n 2 kilometer. De busas N28 (Nijvelsesteenweg) ligt langs het gebied (op ca. 200 m

Ontsluiting auto- en vrachtverkeer

A8/N203 behoort tot het hoofdwegennet.

van het centrum van het gebied).
Het gebied wordt ontsloten via de aanliggende percelen met erftoegangen langs Halleweg, Borreweg en
Nijvelsesteenweg. Nijvelsesteenweg is een stedelijke verzamelweg met centrumfuncties, Halleweg een stedelijke
hoofdstraat en Borreweg een residentiële verkavelingsweg. Halleweg en Nijvelsesteenweg verknopen met A8 en
op die manier met het hoofdwegennet.
Lokale impact

Aanwezige conflictpunten

In het gebied zijn geen conflictpunten aanwezig. Het gebied is evenwel ontsloten via erftoegangen in woonstraten.
De aanliggende knooppunten van Halleweg en Nijvelsesteenweg met A8/n203a zijn lichtengeregeld.
Halleweg is een aanvullende fietsas.

Potentieel aantal gehinderden

Het potentieel aantal gehinderden langs de huidige ontsluitingsroutes (de woonstraten) is matig tot hoog. Ook A8

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied levert geen relevante bijdrage aan de verkeersdrukte.

zorgt voor hinder.
Borreweg en Halleweg zijn niet verzadigd. A8 is vanuit het oogpunt leefbaarheid zo goed als volledig verzadigd (I/C
leefbaarheid tussen 0,8 tot 0,95). Langs Nijvelsesteenweg is er (staduitwaarts) vanuit het oogpunt leefbaarheid
verzadiging tijdens de avondspits.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Effectvoorspelling en beoordeling
Bereikbaarheids

van b naar

Het gebied ligt op meer dan 800 m van het stadscentrum maar wel een lokaal centrum,

profiel

A1: residentiële

een hoofdfietsas en een busas.

+2

woonomgeving

Het autoverkeer wordt ontsloten via een lokale weg boven de tunnel.

van a naar A1

Het bereikbaarheidsprofiel in de huidige situatie en de gewijzigde situatie is gelijk.

cumulatief

Na de intunneling van A8 is N203a (bovengronds) onderdeel van een ontsluitings-

Om de barrièrewerking te

complex van het stedelijk verkeer naar het hoger wegennet. N203a zorgt voor de

verminderen geen bijkomende

verdeling van stedelijk verkeer. Er zijn geen bijkomende aansluitingen voorzien naar het

lokale weg voorzien boven de

omliggend lokaal wegennet.

tunnel, maar het gebied ontsluiten

N203a vormt een nieuwe barrière. Daar wordt de lokale weg voor de ontsluiting van het

naar de bovengrondse N203a die

gebied aan toegevoegd. De afstand naar het stadscentrum wordt niet ingekort door

dan als stedelijke verdeelweg of

deze intunneling van A8.

stedelijke hoofdstraat kan

+2

fungeren.

Lokale impact

ontwikkelingsscenario

Er zijn geen relevante ontwikkelingscenario’s.

van b naar

Conflictpunten

Het is niet gekend langs waar de lokale weg ontsluit. Er kan worden

-1

Wijziging van de vervoersmodi

A1: residentiële

aangenomen dat dit gebeurt naar Nijvelsesteenweg. Hierdoor

stimuleren bij de aanleg van het

woonomgeving

ontstaat een nieuw conflictpunt op een hoofdfietsas en stijgt de

project.

complexiteit van een bestaand lichtengeregeld kruispunt op een

Het STOP-principe toepassen bij

hoofdfietsroute. De regeling van dit kruispunt is niet gekend.

inrichting, bijvoorbeeld door een

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is groot indien A8 niet

ontsluiting van wijk en individuele

wordt ingetunneld (cfr. mens - ruimtelijk functioneren).

woningen die sterk gericht is op

Voor de beschreven ontsluiting van het gebied is het aantal

langzaam verkeer, uitbreiding

gehinderden beperkt.

ontsluiting voor openbaar of

Verkeersdrukte

Tijdens de spitsuren neemt het verkeer toe met 30 tot 35 pae.

collectief vervoer beperking van

Conflictpunten

De lokale impact blijft gelijkaardig.

Gehinderden

van a naar A1
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inhoud

beschrijving

waardering

Gehinderden

De keuze voor wonen in plaats van bedrijvigheid ter hoogte van

Verkeersdrukte

Informa zorgt wel voor een iets lagere van de verkeerstoename.

beoordeling

Milderende maatregelen

woning/groepsparkeren

Op het wegennet in de gewijzigde referentiesituatie betekent dit dat
langs Nijvelsesteenweg de verkeersintensiteit met minder dan 5%
toeneemt. De I/C ratio (leefbaarheid) langs deze weg blijft onder de
0,80.
cumulatief

Het deelplan intunneling A8 impliceert een hogere complexiteit van het knooppunt

Een rechtstreekse ontsluiting van

Nijvelsesteenweg. Er komen een op- en afrit, N203a (bovengronds) takt aan op het

het gebied naar de bovengrondse

knooppunt. Hier wordt ook een lokale weg aan toegevoegd. Het huidig ontwerp voorziet

N203a voorzien.

een rond punt.

Sluipverkeer langs Nijvelse-

Door de andere plannen (bedrijvigheid, kleinhandel en intunneling van A8) zal het

steenweg vermijden door

verkeer op Nijvelsesteenweg toenemen. Tijdens de avondspits is Nijvelsesteenweg

verkeersremmende maatregelen

verzadigd vanuit het oogpunt leefbaarheid (I/C leefbaarheid > 0,95). (zie ook

en de weg inrichten op maat van

verkeersafwikkeling op niveau van het stedelijk gebied).

openbaar vervoer, fietsverkeer en
voetgangers.
Het STOP-principe toepassen op
het deelgebied.

ontwikkelingsscenario

Er zijn geen relevante ontwikkelingscenario’s.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

10.7.16

Effectbepaling Tunnel A8 - Intunneling A8 (22)
Tabel 10.27: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Tunnel A8 - Intunneling A8
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Het deelgebied intunnel A8 betreft de strook A8 tussen knooppunt met R0 en kanaal met delen van de werkzone. Het gebied is in hoofdzaak in gebruik als weg

toestand

en bufferzone. In het noorden is een deel in gebruik als akker en recreatieruimte.
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inhoud
algemeen

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Het gebied heeft oppervlakte van 26 ha. Bestemmingen volgens het gewestplan zijn woongebied (code 0100), woongebied met landelijk karakter (code 0102),
bufferzone (0600), recreatiegebied (0400) en agrarisch gebied (0900).

Gepland

Bij de intunneling van A8 wordt voorzien in een parkontwikkeling op het dek van de tunnel. Het plan heeft hier tot doel A8 tot een volwaardige hoofdweg (minder

initiatief

op- en afritten) op te waarderen, de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.
Nieuwe bestemmingen zijn parkgebied (code 0500), een aanduiding van de ondergrondse hoofdweg en de aanduiding van een bovengrondse
hoofdverzamelweg (tot het knooppunt met Nijvelsesteenweg).
De intunneling van A8 gebeurt tot de omgeving van Rodenemweg. Ter hoogte van Nijvelsesteenweg is een oprit voorzien richting Doornik en een afrit voor wie
vanuit deze richting komt. Ter hoogte van het knooppunt met landingsbaan is een afrit voorzien voor wie via A8 van R0 komt en een oprit voor wie A8 op wil
richting R0. Hiermee wordt lokaal verkeer vermeden in de tussenliggende strook van A8.
Bovengronds loopt de hoofdverzamelweg vanaf A8 tot het knooppunt Nijvelsesteenweg (2x1, capaciteit 1800). De weg verknoopt enkel met landingsbaan en
Nijvelsesteenweg. Er zijn geen rechtstreekse aansluitingen. Ter hoogte van Halleweg wordt een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers voorzien. De
verknoping met landingsbaan gebeurt op een rond punt ter hoogte van Kromstraat. Onder de landingsbaan (N203) is een onderdoorgang voor fietsers voorzien.
De tunnelmond situeert zich ter hoogte van Rodenemweg. Om een noord-zuidverbinding voor autoverkeer mogelijk te maken wordt Rodenemweg omgeleid via
Biezeweide naar Berendries. Ter hoogte van Rodenemweg is een voetgangersbrug mogelijk.

Alternatieven

Zie elders

Referentiesituatie
Bereikbaarheids
profiel

Nabijheid van het centrum

Het gebied ligt op ongeveer 2,5 kilometer van het stadscentrum.

Ontsluiting met de fiets:

Het gebied ligt niet langs een hoofdfietsroute of aanvullende fietsroute in het stedelijk gebied.

Ontsluiting openbaar vervoer:

Het station van Halle ligt op 2 kilometer. Het gebied doorsnijdt de busas Nijvelsesteenweg.

Potentieel aantal gehinderden

Het betreft de ontwikkeling van het hoofdwegennet.

Aanwezige conflictpunten

A8 functioneert in belangrijke mate als barrière tussen de residentiële lob Essenbeek en de rest van het centrum. Behalve ter

Het gebied doorsnijdt een aantal fietsroute ( Nijvelsesteenweg en Halleweg).

Lokale impact

hoogte van onderstaande knooppunten is de weg niet oversteekbaar voor fietsers en voetgangers. Elk van de knooppunten is
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

lichtengeregeld. Het betreft met name het knooppunt met Halleweg, met Nijvelsesteenweg, met Rodenemweg. In het
bestaande wegenpatroon is herkenwaar dat volgende wegen zijn doorgeknipt: Berendries - Biezenweg, Kouter - Resteleurs,
Driepikkel, Kromstraat.
Potentieel aantal gehinderden

A8 loopt langs de woonwijken Sint-Rochus, de residentiële woonlob Essenbeek en langs de woonconcentraties Rodenem en

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied genereert als dusdanig geen bijkomend verkeer.

Driepikkel.
Op de weg is er sprake van verzadiging tijdens ochtend en avondspits. Vanuit het oogpunt leefbaarheid ligt de I/C-verhouding
zowel tijdens de ochtend- als de avondspits boven het verzadigingspunt (I/C>0,95). Vanuit theoretisch oogpunt, louter vanuit
het perspectief doorstroming, is de capaciteit net niet bereikt (I/C tussen 0,8 - 0,95). Er kan frequente filevorming worden
verwacht.
Effectvoorspelling en beoordeling
Bereikbaarheids

van b naar

Het betreft de ontwikkeling van infrastructuur. Enkel woonontwikkelingen, kleinhandel en

profiel

A1: infrastructuur

voorzieningen of bedrijvigheid worden beoordeeld.

nvt

Het bereikbaarheidsprofiel van de omgeving blijft gelijk aan de huidige situatie. Lokaal
zijn er wel wijzigingen van de ruimtelijk-functionele samenhang (cfr. discipline Mens ruimtelijk functioneren):
Door het plan verdwijnen barrières voor fietsers en voetgangers ten westen van
Nijvelsesteenweg (het zuidelijk deel van de intunneling). Ten oosten van
Nijvelsesteenweg gaat de aanvullende fietsroute Halleweg gaat door een tunnel onder
de bovengrondse N203a. De doorsnijding van Nijvelsesteenweg (fiets- en busas) blijft
bestaan. Ontsluiting van de omliggende woonomgevingen naar dit bovengronds
complex is niet voorzien. Evenmin wordt de weg oversteekbaar gemaakt. Het gebied
blijft als barrière bestaan.
Voor autoverkeer is verknoping van het bovengronds aansluitingscomplex (N203a van
en naar A8) met de stedelijke verzamelwegen voorzien ter hoogte van Landingsbaan en
Nijvelsesteenweg.
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inhoud

beschrijving

van a naar A1

Het bereikbaarheidsprofiel in de huidige en de gewijzigde referentiesituatie is gelijk.

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

cumulatief

Door de intunneling van A8 verliest het buffergebied in de plangebieden Tunnel A8 -

Het oversteekbaar maken van het

Essenbeek Keerstraat en Tunnel A8 - Essenbeek - Borreweg haar functie. De

tracé zal vooral effect hebben op

deelplannen voorzien woonontwikkelingen langs het gebied. Het eerste gebied zou

de functionele samenhang, minder

worden aangesloten op Halleweg, het tweede gebied via een lokale weg naar het

op het bereikbaarheidsprofiel van

knooppunt Nijvelsesteenweg.

de deelplannen met een

Het deelplan Landingsbaan wordt via landingsbaan naar het complex met de

residentiële ontwikkeling.

nvt

bovengrondse N203a ontsloten.
ontwikkelingsscenario

Het tracé van de oostelijke ontsluiting moet nog worden vastgelegd. Ook een verbeterde
noordelijke ontsluiting van Halle is voorzien.

Lokale impact

van b naar

Conflictpunten

Het aantal conflictpunten daalt. Ter hoogte van Halleweg wordt het

A1: residentiële

verkeer gescheiden. Langs Nijvelsesteenweg wordt het

woonomgeving

lichtengeregeld kruispunt aangepast naar een rond punt. Voor

+3

fietsers neemt hier het aantal potentiële conflictsituaties toe.
Gehinderden

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden blijft gelijk.

Verkeersdrukte

Bovengronds in het deelplangebied verdwijnt de verkeersdruk voor
omwonenden. Het verkeer wordt tot een derde of meer gereduceerd.
In het zuidelijk deel (ten westen van het knooppunt met
Nijvelsesteenweg) verdwijnt het bovengronds verkeer volledig.
De optimalisering van het complex door een bijkomend rond punt
richting Landingsbaan (oostelijke ontsluiting) zorgt voor een
significante afname van het verkeer langs Nijvelsesteenweg en
Kruisstraat. De verkeersintensiteit verplaatst zich naar de stedelijke
verdeelweg met minder bebouwing Landingsbaan en Albertstraat.

van a naar A1

Conflictpunten

Door de toegenomen verkeersdruk en de toename van de potentieel
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inhoud

cumulatief

beschrijving

waardering

Gehinderden

(residentieel) gehinderden in de referentiesituatie neemt het positief

Verkeersdrukte

effect van intunneling zoals voorzien in dit deelplan toe.

beoordeling

Milderende maatregelen

De milderende maatregelen voor de twee residentiële deelplannen impliceren voor

In de milderende maatregelen

N203a betekent dat er twee conflictpunten worden gecreëerd.

betreffende de twee residentiële

Langs de weg ligt dit niet op een fietsas. Langs N203 is het bijkomend aantal potentieel

ontwikkelingen wordt voorgesteld

gehinderden beperkt. De gebieden genereren (45 + 30 =) 75 pae tijdens de ochtendspits

een rechtstreekse ontsluiting naar

en (50 + 30=) 85 pae tijdens de avondspits. Tijdens de ochtendspits worden 71 pae

het bovengronds tracé te voorzien.

toegevoegd, 6 pae weggehaald. Langs N203a is er een toename met ca. 15%. Tijdens

Daarnaast wordt voorgesteld de

de avondspits wordt 56 weggehaald en 24 pae toegevoegd. De toename van het

wegen op dit complex te

verkeer blijft onder de 15%. De verzadigingsgraad op vlak van leefbaarheid (als

downgraden.

stedelijke hoofdstraat) wordt niet bereikt (I/C < 0.80).

Globaal is er een weinig significant

Ondanks de verlaging van de capaciteit door de keuze voor een stedelijke hoofdstraat in

negatief effect op N203a (-1) als

plaats van een hoofdinvalsweg blijft de verzadigingsgraad onder de 0,80. Er is geen

gevolg van de toename van de

effect.

verkeersintensiteit ten opzichte van
de verkeersintensiteit volgens

De capaciteit van de geplande A8 is van die aard dat zij mogelijk niet zal volstaan om

oorspronkelijk plan.

filevorming te voorkomen. Door de verschuiving van het verkeer op regionale schaal

Het effect van de intunneling op de

enerzijds en het programma voorhet kleinstedelijk gebied (waaronder Dassenveld,

leefbaarheid blijft significant

Bergensesteenweg Noord, Kleinhandel N6) anderzijds zal zorgen voor een sterke

positief. (+2).

toename zijn van verkeer op A8. Het programma vooor het kleinstedleijk gebied zorgt
vooral voor toenames richting Doornik tijdens de ochtendspits en omgekeerd oostwaarts

Om de verschuiving van verkeer

verkeer richting Brussel tijdens de avondspits. De I/C ratio blijft in die richtingen echter

naar A8 tegen te gaan en

telkens onder de 0,80.

sluipverkeer om en doorheen de

De structurele filevorming situeert zich in de andere richtingen. Tijdens de avondspits zal

binnenstad te vermijden zijn

de ingetunnelde A8 verzadigd geraken in westelijke richting (naar N7a). De I/C ratio

verkeersremmende maatregelen

wordt net geen 0,95. Tijdens de ochtendspits is dit in de omgekeerde richting het geval

noodzakelijk op het lager

(weg van Halle, richting Brussel). Hiervan kan worden afgeleid dat niet zozeer de

wegennet en moeten maatregelen
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

ontwikkelingen voorzien in het programma voor het kleinstedelijk gebied maar wel de

die de doorstroming van het

verschuivingen van het verkeer door de opwaardering van A8 voor deze verkeersdruk

autoverkeer verbeteren kritisch

zorgen. Het betreft vermoedelijk woon-werk verkeer dat zich ’s ochtends vanuit Halle en

beoordeeld worden.

de ruimere regio (tot Ninove) verzamelt via de secundaire en andere wegen en ter

Daarnaast zijn maatregelen nodig

hoogte van Halle de A8 oprijdt richting R0 en Brussel (in plaats van vb. via E40 te

die het gebruik van alternatieven

rijden). Binnen het programma voor het kleinstedelijk gebied blijven de woon-

stimuleren. Een locatiebeleid

ontwikkelingen veeleer beperkt. De kleinhandelsontwikkelingen langs N6 en te

gericht op het gebruik van het

Bergensesteenweg Noord zijn de belangrijkste verkeersgenererende deelgebieden die

openbaar vervoer en maatregelen

voor instromend verkeer zorgen tijdens de avondspits. Voor de omgeving Groebegracht

van inrichting ten voordele van de

zorgt het plan zelfs voor een vermindering van de gemodelleerde woonontwikkelingen.

alternatieve modi (het STOP-

Het effect wordt tevens beschreven in het kader van de beschrijving van de effecten van

principe) kunnen hiertoe bijdragen

de verkeersafwikkeling op stedelijk niveau en daar als zeer sterk negatief beoordeeld (-

en zijn dus wenselijk. Het stedelijk

3).

gebiedbeleid is een uitwerking van
dit locatiebeleid op regionaal

De verschuiving van het verkeer naar N203/Albertstraat voegt zich bij de

niveau en het afbouwen van het

verkeersstroom naar de ontwikkelingen die daar zijn gepland.

programma moet dus met de
nodige omzichtigheid gebeuren.
Binnen het programma voor het
kleinstedelijk gebied zijn tot slot
wel aanpassingen mogelijk.
Rekening houdend met de richting
van het verkeer gaat het dan
vooral over het programma inzake
kleinhandel langs N6 en te
Bergensesteenweg Noord.

ontwikkelingsscenario

Een rond punt ter hoogte van Landingsbaan verhoogt de keuzevrijheid om het
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

conflictpunt in te richten en het tracé van de oostelijke ontsluiting te bepalen.
In het ontwikkelingsscenario is er structurele filevorming op A8 richting Doornik tijdens
de avondspits.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Effectbepaling Tunnel A8 - Knooppunt A8 – R0 (21)
Tabel 10.28: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Tunnel A8 - Knooppunt A8 – R0
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied strekt zich uit langs de bestaande R0 in de omgeving van het knooppunt met A8/N203a en omvat tevens het deel van A8/N203a tot het knooppunt

toestand

met Landingsbaan. De oppervlakte van het gebied is ca. 48 ha.

algemeen

Centraal in het gebied liggen de genoemde infrastructuren en bijhorende buffers. Daarrond ligt ten noordwesten een natuurgebied met een horeca-uitbating, ten
zuidwesten tuinen en woononingen nabij het deelgebied Essenbeek-Keerstraat en ten oosten landbouwpercelen en delebn van tuinen en een woning. Het
gebied is bestemd als zone voor infrastructuur (code 1500), bufferzone (code 0600), natuurgebied (code 0701) en agrarisch gebied (code 0900) en woongebied
(code 0100).

Gepland

Het plan heeft als doel de doorstroming op R0 en de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren. Meer precies heeft het plan hier als doel A8 en haar

initiatief

aansluiting met R0 op te waarderen ook op het lokale wegennet positieve effecten van de opwaardering van A8 te krijgen.
Ter hoogte van de nieuwe infrastructuur krijgt het gebied de bestemming zone voor verkeers- en vervoersinfrastructuur.
De tunnelmonden naar A8 situeren zich ten westen van Kleine beek. Tussen Smeerhout en Krabbos is een fietsverbinding voorzien. Zij loopt onder het
knooppunt door.

Alternatieven

Afwezig.

Referentiesituatie
Bereikbaarheids
profiel

Nabijheid van het centrum

Het gebied ligt op ongeveer 2,5 kilometer van het stadscentrum.

Ontsluiting met de fiets:

Het gebied ligt niet langs een hoofdfietsroute of aanvullende fietsroute in het stedelijk gebied.

Ontsluiting openbaar vervoer:

Het station van Halle ligt op 2 kilometer, er is geen busas.

Ontsluiting auto- en

Het betreft de ontwikkeling van het hoofdwegennet.

vrachtverkeer
Lokale impact

Aanwezige conflictpunten

De conflictpunten betreffen de aansluitingen in het op- en afrittensysteem tussen A8 en R0. Het verkeer is gescheiden.
In het gebied zijn er geen conflictpunten tussen zwakke weggebruikers en wegverkeer. Wel vormt R0 een barrière, overbrugd
(op terreinniveau) ter hoogte van Alsembergsesteenweg, Hof ten Blooten, Drasop en Arenbergstraat. Door R0 zijn in het
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

verleden een aantal verbindingen verdwenen (Hazenberg, Vastenavondstraat).
Potentieel aantal gehinderden

Het potentieel gehinderden is hoog. Oververzadiging kan leiden tot het gebruik van alternatieve routes langs verschillende
landelijke kernen. Het knooppunt zelf ligt nabij de residentiële lob Essenbeek.

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied genereert als dusdanig geen bijkomend verkeer.
In de gewijzigde referentiesituatie resulteert de macromodellering in volgende verkeersintensiteiten:
In de ochtendspits verlaat in zuidelijke richting 1.900 pae de R0 en komt er 460 pae bij op R0. In noordelijke richting verlaat 590
pae de R0 via het knooppunt en komt er 1.750 pae bij. Er gaat dus 2.500 pae richting A8 en 2.200 pae weg van A8 (en Halle).
In de avondspits verlaat in zuidelijke richting 1.670 pae de R0 en komt er 250 pae bij op R0. In noordelijke richting verlaat 1.310
pae de R0 en komt er 1.630 pae bij. Er gaat dus 2.980 pae richting A8 en 1.880 pae weg van A8 (en Halle). De verkeersstroom
weg van Halle is tijdens de ochtendspits dus groter dan de instroom.
Er is op R0 verzadiging tijdens ochtend en avondspits. Tijdens de ochtendspits ligt de I/C-verhouding tussen de 0,8 en 0,95.
Tijdens de avondspits wordt de verhouding 0,95 en groter ten noorden van het knooppunt in zuidelijke richting en ter hoogte
van de aantakking van A8 aan R0. De aanwezigheid van filevorming is structureel, vooral ten noorden van het knooppunt. Ook
op het knooppunt zelf zijn er punten waar verzadiging: daar waar de verkeersstromen samenkomen. Er kan worden
aangenomen dat het verkeer ook alternatieve routes zoekt (vb. via Alsemberg, Beersel of N6).
De huidige situatie is niet gemodelleerd. De gemodelleerde realisatie van de reeds geplande ontwikkelingen in het
kleinstedelijk gebied (zoals het aansnijden van binnengebieden en de invulling van Lembeek Noord als bedrijventerrein) zullen
mogelijk bijgedragen hebben in een sterkere verkeersstroom op het wegennet.

Effectvoorspelling en beoordeling
Bereikbaarheids

van b naar

Het betreft de ontwikkeling van infrastructuur. Enkel woonontwikkelingen, kleinhandel en

profiel

A1: infrastructuur

voorzieningen of bedrijvigheid worden beoordeeld.

nvt

Waar mogelijk nieuwe dwarsverbindingen creëren (vb. van

Het bereikbaarheidsprofiel van de omgeving blijft gelijk aan de huidige situatie op

Krabos richting stadscentrum).

voorwaarde dat er geen dwarsverbindingen verdwijnen of bijkomen.

De woning onteigenen (cfr.

Lokaal zijn wel volgende wijzigingen (cfr. discipline Mens - ruimtelijk-functionele

discipline mens.(0)

samenhang): langs Hazenberg en langs Slimmebeekweg wordt telkens een woning
ingesloten.
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inhoud

beschrijving

van a naar A1

Lokaal zijn de huidige situatie en de gewijzigde referentiesituatie gelijk.

waardering

cumulatief

A8 wordt opgewaardeerd als hoofdweg. De weg wordt ingetunneld. Bovengronds

beoordeling

Milderende maatregelen

nvt

worden aansluitingen voorzien met twee ronde punten (ter hoogte van Landingsbaan en
ter hoogte van Nijvelsesteenweg).
Ten zuidwesten ligt het plangebied Tunnel A8 - Essenbeek - Keerstraat met residentiële
ontwikkelingen. Langs landingsbaan wordt een stedelijke toegangspoort voorzien verder
stadinwaarts.
ontwikkelingsscenario

Het is de bedoeling om vanaf de aansluiting van A8 aan R0 ook een oostelijke
ontsluiting van Halle te voorzien. Zij zou dan verder lopen in een noordelijke ontsluiting.

Lokale impact

van b naar

Conflictpunten

A1: infrastructuur

Er zijn geen bijkomende conflictpunten tussen zwakke

0

weggebruikers en wegverkeer.
Gehinderden

Er zijn geen bijkomende potentieel gehinderden.

Verkeersdrukte

Het knooppunt genereert geen bijkomend verkeer.
Er is een verdere opdeling van het verkeer naar A8 enerzijds en
Landingsbaan anderzijds. Hierdoor neemt de capaciteit van het
knooppunt toe. Deze capaciteit wordt ingevuld door de andere delen
van het programma (A8 met verschuiving van verkeersstromen en
de verschillende deelplannen met betrekking tot wonen, kleinhandel,
bedrijvigheid en recreatie).

van a naar A1

Lokaal zijn de huidige situatie en de gewijzigde referentiesituatie gelijk. De aanpassing

0

van het knooppunt heeft een gelijkaardige impact.
cumulatief

De uitvoering van het plan (inclusief de andere deelplannen) geeft volgende resultaten
inzake de verkeersdruk.
In de ochtendspits verlaat in zuidelijke richting 3.150 pae de R0 en komt er 1.550 pae bij
op R0. In noordelijke richting verlaat 880 pae de R0 via het knooppunt en komt er 2.870
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

pae bij. Er gaat dus 4.030 pae richting Halle (waarvan 2.820 naar A8) en 4.420 pae weg
van Halle (waarvan 3.370 van A8).
In de avondspits verlaat in zuidelijke richting 3.320 pae de R0 en komt er 600 pae bij op
de R0. In noordelijke richting verlaat 1.580 pae de R0 en komt er 2.680 pae bij op R0. Er
gaat dus 6.000 pae richting Halle (waarvan 3.840 naar A8) en 3.280 pae weg van Halle
(waarvan 2.320 van A8). De verkeersstroom richting Halle is tijdens de avondspits dus
dubbel zo groot als de uitstroom.
Ten noorden van de aansluiting van A8 met R0 is R0 verzadigd (I/C ratio > 0,95).
Tijdens de ochtendspits geldt dit voor beide richtingen. De verzadiging is structureel en
loopt door tot in Brussel. Dit vertaalt zich voor een deel op het knooppunt zelf in een
aantal plekken waar de verzadigingsgraad wordt benaderd (I/C > 0,80). Ter hoogte van
de aansluiting naar A8 vanuit het zuiden worden wel structurele problemen verwacht
(I/C >0,95)

De toename van verkeer op R0

Tijdens de avondspits geldt dit voor het zuidwaarts verkeer. De verzadiging begint reeds

betekent niet vanzelfsprekend dat

in Brussel. Voorbij het knooppunt is een belangrijk deel van het verkeer op R0 weg, al

het verkeer stilstaat en R0 haar

blijft er kans op filevorming (I/C > 0,80). Op het knooppunt zelf zal dit leiden tot

verbindende rol op bovenlokaal

problemen ter hoogte van het samenkomen van het verkeer vanuit het noorden en het

niveau verliest.

zuiden richting A8 (I/C > 0,95).

Het komt er veeleer op aan te

Door de filevorming op R0 neemt de kans structureel toe dat alternatieven worden

vermijden dat het verkeer een

gezocht om Brussel te bereiken (via Landingsbaan of ook N7a naar

alternatief vindt door met de auto

Brusselsesteenweg). Het aantal gehinderden zal hierdoor sterk toenemen.

sluipwegen te zoeken.Hiervoor zijn
in de eerste plaats

Er kan worden verwacht dat het effect van het programma op het hoofdwegennet relatief

verkeersremmende maatregelen

beperkt is. De inhoud van de plannen (bedrijvigheid) is van die aard dat het verkeer dat

nodig op het lokaal wegennet.

wordt gegenereerd zich in de andere richting situeert dan de huidige verkeersdruk (vb.

Daarnaast komt het er op aan een

richting Halle in plaats van weg van Halle tijdens de ochtendspits. Het bijkomend

locatiebeleid te ontwikkelen en

verkeer is ook veel groter dan begroot in de verschillende deelplannen. Ook uit vroegere

volwaardige alternatieven aan te
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modellen ten behoeve van de opwaardering van A8 is gebleken dat de opwaardering

beoordeling

Milderende maatregelen

bieden voor een modal shift.

van A8 een (regionale) verschuiving van het verkeer veroorzaakt.
ontwikkelingsscenario

De wisselwerking met de andere de ontwikkelingsscenario’s is niet gekend.

Er moet vermeden worden dat de

Het bijkomend verkeer op het netwerk is minimaal. Er kan wel worden verwacht dat door

oostelijke en noordelijke ontsluiting

het scenario van de oostelijke ontsluiting en de noordelijke ontsluiting bijkomend verkeer

en de hiermee samenhangende

naar Brusselsesteenweg wordt aangetrokken. Tijdens de ochtendspits beginnen (na

maatregelen van doorstroming de

realisatie van alle plannen) de structurele problemen richting Brussel vanaf het

basis vormen voor dergelijke

knooppunt met A8. Door de verbetering van de verbinding richting Brusselsesteenweg

sluiproutes (om en doorheen de

wordt de aantrekkingskracht voor sluipverkeer via deze weg groter.

binnenstad).

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

10.7.18

Effectbepaling Stedelijk toegangspoort Landingsbaan (15)
Tabel 10.29: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Stedelijk toegangspoort Landingsbaan
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied betreft de zone waar de Landingsbaan het centrum van Halle bereikt. Hier zijn verschillende percelen langs de Landingsbaan momenteel in

toestand

gebruik als bos of akker, ingesloten door een drukke weg en de bewoning van het centrum.

algemeen
Het gebied beslaat ca. 7,5 ha. Rondom de Landingsbaan is een ruime bufferzone (code 0600) voorzien. De rest van het gebied is woonzone (code 0100). De
ordening van het noordelijke deel wordt verfijnd met het BPA Nachtegaallaan (voornamelijk residentieel wonen, deels appartementen, kantoorinrichtingen en
ondersteunende tertiaire functies).
De huidige bestemmingen laten de bouw van ongeveer 228 woningen toe. Daarnaast zijn volgende mogelijkheden voorzien: 7.500 m² tertiaire functies en 1.140
m² kantoor (kantoren zonder balie).
In de omgeving van het gebied is de ontwikkeling van een (betere) de oostelijke ontsluiting van het kleinstedelijk gebied voorzien met in het verlengde een oost-
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westverbinding.
Gepland

Het plan heeft als doel het gebied te ontwikkelen als oostelijke toegangspoort tot het kleinstedelijk gebied enerzijds en het vrijwaren van de opties voor een

initiatief

oostelijke ontsluiting anderzijds. Binnen dit kader wordt het plangebied voorzien voor de gemengde stedelijke ontwikkeling van grootschalige stedelijke
voorzieningen en wonen. Grootschalige kleinhandel wordt uitgesloten.
Het gebied wordt herbestemd tot gebied met een stedelijke ontwikkeling (code 0110). Grootschalige kleinhandel wordt uitgesloten. Als stedelijke voorzieningen
worden kantoren met een baliefunctie beschouwd.
Bij dergelijke ontwikkeling van zowel grootschalige voorzieningen als wonen zullen de potenties in aantal wonen waarschijnlijk naar een gemengd stedelijk
niveau teruggeschroefd moeten worden, temeer ook met de inpassing naar het omringend stedelijk weefsel rekening moet worden gehouden. Rekening houdend
met de oppervlakte worden voor het gebied daarom 300 woningen verondersteld. Wat betreft de oppervlakte voor grootschalige stedelijke voorzieningen wordt
uitgegaan van ca. 40.000 m². Het gebied wordt ontsloten naar Landingsbaan.

Alternatieven

Het alternatief heeft dezelfde doelstelling als het gepland initiatief.
De bestemming is dezelfde als het gepland initiatief, alleen worden als stedelijke voorzieningen kantoren zonder een baliefunctie beschouwd.
Het aantal woningen en de vloeroppervlakte van de grootschalige stedelijke voorzieningen zijn gelijk aan deze volgens het gepland initiatief.

Referentiesituatie
Bereikbaarheids

Nabijheid van het centrum

Het stadscentrum ligt op ongeveer 1 kilometer, aan de overzijde van kanaal en Zenne.

Ontsluiting met de fiets:

Aanliggend ligt geen hoofdroute of aanvullende route van het functioneel netwerk. Het gebied ligt wel nabij het centrum met

profiel

Het gebied sluit aan bij het centrum van Sint-Rochus.
d’Exaerdestraat en Halleweg die als aanvullende routes functioneren en die via lokale wegen bereikbaar zijn op
(gemiddeld) iets meer dan 400 meter.
Ontsluiting openbaar vervoer:

Het station van Halle ligt op 400 tot 800 meter van het gebied.

Ontsluiting auto- en vrachtverkeer

Het gebied ligt langs hoofdinvalsweg N203 (Landingsbaan). Het betreft een stedelijke verzamelweg die aansluit bij
hoofdwegennet met R0. Een optimalisering van dit knooppunt is gepland. Langs deze wegen is er nauwelijks bebouwing.

Lokale impact

Aanwezige conflictpunten

Het gebied wordt doorsneden door landingsbaan (N203), een stedelijke verzamelweg zonder bebouwing. De aansluiting
van N203 met Albertstraat en E. Nerinckxstraat is niet lichtengeregeld en vormt een abrupte overgang naar een netwerk
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van stedelijke woonstraten. De knooppunten in de omgeving zijn niet lichtengeregeld.
De twee delen van het gebied zijn ontsloten via de omliggende percelen en hun erftoegangen naar de aanpalende
woonstraten.
Potentieel aantal gehinderden

Via N203 is het gebied rechtstreeks ontsloten naar het hoofdwegennet. Langs N203 is geen bebouwing aanwezig. Buiten
de andere verkeersdeelnemers is het aantal gehinderden langs die route afwezig.
Het potentieel aantal gehinderden door het inkomend verkeer via N203 naar het stadscentrum en de westelijke zijde van
kanaal is hoog. Het verkeer verloopt via woonstraten.
De ontwikkeling van een oost-westverbinding behoort tot de ontwikkelingsscenario’s.

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied levert in de huidige toestand geen relevante bijdrage aan de verkeersdrukte.
Na uitvoering van het bijzonder plan van aanleg (referentietoestand met planontwikkeling) zorgt het plangebied voor 130 tot
100 pae tijdens de ochtend- en avondspits. Tijdens de ochtendspits gaat het vooral om inkomend verkeer. Tijdens de
avondspits betreft het uitgaand verkeer.
Ter hoogte van Eizingenstraat treedt (stadinwaarts) verzadiging op tijdens de ochtendspits. Ook op de routes richting naar
het westen (K.Nerinckxstraat - Fons Vandemaelestraat) is er verzadiging. Op K. Nerinckxstraat is dit net niet het geval (I/C
ratio leefbaarheid 0,80 - 0,95). Op Fons Vandemaelestraat wel (I/C ratio leefbaarheid > 0,95).

Effectvoorspelling en beoordeling gepland initiatief (naar wonen + kantoren met balie)
Bereikbaarheids

van b (huidig) naar

Het bereikbaarheidsprofiel blijft gelijk aan de huidige situatie. Zij is gunstig tot zeer

+2

Door de multimodale bereikbaar-

profiel

A1: wonen + kantoren

gunstig voor woonontwikkelingen al zijn een aantal verbeterpunten zoals de ontsluiting

heid (auto, openbaar vervoer, te

met balie

voor fietsverkeer mogelijk. De combinatie met een snelle ontsluiting voor autoverkeer

fiets en te voet) kan het gebied ook

speelt in het voordeel van kantoorontwikkelingen maar hypothekeert het gebruik van

als randparking bij de stad een rol

alternatieve modi zoals het openbaar vervoer.

vervullen en de lokale wegen
ontlasten van autoverkeer.

van a (gewijzigd) naar

Het bereikbaarheidsprofiel blijft gelijk aan de situatie volgens het gewestplan. Er zijn

A1

geen andere effecten.

cumulatief

De bereikbaarheid wordt mee vorm gegeven door de opwaardering van A8 als

+2

hoofdweg. Zij verbetert.
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ontwikkelingsscenario

Door bijkomende verbindingen in oost-westelijke richting wordt de ontsluiting naar

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Brusselsesteenweg richting Halle aantrekkelijker. De bereikbaarheid wordt ook in die
richting geoptimaliseerd.
Lokale impact

van b (huidig) naar

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

A1: wonen + kantoren

Gehinderden

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is beperkt tot afwezig.

Verkeersdrukte

Het plan zal tijdens de ochtendspits zo’n 800 pae meer genereren

met balie
van b (huidig) naar

-3

zonder verbetering van de
oostelijke en noordelijke ontsluiting
en verbetering van de

dan de huidige situatie. Tijdens de avondspits zijn dit zo’n 1.500 pae.

A1: wonen + kantoren

verkeersleefbaarheid.

Er kan worden aangenomen dat de helft van het verkeer via

met balie

Wijziging van de vervoersmodi

Landingsbaan haar weg zal vinden naar A8. Langs deze route is er

stimuleren bij de aanleg van het

nog voldoende capaciteit.

project.

Ten westen zorgt het plan voor een verdubbeling van het verkeer op

Het STOP-principe toepassen bij

Karel Nerinckxlaan.
van a (gewijzigd) naar

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

A1

Gehinderden

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is beperkt tot afwezig.

Verkeersdrukte

Het plan zal tijdens de ochtendspits 670 pae meer produceren dan
het plan. Tijdens de avondspits wordt het bijkomend verkeer
geraamd op 1.415 pae.
Op het wegennet in de gewijzigde referentiesituatie betekent dit dat,
ondanks de sterke toenames, de I/C ratio (leefbaarheid) onder 0,80
blijft langs Landingsbaan.
De lokale verbindingsweg K. Nerinckxlaan is net als F. Vandemaelestraat echter verzadigd in de gewijzigde referentiesituatie (I/C
leefbaarheid > 0,95).

Geen ontwikkeling mogelijk maken

-3

inrichting, bijvoorbeeld door een
ontsluiting die sterk gericht is op
langzaam verkeer, uitbreiding
ontsluiting voor openbaar of
collectief vervoer, beperking van
aantal autostaanplaatsen en het
voorzien van groepsparkeren
De beperking van het
verkeersaantrekkend vermogen
overwegen. Het geformuleerd
alternatief (wonen en kantoren
zonder balie, zie onder) scoort hier
duidelijk beter. Minder baliefuncties
voorzien.

cumulatief

De optimalisering van het knooppunt R0/A8 met rond punt ter hoogte van Landingsbaan
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heeft ervoor gezorgd dat meer verkeer via Landingsbaan zijn weg vindt naar het
stedelijk gebied en dat een deel van het verkeer van Nijvelsesteenweg wordt gehaald.
Het betreft verkeer tussen A8 en stadscentrum.Tijdens de ochtendenspits betreft het
uitgaand verkeer, terwijl voorliggend project vooral inkomend verkeer genereert.
Het project zal echter ook verkeer genereren naar de andere zijde van de Zenne. Een
deel zal gebruik maken van de reeds sterk belaste A8. Ander verkeer zal echter
sluipwegen zoeken om zowel de zwaar belaste R0 als A8 te vermijden. Dit verkeer komt
dan op zowel Vandenpeereboomstraat - d’Exaerdestraat als op Nederhem en de lokale
wegen doorheen het centrum terecht.
ontwikkelingsscenario

De verbetering van de noordelijke ontsluiting zorgt mogelijk voor een beperkte toename

Ervoor zorgen dat de

van het verkeer op K. Nerinckxlaan (5 tot 15%). De wijziging van de rol van de wegen bij

ontwikkelingsscenario’s geen

deze noordelijke en oostelijke ontsluiting is nog niet vastgelegd. Het tracé evenmin. De

bijkomend sluipverkeer

macromodellering doet vrezen dat de verbeterde doorstroming bijkomend (sluip)verkeer

aantrekken.

aanzuigt.
Effectvoorspelling en beoordeling alternatief (naar wonen + kantoren zonder balie)
Bereikbaarheids

van b (huidig) naar

profiel

A2: wonen + kantoren

Inzake bereikbaarheid geeft het alternatief geen wijziging t.o.v. het gepland initiatief.

+2

Door de multimodale bereikbaarheid (auto, openbaar vervoer, te

zonder balie

fiets en te voet) kan het gebied ook
als randparking bij de stad een rol
vervullen en de lokale wegen
ontlasten van autoverkeer.

van a (gewijzigd) naar

Inzake bereikbaarheid geeft het alternatief geen wijziging t.o.v. het gepland initiatief.

+2

A2
cumulatief
Lokale impact

-

ontwikkelingsscenario

-

van b (huidig) naar

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.
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A2: wonen + kantoren

Gehinderden

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is beperkt tot afwezig.

waardering

beoordeling

zonder verbetering van de

zonder balie

Verkeersdrukte

Het plan zal tijdens de ochtendspits zo’n 430 pae meer genereren

oostelijke en noordelijke ontsluiting

dan de huidige situatie. Tijdens de avondspits zijn dit zo’n 300 pae.

De ontwikkeling afstemmen met

Er kan worden aangenomen dat de helft van het verkeer via

de oostelijke en noordelijke

Landingsbaan haar weg zal vinden naar A8. Langs deze route is er

ontsluiting en zorgen voor een

nog voldoende capaciteit. Ook het verkeer op de stedelijke

verbetering van de capaciteit

woonstraat Karel Nerinckxlaan neemt toe.

vanuit het oogpunt leefbaarheid.
Wijziging van de vervoersmodi

van a (gewijzigd) naar

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

A2

Gehinderden

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is beperkt tot afwezig.

stimuleren bij de aanleg van het

Verkeersdrukte

Het plan zal tijdens de ochtendspits 300 pae meer produceren dan

project.

het plan. Tijdens de avondspits wordt het bijkomend verkeer

Het STOP-principe toepassen bij

geraamd op 200 pae.

inrichting, bijvoorbeeld door een

Op het wegennet in de gewijzigde referentiesituatie betekent dit dat,

ontsluiting die sterk gericht is op

ondanks de sterke toenames, de I/C ratio (leefbaarheid) onder 0,80

langzaam verkeer, uitbreiding

blijft langs Landingsbaan.

ontsluiting voor openbaar of

De lokale verbindingsweg K. Nerinckxlaan is net als F. Vandemaele-

collectief vervoer, beperking van

straat bijna verzadigd in de gewijzigde referentiesituatie (I/C

aantal autostaanplaatsen en het

leefbaarheid tussen 0,80 en 0,95)

voorzien van groepsparkeren

cumulatief

-2

Milderende maatregelen

De optimalisering van het knooppunt R0/A8 met rond punt ter hoogte van Landingsbaan
heeft ervoor gezorgd dat meer verkeer via landingsbaan zijn weg vindt naar het stedelijk
gebied en dat een deel van het verkeer van Nijvelsesteenweg wordt gehaald. Het betreft
verkeer tussen A8 en stadscentrum. Tijdens de ochtendenspits betreft het uitgaand
verkeer, terwijl voorliggend project vooral inkomend verkeer genereert.

ontwikkelingsscenario

De verbetering van de noordelijke ontsluiting zorgt voor een beperkte toename van het

Ervoor zorgen dat de

verkeer op K. Nerinckxlaan (5 tot 15%). De wijziging van de rol van de wegen bij de

ontwikkelingsscenario’s geen

noordelijke en oostelijke ontsluiting is nog niet vastgelegd. Het tracé evenmin.

bijkomend sluipverkeer

MER Halle
Rapport

819016/R/873212/Mech
215

inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

aantrekken.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

10.7.19

Effectbepaling plangebied Lembeek Noord – N6 – kleinhandel N6 (16)
Tabel 10.30: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Lembeek Noord – N6 – kleinhandel N6
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied betreft de percelen die grenzen aan de Bergensesteenweg (N6), in de strook tussen de Eglantierstraat en de A8. In het zuidelijke deel worden

toestand

deze percelen voor een groot deel gebruikt door grootschalige detailhandel, in het noordelijke voor door woningen aan de westzijde en productiebedrijvigheid

algemeen

aan de oostzijde van de Bergensesteenweg. In het noordoosten ligt de (af te schaffen) oprit N6 – A8 en bijhorende carpoolparking. Op dit ogenblik is bruto ca.
16.000 m² handelsvloeroppervlakte aanwezig en zijn er een 37 woningen.
Het gebied heeft een oppervlakte van 13,5 ha en is momenteel grotendeels ingekleurd als woonzone (code 0100). Langs de oostzijde van de Bergensesteenweg
is ook een industriezone aanwezig (code 1000), een zone voor ambacht en KMO’s (1100). Ten opzichte van de Bergensesteenweg zijn deze gebufferd door een
bufferzone (code 0600). De oprit N6 – A8 en bijhorende carpoolparking ligt in bufferzone (code 0600). De aanwezige handel kan worden beschouwd als
meubelboulevard in de rest van de bebouwde kom, cfr. CROW.

Gepland

Het plan heeft als doel om een duidelijk beleidskader inzake grootschalige kleinhandel te scheppen. Binnen dit kader worden voor dit deelgebied de

initiatief

opwaardering van de bebouwde ruime en de intensivering van het ruimtegebruik naar voor geschoven.
Het deelgebied wordt herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel (code 1012). In het noordoostelijke deel kan ontwikkeling pas als
de bestaande oprit N6 - A8 wordt afgebroken (nadat ze vervangen is door de nieuwe op/afrit N7 - A8 en ontsluitingsweg N7a). De huidige carpoolparking zal dan
ook verdwijnen.
Rekening houdend met de totale oppervlakte van het deelgebied (12,5 ha + 1 hectare) en de aanwezigheid van N6 zal de vooropgestelde V/T iets lager zijn. Er
wordt rekening gehouden met een V/T van 0,5 in plaats van 0,55. Voor het volledige gebied zou dit betekenen dat een verdere verdichting en uitbreiding kan
resulteren in een globale vloeroppervlakte van 67.500 m² of 51.500 m² bijkomend. De woningen moeten dan verdwijnen.
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De toekomstige handel die wordt voorzien betreft grootschalige goederen. Het betreft, net zoals de bestaande toestand, een situatie als meubelboulevard in de
rest van de bebouwde kom, cfr. CROW. Voorwaarde is dat restricties worden opgelegd naar aard van de handel.
Alternatieven

Afwezig

Referentiesituatie
Bereikbaarheids

Nabijheid van het centrum

profiel

Het gebied ligt tussen het stadscentrum (A. Demaeghtlaan) en het centrum van Lembeek, telkens op 1 kilometer. Het is van
het stadscentrum gescheiden door A8 en spoor en ligt in het verlengde van andere centrumontwikkelingen rond
Bergensesteenweg/Lembeek

Ontsluiting met de fiets

Het gebied ligt langs Bergensesteenweg, een aanvullende fietsroute in het stedelijk gebied.

Ontsluiting openbaar vervoer

Het station van Halle ligt op 1,5 tot 2 kilometer. Het station van Lembeek ligt op ca. 1 kilometer. Het gebied ligt langs de busas
N6 (Bergensesteenweg).

Ontsluiting auto- en

Het gebied is ontsloten via N6 (Bergensesteenweg) naar het hoofdwegennet. In de huidige en in de geplande situatie liggen

vrachtverkeer

centrumfuncties langs deze secundaire (verzamel)weg, zowel in noordelijke (naar N7a) als in zuidelijke richting.

Aanwezige conflictpunten

Het kruispunt met Noorderstraat is lichtengeregeld, de aansluitingen met A8 zijn dit niet.

De stedelijke woonstraat Prinsenbos functioneert als potentiële kortsluiting tussen Edingensesteenweg en Bergensesteenweg.
Lokale impact

De percelen langs Bergensesteenweg hebben telkens een individuele erftoegang.
Bergensesteenweg is een aanvullende fietsas.
Potentieel aantal gehinderden

In noordelijke richting gebeurt de ontsluiting via een invalsweg met een beperkte aanwezigheid van woonfuncties en
handelsfuncties. Het aantal potentieel gehinderden langs deze route is laag.
In zuidelijke richting verloopt de stedelijke verzamelweg Bergensesteenweg via uitgesproken centrumgebieden (Lembeek en
Tubeke). Prinsenbos is een stedelijke woonstraat. Het aantal potentieel gehinderden langs deze routes is hoog.

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Uitgaand van showrooms in een matig stedelijke omgeving met een bvo van 16.000 m² genereert het gebied in de
referentietoestand 150 pae tijdens de ochtendspits en 300 pae tijdens de avondspits. Op zaterdag telt het gebied 300
voertuigbewegingen tijdens de spits (ca. 10.00 uur). Het aantal benodigde parkeerplaatsen op 100 geraamd voor de handel.
Er treedt in de referentiesituatie geen verzadiging op langs de ontsluitingsroutes van het gebied. Vanuit het oogpunt
leefbaarheid is er in zuidelijke richting een restcapaciteit van 200 pae, ook als Lembeek-Noord ontwikkeld voor bedrijvigheid.

Effectvoorspelling en beoordeling
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inhoud

beschrijving

Bereikbaarheids

van b (huidige situatie)

Het bereikbaarheidsprofiel blijft gelijk aan de huidige situatie. Omwille van de

waardering

profiel

naar

aanliggende fietsroute en busas is zij gunstig voor ontwikkelingen inzake kleinhandel.

A1: kleinhandel

Het betreft tevens een verzamelweg met centrumfuncties.

beoordeling

Milderende maatregelen

+1

Ook voor woonontwikkelingen is dit een relatief gunstig profiel.
van a (gewijzigde

Het bereikbaarheidsprofiel in de referentiesituatie blijft gelijk.

+1

situatie) naar A1
ontwikkelingsscenario

Door N7a zal de bereikbaarheid van het hoofdwegennet licht veranderen. De ontsluiting
naar Hondzocht zorgt voor een alternatieve verbinding naar A8 vanuit en doorheen het
deelplangebied.

Lokale impact

van b (huidige situatie)

Conflictpunten

Door de nieuwe ontwikkelingen inzake kleinhandel zullen langs N6

-3

De vloeroppervlakte aan winkels

naar

nieuwe conflictpunten ontstaan als geopteerd wordt voor individuele

reduceren om de structurele

A1: kleinhandel

erfontsluitingen. Het gaat telkens om een conflictpunt met de

filevorming te beperken

aanwezige fietsas.

(bijvoorbeeld met de helft).

Het plan zorgt niet voor bijkomende gehinderden. Het potentieel

Daarnaast ook strikte voorschriften

aantal gehinderden is hoog in zuidelijke richting en via de weg

opleggen inzake de aard van de

Prinsenbos richting N7.

aangeboden goederen. Dit zal

In het plangebied wordt aanzienlijk meer kleinhandel op stedelijk

ervoor zorgen dat de bijkomende

niveau voorzien langs deze verzamelweg. De gevoeligheid inzake

verkeersdruk verder daalt.

leefbaarheid stijgt, de capaciteit daalt.

Dit volstaat echter niet om de

Het aantal gehinderde bewoners daalt indien dit gepaard gaat met

leefbaarheid onder de drempel van

het verdwijnen van de bestaande bewoners.

0,95 te krijgen. De druk wordt ook

Gehinderden

Verkeersdrukte

Bij een combinatie met bewoners kan ook dit aantal toenemen.

veroorzaakt door sluipverkeer en

Het plan zorgt voor een hoge bijkomende verkeersdruk. Tijdens de

verkeer afkomstig van andere

ochtendspits worden bijkomend 300 pae verwacht. De avondspits is

gebieden.

belangrijker. Hier worden zo’n 900 bijkomende pae verwacht. Op de

Bijkomend zijn maatregelen nodig

zuidelijke richting van N6 gaat het om een toename met ca. 320 pae.

die de capaciteit vanuit het
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Dit is een toename met om en bij de 30% ten opzichte van de

oogpunt leefbaarheid verhogen.

referentiesituatie. De capaciteit vanuit het oogpunt leefbaarheid is

Ter hoogte van het plangebied

1.200 pae per rijrichting.

moet de de weg ingericht worden
als 2 x 1 rijstrook met doorlopende

Tijdens het weekend worden zo’n 1.325 (in en uitrijdende) pae

middenberm en rotondes. Dit zal

verwacht tijdens de spits. Dat zijn er 1.000 meer dan nu. Er is meer

de oversteekbaarheid en zo ook de

verkeer van en naar de kleinhandel dan tijdens de avondspits, maar

leefbaarheid voor wandelaars en

de restcapaciteit van de weg is hoger. Uitgaande van individuele

fietsers verhogen.

winkels is er een behoefte van zo’n 870 parkeerplaatsen. Dit zijn er

Daarnaast moeten individuele

600 meer dan nu.

erfontsluitingen en overstekende
-3

bewegingen voor en door auto’s

van a (gewijzigde

Conflictpunten

De lokale impact blijft gelijk onafhankelijk van de referentiesituatie.

situatie) naar A1

Gehinderden

De toename van het verkeer tijdens de avondspits zorgt er mee voor

worden vermeden om het aantal

Verkeersdrukte

dat de I/C ratio (leefbaarheid) langs deze weg wordt overschreden

conflictpunten te beperken.

(> 0,95).

Welbepaalde locaties aanduiden

De theoretische I/C ratio geraakt boven de marge van 0,80.

voor de oversteek van voetgangers
en fietsers facititeert dit gebeuren.
Om de weg als fietsas op te
waarderen is het nodig een
afgescheiden fietspad te voorzien..
Voldoende parkeerplaatsen
voorzien.Gezamenlijke of
gegroepeerde parkeerplaatsen
ontwikkelen om de behoefte te
reduceren en ‘overloop’ tijdens
pieken mogelijk te maken.
Wijziging van de vervoersmodi
stimuleren.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Het STOP-principe toepassen bij
de inrichting,
(-1)
cumulatief

In verband met de verkeersdruk op N6 zijn verschillende cumulatieve effecten aanwezig.

Bijkomend bij de reductie van het

In totaal wordt op de drukste rijrichting een toename van het verkeer van ca. 500 pae

winkelaanbod (bijvoorbeeld de

verwacht tijdens de avondspits. Het voorliggend deelplan neemt hiervan zo’n 60% voor

helft) moet ook geopteerd worden

haar rekening. Lembeek-Noord (ca. 30 pae), de betere ontsluiting van A8, het

voor een reductie van het

sportcentrum en het verkeer richting Lembeek komende van Bergensesteenweg Noord

verkeersgenererend karakter op

zijn vermoedelijk de grootste verkeersgenererende deelplannen. Daarnaast is er ook

andere locaties zoals

verkeer van Dassenveld en Hellebroek.

Bergensesteenweg-Noord. Deze

Nergens wordt de theoretische capaciteit van N6 (1.800 pae) overschreden. In zuidelijke

site is vanuit oogpunt bereik-

richting ligt de T/C-ratio evenwel tussen de 0,8 en 0,95 en is er dus structureel sprake

baarheid wel beter gelegen.

van filevorming. Vanuit het oogpunt leefbaarheid is de capaciteit (1.200 pae) wel

Omdat hoe dan ook hoge

overschreden.

verkeersintensiteiten aanwezig zijn
is het niet raadzaam om de winkels
door een programma van
woningbouw te vervangen.

ontwikkelingsscenario

Als de voorgestelde randvoorwaarden inzake goederen niet wordt gevolgd wordt twee

De maatregelen die leefbaarheid

keer zo veel verkeer verwacht.

verbeteren nemen zonder daarom

De verbinding N6 - Hondzocht zal ervoor zorgen dat het verkeer op N6 verder toeneemt

de doorstroming te faciliteren.

met zo’n 100 pae tijdens de avondspits.

Integendeel snelheidsremmende

De versterkte bereikbaarheid van N6 en de ontwikkeling van kleinhandel kan cumulatief

maatregelen nemen om sluip-

zorgen voor een bijkomende aantrekking van kleinhandel langs andere delen van N6

verkeer tegen te gaan.

(cfr. mens - ruimtelijke ontwikkelingen). Hierdoor zal de verkeersdruk op N6 verder

Geen bijkomende grootschalige

stijgen. Ook de ontwikkelingen Wilgenveld en ziekenhuis zullen ook voor een toename

kleinhandel toelaten elders langs

van verkeer zorgen. Deze toename blijft mogelijk beperkt.

N6.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Effectbepaling plangebied Lembeek Noord N6 - bedrijventerrein Lembeek Noord (17)
Tabel 10.31: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Lembeek Noord N6 - bedrijventerrein Lembeek Noord
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is de zone tussen de spoorweg Halle-Tubeke, het kanaal en in het zuiden, de dorpskern van Lembeek. Het is grotendeels ingericht als

toestand

bedrijventerrein, maar lang niet alle ruimte wordt effectief benut. De Zenne loopt van zuid naar noord doorheen het gebied aan de westzijde. Daarnaast loopt de

algemeen

kleine Zenne in een vrij steile vallei door het gebied.
De oppervlakte van het gebied is ca 43 ha. Het is voor driekwart ingenomen door industriezone (code 1000). De rest (valleien van Zenne en Kleine Zenne) is
natuurgebied (code 0701). De ordening in dit gebied wordt verder verfijnd door het BPA Lembeek-Noord. Dit plan voorziet zone voor industrie, natuur en
groengebied, infrastructuur (spoor, vaart).

Gepland

Het plan heeft als doel een regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen. Met het plan wordt nagestreefd de ontwikkelbaarheid van het terrein te optimaliseren en te

initiatief

rationaliseren in functie van zuinig ruimtegebruik.
Het gebied wordt bestemd als regionaal bedrijventerrein (code 1011) met de bijkomende precisering van productieactiviteiten.
Volgende ingrepen worden voorzien:


herverkaveling in functie van een rationeler ruimtegebruik



robuuste groenmassa’s langsheen de Zenne als buffer voor het bedrijventerrein



herprofilering van Kleine Zenne



uiterste zuidelijke grens van de bedrijfspercelen t.o.v. Lembeek dorp in het verlengde van de meest zuidelijke hoek van het bestaande bedrijfsgebouw



heraanleg van het gedeelte van het bestaande bedrijfsperceel voorbij deze uiterste zuidelijke grens als groenbuffer



de ontsluiting via de bestaande ontsluiting van het bedrijventerrein naar N6.

Dit leidt grosso modo tot een (her)ontwikkeling van 18 ha als bedrijventerrein (huidige reserve).
Relevante ontwikkelingsscenario’s betreffende groene en recreatieve ontwikkeling van de Zenne en de verbreding en verdieping van het kanaal alsook de
bijkomende verbinding tussen Hondzocht en Bergensesteenweg.
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inhoud
Alternatieven

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

De ontwikkeling van watergebonden gemengde bedrijvigheid wordt als alternatief meegenomen. Het plan heeft als doel de ontsluiting via het water mogelijk te
maken.
Het gebied wordt bestemd als regionaal bedrijventerrein (code 1011) met de bijkomende precisering van het watergebonden karakter.
Bijkomend bij het geplande initiatief wordt (gemeenschappelijke) kade-infrastructuur aangelegd tussen kanaal en Zenne. Deze kade is met een brug over de
Zenne aangesloten op een de ontsluitingsweg in het bedrijventerrein.

Referentiesituatie
Bereikbaarheids
profiel

Nabijheid van het centrum

Het stadscentrum ligt op 1,5 tot 2 kilometer. Het centrum Van Lembeek op ongeveer 1 kilometer.

Ontsluiting met de fiets:

Aanliggend ligt de (gedeeltelijk te ontwikkelen) fietsroute langs Zenne/kanaal als hoofdroute van het functioneel netwerk.

Ontsluiting openbaar vervoer:

Afhankelijk van de positie in het gebied ligt het station van Lembeek ligt op 250 meter tot 1 kilometer. Langs het spoor ligt een
fietspad die rechtstreeks toegang geeft.
N6 (Bergensesteenweg) is een busas en ligt op 500 meter vanuit het centrum van het gebied.

Ontsluiting auto- en

Het gebied is ontsloten via N6 (Bergensesteenweg) naar het hoofdwegennet. In de huidige en in de geplande situatie liggen

vrachtverkeer

centrumfuncties langs deze secundaire (verzamel)weg, zowel in noordelijke (naar N7a) als in zuidelijke richting.
De stedelijke woonstraat Prinsenbos functioneert als potentiële kortsluiting tussen Edingensesteenweg en Bergensesteenweg.

Lokale impact

Aanwezige conflictpunten

In het gebied zijn geen conflictpunten aanwezig. Het gebied wordt ontsloten via Noorderstraat naar Bergensesteenweg. Dit
knooppunt is lichtengeregeld. Langs Noorderstraat is er een niet lichtengeregeld knooppunt met Heerweg.
Bergensesteenweg is een aanvullende fietsas.
In het westen is het gebied niet ontsloten naar het kanaal. Langs het kanaal loopt een fietsas (aan de overzijde van de Zenne)
loopt een fietsas. Het betreft een hoofdroute van het fietsroutenetwerk.

Potentieel aantal gehinderden

In noordelijke richting gebeurt de ontsluiting via een invalsweg met een beperkte aanwezigheid van woonfuncties en
handelsfuncties. Het aantal potentieel gehinderden langs deze route is laag.
In zuidelijke richting verloopt de stedelijke verzamelweg Bergensesteenweg via uitgesproken centrumgebieden (Lembeek en
Tubeke). Prinsenbos is een stedelijke woonstraat. Het aantal potentieel gehinderden langs deze routes is hoog.

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied levert in de huidige toestand (A) geen relevante bijdrage aan de verkeersdrukte. In de referentietoestand (na
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

invulling van de vigerende plannen) genereert het terrein 620 pae tijdens de ochtendspits en 430 pae tijdens de avondspits. Op
dit ogenblik is ongeveer twee derde van het terrein effectief in gebruik. Tijdens de ochtendspits betreft het vooral inkomend
verkeer (87%), tijdens de avondspits uitgaand verkeer (86%).
Er treedt geen verzadiging op langs de ontsluitingsroutes van het gebied.
Effectvoorspelling en beoordeling gepland initiatief: watergebonden bedrijvigheid.
Bereikbaarheids

van b (huidige

Het bereikbaarheidsprofiel voor het verkeer over land blijft gelijk aan de huidige situatie.

profiel

toestand) naar

Zij is optimaal voor de geplande ontwikkeling omwille van de nabijheid van station,

A1: watergebonden

fietsas en centrum van Lembeek. Vanuit het oogpunt bedrijvigheid zorgt de ontsluiting

bedrijvigheid

via een verzamelweg met centrumfuncties voor een beperking van het waardeoordeel.

+1

Het huidig bereikbaarheidsprofiel wordt aangevuld met een ontsluiting via het water.
van a (ingevuld terrein)

Het bereikbaarheidsprofiel voor verkeer over land blijft gelijk aan de situatie volgens de

naar A1

vigerende plannen. Het wordt aangevuld met een ontsluiting via het water. Het effect is

+1

vergelijkbaar met de effecten t.o.v. de huidige toestand.
cumulatief

De ontsluiting van het terrein verloopt via het deelplan kleinhandel N6.

ontwikkelingsscenario

Verbreding en verdieping van het kanaal zorgen voor een verhoogde toegankelijkheid

Langs deze weg wordt de ontsluiting naar A8 gewijzigd naar een ontsluiting via N7a.
via het water. De verbinding tussen N6 en Hondzocht kan leiden tot een toename van
verkeer dat via het zuiden een weg zoekt naar A8.
Lokale impact

van b (huidige

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

Zorgen voor een comfortabele

Er ontstaat een nieuw conflictpunt waar de ontsluiting via het water

onderdoorgang voor fietsers langs

A1: watergebonden

de hoofdroute voor fietsverkeer via het kanaal/Zenne kruist.

Zenne.

Gehinderden

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is beperkt tot afwezig.

(beoordeling wordt dan -1)

Verkeersdrukte

Ten opzichte van de huidige situatie wordt verwacht dat het verkeer

Het toepassen van het STOP-

met 140 pae zal toenemen tijdens de ochtendspits en 40 pae tijdens

principe bij de inrichting,

de avondspits. Ten opzichte van de huidige situatie is de toename

bijvoorbeeld door een aansluiting

verwaarloosbaar. De I/C ratio (leefbaarheid) blijft onder de 0,80.

te voorzien naar deze

bedrijvigheid

MER Halle
Rapport

-2

toestand) naar
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

fietsverbinding.
Een andere maatregelen is het
stimuleren van het gebruik van de
alternatieve vervoersmodi (vb. via
een vervoerplan),
van a (ingevuld terrein)

Conflictpunten

naar A1

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

-2

Er ontstaat een nieuw conflictpunt waar de ontsluiting via het water
de hoofdroute voor fietsverkeer via het kanaal/Zenne kruist.
Gehinderden

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is beperkt tot afwezig.

Verkeersdrukte

Ten opzichte van de situatie ingevuld volgens het BPA wordt
verwacht dat het verkeer met 30 pae zal toenemen. Ten opzichte
van de huidige situatie is de toename verwaarloosbaar. De I/C ratio
(leefbaarheid) blijft onder de 0,80.

cumulatief

ontwikkelingsscenario

De andere plannen zullen niet tot bijkomend verkeer van en naar de site leiden. Nieuwe

De ontsluiting van het verkeer op

kleinhandelsontwikkelingen langs N6 kunnen bijvoorbeeld wel leiden tot nieuwe

N6 (naar N7a en A8) bevoordelen

conflictpunten indien zij bereikbaar worden via individuele erfontsluitingen.

in/vanuit de noordelijke richting bij

Langs N6 is de theoretische capaciteit weliswaar voldoende, vanuit het oogpunt

de inrichting van het knooppunt

leefbaarheid wordt zij wel overschreden in zuidelijke richting tijdens de avondspits.

NoorderstraatxN6.

Door de verbreding en verdieping van het kanaal kunnen schepen met en hogere

Maatregelen nemen die de

tonnage aanmeren. Het is niet duidelijk of het terrein meer vrachtverkeer zal genereren.

capaciteit vanuit het oogpunt

Er wordt verwacht dat dit effect beperkt blijft.

leefbaarheid verbeteren zonder

Door het verkeer dat zuidwaarts een weg zoekt richting Hondzocht zal de hinder in die

daarom de doorstroming te

richting toenemen.

faciliteren. Integendeel snelheids-

De verbinding N6 - Hondzocht zal ervoor zorgen dat het verkeer op N6 verder toeneemt

remmende maatregelen nemen om

met zo’n 100 pae tijdens de avondspits.

sluipverkeer tegen te gaan.

Effectvoorspelling en beoordeling gepland initiatief: niet watergebonden bedrijvigheid.
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inhoud

beschrijving

Bereikbaarheids

van b (huidige

Het bereikbaarheidsprofiel voor het verkeer over land blijft gelijk aan de huidige situatie.

waardering

profiel

toestand) naar

Zij is optimaal voor de geplande ontwikkeling omwille van de nabijheid van station,

A2: bedrijvigheid

fietsas en centrum van Lembeek. Vanuit het oogpunt bedrijvigheid zorgt de ontsluiting

beoordeling

Milderende maatregelen

+1

via een verzamelweg met centrumfuncties voor een beperking van het waardeoordeel.
van a (ingevuld terrein)

De effecten inzake bereikbaarheid zijn gelijk aan de effecten t.o.v. de huidige toestand.

+1

naar A2
cumulatief

De ontsluiting van het terrein verloopt via het deelplan kleinhandel N6.

ontwikkelingsscenario

De verbinding tussen N6 en Hondzocht kan leiden tot een toename van verkeer dat via

Langs deze weg wordt de ontsluiting naar A8 gewijzigd naar een ontsluiting via N7a.
het zuiden een weg zoekt naar A8.
Lokale impact

van b (huidige

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

toestand) naar

Gehinderden

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is beperkt tot afwezig.

Verkeersdrukte

Ten opzichte van de huidige situatie wordt verwacht dat het verkeer

A2: bedrijvigheid

0

principe bij de inrichting,
bijvoorbeeld door een aansluiting
te voorzien naar deze

met 170 pae zal toenemen tijdens de ochtendspits en 70 pae tijdens

fietsverbinding.

de avondspits. Tijdens de ochtendspits betreft het 90%aankomend,

Een andere maatregelen is het

tijdens de avondspits 90%uitgaand verkeer. De I/C ratio

stimuleren van het gebruik van de

(leefbaarheid) blijft onder de 0,80. Ten opzichte van de huidige

alternatieve vervoersmodi (vb. via

situatie gaat het om een toename met 5 tot 15% van het verkeer.
van a (ingevuld terrein)

Conflictpunten

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

naar A2

Gehinderden

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is beperkt tot afwezig.

Verkeersdrukte

Er is geen wijziging in verkeersdruk. De I/C ratio (leefbaarheid) blijft

Het toepassen van het STOP-

een vervoerplan),
0

onder de 0,80.
cumulatief

De andere plannen zullen niet tot bijkomend verkeer van en naar de site leiden. Nieuwe

De ontsluiting van het verkeer op

kleinhandelsontwikkelingen langs N6 kunnen bijvoorbeeld wel leiden tot nieuwe

N6 (naar N7a en A8) bevoordelen

conflictpunten indien zij bereikbaar worden via individuele erfontsluitingen.

in/vanuit de noordelijke richting bij
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inhoud

beschrijving

ontwikkelingsscenario

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Langs N6 is de theoretische capaciteit weliswaar voldoende, vanuit het oogpunt

de inrichting van het knooppunt

leefbaarheid wordt zij wel overschreden in zuidelijke richting tijdens de avondspits.

NoorderstraatxN6.

Door het verkeer dat zuidwaarts een weg zoekt richting Hondzocht zal de hinder in die

Maatregelen nemen die de

richting toenemen.

capaciteit vanuit het oogpunt

De verbinding N6 - Hondzocht zal ervoor zorgen dat het verkeer op N6 verder toeneemt

leefbaarheid verbeteren zonder

met zo’n 100 pae tijdens de avondspits.

daarom de doorstroming te
faciliteren. Integendeel snelheidsremmende maatregelen nemen om
sluipverkeer tegen te gaan.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Effectbepaling Stasbeek – N6 (18, 19)
Tabel 10.32: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Stasbeek – N6
inhoud
Bestaande
toestand

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Dit gebied bestaat uit twee delen.


algemeen

Het deelgebied Stasbeek betreft het laatste deel van de loop van de Stasbeek, voor deze ingebuisd wordt om onder de Bergsensesteenweg door te
gaan. De zone wordt in het noorden en westen begrensd door de voetweg Kruiskensheide, in het zuiden door de Steengroefstraat. Het is een gasland
met struikopslag en bomen in de directe omgeving van de beek.
De oppervlakte van het gebied is ca. 1 ha. Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).



Het deelgebied ontginningsgebied ligt langs de Bergensesteenweg, tegen de gewestgrens. De begrenzing valt samen met het ontginningsgebied. Er is
een vergunning voor leemontginning op een groot deel van het gebied, die gefaseerd wordt uitgevoerd. Nog niet ontgonnen gronden zijn nog in
landbouwgebruik. Langs de Bergensesteenweg en Kleine Molenstraat bevinden zich huizenrijen in het gebied. Aan Bergensesteenweg ligt een
groothandel van bouwmaterialen met beperkte aanlegactiviteiten.
De oppervlakte van het gebied is ca. 21 ha. Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als ontginningsgebied (code 1200) met nabestemming
agrarisch gebied. De huizen langs Bergensesteenweg zijn gelegen in woongebied met landelijk karakter (code 0102), de woningen langs Kleine
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Molenstraat zijn zonevreemd. Het bedrijf ligt in het PRUP bvba Dehandschutter (bestemd voor parking en opslag in open lucht, voor de noodzakelijke
bebouwing voor opslag van materialen en voor herstelwerken, aanvullend zijn kleinschalige verkoopsactiviteiten toegestaan).
Ten zuiden van dit gebied is de ontwikkeling voorzien van een verbinding tussen Bergensesteenweg (N6) en A8 ter hoogte van Hondzochtsesteenweg.
Aansluitend bij het gebied is reeds een nationaal voetbalcentrum aanwezig. Deze is gedeeltelijk ingericht. Er zijn ca. 250 parkeerplaatsen voorzien na afwerking
van het geplande hotel. Op het voetbalcentrum zoals dit in de huidige vorm (zonder hier de voorgestelde uitbreiding met een wielercentrum) was gepland kunnen
evenementen georganiseerd worden voor groepen tot 2.000 personen.
Gepland

In het deelgebied vallei Stasbeek heeft het plan de bedoeling de vallei van Stasbeek op te waarderen als natuurverbinding. Het plan creëert bijkomende ruimte

initiatief

voor natuurontwikkeling. Het deelgebied wordt bestemd als natuurgebied (0701).
In het deelgebied ontginningsgebied heeft het plan als doel om, na de ontginning van het gebied, de ontwikkeling van een samenhangend nationaal wieler- en
voetbalcentrum mogelijk te maken.
De bestemming ontginningsgebied (1200) wordt behouden. Binnen dit kader worden volgende nabestemmingen onderzocht: recreatiegebied (0400) en specifiek
specifiek gebied voor voetbal- en wielercentrum. Het gedeelte dat niet wordt ingenomen behoudt de (na)bestemming van agrarisch gebied.
Behalve een aantal sportterreinen bevat het programma een kantoorgebouw (ca. 2.500m²) en 30 parkeerplaatsen. Deze terreinen zijn vooral bedoeld voor
training en opleiding. Een tweede activiteit zijn de mogelijke lokale wedstrijden door een plaatselijke voetbalclub. Dit is maximaal 1 wedstrijd per maand of 2
maanden. Twee keer per jaar zal er waarschijnlijk een iets grotere, nationale wedstrijd plaatsvinden, in de stijl van Belgisch of Vlaams Kampioenschap.
De ontsluiting van het gebied verloopt via de bestaande voetbalcluster (Waals grondgebied) naar het bestaande rondpunt op N6.

Alternatieven

Afwezig.

Referentiesituatie
Bereikbaarheids

Nabijheid van het centrum

profiel

Het gebied ligt op ongeveer 3 kilometer van het stadscentrum Halle (A. Demaeghtlaan) en op ca. 800 meter van
Lembeek. Het centrum van Tubeke ligt op ca. 2 kilometer.
Het gebied ligt in een as van de centrumontwikkelingen langs Bergensesteenweg tussen Lembeek en Tubeke.

Ontsluiting met de fiets:

Het gebied ligt langs Bergensesteenweg, een aanvullende fietsroute in het stedelijk gebied.

Ontsluiting openbaar vervoer:

Het station van Halle ligt op zo’n 4 kilometer, het station van Tubeke op 2 kilometer, Lembeek op ca. 800 meter.
Het gebied ligt langs de busas N6 (Edingensesteenweg)
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inhoud

beschrijving

Ontsluiting auto- en vrachtverkeer

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Het gebied Stasbeek is ontsloten via de residentiële verkavelingsweg Veroonskouter en zo verder naar
Bergensesteenweg. Het ontginningsgebied is rechtstreeks naar de hoofdinvalsweg Bergensesteenweg.
De ontsluiting van het gebied naar het hoofdwegennet gebeurt via de stedelijke verzamelweg Bergensesteenweg.
Zowel te Lembeek als Tubeke verloopt de ontsluiting langs een stedelijke verzamelweg met centrumfuncties.
Een primaire verbinding met nauwelijks bebouwing naar A8 te Hondzocht is een ontwikkelingsscenario.

Lokale impact

Aanwezige conflictpunten

De percelen langs Bergensesteenweg hebben een individuele erftoegang. De kruispunten in de omgeving zijn niet

Potentieel aantal gehinderden

Het potentieel aantal gehinderden is hoog. Het betreft de kernen Lembeek en Tubeke.

Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied levert in de referentietoestand geen relevante bijdrage aan de verkeersdrukte (5 -10 pae bij

lichtengeregeld. Bergensesteenweg is een aanvullende fietsas.

ontwikkeling van het woonreservegebied vallei Stasbeek).
Vanuit het oogpunt leefbaarheid is er verzadiging op Hondzochtsesteenweg ter hoogte van het knooppunt
Bergensesteenweg - Hondzochtsesteenweg te Tubeke.
Effectvoorspelling en beoordeling
Bereikbaarheids

van b (open ruimte en

Het bereikbaarheidsprofiel blijft gelijk aan de huidige situatie.

0

profiel

ontginning) naar

De ligging ten opzichte van het centrum is zeer ongunstig voor woonontwikkelingen. De

0

A1: natuur en

ligging langs een aanvullende fietsroute en langs een busas zijn positief.

nabestemming sport-

Voor het gebruik als lokaal sportterrein speelt de afstand tot de centra in het nadeel.

en wielercentrum.

Verwacht wordt echter dat het voetbal- en wielercentrum vooral autoverkeer zal
aantrekken. Voor zover het niet gaat om het lokaal voetbalterrein zorgt de ligging langs
een verzamelweg met centrumfuncties voor de meer neutrale beoordeling. Voor lokale
recreatie is het gebied ongunstig gelegen.

van a (landbouw en

Het bereikbaarheidsprofiel in de referentiesituatie blijft gelijk.

wonen) naar A1
cumulatieve effecten

nvt
0

Er worden inzake bereikbaarheid geen relevante cumulatieve effecten verwacht met
andere deelplannen.

ontwikkelingsscenario

Ter hoogte van de site is de ontwikkeling van de verbinding tussen N6 en Hondzocht
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

een ontwikkelingsscenario. Hierdoor zal de site beter bereikbaar worden naar het
hoofdwegennet.
Lokale impact

van b (open ruimte en

De bestaande conflictpunten blijven bestaan.

0

ontginning) naar

Conflictpunten

Er is geen bijkomende ontsluiting te Stasbeek.

0(-3)

A1: natuur en

De ontsluiting van het voetbal- en wielercentrum verloopt via de

nabestemming sport-

bestaande voetbalcluster.

en wielercentrum.

De ontsluiting van de bestaande ontginning verloopt langs een

(-3 voor evenementen)

erftoegang van een bedrijf en via Veroonslinde.

Voldoende open ruimte rond het

Enkel langs Veroonslinde verdwijnt de ontsluiting.

terrein vrijwaren die occasioneel

Gehinderden

Het potentieel aantal gehinderden blijft gelijk. Het aantal is hoog.

kan worden gebruikt voor

Verkeersdrukte

De bijkomende verkeersdruk tijdens de spits (25 - 15 pae) is te

parkeren. Bijkomende ruimte

verwaarlozen langs deze verzamelweg. Het vrachtverkeer van de

voorzien voor parkeerplaatsen

ontginning is verdwenen.

op het terrein.

Uitgaande van een kantooroppervlakte van 2.500 m² en 4
werknemers per 100m² en een modal split met 70% autobestuurders

De aanwezigheid van

genereert het terrein 140 autobewegingen per dag. Omwille van de

evenementen (flankerend)

aard van de activiteiten kan ondersteld worden dat alle auto’s

monitoren en gerichte

gelijktijdig op het terrein aanwezig zijn. Desgevallend zijn 70

maatregelen ontwikkelen, vb. via

parkeerplaatsen nodig, Daarnaast is nog 5 % nodig voor bezoekers

een evenementvervoerplan

en 5% frictie (cfr. richtlijnen mobiliteitstoets). Samen geeft dit een

waarin ook maatregelen zijn als

behoefte van ca. 80 parkeerplaatsen wat meer is dan de geplande

satellietbussen naar station of

30.

parkeerplaatsen aan
bedrijventerreinen (vb.

Problematischer kan het verkeer zijn tijdens evenementen.

Dassenveld) .

Dit verkeer kan vooralsnog niet worden begroot en zal afhankelijk

Geen grootschalige

zijn van de aard van het evenement.

evenementen toelaten tijdens
weekdagen.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Een evenement zoals het WK veldrijden Koksijde (ca. 60.000

Milderende maatregelen

(0(-2))

bezoekers) wordt hier niet verwacht. Wel zijn andere evenementen,
zoals een BK BMX verwacht. Dergelijke evenementen hebben een
lagere aantrekkingskracht. Het WK BMX had ca 5.000 bezoekers in
2011. Als elk van deze bezoekers met de auto komt en bij een
gemiddelde autobezetting van 2,5 personen zijn dit 2.000 auto’s.
Vooral in de twee uur voor het evenement (met ca. 1.000 pae/uur)
worden moeilijkheden verwacht om dit verkeer in goede banen te
leiden. Voor dit bezoekersaantal volstaat het aantal parkeerplaatsen
niet.
van a (wonen en

Conflictpunten

landbouw) naar

De bestaande conflictpunten blijven bestaan. De ontsluiting van de

0

woonontwikkeling verdwijnt.

0(-3)

A1: natuur en

Gehinderden

Het potentieel aantal gehinderden blijft gelijk. Het aantal is hoog.

nabestemming sport-

Verkeersdrukte

De bijkomende verkeersdruk blijft beperkt tot afwezig. Het verkeer

en wielercentrum.

vanuit de woningen (5 - 10 pae) verdwijnt. Er komt 25 - 15 pae bij.
Problematischer kan het verkeer zijn tijdens evenementen (zie
hoger).

cumulatief

Er worden inzake conflictpunten, gehinderden en verkeersdruk geen relevante

ontwikkelingsscenario

De verbinding N6 - Hondzocht zal voor minder gehinderden zorgen. Dit is vooral van

cumulatieve effecten verwacht.
belang in het kader van de evenementen. Hierdoor wordt een snelle ontsluiting naar het
hoofdwegennet gerealiseeerd.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
De twee onder elkaar staande scores verwijzen achtereenvolgens naar de deelgebieden Kleinhandel N6 en ontginningsgebied

819016/R/873212/Mech

MER Halle
230

Rapport

10.7.22

Effectbepaling Hondzocht (20)
Tabel 10.33: Effectbespreking Mobiliteit - plangebied Hondzocht
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Het deelgebied Hondzocht is ingesloten door de Edingsesteenweg (N7), de rue Andrain (langs het bedrijventerrein van Sint-Reinhilde (Wallonië), de

toestand

Hondzochtsesteenweg en de A8. Het is grotendeels als weiland in gebruik. Daarnaast bevindt zich ook een landbouwbedrijfszetel en watertoren in het gebied.

algemeen

De oppervlakte van het gebied is 8 ha en het heeft de bestemming agrarisch gebied (code 0900).

Gepland

Het plan heeft tot doel invulling geven aan de taakstelling aan bijkomende bedrijventerreinen.

initiatief

De zone krijgt als bestemming zone voor gemengde bedrijvigheid (code 1011). De zone wordt ontsloten naar Hondzochtsesteenweg en indien mogelijk naar de
bestaande bedrijvenzone van Sint-Reinhilde I (Waals grondgebied).

Alternatieven

Zie elders

Referentiesituatie
Bereikbaarheids

Nabijheid van het centrum

Het gebied ligt op ongeveer 4 tot 5 kilometer van het stadscentrum (A. Demaeghtlaan) en op zo’n 2 kilometer van

Ontsluiting met de fiets

Het gebied ligt langs Edingensesteenweg, een aanvullende fietsroute in het stedelijk gebied.

Ontsluiting openbaar vervoer

Het station van Halle ligt op 5 kilometer, de stations van Halle en Tubeke op 3 kilometer.

Ontsluiting auto- en vrachtverkeer

Het gebied is via Edingensesteenweg en Hondzochtsesteenweg ontsloten naar de hoofdweg A8.

profiel

het centrum van Sint-Reinhilde.

Edingensesteenweg fungeert als busas langs het gebied.
Op de route langs Edingensesteenweg is een kleine kern van bebouwing aanwezig ter hoogte van het knooppunt
met Hondzochtsesteenweg.
Lokale impact

Aanwezige conflictpunten

Het knooppunt Bergensesteenweg - Hondzochtsesteenweg is lichtengeregeld en bevindt zich in een kleine

Potentieel aantal gehinderden

Het potentieel aantal gehinderden is laag. Het betreft enkel de bewoning ter hoogte van het knooppunt

bebouwingskern. Bergensesteenweg is een aanvullende fietsas.
Hondzochtesteenweg - Edingensesteenweg.
Lokale bijdrage verkeersdrukte

Het gebied levert in de referentietoestand geen relevante bijdrage aan de verkeersdrukte.
Vanuit het oogpunt leefbaarheid is er geen verzadiging op de ontsluitingsroutes van het gebied.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Effectvoorspelling en beoordeling
Bereikbaarheids

van b naar

Het bereikbaarheidsprofiel blijft gelijk aan de huidige situatie.

+2

De ontsluiting via Hondzochtse-

profiel

A1: bedrijvigheid

De afstand tot de centra is ongunstig.

steenweg krijgt de voorkeur.

Langs het gebied liggen een aanvullende fietsroute en een busas.

De bijkomende ontsluiting van

Het gebied is ontsloten via Hondzochtsesteenweg, een hoofdinvalsweg. Dit gegeven is

Sint-Reinhilde I levert een

doorslaggevend voor de beoordeling van de site in functie van bedrijvigheid.

meerwaarde op voor dit plan door

De ontsluiting via het bedrijventerrein Sint-Reinhilde is minder gunstig. Zij verloopt via

de optimalisering van het

een kleinere bebouwingskern naar het hoofdwegennet. De combinatie van beide

bereikbaarheidsprofiel van Sint-

ontsluitingen kan er wel voor zorgen dat deze bebouwingskern wordt ontlast.

Reinhilde I naar
Hondzochtsesteenweg

Lokale impact

van a naar A1

Het bereikbaarheidsprofiel in de referentiesituatie blijft gelijk.

cumulatief

De andere deelplannen hebben geen relevante effecten op het bereikbaarheidsprofiel.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar

Conflictpunten

A1: bedrijvigheid

Gehinderden

Verkeersdrukte

Er wordt een ontsluiting via Hondzochtsesteenweg toegevoegd.

+2

-1

De ontsluiting via Hondzochtse-

Deze weg fungeert niet als aanvullende fietsas.

steenweg verhoogt de leefbaarheid

De ontsluiting via het bestaande bedrijventerrein Sint-Reinhilde

van de bebouwingskern ter hoogte

levert geen bijkomend conflictpunt op.

van het knooppunt

Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is beperkt tot afwezig.

Hondszochtsesteenweg -

De ontsluiting van Sint-Reinhilde I via dit terrein kan het aantal

Edingensesteenweg.(0) Dit is des

gehinderden doen afnemen.

te meer het geval als Sint-

Tijdens de spitsuren genereert het plan 110 tot 155 pae. De

Reinhilde langs deze weg wordt

verkeersintensiteit langs Hondzochtsesteenweg en

ontsloten voor gemotoriseerd

Edingensesteenweg zal toenemen.

verkeer. Het zorgt voor het
opheffen van een conflictpunt.
Om het autoverkeersdruk door
personeel te beperken zijn
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

maatregelen zijn: het stimuleren
van de wijziging van de
vervoersmodi (vb. via een
vervoerplan) en het toepassen van
het STOP-principe bij de inrichting
van a naar A1

De lokale impact blijft gelijk onafhankelijk van de referentiesituatie.

-1

In de gewijzigde referentiesituatie bedraagt de toename tussen de 5 en 15%. De I/C
(leefbaarheid) blijft ruim onder de 0,80.
cumulatief

Ook door de andere plannen zal het verkeer op Edingensesteenweg toenemen. De I/C
ratio (leefbaarheid) blijft onder de 0,80.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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10.8

Milderende maatregelen op schaal van het kleinstedelijk gebied
Als het gaat over de effecten op het vlak van verkeersafwikkeling, dan krijgt het
voorliggend programma een zeer negatieve beoordeling. Dit is vooral een gevolg van de
zware belasting van het wegennet met autoverkeer en is cumulatief het resultaat van
zowel de verschuivingen op het wegennet door opwaardering van A8 als door het
stedelijk programma. De te nemen milderende maatregelen hebben in de eerste plaats
te maken met het verminderen van het sluipverkeer. Daarnaast komt het er op aan de
modal shift te stimuleren via een locatiebeleid dat zich richt op het gebruik van andere
modi met in de eerste plaats het openbaar vervoer, een doelgerichte inrichting van het
wegennet en een doelgerichte inrichting van de verschillende gebieden. Tot slot kan,
aanvullend, ook gewerkt worden aan het gericht afbouwen of faseren van het bijkomend
stedelijk programma.

10.8.1

Vermijden van sluipverkeer
Het verminderen van het sluipverkeer via verkeersremmende maatregelen mikt op een
doelgericht gebruik van het wegennet. Deze maatregelen moeten
-

vermijden dat doorgaand sluipverkeer van bovenlokaal niveau de secundaire en lokale
wegen opzoekt
ervoor zorgen dat de secundaire wegen zorgen voor een verdeling van het verkeer
vanuit het hoofdwegennet naar het lokaal wegennet in en rond Halle en omgekeerd een
verzameling van het lokaal verkeer naar het hoofdwegennet

Om het sluipverkeer te helpen vermijden zijn minstens volgende maatregelen nodig.
- A. Demaeghtlaan moet worden ingericht als (binnen)stedelijke verdeelweg.
Maatregelen van doorstroming langs Demaeghtlaan mogen er niet op gericht zijn
het functioneren van N6 als parallelweg voor R0 te verzekeren. Prioriteit gaat naar
de doorstroming van lokaal verkeer. Binnen dit lokaal verkeer hebben andere
vervoersmodi (te voet, te fiets en met het openbaar vervoer) dan de auto een
centrale rol. De inrichting past binnen het ontwikkelingsscenario waarbij
Demaeghtlaan als boulevard wordt ingericht.
- De ontsluiting van Wilgenveld naar N7a via Woestijnstraat is weliswaar mogelijk,
maar dan moet deze straat ten noorden (voorbij de ontsluiting van het
bedrijventerrein) worden doorgeknipt om sluipverkeer te vermijden. Zo niet kan deze
weg immers een plaatsvervangende rol spelen voor Demaeghtlaan als stedelijke
verdeelweg en zorgen voor een verbinding naar N6 als parallelweg voor R0.
Vanuit eenzelfde standpunt is het aangewezen ook de verschillende ontwikkelingsscenario’s met betrekking tot de oostelijke ontsluiting op een degelijke wijze af te wegen.
Deze scenario’s mogen bijvoorbeeld
- de rol van N7a als zuidelijke ontsluiting niet overnemen en zo het lokale wegennet
belasten met bijkomend verkeer dat op A8 thuis hoort
- geen alternatief bieden via A8 richting Ninove of de rest van het pajottenland.
- geen alternatief bieden doorheen Halle (langs Nijvelsesteenweg of Landingsbaan)
richting Ninove of de rest van het Pajottenland.
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10.8.2

Een ordeningsbeleid dat zich richt op het stimuleren van het gebruik van andere
verkeers- en vervoersmodi dan privaat wagengebruik
De milderende maatregelen die zich via de ruimtelijke ordening binnen het plan richten
op de wijziging van de gebruikte verplaatsingsmodi hebben zowel te maken met een
verdere detaillering van het locatiebeleid als met de inrichting van de verschillende
plangebieden.
Een locatiebeleid gericht op bereikbaarheid voor fietsers en openbaar vervoer
Een locatiebeleid dat zich richt op de bereikbaarheid voor fietsers en openbaar vervoer
veeleer dan op automobiliteit is een eerste vereiste om alternatieve vervoersmodi
aantrekkelijker te maken. Dergelijk locatiebeleid houdt volgende elementen in:
 Kiezen voor een stedelijk beleid waar zowel wonen als werken een plaats vindt om
zo de pendelbehoefte in te perken. In het kader van de reductie van het
kleinstedelijk programma (zie hoger) lijkt het daarom aangewezen veeleer de
beschreven ontwikkelingen inzake wonen en kleinhandel in te perken en te kiezen
voor het behoud en de ontwikkeling van voldoende tewerkstellingsplaatsen bij het
kleinstedelijk gebied.
 Kiezen voor woonontwikkeling en voorzieningen in die gebieden die zeer goed met
het openbaar vervoer zijn ontsloten en/of waar het gebruik van de fiets als
vervoermiddel richting station minder reliëf moet overbruggen. Dit betekent
bijvoorbeeld een voorkeur voor dense en aantrekkelijke woonontwikkelingen te
Biezeput, Bergensesteenweg-Noord en Landingsbaan veeleer dan te Groebegracht,
Stroppen of ook de gebieden te Essenbeek.
 Vermijden dat toekomstige kleinhandelsontwikkelingen inspelen op de betere autoontsluiting van de steenwegen (Edingensesteenweg en Bergensesteenweg).
Dergelijke ontwikkelingen leiden tot bijkomende verkeersdruk op die steenwegen en
hypothekeren ontwikkelingen die op een meer duurzame wijze zijn ontsloten. In de
effectbeoordeling is rekening gehouden met ruimtebehoevende kleinhandel (bv.
Bouwmarkt, meubelwinkel) die complementair is aan binnenstedelijke handel. In het
plan wordt ruimte voorzien voor dergelijke ruimtebehoevende handel langs
Bergensesteenweg. Gelet op de verwachte effecten moet het aanbod aan ruimte
worden beperkt. Er moet bovendien worden voorkomen dat deze ruimte wordt
ingenomen door handelszaken met een ander assortiment (bv. Supermarkten,
kledingzaken) die een hoger mobiliteitsprofiel hebben. Ook moet worden oorkomen
dat ook op andere goed ontsloten locaties, met name Edingsesteenweg en
Bergensesteenwe, nog bijkomende grootschalige kleinhandel ontwikkelt buiten de
geplande zones (bv. In woongebieden langs invalswegen).
Een inrichting gericht op het gebruikscomfort van alternatieven
Daarnaast dient ook bij de inrichting van de verschillende gebieden het STOP-principe
toegepast worden door maximaal in te spelen op het gebruikscomfort van alternatieve
vervoerswijzen. De inrichting moet in de eerste plaats bedacht worden vanuit de
ontsluiting en het gebruikscomfort voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en
pas daarna de autogebruikers. Dit kan bijvoorbeeld door:
 comfortabele trage verbindingen te voorzien of te behouden doorheen de
plangebieden (vb. te Stroppen en Groebegracht)
 ervoor te zorgen dat deze verbindingen naadloos aansluiten op de netwerken
richting stedelijke voorzieningen, station enz. (vb. vanuit Lembeek-Noord naar
fietspad langs Zenne, uitbreiding Dassenveld richting station)
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10.8.3

het ontwikkelen en het inrichten van veilige en afgescheiden fietspaden en
alternatieven via andere assen dienen uitgewerkt te worden die zorgen voor
verbindingen tussen stedelijke voorzieningen, woongebieden en haltes voor
openbaar of collectief verkeer: vb vanuit Lembeek-Noord langsheen kanaal of
spoorweg naar station Lembeek, fietsverbinding tussen cluster Colruyt en station
Halle,…
voldoende, comfortabele en veilige fietsenstallingen te voorzien bij voorzieningen,
bedrijvigheid en mogelijkheden te creëren voor optimale fietsberging bij woningen
(bijvoorbeeld via een achteringang)
voor zover afwezig bijkomende assen, omleidingen of centraal bereikbare en
aantrekkelijke haltes te voorzien voor openbaar of collectief verkeer bij of in de
plangebieden (vb. uitbreiding Dassenveld)
het aantal autostaanplaatsen bij de woningen te beperken en veeleer te opteren
voor gegroepeerde stalplaatsen voor private auto’s, autodelen enz.

Flankerende maatregelen inzake de inrichting van het wegennet
De verkeersremmende maatregelen hebben te maken met de inrichting van het wegennet. Ze sluiten aan bij de zorg die nodig is over de performatie van de wegen voor de
verschillende modi in functie van de te bewerkstelligen modal shift en de aanpassingen
langs de lokale en secundaire wegen ter verbetering van de verkeersleefbaarheid. De
bevindingen van de modellering van mobiliteitsscenario’s verbonden aan het streefbeeld
kanaal Brussel-Charleroi vak Halle, het afbakeningsproces Halle, A8 en de mobiliteitsplanning stad Halle kunnen zorgen voor verfijning van deze maatregelen. Verwezend
naar de verschillende effecten op het vlak van verkeersafwikkeling zijn volgende
groepen van maatregelen mogelijk. Algemeen gaat het om de toepassing van het
STOP-principe.
Het vermijden van barrièrevorming en opwaarderen van de verkeersleefbaarheid
Omwille van de huidige problemen inzake verkeersleefbaarheid en oversteekbaarheid is
voor A. Demaeghtlaan reeds in een ontwikkeling als boulevard voorzien. Met het plan
blijft deze boulevardvorming wenselijk voor zover hierbij wordt ingezet op verkeersleefbaarheid, oversteekbaarheid en een inrichting die zich in de eerste plaats richt op het
gebruikscomfort van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Vanuit het onderzoek
kan worden gesuggereerd deze boulevardvorming uit te breiden met R. DeboecklaanSuikerkaai en zo een verbinding te maken met het kanaal enerzijds en in een zuidelijk
deel van Brusselsesteenweg (tot ca. het kruispunt met J. Uylenbroekstraat) anderzijds.
Mogelijke maatregelen bij deze inrichting zijn het behalve het voorzien van voldoende
groen, een middenberm, bijkomende oversteekplaatsen voor voetgangers en brede en
afgescheiden fiets- en wandelpaden, al dan niet met een versmalling van de rijstroken
voor autoverkeer.
Ook langs andere wegen moeten verkeersleefbaarheid en oversteekbaarheid aandacht
krijgen bij de inrichting. Heel grote verkeerstoenames (> 40%) ten gevolge van het plan
worden verwacht ter hoogte van Bergensesteenweg (omgeving kleinhandel N6),
Edingensesteenweg (omgeving nieuw knooppunt N7axN7) en Nijvelsesteenweg.
Daarnaast leidt ook de toename van het verkeer op Vandenpeereboomstraat d’Exaerdestraat (ontwikkeling Landingsbaan) tot oververzadiging en zorgen de
ointwikkelingscenario’s zoals de verbetering van de oostelijke ontsluiting en de
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uitbreiding van het ziekenhuis) ervoor dat ook Alsembergsesteenweg en Halleweg
oververzadigd geraken. De inrichting in functie van de verkeersleefbaarheid en
oversteekbaarheid zijn belangrijker dan maatregelen die de doorstroming van het
autoverkeer bevorderen. Mogelijke maatregelen zijn gelijkaardig aan deze die zijn
geformuleerd met betrekking tot de boulevardvorming van Demaeghtlaan.
Algemeen is het ook aangewezen de ontwikkelingscenario’s die de doorstroming door
het centrum verbeteren (zoals de verbinding over het kanaal) te evalueren op de
gevolgen voor de verkeersleefbaarheid. Dergelijke maatregelen kunnen er immers voor
zorgen dat het autoverkeer zich een weg baant naar en doorheen het centrum. Mogelijk
worden hierdoor lokaal positieve effecten van de opwaardering van A8 in het gedrang
gebracht, gaan wegen een (regionaal) verbindende veeleer dan een lokaal ontsluitende
rol opnemen en brengt het autoverkeer de verblijfskwaliteit en aantrekkelijkheid van
alternatieve modi in het gedrang.
Een inrichting van het wegennet gericht op fietsers
Om de performantie van het wegennet te verbeteren voor fietsers is het noodzakelijk de
steenwegen die als belangrijke fietsassen fungeren ook in te richten op maat van die
fietsers. Prioriteit moet gaan naar de herinrichting van N6 (Bergensesteenweg), N28
(Nijvelsesteenweg) en N7 (Edingensesteenweg), hoofdassen voor het fietsverkeer met
een sterke bijkomende belasting. Daarnaast komen ook Brusselsesteenweg en
Alsembergsesteenweg, beide met een belasting van meer dan 95% van de capaciteit in
het vizier.
Voor Bergensesteenweg en Brusselsesteenweg kan werk worden gemaakt van de
ontwikkeling van fietsassen langs kanaal en/of Zenne als alternatief. Dit alternatief heeft
als voordeel dat een relatief vlak fietspad kan worden aangeboden dat nauw aansluit bij
station en stadscentrum en ook het bedrijventerrein Lembeek-Noord. Een fietspad aan
beide zijden van deze bundel is wenselijk omwille van de beperkte mogelijkheden om
het kanaal over te steken. Voor Bergensesteenweg blijft dan nog een rol weggelegd als
stedelijke verzamelweg met centrumfuncties en blijft dus de fiets een belangrijke
weggebruiker.
Met een inrichting op maat van de fietsers worden fietspaden bedoeld met een
maximaal fietscomfort (cfr. ook het vademecum fietsvoorzieningen). Elementen van
inrichting waaraan voldoende aandacht moet worden besteed betreffen bijvoorbeeld:
 de scheiding van de fietspaden ten opzichte van het autoverkeer
 de reductie van de mogelijke conflictpunten (bijvoorbeeld ook het aantal in- en
uitritten naar nevenliggende percelen of andere wegen)
 de doelbewuste keuze voor fietspaden met een minimale breedte (voor zowel het
rijcomfort als het onderhoud) (1,75m bij enkelrichting, 3m bij dubbelrichting)
 de keuze voor enkelrichtingfietspaden dan wel dubbelrichtingfietspaden (waarbij de
eerste optie de voorkeur krijgt)
 de materiaalkeuze (beton- en asfaltverhardingen in plaats van elementverhardingen,
verhardingen die rekening houden met potentiële extra belastingen door vb.
autoverkeer)
 de continuïteit van de fietspaden, ook bij kruisingen met wegen voor autoverkeer
(het op dezelfde hoogte doorlopen, niet onderbroken door stoepranden of
regengoten, het behoud van de breedte, de kleur het materiaal)
 de goede afwatering.
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Voor Demaeghtlaan en Basiliekstraat en lokaal ook langs Nijvelsesteenweg en
Alsembergsesteenweg is de context stedelijk. Een volledig afgescheiden fietspad is hier
niet altijd vanzelfsprekend. Vooral langs Demaeghtlaan en Basiliekstraat is een integrale
aanpak gericht op het verhogen van de verkeersleefbaarheid noodzakelijk. Voor de
delen van de fietsassen die zich in een stedelijke omgeving bevinden kan de
afscheiding van de weg beperkt blijven. Een radicale keuze voor het STOP-principe
houdt in dat de inrichting van deze fietspaden zo nodig en zover als mogelijk veeleer
een deel van de (capaciteit van de) autorijweg wordt opgeofferd dan van het voetpad.
Een inrichting van het wegennet gericht op het openbaar vervoer
Om de performantie van het wegennet voor openbaar vervoer te verbeteren kan worden
geopteerd afzonderlijke busbanen te voorzien. Langs N6 (Bergensesteenweg) en N7
(Edingensesteenweg) is dit een optie die moet worden onderzocht.
Langs Nijvelsesteenweg, Ninoofsesteenweg en Alsembergsesteenweg is deze piste
minder evident omdat de ruimte hiervoor niet steeds aanwezig is. Net als voor
Demaeghtlaan is een integrale aanpak gewenst (zie boven ivm de boulevardvorming).
Zo nodig moeten de autorijstroken en eventueel de knooppunten met andere wegen op
maat van het busverkeer gemaakt worden.
Een radicale keuze voor het STOP-principe kan betekenen dat de halteplaatsen voor
het busverkeer op de rijweg liggen zodat de inrichting ervan niet ten koste gaat van de
continuïteit van fiets- en voetpad. Veeleer dient de doorstroming van het autoverkeer
aan ruimte in te boeten. Daarnaast is ook het gebruikscomfort voor bussen en voroal
busgebruikers prioritair. Dit betekent bijvoorbeeld dat de bereikbaarheid van en de
verblijfskwaliteit ter hoogte van haltes zo min mogelijk gehinderd wordt door het
autoverkeer.
De bereikbaarheid van het stedelijk gebied
Lokaal moet het de bedoeling zijn zo veel mogelijk alternatieven te bieden voor het
binnenstedelijk autoverkeer. Dit kan door multimodale overstapplaatsen te voorzien.
Randparkings kunnen de ruimtebehoefte van Demaeghtlaan als verdeelweg voor
autoverkeer af te bouwen kan. Het plangebied Bergensesteenweg-Noord kan hier een
rol opnemen. Randparkings bij Landingsbaan kunnen een gelijkaardig effect hebben
voor de lokale wegen aan de oostelijke zijde van de stad.
Daarnaast kan hier gewezen worden op de bevindingen van het macromodel over de
belasting van het knooppunt N7axA8. Volgens de macromodellering die gebeurde ten
behoeve van de evaluatie van de capaciteitsinname van het wegennet is dit knooppunt
overbelast. In het macromodel is verondersteld dat dit knooppunt de vorm heeft van een
eenvoudig op- en afrittensysteem met een doorgaande N7a met 2x1 rijstrook. Om N7a
op een performante wijze de rol van zuidelijke ontsluiting te laten waarmaken moet het
knooppunt met A8 anders worden ingericht. Uit de micromodellering in het kader het
onderzoek voor de opwaardering van A8 tot hoofdweg (zie ook 3.2.4) blijkt dat een
langwerpige ovonde het beste alternatief is en dat op die manier voldoende capaciteit is
om het verkeer af te wikkelen. Deze langwerpige ovonde met twee rijstroken per richting
kan ook het bijkomend verkeer ten gevolge van het (afgezwakte) programma voor het
kleinstedelijk gebied verwerken.
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10.8.4

Reductie van het programma voor het kleinstedelijk gebied
Een laatste milderende maatregel is de reductie van het programma voor dit
kleinstedelijk gebied: het stedelijk gebiedbeleid is ten gronde immers de doorvertaling
van een locatiebeleid op regionale schaal. De reductie van het programma dient vooral
om de (auto-)verkeersafwikkeling op schaal van het stedelijk gebied te verbeteren. Het
gaat dan bijvoorbeeld om de keuze voor alternatieven die minder of geen verkeer
genereren te Dassenveld en Bergensesteenweg-Noord en het afbouwen van de
ontwikkelingen van grootschalige kleinhandel langs N6.
Niet alleen de hoeveelheid van het autoverkeer maar ook de richting van dit verkeer
moet in rekening gebracht worden bij de reductie van het programma. De
ontwikkelingen van bedrijven in de economische pool dragen weliswaar bij tot de
belasting van het wegennet met bijkomend verkeer, maar zorgen niet vanzelfsprekend
voor de overschrijding van de aanwezige capaciteit. Vooral pendelverkeer van en naar
de woonomgevingen en de verkeersaantrekking van kleinhandel zijn verantwoordelijk
voor de overschrijding van de capaciteit. Dit blijkt uit de westelijke rijrichting op A8 waar
de capaciteitsoverschrijdingen tijdens de avondspits worden gedetecteerd. Vanuit dit
oogpunt zorgt het schrappen van woongebieden als Groebegracht in het stedelijk
programma hoe dan ook al voor een reductie van de verkeersbelasting. Het leidt ook tot
de bedenking dat de bedrijvigheid in Halle ertoe bijdragen dat een groter aandeel van de
bevolking ook in de eigen regio een tewerkstellingsplaats vindt, wat het gebruik van
alternatieve verkeersmodi faciliteert.
Met toepassing van het ontwikkelingsscenario wordt de grens van 95% van de
theoretische capaciteit op A8 net niet bereikt. De structurele filevorming op A8 kan
ervoor zorgen dat het verkeer andere wegen worden zoekt. Onderstaande tabel geeft
de totale verkeersproductie per relevant plangebied weer alsook alternatieven die voor
een wijziging van de verkeersproductie zorgen. Het westelijk verkeer is voor wat de
plangebieden betreft vooral het inkomend verkeer.
Tabel 10.34: verkeersproductie tijdens de avondspits van de relevante voor de inperking van het
programma voor het kleinstedelijk gebied en mogelijke alternatieven.
deelgebied

beschrijving plan (P), alternatief (A) en

bijkomend verkeer in

reductie t.o.v.

mogelijke milderende maatregel (M)

de avondspits (pae)

het plan (pae)

in

uit

P: enkel zuidelijk deel open ruimte

-35

-5

A: enkel V. Demesmaeker

-140

M: geen woonontwikkeling
zoekzone N7a om
Dassenveld (6)

Groebegracht (3, 4, 5)

Hellebroek (8)

Lembeek Noord (17)

in

uit

-15

-105

-10

-145

-15

-5

0

P: bedrijvigheid (distributie)

+70

+160

A: buffer (N7a westelijk, geen bedrijvigheid)

+0

+0

-70

-160

M: gemengde bedrijvigheid

+20

+120

-50

-40

P: bedrijvigheid

+20

+45

M: geen ontwikkeling

+0

+0

-20

-45

P: watergebonden bedrijvigheid

-10

+ 80

A: gemengde bedrijvigheid

+0

+0

+10

-80
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Hondzocht (20)

Bergensesteenweg Noord
(7)

Kleinhandel N6 (16)

M: geen bedrijvigheid

-60

-370

P: bedrijvigheid

+10

+100

M: geen bedrijvigheid

+0

+0

P: grootschalige kleinhandel

+430

+645

A: voorzieningen + wonen

+240

M: halvering programma kleinhandel

-50

-450

-10

-100

+205

-190

-440

+215

+ 320

-215

-320

P: grootschalige kleinhandel

+370

+560

M: helft programma kleinhandel

+180

+280

-180

-280

Reducties zijn vooral mogelijk door
 de omgeving SK Halle te Groebegracht (inderdaad 15) niet te ontwikkelen (-105
pae),
 te Bergensesteenweg veeleer voor wonen en voorzieningen te opteren dan voor
bijkomende kleinhandel (-190 pae)
 langs N6 het programma in te perken met bijvoorbeeld de helft (-180 pae).
Uiteraard zorgen ook andere elementen zoals een ander profiel voor de uitbreiding van
Dassenveld voor een verdere reductie van het verkeer. De effecten van deze
inperkingen van het programma blijven echter beperkt. Met de voorgestelde reducties
zal er op A8 trouwens een sterke verzadigingsgraad blijven. Niet al het beschreven
uitgaande verkeer verloopt immers via A8. Ook andere maatregelen blijven noodzakelijk
(zie verder).
Daarnaast kan ook de reductie van het programma langs Landingsbaan als milderende
maatregel naar voor worden geschoven. Het is niet duidelijk welk deel van het verkeer
op A8 het plan vertegenwoordigt. Ten behoeve van dit MER is geen selected link
uitgevoerd. Waarschijnlijk zal een deel van het uitgaand verkeer (in totaal ca. 1.600 pae)
zich ’s avonds langs A8 een weg banen naar het knooppunt met N7a om zo de andere
zijde van de Zenne te bereiken. Een ander, belangrijk deel van het verkeer zal zich
echter niet langs N203 naar de drukbezette A8 en R0 begeven, maar lokale wegen
gebruiken om de regio ten westen van Halle, Brusselsesteenweg of een meer
noordelijke aansluiting op R0 te bereiken. Dit verkeer komt dan terecht op zowel
Vandenpeereboomstraat - d’Exaerdestraat als op Nederhem en de lokale wegen
doorheen het centrum. Uit de modellering van de ontwikkelingsscenario’s (brug over
Zenne in het zuiden, verbetering van de verbinding Landingsbaan - Brusselsesteenweg,
uitbreiding ziekenhuis) blijkt bovendien dat het verkeer op deze wegen nog zal
toenemen. De reductie van het programma te Landingsbaan kan dus ook daar voor
vermindering van het autoverkeer zorgen en moet minstens overwogen worden.
Tabel 10.35: verkeersproductie van Landingsbaan tijdens de avondspits en mogelijkheden voor
reductie van het stedelijk programma
deelgebied

beschrijving plan (P), alternatief (A) en

bijkomend verkeer in

reductie t.o.v.

mogelijke milderende maatregel (M)

de avondspits (pae)

het plan (pae)

in
Landingsbaan (15)

15

P: wonen+kantoren met balie (excl. handel)

+280

uit
+1.130

in

uit
-

Het niet ontwikkelen van SK Halle is nu reeds gemodelleerd.
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A: wonen+kantoren zonder balie (excl. handel)
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+5

+195

-275

-935
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11

DISCIPLINE BODEM

11.1

Figuren
Figuur 11.1: Digitaal terreinmodel
Figuur 11.2: Geologie
Figuur 11.3: Geologische doorsnede
Figuur 11.4: Bodemkaart
Figuur 11.5: Betreedbaarheidsklassen in de plangebieden
Figuur 11.6: Biologische waarderingskaart
Figuur 11.7: Landbouwgebruik (VLM, 2010)

11.2

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied voor de discipline Bodem wordt afgebakend als de zone waar effecten
naar profielwijziging kunnen optreden. Deze effecten beperken zich tot de zones waar
een wijziging van de gewestplanbestemming optreedt. Het betreft de verschillende
plangebieden.

11.3

Beschrijving van de referentiesituatie

11.3.1

Topografie
Het digitaal terreinmodel is weergegeven in figuur 11.1.
Het plangebied Biezenput is aan de zuidelijke rand het hoogst (37 mTAW) en heeft
centraal een depressie (28 mTAW).
Plangebied Stroppen helt af van west (53 mTAW aan de recreatiezone) naar oost (41
mTAW aan de steenweg).
Plangebied Groebegracht is het hoogst in het noorden, aan de Ninoofsesteenweg, (65
mTAW). Het helt behoorlijk af richting Groebengracht (die op 35 mTAW ligt). De strook
langs de Victor Demesmakerstraat daalt op 300 m 13 m af (helling van iets meer dan
4%) tot 52 mTAW. De omgeving van SK Halle loopt nog verder naar het zuiden door,
richting Groebegracht, tot 39 mTAW. De zone Zuidelijk deel Groebengracht is het
hoogst in de zuidelijke uitloper aan Wilgenveld (46 mTAW), het laagste punt is
logischerwijze het meest stroomafwaartse van de Groebengracht (35 mTAW).
Het plangebied Economische pool A8 is het hoogst (80 mTAW) aan de nieuwe op/afrit
A8-N7 en helt dan af richting de spoorweg tot 47 mTAW. Deelgebieden
Bergensesteenweg Noord en Hellbroek bevinden zich eveneens op ca. 47 mTAW.
Het plangebied Eilandje is centraal op 41 mTAW gelegen. Het helt af richting
Zennekanaal tot 35 mTAW.
Het plangebied Tunnel A8 kent een divers terreinmodel. Het deelgebied EssenbeekKeerstraat helt van 82 mTAW aan de Dodeweg enigszins af naar het westen (77 mTAW
aan de A8). De zone Essenbeek-Borreweg helt zwak van de A8 naar het zuiden: van 74
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naar 70 mTAW. De zone waar de A8 ingetunneld zou worden is het hoogst aan de
Eugène Ysayestraat (75 mTAW) en helt dan af in westelijke richting tot 40 mTAW aan
de Zenne. Het knooppunt R0 – A8 tot slot ligt het hoogst van alle deelgebieden, met
name zo’n 120 mTAW in het meest zuidelijk punt. Het deelgebied helt af naar 75 mTAW
in het westen en 60 mTAW in het noorden.
In Plangebied Lembeek Noord – N6, is er enerzijds de omgeving van de N6 Noord, die
het hoogst is aan het kerkhof (61 mTAW) en afhelt naar het noordoosten (40 mTAW
tegen de A8). In de industriezone Lembeek Noord bevinden zich heel wat opgehoogde
terreinen omtrent 46 mTAW. De Zenne en de Kleine Zenne liggen er heel wat dieper (34
mTAW) en met name de Kleine Zenne zorgt voor een fors niveauverschil in het terrein.
In plangebied Stasbeek – N6 is er enerzijds de kleine zone rond de Stasbeek, die heel
geaccidenteerd is, met een niveauverschil tot 4m tussen de oever en de bedding van de
beek, die zich op 40 mTAW bevindt. Daarnaast is er het ontginningsgebied, dat het
hoogst is tegen de taalgrens (61 mTAW) en afhelt in noordoostelijke richting tot 47
mTAW aan de N6.
Het plangebied Hondzocht is bevindt zich aan de watertoren op 87 mTAW en zakt
geleidelijk naar het noordoosten tot 81 mTAW.
11.3.2

Geologie
De geologie van de plangebieden is beschreven aan de hand van de geologische kaart
(kaartbladen 31 en 39) en isohypsen- en isopachenkaarten uit VGM (Vlaams
Grondwater Model). Op figuur 11.2 is een overzicht gegeven van de geologische
indeling van de verschillende plangebieden.
De Formatie van Brussel komt enkel voor ten zuidoosten van Halle. Een beschrijving
van de geologie is gegeven in tabel 11.1.
De effecten op natuurlijke rijkdommen vormen een aandachtspunt bij het voorliggend
plan. Bij grootschalige graafwerken treden immers opportuniteiten op betreffende de
aanwezigheid van primaire oppervlaktedelfstoffen (opportuniteitsdelfstoffen). Een
minimale geologische screening zal uitgevoerd worden voor de afgravingen van
eventuele delfstoffen.
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Beschrijving van de lithologie

0140

Alluviale deklagen

Kleiige tot lemige afzettingen, met zandige niveaus en venige lenzen

0151

Zandige deklagen

Middelmatig fijnzandig tot fijnzandige sedimenten

0152

Zand-lemige deklagen

Licht zandlemige tot lemig-fijnzandige tot zandlemige sedimenten

0153

Lemige deklagen

Leem, eventueel zandleem met lemige bandjes, insluitsels van kalkmycelium

0161

0162

ZENNE
IEPER
Landen

EOCEEN

Ko

Hn

Brussel

0620

kustvlakte
Pleistoceen van de
Vlaamse vallei
Pleistoceen van de
riviervalleien

Zand, laagjes zandleem en klei aan de top, met een grover niveau in het midden en een afwisseling van
fijnzandige en lemige sedimenten naar de basis toe. Aan de basis veelal met een grindrijk niveau:
gerolde silexkeien, zandstenen en geremanieerde tertiaire schelpen.
Zandige lagen met tangentiële of kruisgewijze interne gelaagdheid afgewisseldmet lemige lagen.
Middelmatig fijn tot middelmatig grof zand (zwak glauconiethoudend), met grindelementen en
schelpresten aan de basis, een lemig complex in het midden en aan de top middelmatig tot fijn zand met
laminae of lenzen van middelmatig zand.

Zand van Brussel

vele bioturbaties.Onderaan een grind met gerolde kwartsen, schelpfragmenten en groene
vuursteenkeien.

KoMo

Moen

0922

Klei van Moen

Heterogeen silt en zand

KoSm

Saint Maur

0924

Klei van Saint-Maur

Zeer fijnsiltige klei

Kortrijk

0 - 10 m

Hannut

1020

Onder-Carboon

1320

DEVOON

CARBOON PALEOCEEN

Pleistoceen van de

2 - 10 m

Lichtgrijs en geel, weinig glauconiethoudend, kalkrijk, fijn tot grof zand. Bevat kalkzandsteenbanken en
Br

1330

CAMBRIUM

PALEOGEEN

0163

Dikte

HCOV-terminologie

doorlatendheid

HCOV -code

Lid

Kaartsymbool

Formatie

Kaartsymbool

Groep

HOLOCEEN Serie
PLEISTOCEEN

QUARTAIR

Systeem

Tabel 11.1: Geologie in en rond de plangebieden

1340

Landeniaan en

Zandige grijsachtige tot zwarte klei met groenachtige silex aan de basis

0–7m

Kolenkalk

Kalksteen

50 m

Devoon

Zand-, kalksteen en schalies

Heersiaan Aquitard

Cambro-Siluur Massief
van Brabant

Schiefer

>1km

Legende:
Watervoerende lagen

Slecht doorlatende lagen

Watervoerende lagen met gespleten doorlatendheid
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Een geologische doorsnede doorheen het gebied is weergegeven op figuur 11.3.
11.3.3

Bodemtypologie
De bodemtypologie wordt afgeleid van de bodemserie, aangegeven op de bodemkaart.
De bodemserie wordt gekenmerkt door een textuurklasse, een drainageklasse en een
profielontwikkeling. Figuur 11.4 geeft de bodemkaart weer voor textuur, drainageklasse
en profielontwikkeling. Per plangebied wordt de bodemtypologie beschreven.
Plangebied Biezenput (1)
De zone bestaat integraal uit lemige bodem. De zuidelijke helft droog, de noordelijke
(dieper gelegen)matig nat.
In het grootste deel van het gebied komt geen
profielontwikkeling voor, alleen de hoogst gelegen zone in het zuiden heeft een textuur
B-horizont.
Plangebied Stroppen (2)
Deze zone bestaat integraal uit droge leembodem. Het merendeel heeft een textuur Bhorizont, alleen in het middengedeelte komt een zone zonder profielontwikkeling voor.
Plangebied Groebegracht (3, 4, 5)
Integraal leem, behalve het hoogste punt aan de Ninoofse: zandleem
In het deelgebied Demesmaekerstraat varieert de bodem van matig droog tot matig nat.
In deelgebied. SK Halle komen deze drainageklassen ook voor, aansluitend op
deelgebied Demesmaekerstraat en ook langs het voetbalterrein. De rest van de zone is
droog. In deelgebied Zuidelijk deel Groebegracht is de zone rondom de Groebegracht
zeer nat tot matig nat. Erbuiten zijn de bodems goed gedraineerd.
Dit plangebied wordt gedomineerd door alluviale bodems zonder profielontwikkeling.
Buiten de ruime valleizones van Groebengracht en zijbeekjes komen bodems met een
textuur of een structuur B horizont voor.
Plangebied Economische pool A8 (6, 7, 8, 9, 10)
In dit plangebied komen alleen lemige bodems voor. De helft van de mogelijke
uitbreiding van Dassenveld is matig nat. De rest van het plangebied is matig droog tot
droog. Qua profielontwikkeling domineren de bodems met een textuur B-horizont,
afgewisseld met smalle zones zonder profielontwikkeling, palend aan de zijbeekjes van
de Groebegracht. In deelgebied Bergensesteenweg Noord komt een zone voor met
bodems met textuur-B horizon en/of bodems met verwerings-B horizont of structuur-B
horizont.
Plangebied Eilandje (11)
Niet gekarteerd
Plangebied Tunnel A8 (13, 14, 21, 22)
In dit plangebied komen overwegend leembodems voor. Enkel in de deelgebieden
Intunneling A8 en Knooppunt R0-A8 komen stroken zandleem voor. Essenbeek –
Keestraat en Essenbeek – Borreweg en het grootste gedeelte van knooppunt R0-A8 en
intunneling A8 zijn droog tot matig droog. De westelijke uitloper van Knooppunt R0-A8
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en het noordelijke deel van Intunneling A8 zijn matig droog tot matig nat. De bodems in
dit plangebied hebben bijna allen een textuur B-horizont, met hier en daar bodems
zonder of niet bepaalde profielontwikkeling.
Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
In dit plangebied bestaat de bodem integraal uit leem. De drainage vertoont een
gradiënt van droog in het westen naar matig nat in het oosten. Behoudens een kleine
zone zonder profielontwikkeling aan de westzijde heeft de zone integraal een textuur Bhorizont.
Plangebied Lembeek Noord – N6 (16, 17)
Het deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord bestaat integraal uit droge leem,
behoudens een kleine zone grindig leem helemaal in het noorden. Qua
profielontwikkeling vertonen de bodems een textuur B-horizont.
Het deelgebied Lembeek noord is gedeeltelijk niet gekarteerd. De rest is lemig,
behoudens de westelijke talud van de Zenne (grindige leem) en de zone met opslag
(zandleem). De opgehoogde gronden zijn droog. In de valleien van Zenne en Kleine
Zenne is de bodem matig nat. Ook het weiland aan de kleine Zenne is voor een deel
matig nat. De hoger gelegen gronden vertonen een textuur B-horizont of zijn niet
gekarteerd. Rondom Zenne en Kleine Zenne is er geen profielontwikkeling vanwege het
alluviale karakter. Op de overgang tussen beide komt plaatselijk een sterk gevlekte of
verbrokkelde klei-aanrijkingshorizont voor.
Plangebied Stasbeek – N6 (18, 19)
De loop van de Stasbeek zelf is niet gekarteerd, erlangs is de textuur lemig. De bodem
is er droog en er is geen profielontwikkeling vanwege de alluviale oorsprong. In de
ontginningszone is de textuur (logischerwijze) lemig, de drainageklasse droog en qua
profielontwikkeling vertonen de bodems een textuur B-horizont.
Plangebied Hondzocht (20)
Deze zone is integraal lemig en droog, met een textuur B-horizont.
11.3.4

Bodemfysische kenmerken in functie van verdichting
Betreding met zware en/of zwaar belaste machines kan bodemverdichting of -compactie
veroorzaken. Op basis van de voornaamste parameters die een invloed hebben op deze
verdichting is een classificatie van de gevoeligheid van de bodem voor verdichting
opgesteld. In de onderstaande paragrafen is deze classificatiesystematiek uitgewerkt.
De bodem binnen het studiegebied kan ingedeeld worden in verschillende klassen
naargelang de gevoeligheid voor verdichting.
Bodem is een poreus medium met fysische parameters als textuur, structuur, porositeit,
dichtheid, kleur, temperatuur, aeratiestatus en waterretentiecapaciteit. Een goede
structuur van de bodem of aggregatietoestand doet de dichtheid afnemen en doet
grotere poriën ontstaan. Dit bevordert de beluchting, waterdoorlatendheid en
worteldoordringbaarheid van de bodem. Als gevolg van betreding en bewerking wordt
de bodem verstoord, verplaatst of gecompacteerd (verdichting). Hierdoor kan de
structuur gedeeltelijk of volledig worden vernietigd, waardoor het poriënvolume afneemt
en de dichtheid toeneemt. Verdichting en het daarmee gepaard gaande verlies aan
819016/R/873212/Mech
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poriënvolume wordt veroorzaakt door externe druk van bijvoorbeeld voetgangers, vee
en machines op het bodemoppervlak, waardoor bodemaggregaten uiteenvallen in
kleinere fragmenten.
De drainagecapaciteit en het vochtgehalte van de bodem zijn de meest kritische
factoren die de reactie van de bodem op druk bepalen. Een droge bodem is sterker, een
natte bodem is gevoeliger voor verdichting.
Met toenemend vochtgehalte daalt de mechanische sterkte van de bodem. De daling
van deze mechanische sterkte is meer uitgesproken naarmate het kleigehalte hoger is.
De bodemstabiliteit is volledig weg bij een zuigspanning (pF) van 0 (zuigspanning of
drukhoogte: geeft de uitdrogingstoestand van de bodem weer uitgedrukt als de
onderdruk die nodig is om vocht aan de bodem te onttrekken).
De gevoeligheid van de bodem voor verdichting kan worden beoordeeld op basis van de
bodemtextuur van de bovenste 30 cm.
Op basis van bovenstaande literatuurgegevens is een gevoeligheidstabel van de bodem
voor verdichting samengesteld (tabel 11.2), rekening houdend met de textuur en de
drainageklasse van de bodem. De gevoeligheid voor verdichting neemt toe van zand
naar klei en van droog naar nat.
De gevoeligheid voor verdichting is vertaald naar 4 klassen die de betreedbaarheid voor
de bewerking van de bodem aangeven na een regenbui of in het voorjaar. Deze wordt
bepaald door de matrix zoals in tabel 11.2 uitgewerkt. Door de textuur te koppelen aan
de drainageklassen wordt de betreedbaarheidsklasse bepaald. Indien één van beide
gegevens niet beschikbaar zijn, wordt geen betreedbaarheidsklasse toegekend.
Klasse B1: Bij een gevoeligheid van 0 tot 2 is de bodem vrijwel onmiddellijk betreedbaar
na een regenbui of vroeg in het voorjaar.
Klasse B2: Bij een gevoeligheid van 3 tot 4 is enige wachttijd na een regenbui of in het
voorjaar aangewezen.
Klasse B3: Bij een gevoeligheid van 5 tot 8 dient de bodem voldoende te zijn
uitgedroogd vooraleer deze betreden kan worden. In het voorjaar dient eveneens langer
te worden gewacht met bewerkingen/betreding.
Klasse B4: Een bodem met een gevoeligheid van 9 tot 10 is zeer nat en droogt zeer
traag op. Betreding dient te worden vermeden.
Tabel 11.2: Verdichtingsgevoeligheidsschaal op basis van textuur en drainageklasse
drainageklasse
Textuur

Gevoeligheid

a

b

c

d

A

D

h

i

I

e

f

g

verdichting obv
textuur
A

H

3

4

6

6

6

7

8

8

7

8

9

L

H

3

4

6

6

6

7

8

8

7

8

9

E

ZH

3

5

7

7

7

8

9

9

8

9

10

U

ZH

3

5

7

7

7

8

9

9

8

9

10

P

M

0

1

3

5

5

5

6

7

7

6

7

8

S

L

0

1

2

4

4

4

5

6

6

5

6

7

Z

L

0

1

2

4

4

4

5

6

6

5

6

7
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drainageklasse
V

ZH

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Legende gebruikte symbolen in tabel 11.2:
Textuur (zie figuur 11.4): Z: zand; S: lemig zand; P: lichte zandleem; A: leem; L: zandleem; E: klei; U: zware klei
Drainageklasse (zie figuur 11.4): a: zeer droog; b: droog; c: matig droog; d: matig nat; e: nat, met reductiehorizont; f:
zeer nat met reductiehorizont; g: uiterst nat; h: nat zonder reductiehorizont; i: zeer nat zonder reductiehorizont; A:
a+b+c+d; D: a+b.
Gevoeligheid verdichting obv textuur: H: hoog; ZH: zeer hoog; M: matig: L: laag;
Resultante van combinatie textuur en drainageklasse: 0: ongevoelig; 10: zeer gevoelig
BETREEDBAARHEIDSKLASSE
B1: 0-2

onmiddellijk na regenval/vroeg voorjaar

B2: 3-4

snel betreedbaar na regenval/voorjaar

B3: 5-8

voldoende droogtijd in acht nemen

B4: 9-10 niet betreedbaar met zware machines zonder schade

Figuur 11.5 en tabel 11.3 geven de betreedbaarheidsklassen voor de verschillende
plangebieden.
Tabel 11.3: Overzicht betreedbaarheisdklassen per plangebied
Betreedbaarheidsklasse

Opp (ha)

Procentuele bijdrage %

B2

2,86

65

B3

1,34

30

10,54

99,5

B2

30,30

85

B3

3,8

11

Plangebied Biezenput (1)

Plangebied Stroppen (2)
B2
Plangebied Groebegracht (3, 4, 5)

Plangebied Economische pool A8 (6, 7, 8, 9, 10)
B2

40

75

B3

12

23

B1

5,86

7

B2

63,61

76

B3

12,84

15

Plangebied Eilandje (11)
Plangebied Tunnel A8 (13, 14, 21, 22)

Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
B2

6,67

89

B3

0,86

11

Plangebied Lembeek Noord-N6 (16, 17)
B1

1,5

B2

20,46

3
36

B3

7,39

13

17,39

79

Plangebied Stasbeek-N6 (18, 19)
B2
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10

Betreedbaarheidsklasse

Opp (ha)

Procentuele bijdrage %

B3

0,41

2

B4

0,57

3

7,46

100

Plangebied Hondzocht (20)
B2

Alleen in de plangebieden Biezenput, Groebegracht en Economische pool A8 komen
relevante oppervlaktes moeilijk betreedbare grond voor (klasse B3).
11.3.5

Waardevolle erfgoedbodems
De waardevolle erfgoedbodems (DOV) in de omgeving van Halle zijn weergegeven op
illustratie 11.1. Er bevinden zich geen waardevolle erfgoedbodems in Halle.

Illustratie 11.1: Waardevolle erfgoedbodems (DOV)

11.3.6

Grondgebruik
Het grondgebruik is afgeleid van de Biologische Waarderingskaart (BWK), weergegeven
in figuur 11.6. In

tabel 11.4 wordt de oppervlakte van elk grondgebruikstype opgelijst per plangebied.
Tijdens het terreinbezoek zal nagegaan worden of deze gegevens correct zijn.
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1,64

3,65

1,71

4,52

Hondzocht (20)

9,81

(16, 17,)

2,46

Lembeek Noord – N6

2,71

Landingssbaan (15)

1,81

toegangspoort

2,48

Stedelijke

6,87

22)

20,50

Tunnel A8 (13, 14, 21,

26,52

Eilandje (11)

5,33

(6, 7, 8, 9, 10)

Groebegracht (3, 4, 5)

1,33

Economische pool A8

Stroppen (2)

akker op lemige bodem

Biezenput (1)

Type

Stasbeek – N6 (18, 19)

Tabel 11.4: Grondgebruik in het plangebied (ha)

2,65

6,68

soortenarm permanent
cultuurgrasland
soortenrijk permanent
cultuurgrasland met relicten van
halfnatuurlijke graslanden

4,07

0,04

2,17

0,96

zeer zoortenarme ingezaaide
graslanden

1,58

0,48

0,56

populierenaanplant op vochtige
grond
populierenaanplant op droge
grond

1,32

loofhoutaanpant

3,24

struweel

0,08

0,84

bebouwing

0,31

0,82

3,35

3,64

4,43

10,20

44,24

32,00

weg

0,29
1,30

2,14

Totaal

1,34

0,02
2,12

0,93

1,00 28,26

0,83

0,73

12,84

6,61

0,31

10,21

6,99

0,38

7,53 39,29

Tevens is het landbouwgebruik berekend per plangebied. Hierbij is gebruik gemaakt van
de beschikbare gegevens bij VLM uit 2010. De gegevens zijn weergegeven in figuur
11.7 en in tabel 11.5.

aardappelen

0,08

Hondzocht (20)

Stasbeek - N6 (18, 19)

Lembeek Noord-N6 (16, 17)

Landingsbaan (15)

Stedelijke toegangspoort –

Tunnel A8 (13, 14, 21, 22)

Eilandje (11)

8, ç, 10)

Economische pool A8 (6, 7,

Groebegracht (3, 4, 5)

Stroppen (2)

Biezeput (1)

Tabel 11.5: Landbouwgebruik (VLM, 2010)

0,40

0,1
graangewassen

1

grasland

0,2

0,20

0,77

0,25

1,45

0,13
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0,03
0,3

0,08

0,2

0,64
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7
maïs

1,62

objecten

0,04

overige gewassen

0,92

11.3.7

0

0,1

0,4

0

0,06

4

0,47
0,06

0,57
0,3

Total landbouwgebruik

0

9

0,85

3,88

1,70

0,0

0,4

0

0

0,6
0,14

4

0,47

0,73

Bodemkwaliteit
Om de bodemkwaliteit te bepalen is de databank van OVAM geraadpleegd. In het
plangebied Lembeek Noord bevinden zich 3 sites waar een bbo (beschrijvend
bodemonderzoek) is voor uitgevoerd. Al deze sites beschikken ook over een attest.
Daarnaast zijn voor het plangebied Lembeek Noord nog 6 sites bekend waar een attest
voor afgeleverd is. Ook in het plangebied Economische pool A8 bevindt zich één site
waar een bbo uitgevoerd is. Ook voor deze site is een attest beschikbaar.

11.3.8

Erosiegevoeligheid
De erosiegevoeligheidskaart is afgeleid uit DOV en weergegeven in illustratie 11.2. Er is
geen
erosiebestrijdingsplan
beschikbaar,
waardoor
ook
geen
erosiebestrijdingsmaatregelen opgesomd zijn of weergegeven zijn in DOV.

Illustratie 11.2: Potentiële bodemerosiekaart (DOV)
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Onderstaand wordt per plangebied de potentiële bodemerosie beschreven.
Plangebied Biezeput (1)
Het gebied heeft in het noorden een verwaarloosbare potentiële bodemerosie en in het
zuiden een hoog potentiële erosie.
Plangebied Stroppen (2)
Dit plangebied heeft een lage potentiële bodemerosie.
Plangebied Groebegracht (3, 4, 5)
Het plangebied Groebegracht heeft in het noorden en uiterste zuiden een hoge
potentiële bodemerosie. Van noord naar zuid gaat het over van hoog naar medium, laag
en zeer laag.
Plangebied Economische pool A8 (6, 7, 8, 9, 10)
De zone tussen spoorweg en N7 is aangeduid als medium en laag voor potentiële
bodemerosie. Evenwijdig met de spoorweg liggen enkele percelen met hoge
erosiegevoeligeheid.
Plangebied Eilandje (11)
Over dit gebied zijn geen gegevens beschikbaar over potentiële bodemerosie.
Plangebied Tunnel A8 (13, 14, 21, 22)
Voor de deelgebieden Essenbeek en Knooppunt R0-A8 zijn geen resultaten
beschikbaar. In intunneling A8 zijn er in het noorden twee stroken gelegen met een
lichte erosiegevoeligheid.
Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Het noordelijk deel van dit plangebied is aangeduid met een lage potentiële
bodemerosie.
Plangebied Lembeek Noord – N6 (16, 17)
Een kleine zone ten zuiden van de industrie heeft een hoge potentiële bodemerosie.
Plangebied Stasbeek – N6 (18, 19)
De noordwestelijke hoek van dit plangebied heeft eeb hoge potentiële bodemerosie.
Plangebied Hondzocht (20)
De potentiële bodemerosie in dit plangebied is laag.

11.4

Methodologie effectvoorspelling en –beoordeling

11.4.1

Wijziging bodemprofiel
Er wordt nagegaan wat de huidige verstoring van het bodemprofiel reeds is en wat de
bijkomende verstoring kan zijn. De oppervlakte wordt berekend met GIS.
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11.4.2

Verdichting
Het effect van verdichting door voornamelijk betreding met zware machines (zoals
kranen, bulldozers en dumpers) zal worden berekend aan de hand van de huidige
textuuren
drainageklasse
(zie
bodemkaart).
Hier
zullen
de
verdichtingsgevoeligheidsklasse en de betreedbaarheidsklasse van worden afgeleid.
Het effect van verdichting voor bebouwd terrein zal niet worden beschouwd.

11.5

Effectuitdrukking
De effecten worden als volgt uitgedrukt:
 wijziging bodemgebruik: m²
 wijziging bodemprofiel/ruimtebeslag: m²
 verdichting: oppervlakte per betredingsklasse (m²)

11.6

Beoordelingskader
Het beoordelingskader voor de discipline Bodem is weergegeven in tabel 11.6. Voor de
wijziging van het bodemprofiel is uitgegaan van zeldzame en kwetsbare bodems. Het
bodemgebruik wordt niet binnen de discipline Bodem beoordeeld. De effecten worden
doorgegeven aan de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en de
discipline Mens.
Tabel 11.6: Beoordelingskader discipline Bodem
Beoordeling

Verdichting

Wijziging bodemprofiel

+3
+2
+1
0

< 5% betreding

-1

5 tot 50% binnen de

< 5% duinen en/of veen

betredingsklasse B3 of B4
-2

50 tot 75 % binnen de

> 5% duinen en/of veen

betredingsklasse B3 of B4
-3

> 75 % binnen de

> 10% duinen en/of veen

betredingsklasse B3 of B4
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

11.7

Effectbespreking
De effectbespreking is uitgevoerd per deelplangebied en in tabelvorm. Telkens is voor elk plangebied de algemene beschrijving van de bestaande
toestand en het gepland initiatief opnieuw beschreven. Deze beschrijvingen zijn overgenomen uit hoofdstuk 5.

11.7.1

Biezeput (1)
Tabel 11.7: Effectbespreking Bodem plangebied Biezeput
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit plangebied is een ingesloten open ruimte tussen de spoorweg Halle-Brussel en de bewoning van respectievelijk de Alsembergsesteenweg, de

toestand

Beerselsestraat en Biezeput. Een deel van het gebied is ingenomen door voetbalterreinen. De overige zijn voor een deel als tuin in gebruik of liggen braak. Er

algemeen

bevindt zich ook een hoogspanningspost en hoogspanningsleiding.
De oppervlakte van het gebied is ca 4,5 ha. Het gebied is grotendeels bestemd als recreatiezone (code 0400), tegen de spoorweg aan begint het natuurgebied
(code 0701).

Gepland

De ontwikkeling van dit plangebied heeft tot doel een residentiële ontwikkeling mogelijk te maken die aantrekkelijk is voor pendelaars. De ligging langs de

initiatief

spoorlijn noodzaakt een buffer.
De zone krijgt als bestemming woonzone (code 0100) met een buffer (code 0600) ten opzichte van de spoorweg.
Er wordt ondersteld dat het gebied een residentieel stedelijke ontwikkeling zal kennen. Met een oppervlakte van 4,5 hectare geeft dit een ontwikkeling van ca.
112 woningen. Het gebied wordt ontsloten naar d’Exaerdestraat en Pallieterweidestraat.

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

van a naar

De bufferzone komt overeen met het natuurgebied zoals

A1: residentiële

aangeduid op het gewestplan. Er treden geen

woonomgeving

wijzigingen op naar bodemgebruik

van b naar A1

Het bodemgebruik zal wijzigen, waarbij er bewoning
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Het effect is neutraal

0

Het effect is weinig

-1
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

komt. Het gebied zal wel veel groen blijven behouden

significant negatief.

Beoordeling

Milderende maatregelen

gezien het residentieel karakter
Bodemprofiel/rui

van a naar

mtebeslag

A1: residentiële

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

Op de plaatsen waar de woningen komen wordt het

Gezien het een

-1

bodemprofiel verstoord en is er ruimtebeslag.

residentiële omgeving

woonomgeving
van b naar A1

betreft is het effect weinig
significant negatief
Verdichting/eros

van a naar

ie

A1: residentiële

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

Op de plaatsen waar de woningen en oprit komen wordt

Het effect is weinig

-1

het bodemprofiel verdicht.

significant negatief (5 tot

woonomgeving
van b naar A1

50% binnen de
betredingsklasse B3 of
B4)
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

11.7.2

Stroppen (2)
Tabel 11.8: Effectbespreking Bodem plangebied Stroppen
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit plangebied betreft een akkergebied rondom het gehucht Stroppen (Albert Jambonlaan). De oppervlakte van het gebied is ca. 10 ha. De grens van dit

toestand

deelgebied is in het noorden en westen de grens van het woonreservegebied. In het zuidoosten is de grens de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied, die

algemeen

vertrekkend van het woonweefsel het voetbalterrein insluit.
Het gebied is momenteel ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Gepland

Om het functioneren van deze open ruimte als landbouwgebied toekomstgericht te vrijwaren wordt voorgesteld het bestaande ruimtegebruik, landbouw, ook

initiatief

planmatig te bevestigen. Om de kwaliteiten als open ruimte ten noorden van het stedelijk gebied maximaal te vrijwaren wordt dit verder gedetailleerd naar
bouwvrij agrarisch gebied.

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

Bodemprofiel/rui

van a naar

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

mtebeslag

A1: open ruimte
van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

Verdichting/eros

van a naar

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

ie

A1: open ruimte

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar
A1: open ruimte

van b naar A1

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

11.7.3

Groebegracht: deelgebied Strip Demesmaekerstraat (4)
Tabel 11.9: Effectbespreking Bodem plangebied Groebegracht: deelplangebied Strip Demesmaekerstraat
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is deel van het akkerland tussen de Demesmaekerstraat en het terrein van SK Halle. Het betreft een smalle strook van ongeveer 35 m breed, die

toestand

achter de bestaande bebouwing ligt, zodat de afbakening gelijk komt met de achtergrens van de woningen die tegen de Mierenberg aan staan.

algemeen
De zone heeft een oppervlakte van ca. 1 ha en is bestemd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).
Gepland

Het deelgebied Strip Demesmaekerstraat krijgt de bestemming van woonzone met een residentiële woonontwikkeling van 25 woningen/ha. Dit zijn ca. 25

initiatief

woongelegenheden. Ze worden ontsloten via de verkavelingswegen (Kareelveld, Hippelenberg) naar V. Demesmaekerstraat.
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

van a naar

Het gebied is momenteel aangeduid als zone voor

Het effect is weinig

+1

A1

woonwijken en wordt zone voor residentieel wonen. De

significant positief

Milderende maatregelen

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

dichtheid van de bebouwing neemt af.
van b naar A1

Het bodemgebruik zal wijzigen, waarbij er bewoning

Het effect is neutraal

0

+1

komt. Het gebied zal wel veel groen blijven behouden
gezien het residentieel karakter
Bodemprofiel/rui

van a naar

Er zal minder bebouwing komen dan nu voorzien is op

Het effect is weinig

mtebeslag

A1

het gewestplan, waardoor ook het bodemprofiel minder

significant positief

verstoord wordt.
van b naar A1

Het ruimtebeslag zal wijzigen, waarbij er bewoning

Het effect is neutraal

0

+1

komt. Het gebied zal wel veel groen blijven behouden
gezien het residentieel karakter
Verdichting/eros

van a naar

Er zal minder bebouwing komen dan nu voorzien is op

Het effect is weinig

ie

A1

het gewestplan, waardoor ook het bodemprofiel minder

significant positief

verstoord wordt en er geen verdichting optreedt.
van b naar A1

Het bodemgebruik zal wijzigen, waarbij er bewoning

Het effect is neutraal (>

komt. Het gebied zal wel veel groen blijven behouden

5% verdichtingsklasse B3

gezien het residentieel karakter

of B4)

0

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

11.7.4

Groebegracht: deelgebied Omgeving SK Halle (3)
Tabel 11.10: Effectbespreking Bodem plangebied Groebegracht: deelplangebied Omgeving SK Halle
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied bestaat grotendeels uit akkerland, met aan de oostelijke rand een voetbalterrein en een weiland met bomen in de perceelsrand. Het is aan drie

toestand

zijden grotendeels ingesloten door de bewoning langs de Ninoofsesteenweg, de bewoning rond de Victor Demesmaekerstraat en de bewoning aan Nikkelenberg

algemeen

en het ziekenhuis. Het gebied ligt aanzienlijk hoger dan de vallei van de Groebegracht en in het zuiden (Elbeekstraat) is er nog een open ruimte, waardoor deze
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

omgeving visueel in verbinding staat met de open ruimtevinger van de Groebegracht. De oppervlakte van het gebied is ca 22 ha.
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180). Op en rondom het terrein van SH Halle is de bestemming
recreatiezone (code 0400).
Gepland

Voor het deelgebied Omgeving SK Halle zijn twee alternatieven voorop gesteld. Beide alternatieven zullen binnen de referentieperiode onderling geen verschillen

initiatief

inhouden aangezien beide geen woonontwikkelingen voorzien. Het verschil in ontwikkeling situeert zich (mogelijks) op langere termijn. In alternatief 1 wordt
woonontwikkeling op lange termijn uitgesloten; het deelgebied wordt bestemd tot bouwvrij agrarisch gebied. In alternatief 2 blijft het een woonreservegebied dat
op langere termijn kan worden ontwikkeld. Voor het milieu-onderzoek wordt uitgegaan van een bestemming als woonzone met een residentiële woonontwikkeling
van 25 woningen/ha of te wel ca. 600 bijkomende woongelegenheden. Het gebied wordt ontsloten naar Ninoofsesteenweg.

Alternatieven

A1: bouwvrij agrarisch gebied; A2: woonzone met residentiële ontwikkeling

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

van a naar

Het gebied zal niet meer bebouwd worden. Het

Het effect is weinig

A1

bodemgebruik wijzigt naar een natuurlijk bodemgebruik

significant positief

+1

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar

Het bodemgebruik zal wijzigen, waarbij er bewoning

Het effect is neutraal

0

A2

komt. Het gebied zal wel veel groen blijven behouden
Het effect is neutraal

0

+1

gezien het residentieel karakter
van b naar A2

Het bodemgebruik zal wijzigen, waarbij er bewoning
komt. Het gebied zal wel veel groen blijven behouden
gezien het residentieel karakter

Bodemprofiel/rui

van a naar

Er zal geen bebouwing komen zoals nu voorzien is op

Het effect is weinig

mtebeslag

A1

het gewestplan, waardoor ook het bodemprofiel niet

significant positief

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar

Er zal minder bebouwing komen zoals nu voorzien is op

Het effect is weinig

+1

A2

het gewestplan, waardoor ook het bodemprofiel minder

significant positief

verstoord wordt.

verstoord wordt.
van b naar A2

Het bodemgebruik zal wijzigen, waarbij er bewoning

Het effect is neutraal

0

komt. Het gebied zal wel veel groen blijven behouden
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling
+1

Milderende maatregelen

gezien het residentieel karakter
Verdichting/eros

van a naar

Er zal geen bebouwing komen zoals nu voorzien is op

Het effect is weinig

ie

A1

het gewestplan, waardoor er geen verdichting of

significant positief

wijziging van de erosie optreedt
van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar

Er zal minder bebouwing komen zoals nu voorzien is op

Het effect is weinig

+1

A2

het gewestplan, waardoor ook de verdichting ook

significant positief

van b naar A2

Het bodemgebruik zal wijzigen, waarbij er bewoning

minder zal zijn.
Het effect is neutraal

0

komt. Het gebied zal wel veel groen blijven behouden
gezien het residentieel karakter
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

11.7.5

Groebegracht: deelplangebied zuidelijk deel Groebegracht (5)
Tabel 11.11: Effectbespreking Bodem plangebied Groebegracht: deelplangebied zuidelijk deel Groebegracht
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is de open ruimte in de vallei van de Groebegracht tegen het centrum van Halle aan. Grofweg is ze in het noorden begrensd door de Elbeekweg

toestand

en het ziekenhuis, in het oosten door de Demaeghtlaan, in het zuiden door de Beertsestraat en het BPA Wilgenveld, in het westen door de Victor

algemeen

Demesmaekerstraat. Het gebied is grotendeels als graas/hooiweide in gebruik. Langs de Elbeekweg ligt ook een akker.
De oppervlakte van het gebied is ca. 12,5 ha. Deze oppervlakte is groter of kleiner naargelang de ruimte die zal worden voorzien voor uitbreiding van het
ziekenhuis.
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180). Rondom de Groebegracht en zijbeken is natuurgebied
afgebakend (code 0701), de hoeve St-Maria is gelegen in zone voor openbaar nut (code 0200).

Gepland

Deelgebied Zuidelijk deel Groebegracht krijgt een bestemming als gemengd open ruimtegebied behoudens de zone langs de Groebegracht en zijbeken die als

initiatief

natuurgebied bestemd blijven.
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Het gebied zal niet meer bebouwd worden. Het

Het effect is weinig

+1

Milderende maatregelen

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

Bodemprofiel/rui

van a naar A1

bodemgebruik wijzigt naar een natuurlijk bodemgebruik

significant positief

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar A1

Er zal geen bebouwing komen zoals nu voorzien is op

Het effect is weinig

+1

het gewestplan, waardoor ook het bodemprofiel niet

significant positief

mtebeslag

verstoord wordt.
Verdichting/eros

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar A1

Er zal geen bebouwing komen zoals nu voorzien is op

Het effect is weinig

+1

het gewestplan, waardoor er geen verdichting of

significant positief

ie

wijziging van de erosie optreedt
van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

11.7.6

Economische pool A8: deelgebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Tabel 11.12: Effectbespreking Bodem plangebied Economische pool A8: deelplangebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied betreft de zone tussen het bedrijventerrein Dassenveld en het natuurgebied rond Meerbeek. In het noorden ligt de spoorweg Halle-Edingen. In het

toestand

zuiden wordt de zone begrensd door de A8. Het gebied is overwegend in gebruik als akker. Er loopt een hoogspanningsleiding over het gebied.

algemeen
De oppervlakte van het gebied is ca. 26,5 ha. De uiteindelijke westelijke grens en oppervlakte zal worden bepaald door het gekozen tracé voor N7a.
Het gebied heeft de bestemming agrarisch gebied (code 0900).
Gepland

In deelgebied Zoekzone tracé N7a om Dassenveld is de juiste ligging van de omleidingsweg N7a ter hoogte van Dassenveld nog niet helemaal vastgelegd. Dit

initiatief

moet verder technisch worden onderzocht, onder andere rekening houdend met het reliëf, hellingsgraden naar de knooppunten en aansluitingen en de nodige
vrije hoogte aan de ongelijkvloerse kruising met de spoorweg. Als tussen het bestaande bedrijventerrein Dassenveld en het uiteindelijke tracé van de
omleidingsweg, voldoende ruimte beschikbaar is, kan deze ingericht worden als uitbreiding van het bedrijventerrein. Het betreft een uitbreiding van de activiteiten
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

van Colruyt (distributie of ondersteunende gemengde bedrijvigheid). De uitbreiding van bedrijventerrein omvat een brede groenbuffer tussen de bedrijvigheid en
de weg (ca. 50m breed). In alternatief 1 wordt er van uitgegaan dat de weg aan de westelijke grens van de zoekzone wordt gelegd en de rest van de zoekzone
wordt gebruikt als uitbreiding van het bedrijventerrein. De uitbreiding wordt via het bestaande bedrijventerrein ontsloten. In alternatief 2 wordt er van uitgegaan
dat de weg aan de oostelijke grens van de zoekzone wordt gelegd en wordt geen uitbreiding van het bedrijventerrein voorzien. Het resterende deel van de
zoekzone ten westen van de weg behoudt de huidige bestemming als agrarisch gebied en valt buiten de afbakening van het stedelijk gebied (grens van het
stedelijk gebied wordt aangepast).
Alternatieven

A1: weg westelijke grens, rest bedrijventerrein; A2: weg oostelijke grens, rest agrarisch gebied

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

van a naar A1

Het gebied wordt weg en bebouwd gebied.

Het effect is matig

-2

significant negatief
van b naar A1

Het gebied wordt weg en bebouwd gebied.

Het effect is matig

-2

significant negatief
van a naar A2

Er wordt een weg aangelegd. In de rest van het gebied

Het effect is weinig

treden geen wijzigingen op

significant negatief

Er wordt een weg aangelegd. In de rest van het gebied

Het effect is weinig

treden geen wijzigingen op

significant negatief

Het gebied zal grotendeels verhard worden, waardoor

Het effect is matig

het bodemprofiel verstoord wordt.

significant negatief

van b naar A1

Het gebied zal grotendeels verhard worden, waardoor

Het effect is matig

het bodemprofiel verstoord wordt.

significant negatief

van a naar A2

In de zone waar de weg komt, zal het bodemprofiel

Het effect is weinig

wijzigen. In de rest van het gebied treden geen

significant negatief

van b naar A2
Bodemprofiel/rui

van a naar A1

mtebeslag

-1
-1
-2
-2
-1

wijzigingen op
van b naar A2

In de zone waar de weg komt, zal het bodemprfoiel

Het effect is weinig

wijzigen. In de rest van het gebied treden geen

significant negatief

-1

wijzigingen op
Verdichting/eros

van a naar A1

Door de verharding zal het gebied verdicht worden.

ie

-1

significant negatief (5 tot
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

50% binnen de
betredingsklasse B3 of
B4)
van b naar A1

Door de verharding zal het gebied verdicht worden.

Het effect is weinig

-1

significant negatief (5 tot
50% binnen de
betredingsklasse B3 of
B4)
van a naar A2
van b naar A2

De zone waar de weginfrastructuur komt, zal verdicht

Het effect is weinig

worden.

significant negatief

De zone waar de weginfrastructuur komt, zal verdicht

Het effect is weinig

worden.

significant negatief

-1
-1

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

11.7.7

Economische pool A8: deelplangebied Bergensesteenweg Noord (7)
Tabel 11.13: Effectbespreking Bodem plangebied Economische pool A8: deelplangebied Bergensesteenweg Noord
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is deels weiland, deels bos, deels ingenomen door grootschalige kleinhandel en lokale bedrijvigheid met bijhorende woningen. Het is een kleine

toestand

ingesloten ruimte van 4,5 ha tussen de Bergensesteenweg, Edingenseteenweg en de spoorweg Halle-Edingen.

algemeen
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100). Er is ook een strook bufferzone (code 0600)
voorzien.
Gepland

Voor Bergensesteenweg Noord worden grootschalige kleinhandel enerzijds en grootschalige stedelijke voorzieningen anderzijds als alternatieven meegenomen.

initiatief

In alternatief 1 wordt het deelgebied herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. Dit zou een potentiële brutovloeroppervlakte van
24.750 m² kleinhandel geven. In alternatief 2 wordt uitgegaan van een gemengde stedelijke ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen en wonen.
Er wordt geen bijkomende oppervlakte grootschalige kleinhandel ingecalculeerd maar de bestaande kan behouden blijven (eventueel vervangende oppervlakte
in een totaalproject in het plangebied). Het aantal woongelegenheden wordt gerekend aan 25 w/ha (want gemengd met aanzienlijke vloeroppervlakte stedelijke
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

voorzieningen), of te wel ca. 110 woongelegenheden. Iets meer dan helft van het gebied kan dan worden ingenomen door grootschalige stedelijke voorzieningen
(ca. 12.500m² bruto vloeroppervlakte). Het gebied wordt ontsloten naar N6.
Alternatieven

A1: bedrijventrrein voor grootschalige kleinhandel; A2: gemengde stedelijke ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen en wonen

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

van a naar A1

Ten opzichte van de huidige bestemming, betekent het

van b naar A1

Het gebied wordt praktisch volledig verhard.

Het effect is neutraal

0

Het effect is matig

-2

plan geen belangrijke wijziging voor de discipline Bodem
significant negatief
van a naar A2

Ten opzichte van de huidige bestemming, betekent het

van b naar A2

Het gebied wordt praktisch volledig verhard.

Het effect is neutraal

0

Het effect is matig

-2

plan geen belangrijke wijziging voor de discipline Bodem
significant negatief
Bodemprofiel/rui

van a naar A1

mtebeslag

Ten opzichte van de huidige bestemming, betekent het

Het effect is neutraal

0

Het gebied zal grotendeels verhard worden, waardoor

Het effect is matig

-2

het bodemprofiel verstoord wordt.

significant negatief

Ten opzichte van de huidige bestemming, betekent het

Het effect is neutraal

0

Het gebied zal grotendeels verhard worden, waardoor

Het effect is matig

-2

het bodemprofiel verstoord wordt.

significant negatief

Ten opzichte van de huidige bestemming, betekent het

Het effect is neutraal

0

Het effect is weinig

-1

plan geen belangrijke wijziging voor de discipline Bodem
van b naar A1
van a naar A2

plan geen belangrijke wijziging voor de discipline Bodem
van b naar A2
Verdichting/eros

van a naar A1

ie

plan geen belangrijke wijziging voor de discipline Bodem
van b naar A1

Door de verharding zal het gebied verdicht worden.

significant negatief (5 tot
50% binnen de
betredingsklasse B3 of
B4)
van a naar A2

Ten opzichte van de huidige bestemming, betekent het

Het effect is neutraal

0

plan geen belangrijke wijziging voor de discipline Bodem
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

van b naar A2

Door de verharding zal het gebied verdicht worden.

Het effect is weinig

-1

Milderende maatregelen

significant negatief (5 tot
50% binnen de
betredingsklasse B3 of
B4)
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

11.7.8

Economische pool A8: deelplangebied Uitbreiding Hellebroek (8)
Tabel 11.14: Effectbespreking Bodem plangebied Economische pool A8: deelplangebied Uitbreiding Hellebroek
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied bevindt zich tussen de Bergensesteenweg, de spoorweg Halle-Edingen, A8 en het bestaande bedrijf. Het gaat om een kleine restruimte van 2 ha.

toestand

Ze is begroeid met struweel. In het gebied ligt de af te schaffen afrit A8 – N6.

algemeen
Het deelgebied is bestemd als buffergebied (deels code 0600 in het gewestplan en deels zone voor groenbuffer in het PRUP Colruyt).
Gepland

Verder wordt het deelgebied Hellebroek herbestemd tot regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek (uitbreiding bestaande voorliggende

initiatief

bedrijvigheid) met een brede groenbuffer van 50m t.o.v. Bergensesteenweg. De realisatie kan pas als de bestaande afrit A8 – N6 wordt afgebroken (nadat ze
vervangen is door de nieuwe op/afrit N7 – A8 en ontsluitingsweg N7a). Het gebied wordt ontsloten via het voorliggende bedrijventerrein naar N7.

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

van a naar A1

De verharding neemt toe en het bodemgebruik wijzigt.

Bodemprofiel/rui

van a naar A1

mtebeslag

Het effect is weinig

-1

significant negatief

van b naar A1

Waar er bijkomende verharding is, zal het bodemprofiel

Het effect is weinig

wijzigen.

significant negatief

In de zones waar verharding komt, neemt de verdichting

Het effect is weinig

toe.

significant negatief

-1

van b naar A1

Verdichting/eros

van a naar A1

ie

819016/R/873212/Mech

-1

MER Halle
264

Rapport

Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

van b naar A1

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

11.7.9

Economische pool A8: Deelgebied nieuwe op/afrit A8-N7 en Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 (9, 10)
Tabel 11.15: Effectbespreking Bodem plangebied Economische pool A8: Deelgebied nieuwe op/afrit A8/N7 en Nieuw tracé tussen spoor en N6
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Deelgebied nieuwe op/afrit A8 – N7

toestand

Het deelgebied is, wat de nieuwe op- en afrit betreft, momenteel in gebruik als akker, grasland, delen van de bestaande wegen alsook de bestaande op- en afrit

algemeen

ten zuiden van A8. Het heeft een oppervlakte van ca. 11,5 ha.
Het deelgebied is bestemd als natuurgebied (code 0701), agrarisch gebied (code 0900) en woongebied met landelijk karakter (0102). Ter hoogte van de
bestaande op- en afrit is het deelgebied vooral bestemd als buffergebied (code 0600). Op het gewestplan zijn A8 en de bestaande op- en afrit als bestaande
hoofdverkeerswegen (code 1500) aangeduid.
Deelgebied Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6
De zone is momenteel grotendeels in gebruik als akkergebied (nl. ten noorden van Dassenveld). In de buurt van de N7 en de N6 ligt het tracé in de deelgebieden
Bergensesteenweg Noord en Hellebroek.
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 9,5 ha, die voor het grootste deel bestemd is als agrarisch gebied (code 0900), maar ook een strook natuurgebied
snijdt (code 0701) ter hoogte van een zijbeek van de Groebegracht en doordringt in zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100). Het gebied kruist
de aanduiding voor bestaande spoorwegen (code 150) volgens het gewestplan en zone voor openbare wegenis volgens het gemeentelijk RUP in opmaak
Wilgenveld.

Gepland

Het betreft enerzijds ingrepen in de verkeersinfrastructuur, die te maken hebben met de omvorming van de A8 tot een volwaardige hoofdweg (met minder op- en

initiatief

afritten). Het gaat om:






supprimeren van de huidige op- en afritten A8xN6 en A8xN7 en herbestemmen in functie van landbouw (A8xN7) en bedrijvigheid en natuur (A8xN6);
een nieuw op- en afrittencomplex aansluitend op een ovonde ter hoogte van Meerbeek – Dassenveld;
een nieuwe stedelijke invalsweg (N7a) omheen Dassenveld en verder noordelijk langsheen de spoorweg, met nieuwe kruispunten op N7 en N6;
een rechtstreeks ontsluiting van het bedrijventerrein Dassenveld op de ovonde;

MER Halle
Rapport

819016/R/873212/Mech
265

Inhoud



Beschrijving

Waardering

Beoordeling

-1

Milderende maatregelen

een ontsluiting van Druco naar de nieuwe N7a.

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik
Bodemprofiel/rui

van a naar A1

Er wordt een weg aangelegd. In de rest van het gebied

Het effect is weinig

van b naar A1

treden geen wijzigingen op

significant negatief

van a naar A1

In de zone waar de weg komt, zal het bodemprofiel

Het effect is weinig

wijzigen. In de rest van het gebied treden geen

significant negatief

mtebeslag
Verdichting/eros

van b naar A1

wijzigingen op

van a naar A1

De zone waar de weginfrastructuur komt, zal verdicht

Het effect is weinig

worden.

significant negatief

ie

-1

-1

van b naar A1
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

11.7.10

Plangebied Eilandje (11)
Tabel 11.16: Effectbespreking Bodem plangebied Eilandje
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit is een zone van ca 1,5 ha die ingesloten ligt tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de spoorweg. Het is nagenoeg volledig begroeid met bomen en

toestand

struikgewas.

algemeen

Deze zone is grotendeels bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100), met een strook natuurgebied (code 0701) langs het kanaal.

Gepland

De zone krijgt als bestemming gemengd open ruimte gebied met mogelijkheid tot kleinschalige toeristisch-recreatieve infrastructuur + infrastructuur voor

initiatief

spoorwegen en kanaal

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

van a naar A1
van b naar A1

Bodemprofiel/rui

van a naar A1

De verharding zal verminderen en het bodemgebruik

Het effect is matig

wijzigen in vergelijking met een invulling als KMO-zone.

siginifcant positief

Er komt beperkte verharding door de aanleg van

Het effect is weinig

kleinschalige infrastructuur.

significant negatief

De verharding en de verstoring van het bodemprofiel zal

Het effect is matig
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Inhoud
mtebeslag

Beschrijving

Waardering

verminderen in vergelijking met een invulling als KMO-

siginifcant positief

Beoordeling

Milderende maatregelen

zone
van b naar A1

In de zone waar er infrastructuur komt, zal het

Het effect is weinig

bodemprofiel wijzigen. In de rest van het gebied treden

significant negatief

-1

geen effecten op.
Verdichting/eros

van a naar A1

De kans op verdichting zal verminderen in vergelijking

Het effect is matig

met een invulling als KMO-zone.

siginifcant positief

van b naar A1

In de zone waar er infrastructuur komt, kan de bodem

Het effect is weinig

mogelijk verdichten. In de rest van het gebied treden

significant negatief l (< 5%

geen effecten op.

bodems met

ie

+2
-1

verdichtingsgevoeligheid
B3 of B4)
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

11.7.11

Plangebied Tunnel A8 (13, 14)
Tabel 11.17: Effectbespreking Bodem plangebied Tunnel A8: Deelgebieden Essenbeek-Keerstraat en Essenbeek-Borreweg
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Deelgebied Essenbeek-Keerstraat: Dit deelgebied betreft ingesloten open ruimte tussen de bocht van de A8, de Halleweg en de Dodeweg. De oppervlakte van

toestand

het gebied is ca 5,5 ha. Het gebied is momenteel in gebruik als akker en is ingekleurd als bufferzone (code 0600).

algemeen
Deelgebied Essenbeek-Borreweg: Dit deelgebied is een ingesloten open ruimte tussen de A8, de Nijvelsesteenweg, de Borreweg en de Halleweg. De
oppervlakte van het gebied is ca 4 ha. Het gebied is momenteel een restruimte met gedeeltelijk landbouwgebruik. Het is ingekleurd als bufferzone (code 0600).
Het gebied ligt voor een deel in het BPA Informa (zone voor KMO, bufferzone en zone non-aedificandi langs N203a).
Gepland

De deelgebieden krijgen de bestemming van woongebied. In het gebied kunnen hoge dichtheden gerealiseerd worden aan de parkzijde maar moet worden

initiatief

‘afgebouwd’ naar het omliggende residentiële woonweefsel. Daarom wordt een dichtheid van 40 woningen/ha gerekend. Voor het deelgebied EssenbeekKeerstraat zijn dit 220 woningen, ontsloten naar Halleweg. Voor Essenbeek-Borreweg wordt uitgegaan van ca. 160 woningen ontsloten naar een lokale weg op
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

De verharding neemt toe.

Gezien de hoge

-2

Milderende maatregelen

het dek van de tunnel.
Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

van a naar A1

woondichtheid is het effect

van b naar A1

matig significant negatief
Bodemprofiel/rui

van a naar A1

mtebeslag

De zone waar de bewoning komt zal vergraven worden

Het effect is matig

waardoor het bodemprofiel wijzigt.

significant negatief

De zone waar bewoning komt kan mogelijk verdicht

Het effect is neutraal (<

worden.

5% bodems met

-2

van b naar A1
Verdichting/eros

van a naar A1

ie

0

verdichtingsgevoeligheid

van b naar A1

B3 of B4)
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

11.7.12

Plangebied Tunnel A8, deelgebied Intunneling A8 (22)
Tabel 11.18: Effectbespreking Bodem plangebied tunnel A8: deelgebied Intunneling A8
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied omvat het huidige tracé van A8 vanaf het knooppunt met Landingsbaan tot het Kanaal en de aanpalende, betrokken percelen die dienen als

toestand

werkzone. Het vormt de grens van de stedelijke woonomgeving van Halle (Sint-Rochus) met de open ruimte rond Vijverbeek - Maasdalbeek ten zuiden en

algemeen

woonomgeving rond Essenbeek ten oosten. De oppervlakte van het gebied is ca. 26,5 ha.
Het gebied is in hoofdzaak in gebruik als weg en bufferzone. Centraal in het gebied ligt A8. Daarrond liggen vooral onbebouwbare zones en tuinen en een aantal
delen van wegen waarmee A8/N203a verknoopt. Aansluitend bij het knooppunt met landingsbaan liggen sportterreinen in aanleg en akkers, aansluitend met het
Kanaal liggen akkers. Het gebied is bestemd als woongebied (code 0100), woongebied met landelijk karakter (code 0102), recreatiegebied (code 0400),
bufferzone (code 0600) en agrarisch gebied (code 0900).

Gepland

Bij de intunneling van A8 wordt voorzien in een parkontwikkeling op het dek van de tunnel. Het plan heeft hier tot doel A8 tot een volwaardige hoofdweg
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Inhoud
initiatief

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

(minder op- en afritten) op te waarderen, de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.
Bovengronds loopt de hoofdverzamelweg vanaf A8 tot het knooppunt Nijvelsesteenweg (2x1, capaciteit 1800). De weg verknoopt enkel met landingsbaan en
Nijvelsesteenweg. Er zijn geen rechtstreekse aansluitingen. Ter hoogte van Halleweg wordt een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers voorzien. De
verknoping met landingsbaan gebeurt op een rond punt ter hoogte van Kromstraat. Onder de landingsbaan (N203) is een onderdoorgang voor fietsers voorzien.
De tunnelmond situeert zich ter hoogte van Rodenemweg. Om een noord-zuidverbinding voor autoverkeer mogelijk te maken wordt Rodenemweg omgeleid via
Biezeweide naar Berendries. Ter hoogte van Rodenemweg is een voetgangersbrug mogelijk.

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

van a naar A1

De tunnel wordt voorzien van een park op het dek

Gezien de verbetering van

van b naar A1

+2

rijkdommen vormen een

effect matig significant

aandachtspunt

positief
Bodemprofiel/rui

van a naar A1

mtebeslag
van b naar A1

Verdichting/eros

van a naar A1

ie

De effecten op natuurlijke

de leefomgeving is het

De zone waar de intunneling komt zal vergraven

Het effect is matig

worden, maar er komt een nieuwe bodem die kan

significant negatief

voorliggend
-2

bij

het

plan.

Bij

grootschalige graafwerken
treden

ontwikkelen. Door de graafwerken worden primaire

opportuniteiten

op

delfstoffen

betreffende

de

verwijderd

die

daardoor

niet

meer

beschikbaar zijn voor toekomstig gebruik. Wanneer

aanwezigheid van primaire

deze niet nuttig gebruikt worden, leidt dit tot onnodige

oppervlaktedelfstoffen

ingrepen aan de diepere ondergrond op andere locaties.

(opportuniteitsdelfstoffen).

De zone waar de intunneling komt kan mogelijk verdicht
worden, maar er komt een nieuwe bodem in het park

Het effect is neutraal

0

Een minimale geologische
screening zal uitgevoerd
worden

van b naar A1

0

immers

voor

de

afgravingen van eventuele
delfstoffen.

Bij

aanwezigheid
delfstoffen
afzonderlijke

van

kunnen

deze

afgegraven

en vermarkt worden.
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11.7.13

Plangebied Tunnel A8, deelgebied Knooppunt R0-A8 (21)
Tabel 11.19: Effectbespreking Bodem plangebied Tunnel A8: deelgebied Knooppunt R0-A8
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied strekt zich uit langs de bestaande R0 in de omgeving van het knooppunt met A8/N203a en omvat tevens het deel van A8/N203a tot het knooppunt

toestand

met Landingsbaan. De oppervlakte van het gebied is ca. 48 ha.

algemeen
Centraal in het gebied liggen de genoemde infrastructuren en bijhorende buffers. Daarrond ligt ten noordwesten een natuurgebied met een horeca-uitbating, ten
zuidwesten tuinen en woononingen nabij het deelgebied Essenbeek-Keerstraat en ten oosten landbouwpercelen en delen van tuinen en een woning. Het gebied
is bestemd als zone voor infrastructuur (code 1500), bufferzone (code 0600), natuurgebied (code 0701) en agrarisch gebied (code 0900) en woongebied (code
0100).
Gepland

Om de doorstroming op R0 en de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en ook op het lokale wegennet positieve effecten van de opwaardering van

initiatief

A8 te krijgen, wordt ook het knooppunt R0-A8 aangepakt. Ter hoogte van de nieuwe infrastructuur krijgt het gebied de bestemming zone voor verkeers- en
vervoersinfrastructuur. De tunnelmonden naar A8 situeren zich ten westen van Kleine beek. Tussen Smeerhout en Krabbos is een fietsverbinding voorzien. Zij
loopt onder het knooppunt door.

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

van a naar A1

Er komt verharding bij en er gaat verharding weg.

van b naar A1

Globaal gezien wordt geen toename van de verharde

van a naar A1

De zone waar weginfrastructuur komt zal vergraven

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

0

oppervlakte verwacht.
Bodemprofiel/rui
mtebeslag
Verdichting/eros

worden waardoor het bodemprofiel wijzigt. Het gaat
van b naar A1

echter om een zone die ook nu reeds sterk vergraven is.

van a naar A1

De zone waar weginfrastructuur komt zal verdicht

Het effect is neutraal (<

worden.

5% bodems met

ie

verdichtingsgevoeligheid

van b naar A1

B3 of B4)
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11.7.14

Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Tabel 11.20: Effectbespreking Bodem plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied betreft de zone waar de Landingsbaan het centrum van Halle bereikt. Hier zijn verschillende percelen langs de Landingsbaan momenteel in

toestand

gebruik als bos of akker, ingesloten door een drukke weg en de bewoning van het centrum.

algemeen
Het gebied beslaat ca. 7,5 ha. Rondom de Landingsbaan is een ruime bufferzone (code 0600) voorzien. De rest van het gebied is woonzone (code 0100). De
ordening van het noordelijke deel wordt verfijnd met het BPA Nachtegaallaan (voornamelijk residentieel wonen, deels appartementen, kantoorinrichtingen en
ondersteunende tertiaire functies).
De huidige bestemmingen laten de bouw van ongeveer 228 woningen toe. Daarnaast zijn volgende mogelijkheden voorzien: 7.500 m² tertiaire functies en 1.140
m² kantoor (kantoren zonder balie).
Gepland

Het plan heeft als doel het gebied te ontwikkelen als oostelijke toegangspoort tot het kleinstedelijk gebied enerzijds en het vrijwaren van de opties voor een

initiatief

oostelijke ontsluiting anderzijds. Binnen dit kader wordt het plangebied voorzien voor de gemengde stedelijke ontwikkeling van grootschalige stedelijke
voorzieningen en wonen. Grootschalige kleinhandel wordt uitgesloten.
Het gebied wordt herbestemd tot gebied met een stedelijke ontwikkeling (code 0110). Grootschalige kleinhandel wordt uitgesloten. Als stedelijke voorzieningen
worden kantoren met een baliefunctie beschouwd.
Bij dergelijke ontwikkeling van zowel grootschalige voorzieningen als wonen zullen de potenties in aantal wonen waarschijnlijk naar een gemengd stedelijk
niveau teruggeschroefd moeten worden, temeer ook met de inpassing naar het omringend stedelijk weefsel rekening moet worden gehouden. Rekening houdend
met de oppervlakte worden voor het gebied daarom 300 woningen verondersteld. Wat betreft de oppervlakte voor grootschalige stedelijke voorzieningen wordt
uitgegaan van ca. 40.000 m². Het gebied wordt ontsloten naar Landingsbaan. Dit is alternatief 1.

Alternatieven

Alternatief 2
Het alternatief heeft dezelfde doelstelling als het gepland initiatief.
De bestemming is dezelfde als het gepland initiatief, alleen worden als stedelijke voorzieningen kantoren zonder een baliefunctie beschouwd.
Het aantal woningen en de vloeroppervlakte van de grootschalige stedelijke voorzieningen zijn gelijk aan deze volgens het gepland initiatief.
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

van a naar A1

Enkel in de zone waar nu een buffer voorzien is, zal de

Het effect is weinig

-1

verharding toenemen en het bodemgebruik wijzigen.

significant negatief

van b naar A1

De verharding zal toenemen en het bodemgebruik zal

Het effect is matig

wijzigen.

significant negatief

Enkel in de zone waar nu een buffer voorzien is, zal de

Het effect is weinig

verharding toenemen en het bodemgebruik wijzigen.

significant negatief

De verharding zal toenemen en het bodemgebruik zal

Het effect is matig

wijzigen.

significant negatief

Enkel in de zone waar nu een buffer voorzien is, zal het

Het effect is weinig

bodemprofiel wijzigen.

significant negatief

Ook het bodemprofiel zal wijzigen waar er vergraving is

Het effect is matig

Milderende maatregelen

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

van a naar A2
van b naar A2
Bodemprofiel/rui

van a naar A1

mtebeslag
van b naar A1

-2
-1
-2
-1
-2

significant negatief
van a naar A2

Enkel in de zone waar nu een buffer voorzien is, zal het

Het effect is weinig

bodemprofiel wijzigen.

significant negatief

van b naar A2

Ook het bodemprofiel zal wijzigen waar er vergraving is

Het effect is matig

van a naar A1

Enkel in de zone waar nu een buffer voorzien is, zal de

Het effect is weinig

verdichting toenemen.

significant negatief

van b naar A1

De verdichting zal toenemen in de zones die vergraven

Het effect is weinig

worden.

significant negatief

van a naar A2

Enkel in de zone waar nu een buffer voorzien is, zal de

Het effect is weinig

verdichting toenemen.

significant negatief

De verdichting zal toenemen in de zones die vergraven

Het effect is weinig

worden.

significant negatief

-1
-2

significant negatief
Verdichting/eros
ie

van b naar A2

-1
-1
-1
-1

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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11.7.15

Plangebied Lembeek Noord – N6: Deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord (16)
Tabel 11.21: Effectbespreking Bodem plangebied Lembeek Noord – N6: deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord

toestand

Dit deelgebied betreft de percelen die grenzen aan de Bergensesteenweg (N6), in de strook tussen de Eglantierstraat en de A8. In het zuidelijke deel worden

algemeen

deze percelen voor een groot deel gebruikt door grootschalige detailhandel, in het noordelijke voor door woningen aan de westzijde en productiebedrijvigheid
aan de oostzijde van de Bergensesteenweg. In het noordoosten ligt de (af te schaffen) oprit N6 – A8 en bijhorende carpoolparking.
Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 13,5 ha en is momenteel grotendeels ingekleurd als woonzone (code 0100). Langs de oostzijde van de
Bergensesteenweg is ook een industriezone aanwezig (code 1000), een zone voor ambacht en KMO’s (1100). Ten opzichte van de Bergensesteenweg zijn deze
gebufferd door een bufferzone (code 0600). De oprit N6 – A8 en bijhorende carpoolparking ligt in bufferzone (code 0600).

Gepland

Deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord wordt herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. In het noordoostelijke deel kan

initiatief

ontwikkeling pas als de bestaande oprit N6 – A8 wordt afgebroken (nadat ze vervangen is door de nieuwe op/afrit N7 – A8 en ontsluitingsweg N7a). De huidige
carpoolparking zal dan ook verdwijnen. Rekening houdend met de totale oppervlakte van het deelgebied (12,5 ha + 1 hectare) en de aanwezigheid van N6 zal de
vooropgestelde V/T iets lager zijn. Er wordt rekening gehouden met een V/T van 0,5 in plaats van 0,55. Voor het volledige gebied zou dit betekenen dat een
verdere verdichting en uitbreiding kan resulteren in een globale vloeroppervlakte van 67.500 m². Om de bijkomende oppervlakte in te schatten moet de huidige
brutovloeroppervlakte hiervan worden afgetrokken. Dit kan bij de verdere uitwerking van het plan in functie van het milieueffectenrapport gebeuren aan de hand
van de oppervlakte aan handelsgebouwen volgens het kadasterplan.

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

van a naar A1

Voor de discipline Bodem betekent het plan geen

Het effect is neutraal

0

van b naar A1

belangrijke wijziging. Het gebied is momenteel

van a naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

nagenoeg volledig verhard en blijft dit.
Bodemprofiel/rui
mtebeslag
van b naar A1
Verdichting/eros

van a naar A1

ie
van b naar A1
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a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

11.7.16

Plangebied Lembeek Noord – N6: Deelplangebied Lembeek Noord (17)
Tabel 11.22: Effectbespreking Bodem plangebied Lembeek Noord – N6: Deelplangebied Lembeek Noord
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is de zone tussen de spoorweg Halle-Tubeke, het kanaal en in het zuiden, de dorpskern van Lembeek. Het is grotendeels ingericht als

toestand

bedrijventerrein, maar lang niet alle ruimte wordt effectief benut. De Zenne loopt van zuid naar noord doorheen het gebied aan de westzijde. Daarnaast loopt de

algemeen

kleine Zenne in een vrij steile vallei door het gebied.
De oppervlakte van het gebied is ca 43 ha. Het is voor driekwart ingenomen door industriezone (code 1000). De rest (valleien van Zenne en Kleine Zenne) is
natuurgebied (code 0701). De ordening in dit gebied wordt verder verfijnd door het BPA Lembeek-Noord. Dit plan voorziet zone voor industrie, natuur en
groengebied, infrastructuur (spoor, vaart).

Gepland

Het plan heeft als doel een regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen. Met het plan wordt nagestreefd de ontwikkelbaarheid van het terrein te optimaliseren en te

initiatief

rationaliseren in functie van zuinig ruimtegebruik.
Het gebied wordt bestemd als regionaal bedrijventerrein (code 1011) met de bijkomende precisering van productieactiviteiten.
Volgende ingrepen worden voorzien:


herverkaveling in functie van een rationeler ruimtegebruik



robuuste groenmassa’s langsheen de Zenne als buffer voor het bedrijventerrein



herprofilering van Kleine Zenne



uiterste zuidelijke grens van de bedrijfspercelen t.o.v. Lembeek dorp in het verlengde van de meest zuidelijke hoek van het bestaande bedrijfsgebouw



heraanleg van het gedeelte van het bestaande bedrijfsperceel voorbij deze uiterste zuidelijke grens als groenbuffer



de ontsluiting via de bestaande ontsluiting van het bedrijventerrein naar N6.

Dit leidt grosso modo tot een (her)ontwikkeling van 18 ha als bedrijventerrein (huidige reserve).
Relevante ontwikkelingsscenario’s betreffende groene en recreatieve ontwikkeling van de Zenne en de verbreding en verdieping van het kanaal alsook de
bijkomende verbinding tussen Hondzocht en Bergensesteenweg.
Alternatieven

A1: bedrijventerrein; A2: regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter en kadefunctie

Effectvoorspelling en beoordeling
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Bodemgebruik

Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

van a naar A1

Ook de zone natuurgebied zal in gebruik genomen

Het effect is matig

-2

worden door industrie.

significant negatief

Een deel van de ruimte is momenteel braakliggend.

Het effect is matig

Deze zones zullen qua bodemgebruik een andere

significant negatief

van b naar A1

Milderende maatregelen

-2

invulling krijgen.
van a naar A2

Ook de zone natuurgebied zal in gebruik genomen

Het effect is matig

worden door industrie.

significant negatief

van b naar A2

Een deel van de ruimte is momenteel braakliggend.

Het effect is matig

Deze zones zullen qua bodemgebruik een andere

significant negatief

-2
-2

invulling krijgen.
Bodemprofiel/rui

van a naar A1

In de onbebouwde zones zal het bodemprofiel wijzigen.

mtebeslag

Het effect is matig

-2

significant negatief
van b naar A1

Een deel van de ruimte is momenteel braakliggend.

Het effect is matig

Deze zones zullen qua ruimtebeslag ingenomen worden

significant negatief

-2

en daar zal ook het bodemprofiel wijzigen.
van a naar A2

In de onbebouwde zones zal het bodemprofiel wijzigen.

Het effect is matig

-2

significant negatief
van b naar A2

Een deel van de ruimte is momenteel braakliggend.

Het effect is matig

Deze zones zullen qua ruimtebeslag ingenomen worden

significant negatief

-2

en daar zal ook het bodemprofiel wijzigen.
Verdichting/eros

van a naar A1

ie

De onbebouwde zones die bebouwd zullen worden,

Het effect is weinig

zullen verdicht worden.De zones met

significant negatief

-1

betreedbaarheidsklasse B3 zijn gelegen langs de Zenne
en zullen niet verdicht worden.
van b naar A1

Het braakliggend deel zal ingenomen worden en

Het effect is weinig

verdicht. De zones met betreedbaarheidsklasse B3 zijn

significant negatief

-1

gelegen langs de Zenne en zullen niet verdicht worden.
van a naar A2

De onbebouwde zones die bebouwd zullen worden,

Het effect is weinig

zullen verdicht worden. De zones met

significant negatief
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Het braakliggend deel zal ingenomen worden en

Het effect is weinig

-1

verdicht. De zones met betreedbaarheidsklasse B3 zijn

significant negatief

Milderende maatregelen

betreedbaarheidsklasse B3 zijn gelegen langs de Zenne
en zullen niet verdicht worden.
van b naar A2

gelegen langs de Zenne en zullen niet verdicht worden.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

11.7.17

Plangebied Stasbeek – N6: Deelplangebied vallei Stasbeek (18)
Tabel 11.23: Effectbespreking Bodem plangebied Stasbeek – N6: deelplangebied vallei Stasbeek
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied betreft het laatste deel van de loop van de Stasbeek, voor deze ingebuisd wordt om onder de Bergsensesteenweg door te gaan. De zone wordt in

toestand

het noorden en westen begrensd door de voetweg Kruiskensheide, in het zuiden door de Steengroefstraat. Het is een gasland met struikopslag en bomen in de

algemeen

directe omgeving van de beek.
De oppervlakte van het gebied is ca. 1 ha. Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).

Gepland

Het deelgebied vallei Stasbeek creëert bijkomende ruimte voor natuurontwikkeling. Het deelgebied wordt als natuurgebied bestemd.

initiatief
Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

Bodemprofiel/rui

van a naar A1

Het bodemgebruik zal wijzigen van wonen naar het

Het effect is weinig

bestaande bodemgebruik.

significant positief.

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar A1

Het bodemprofiel zal niet meer wijzigen en er komt geen

Het effect is weinig

+1

ruimtebeslag

significant positief.

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar A1

Er zal geen verdichting meer optreden.

Het effect is weinig

+1

mtebeslag
Verdichting/eros
ie

+1

significant positief
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

Milderende maatregelen

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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11.7.18

Plangebied Stasbeek: Deelgebied Ontginningsgebied (19)
Tabel 11.24: Effectbespreking Bodem plangebied Stasbeek: Deelplangebied Ontginningsgebied
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied ligt langs de Bergensesteenweg, tegen de gewestgrens. De begrenzing valt samen met het ontginningsgebied. Er is een vergunning voor

toestand

leemontginning op een groot deel van het gebied, die gefaseerd wordt uitgevoerd. Nog niet ontgonnen gronden zijn nog in landbouwgebruik. Langs de

algemeen

Bergensesteenweg en Kleine Molenstraat bevinden zich huizenrijen in het gebied. Aan Bergensesteenweg ligt een een groothandel van bouwmaterialen met
beperkte aanlegactiviteiten.
De oppervlakte van het gebied is ca. 21 ha. Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als ontginningsgebied (code 1200) met nabestemming agrarisch
gebied. De huizen langs Bergensesteenweg zijn gelegen in woongebied met landelijk karakter (code 0102), de woningen langs Kleine Molenstraat zijn
zonevreemd. Het bedrijf ligt in het PRUP bvba Dehandschutter (bestemd voor parking en opslag in open lucht, voor de noodzakelijke bebouwing voor opslag van
materialen en voor herstelwerken, aanvullend zijn kleinschalige verkoopsactiviteiten toegestaan).

Gepland

Ter hoogte van het ontginningsgebied wordt als nabestemming gekozen voor de ontwikkeling van samenhangend nationaal wieler- en voetbalcentrum.

initiatief

Overeenkomstig de voorstudie wordt uitgegaan van volgend programma: een kantoorgebouw voor de wielerbonden van ca. 2.500m², een parking van ca. 30
plaatsen, een bmxpiste, 10 trialpistes van elk +/- 100m², twee voetbalvelden.
Deze terreinen zijn vooral bedoeld voor training en opleiding. De dynamiek hiervan is eerder beperkt, de mobiliteit kan opgevangen worden op de parking van het
wielercentrum. Een tweede activiteit zijn de mogelijke lokale wedstrijden door een plaatselijke voetbalclub. Dit is maximaal 1 wedstrijd per maand of 2 maanden.
Het aantal deelnemers en toeschouwers is beperkt. Twee keer per jaar zal er waarschijnlijk een iets grotere, nationale wedstrijd plaatsvinden, in de stijl van
Belgisch of Vlaams Kampioenschap. Op dat ogenblik is de voorhanden zijnde parking nog steeds meer dan voldoende.
De concrete inrichting ligt nog niet vast. Uit het ontwerpend onderzoek in het kader van het afbakeningsproces voor het stedelijk gebied, kunnen verder volgende
krachtlijnen worden gehaald:
de gebouwen dienen aan te sluiten op Bergensesteenweg
de sportvelden worden in een strook achter de gebouwen gelegd; deze strook sluit in het zuiden aan op het voetbalcentrum en loopt in het noorden tot maximaal
in het verlengde van het perceel van het bedrijf Dehandschutter, de diepte is beperkt tot ongeveer het perceel waar momenteel de ontginning actief is en de
diepte van het voetbalcentrum
de ontsluiting verloopt via de bestaande voetbalcluster (Waals grondgebied) naar het bestaande rondpunt op N6
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Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Het gedeelte van het ontginningsgebied dat niet door het wielercentrum en de uitbreiding van de voetbalcluster wordt ingenomen behoudt de (na)bestemming
van agrarisch gebied.
Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik

van a naar A1

Het gebied is nu ook aangeduid als ontginningsgebied.

Het effect is weinig

Het bodemgebruik wijzigt niet. Voor de nabestemming

significant negatief.

-1

zal het gebied zal deels wijzigen naar de ontwikkeling
van een sportcomplex. Dit betekent dat er infrastructuur
zal gebouwd worden.
van b naar A1

Het gebied is nu ook reeds deels ontgonnen. Het nog

Het effect is weinig

niet ontgonnen gebied is agrarisch en zal na ontginning

significant negatief

-1

deels opnieuw agrarisch zijn, deels omgezet worden in
een sportcomplex.
Bodemprofiel/rui

van a naar A1

mtebeslag

Het bodemprofiel verdwijnt nu ook. Er treden geen

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

wijzigingen op.
van b naar A1

Het bodemprofiel is nu reeds deels verdwenen door de
ontginning en zal verder verdwijnen daar er een
vergunning is voor verdere ontginning. Er treden geen
wijzigingen op.

Verdichting/eros

van a naar A1

Er treden geen wijzigingen op.

ie
van b naar A1
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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11.7.19

Plangebied Hondzocht (20)
Tabel 11.25: Effectbespreking Bodem plangebied Hondzocht
Inhoud

Beschrijving

Waardering

Beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is ingesloten door de Edingsesteenweg (N7), de rue Andrain (langs het bedrijventerrein van Sint-Reinhilde (Wallonië), de Hondzochtsesteenweg

toestand

en de A8. Het is grotendeels als weiland in gebruik. Daarnaast bevindt zich ook een landbouwbedrijfszetel en watertoren in het gebied.

algemeen
De oppervlakte van het gebied is ca. 8 ha en het heeft de bestemming agrarisch gebied (code 0900)
Gepland

De zone krijgt als bestemming zone voor gemengde bedrijvigheid. De zone wordt ontsloten naar de Hondzochtsesteenweg en indien mogelijk naar de bestaande

initiatief

bedrijvenzone van Sint-Reinhilde I (Waals grondgebied).

Effectvoorspelling en beoordeling
Bodemgebruik
Bodemprofiel/rui

van a naar A1

Het bodemgebruik wijzigt daar er meer bedrijven

Het effect is weinig

van b naar A1

kunnen komen.

significant negatief.

van a naar A1

In de zones waar bedrijven en verharding komt, zal het

Het effect is weinig

bodemprofiel wijzigen.

significant negatief.

In de zones waar bedrijven en verharding komt, kan de

Het effect is neutraal (< 5

verdichting mogelijk toenemen.

% bodems van

mtebeslag

-1
-1

van b naar A1
Verdichting/eros

van a naar A1

ie

0

verdichtingsklasse B3 of

van b naar A1

B4).
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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11.8

Cumulatieve effecten
Gezien de effecten voor Bodem zich telkens beperken tot het plangebied zelf, worden geen cumulatieve effecten verwacht.

11.9

Ontwikkelingsscenario’s
In tabel 11.26 wordt afgetoetst of het plan een belemmering vormt voor de ontwikkelingsscenario’s op het vlak van Bodem.
Tabel 11.26: Aftoetsing ontwikkelingsscenario’s discipline Bodem
visie-element

Aftoetsing voor Bodem

afbakeningslijn

Het plan kadert in de afbakeningslijn en vormt hier dan ook geen
belemmering voor.

verbeteren recreatief medegebruik, waterberging en

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit

ecologische verbindingsfunctie Zennevallei

ontwikkelingsscenario.

verbeteren landschappelijke kwaliteit, recreatief

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit

medegebruik, waterberging en ecologische functie

ontwikkelingsscenario.

omgeving Groebegracht
voet- en fietsersbrug station – binnenstad

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.

fietsverbinding station – Dassenveld

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit

(nog geen tracé vastgelegd)

ontwikkelingsscenario.

verbeterde noordeljike ontsluiting

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.

strategisch project oostelijke ontsluiting

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit

(wijzigingen (rol) bestaande wegen in het netwerk nog

ontwikkelingsscenario.

niet vastgelegd)
opwaardering A8 tot hoofdweg
-

aanpassing knoop R0 – A8

-

intunneling segment Sint-Rochus

-

nieuwe verbinding N6 – Hondzocht

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.
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woonontwikkelingen ten oosten van SK Halle

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit

(ingesloten deel woonreservegebied)

ontwikkelingsscenario.

woonontwikkelingen tussen bebouwing en

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit

sportterreinen Stroppen

ontwikkelingsscenario.

(ingesloten deel woonreservegebied)
woonontwikkeling Windmoleken

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit

(rest woonuitbreidingsgebied)

ontwikkelingsscenario.

woonontwikkelingen Cité Lembeek

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit

(ingesloten deel woonreservegebied)

ontwikkelingsscenario.

uitbreiding Wilgenveld

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit

boulevardvorming Demaeghtlaan

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit

ontwikkelingsscenario.
ontwikkelingsscenario.
stadsontwikkelingsproject Possozplein – Slingerweg

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit

uitbreiding ziekenhuis

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit

brug over het kanaal

Het plan vormt voor Bodem geen belemmering voor dit

ontwikkelingsscenario.
ontwikkelingsscenario.
ontwikkelingsscenario.
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12

DISCIPLINE WATER

12.1

Figuren
Figuur 12.1: Waterlopen, waterwinningen, NOG- en ROG-gebieden
Figuur 12.2: Watertoetskaart met VMM-meetputen

12.2

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied omvat de plangebieden en de waterlopen waarop mogelijk effect kan
verwacht worden. Het omvat de waterlopen die door een plangebied lopen (binnen het
plangebied en een deel stroomop- en stroomafwaarts).

12.3

Beschrijving van de referentiesituatie

12.3.1

Oppervlaktewater: kwaliteit
VMM-meetpunten
De waterkwaliteit is beschreven aan de hand van de meetgegevens van de VMM.
Hiervoor zijn telkens de meest recente gegevens sinds 2008 gebruikt. Dit is gebeurd
voor de meetpunten in of nabij plangebieden:
 350000: Zenne, Heldenstr/Gasthuisstr, afwaarts brug
 350100: Zenne, Lembeek, Perregatstr, opwaarts brug
 355400: Willebroeksevaart, Dr. Spitaelslaan, aan het sas
 355500: Willebroeksevaart, pad langs kanaal, tegenover groene hangar
 367500: Groebengracht, V.Baetenstraat, opwaarts brugje bij binnenrijden parking
Gamma en C&A
 367650: Zijbeek Groebengracht, Elbeek, Beertsestr, opwaarts weg
 367660: Zijbeek Groebengracht te Halle, Elbeek, Beertsestraat, ter hoogte van
kapelletje, 10 m opwaarts weg
De meetpunten zijn weergegeven in figuur 12.2. De gegevens van de meetpunten zijn
weergegeven in tabel 12.1.
Tabel 12.1: Waterkwaliteit VMM-meetpunten
Norm voor
Parameter

350000

350100

355400

355500

367500

367650

367660

Eenheid

basiswaterkwaliteit

EC20

735,58

671,5

709,75

649

765,25

629

787

µS/cm

O2

6,44

10,31

7,42

8,52

7,23

10

10,64

mg/L

≥5

ZS

32,69

72

41,25

62,5

47,73

-

-

mg/L

<50

O2 verz

58,16

90,6

71,92

70,6

63,36

85,1

87,45

%

-

NO3 + NO2

3,52

5,27

4,15

3,75

2,84

2,22

5,6

mgN/L

<10

Pt

0,58

0,3

0,93

0,37

0,5

-

-

mgP/L

≤0,3 (gem)

CZV

19,86

27

24,83

22

21,39

-

-

mgO2/L

<30

-

54,94

43

56,03

65

74,27

45,45

-

mg/L

<200

pH

7,72

7,83

7,58

7,7

7,81

7,18

7,66

-

6,5≤pH≤8,5

KjN

3,17

2,1

3,1

2,95

3,2

-

-

mgN/L

<6

Cl
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Norm voor
Parameter

350000

350100

355400

355500

367500

367650

367660

Eenheid

basiswaterkwaliteit

T

11,55

5,2

15,42

5,75

10,81

7,1

6,2

°C

BZV5

-

-

3,33

3,2

3,99

-

-

≤25

mgO2/L

6

NH4

2,06

0,52

1,66

1,57

2,16

0,54

-

mgN/L

<1 (gem)

oPO4

0,28

0,14

-

0,11

0,19

0,13

-

mgP/L

< 0,30 mg/l

* Vet: overschrijding van de norm

De prati-index wijst op matig verontreinigd water voor meetpunten 350100, 355500,
367500 en 367650. Deze index geeft voor meetpunt 357660 een aanvaardbare
waterkwaliteit aan (2008). De BBI geeft de biologische waterkwaliteit aan als matig in
meetpunten 350100 (2009).
AWP
In het AWP II wordt het deelbekken van de Zenne/Molenbeek opgenomen in het
deelgebied van de Zenne ten zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, samen
met VHA-zones 701 en 112A. Getoetst aan de huidige Vlarem II-normen van 16 en 10
mg N/l dienen er voor fosfor en stikstof geen reducties te worden doorgevoerd in dit
gebied. Voor CZV dienen de geloosde vrachten met 14 % af te nemen. Voor CZV en
fosfor kunnen de gemeten vuilvrachten volledig aan de doelgroepen(huishoudens,
industrie en landbouw) worden toegewezen, voor stikstof bijna volledig. Ongeveer 86%
van de vuilvracht aan CZV en fosfor is afkomstig van de huishoudens, voor stikstof
bedraagt het aandeel van de huishoudens 72%. Iets meer dan 25% van de
stikstofvracht is afkomstig van de landbouw.
In het deelbekken van de Zenne/Molenbeek hebben de bovenlopen van de
Groebengracht hebben een matige biologische waterkwaliteit. De Willebroekse Vaart
kent over zijn volledige traject in het deelbekken een matige kwaliteit, de Zenne kent
een slechte tot zeer slechte biologische waterkwaliteit.
De chemische waterkwaliteit van de bovenlopen en zijlopen van de Groebengracht tot
aan de monding is aanvaardbaar. Daar kent de Groebenracht een verontreinigde
chemische waterkwaliteit. De Zenne heeft een matig verontreinigde tot verontreinigde
chemische waterkwaliteit, het kanaal heeft een verontreinigde toestand tot aan het
meetpunt ter hoogte van Ruisbroek. Net voorbij de grens van het deelbekken is de
toestand opnieuw matig verontreinigd.
Infrastructuur Aquafin
Het afvalwater van Halle wordt via riolering en collectoren afgevoerd naar het RWZI
(rioolwaterzuiveringsinstallatie) van Beersel. Dit RWZI heeft momenteel een capaciteit
van ongeveer 45.000 IE (inwoners equivalent). Tegen 2017-2018 zal de capaciteit van
het RWZI uitgebreid zijn tot ongeveer 72.000 IE. Volgens informatie van Aquafin is de
bestaande capaciteit van het RWZI nog niet volledig bereikt.
12.3.2

Grondwater
Voor de bepaling van de kwetsbaarheid van het grondwater, wordt er geen onderscheid
gemaakt tussen de verschillende plangebieden, omdat ze zich volgens de
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kwetsbaarheidskaart allen situeren in een zone die matig kwetsbaar is voor grondwater.
De deklaag wordt hoofdzakelijk gevormd door leem. De onderliggende laag bestaat uit
zeer fijne siltige klei met dunne intercalaties van grofsiltige klei of kleiige, zeer fijne silt.
De waterwinningen op het grondgebied van Halle zijn geconsulteerd op de website van
DOV. Zij worden weergegeven in tabel 12.2.
Tabel 12.2: Overzicht waterwinningen op grondgebied Halle
Watnr

1132

Adres Exploitant

Beertsestraat 310

Begindatum

Einddatum

Vergund

vergunning

vergunning

jaardebiet (m³)

Regime

14/08/2000

14/08/2020

1500

onbekend

VLB-gw1-2373

Brusselstesteenweg 328

30/04/2009

30/04/2029

4775

niet-freatisch

1202

Budingen 24

22/05/2000

22/05/2020

1060

freatisch

2174

Den Booien 22

5/10/2007

5/10/2027

1160

niet-freatisch

2026

Driepikkel 1

22/09/2006

22/09/2026

2730

niet-freatisch

370

Edingensesteenweg 610

8/12/1997

8/12/2017

1700

niet-freatisch

1599

Fonteinstraat 65

30/08/2002

1/09/2011

18000

1072

Haagstraat 22

25/09/2000

25/09/2020

1200

VLB-gw1-1968

Heldenstraat 63

6/04/2006

6/04/2026

20000

696

Lenniksesteenweg 2

30/03/1998

30/03/2018

5400

niet-freatisch

1361

Nijvelsesteenweg 105

8/11/1999

8/11/2019

12000

niet-freatisch

1909

Ninnofsesteenweg 661

13/01/2006

11/03/2016

3000

niet-freatisch

895

Ninoofsesteenweg 671

29/05/2000

29/05/2020

2000

niet-freatisch

Z2001162

Roggemanskaai 7

28/12/1992

1/09/2011

5475

freatisch

vlbr-2/2358

Scheyssingen 15

27/02/2009

27/02/2029

2821

freatisch
niet-freatisch
freatisch

2061

Scheyssingen 17

8/02/2007

8/02/2027

3039

niet-freatisch

596

Suikerkaai 38

1/09/1997

1/09/2017

1200

freatisch

1533

Vondel 41

21/09/2001

21/09/2021

2000

freatisch

vlbr-2/2302

Wedemstraat 20

24/10/2008

24/10/2028

3000

niet-freatisch

1942

Ziekenhuislaan 100

2/02/2006

21/09/2015

25000

niet-freatisch

12.4

Methodologie effectvoorspelling en –beoordeling

12.4.1

Grondwater
Grondwaterpeil
Er wordt nagegaan of door een wijziging van de bestemmingen een wijziging van het
grondwaterpeil verwacht kan worden. Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan
mogelijke wijziging van de verharde oppervlakte (infiltratie) en vegetatie. Er wordt
aangegeven welke zones hiervoor gevoelig zijn en in welke zones een wijziging van de
grondwaterstand kan verwacht worden.

12.4.2

Oppervlaktewater
Oppervlaktewaterkwantiteit
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Voor de berekening van de afvoer wordt gebruik gemaakt van de formules zoals
opgenomen in de uitvoeringsbesluiten betreffende de watertoets. Er wordt nagekeken
hoeveel water van de verharde oppervlakken naar waterlopen afgevoerd wordt. De
inschatting van de hoeveelheid verharde oppervlakte zal een worst case inschatting zijn.
Er wordt vervolgens nagekeken of de dimensies van de waterlopen voldoende zijn om
deze hoeveelheden water op te vangen.

Overstromingen
In eerste instantie wordt nagekeken of de bestemmingswijzigingen een effect hebben op
overstromingsgebieden. Indien deze mogelijkheid bestaat worden volgende vragen
gesteld:
 Worden nieuwe infrastructuren aangelegd in overstromingsgebied?
 Welke oppervlakte van het overstromingsgebied wordt ingenomen door deze
infrastructuren?
 Zullen bijkomende zones overstromen (aan de hand van een analyse van de
topografie van het gebied)?
Deze gegevens worden doorgegeven aan de discipline Mens en de discipline Fauna en
Flora. Daarnaast wordt nagekeken of de waterlopen, waar water naartoe geleid wordt,
gevoelig zijn voor overstromingen. Indien deze overstromingen in bebouwd gebied
voorkomen, wordt dit doorgegeven aan de discipline Mens.
Oppervlaktewaterkwaliteit
Naar oppervlaktewaterkwaliteit wordt nagekeken of het bedrijfs- en het huishoudelijk
afvalwater naar het bestaande rioleringsstelsel kan afgevoerd worden. Tevens wordt
nagegaan of er voldoende capaciteit is in het RWZI om dergelijke hoeveelheden water
te verwerken.

12.5

Effectuitdrukking
De effecten worden als volgt uitgedrukt:
 afstroming oppervlaktewater: hoeveelheid afstromend water (m³) en aantal
waterlopen dat wordt beïnvloed;
 overstromingen: aantal waterlopen met overstromingsgevaar die worden beïnvloed;
 grondwaterpeil: aanduiding zones waar waterpeil wijzigt;

12.6

Beoordelingskader
Het beoordelingskader voor oppervlaktewater is opgenomen in tabel 12.3. De effecten
op grondwater worden niet beoordeeld aangezien er geen beleidsplannen of –
beslissingen bestaan die aangeven aan welke normen kan getoetst worden. De effecten
op grondwater worden wel doorgegeven aan de discipline Fauna en flora en de
discipline Mens. De secundaire effecten worden in deze disciplines beoordeeld. Voor
oppervlaktewaterkwaliteit is de beoordeling afhankelijk van aansluiting op bestaande
infrastructuren zonder dat moet rechtstreeks geloosd worden in de waterloop.
Tabel 12.3: Beoordelingskader discipline Water
score

Wijziging overstroming

Oppervlaktewaterkwaliteit
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+3

Sterke vermindering overstromingsrisico

+2

Vermindering overstromingsrisico in

+1

Vermindering overstromingsrisico buiten

in gebieden met stedelijke functies
gebieden met stedelijke functies
Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit

gebieden met stedelijke functies
0

Geen wijziging overstromingsrisico

Geen wijziging oppervlaktewaterkwaliteit

-1

Toename overstromingsrisico buiten

Aansluiting op rioleringsstelsel en

gebieden met stedelijke functies

capaciteit RWZI voldoende

-2

Toename overstromingsrisico in

Aansluiting op rioleringsstelsel,

gebieden met stedelijke functies

capaciteit RWZI niet voldoende

-3

Sterke toename overstromingsrisico in

Geen aansluiting op rioleringsstel,

gebieden met stedelijke functies

capaciteit RWZI niet voldoende
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12.7

Effectbespreking

12.7.1 Biezeput (1)
Tabel 12.4: Effectbespreking Water plangebied Biezeput
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit plangebied is een ingesloten open ruimte tussen de spoorweg Halle-Brussel en de bewoning van respectievelijk de Alsembergsesteenweg, de

toestand

Beerselsestraat en Biezeput. Een deel van het gebied is ingenomen door voetbalterreinen. De overige zijn voor een deel als tuin in gebruik of liggen braak. Er

algemeen

bevindt zich ook een hoogspanningspost en hoogspanningsleiding.
De oppervlakte van het gebied is ca 4,5 ha. Het gebied is grotendeels bestemd als recreatiezone (code 0400), tegen de spoorweg aan begint het natuurgebied
(code 0701).

Gepland

De ontwikkeling van dit plangebied heeft tot doel een residentiële ontwikkeling mogelijk te maken die aantrekkelijk is voor pendelaars. De ligging langs de

initiatief

spoorlijn noodzaakt een buffer.
De zone krijgt als bestemming woonzone (code 0100) met een buffer (code 0600) ten opzichte van de spoorweg.
Er wordt ondersteld dat het gebied een residentieel stedelijke ontwikkeling zal kennen. Met een oppervlakte van 4,5 hectare geeft dit een ontwikkeling van ca.
112 woningen. Het gebied wordt ontsloten naar d’Exaerdestraat en Pallieterweidestraat.

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Bijna het gehele plangebied is natuurlijk overstromingsgebied. Er is geen waterloop (meer) aanwezig. Op de watertoetskaart is enkel het uiterste zuiden niet

erkwantiteit

aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Oppervlaktewat

Een deel van het plangebied is op het zoneringsplan aangeduid als collectief te optimaliseren buitengebied, een deel als individueel te optimaliseren buitegebied.

erkwaliteit

Het plangebied is momenteel dus niet aangesloten op riolering, maar is wel omringd met gebied dat wel aangesloten is. Ter hoogte van de spoorweg situeert
zich een collector.
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Effectvoorspelling en beoordeling
Oppervlaktewat

van a naar

erkwantiteit

A1: residentiële

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

Door de verharding kan de snelle afstroming groter

Het effect is neutraal.

0

woonomgeving
van b naar A1

Er kan voorzien worden in

worden dan in de bestaande toestand. Aangezien het

collectieve waterbuffering

een residentiële wijk betreft, wordt wel voorzien in

voor het volledige gebied.

voldoende groen rond de huizen zodat deze zones
kunnen gebruikt worden als buffer- en
infiltratiecapaciteit.
Overstromingen

van a naar

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

A1: residentiële
woonomgeving
van b naar A1

Het overstromingsrisico wijzigt dan niet.

Het effect is neutraal

0

Oppervlaktewat

van a naar

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

erkwaliteit

A1: residentiële

Verwacht wordt dat deze zone zal aangesloten worden

Het effect is weinig

-1

op een rioleringsstelsel met voldoende capaciteit van

significant negatief

woonomgeving
van b naar A1

Aanleg van gescheiden
riolering met

het RWZI.

infiltratie/buffering op eigen
terrein.

Grondwater

van a naar

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

Aangezien er rond de woningen genoeg ruimte blijft

Het effect is neutraal

0

A1: residentiële
woonomgeving
van b naar A1

voor infiltratie en/of buffering, zal de grondwaterstand
niet wijzigen
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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12.7.2 Stroppen (2)
Tabel 12.5: Effectbespreking Water plangebied Stroppen
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit plangebied betreft een akkergebied rondom het gehucht Stroppen (Albert Jambonlaan). De oppervlakte van het gebied is ca. 10 ha. De grens van dit

toestand

deelgebied is in het noorden en westen de grens van het woonreservegebied. In het zuidoosten is de grens de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied, die

algemeen

vertrekkend van het woonweefsel het voetbalterrein insluit.
Het gebied is momenteel ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).

Gepland

Om het functioneren van deze open ruimte als landbouwgebied toekomstgericht te vrijwaren wordt voorgesteld het bestaande ruimtegebruik, landbouw, ook

initiatief

planmatig te bevestigen. Om de kwaliteiten als open ruimte ten noorden van het stedelijk gebied maximaal te vrijwaren wordt dit verder gedetailleerd naar
bouwvrij agrarisch gebied.

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Een deel van het plangebied is natuurlijk overstromingsgebied. Er komt geen gecategoriseerde waterloop voor. Op de watertoetskaart is een mogelijk

erkwantiteit

overstromingsgevoelige zone aangeduid dwars door het gebied van noordoost naar zuidwest.

Effectvoorspelling en beoordeling
Oppervlaktewat

van a naar

erkwantiteit

A1: open ruimte

Overstromingen

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

A1: open ruimte
van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

Oppervlaktewat

van a naar

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

erkwaliteit

A1: open ruimte
van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

Grondwater
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

Milderende maatregelen

A1: open ruimte
van b naar A1

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.3 Groebegracht: deelplangebied Demesmaekerstraat (4)
Tabel 12.6: Effectbespreking Water plangebied Groebegracht: deelplangebied Demesmaekerstraat
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is deel van het akkerland tussen de Demesmaekerstraat en het terrein van SK Halle. Het betreft een smalle strook van ongeveer 35 m breed, die

toestand

achter de bestaande bebouwing ligt, zodat de afbakening gelijk komt met de achtergrens van de woningen die tegen de Mierenberg aan staan.

Beoordeling

algemeen
De zone heeft een oppervlakte van ca. 1 ha en is bestemd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).
Gepland

Het deelgebied Strip Demesmaekerstraat krijgt de bestemming van woonzone met een residentiële woonontwikkeling van 25 woningen/ha. Dit zijn ca. 25

initiatief

woongelegenheden. Ze worden ontsloten via de verkavelingswegen (Kareelveld, Hippelenberg) naar V. Demesmaekerstraat.

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Door het deelgebied Zuidelijk deel Groebegracht loopt de Groebengracht, een waterloop van tweede categorie. De zone errond is recent overstroomd gebied

erkwantiteit

(ROG). Nagenoeg het hele deelgebied en ook gedeelten van omgeving SK Halle zijn aangeduid als natuurlijk overstromingsgebied.
Op de watertoetskaart zijn voornamelijk in het Zuidelijk deel Groebegracht mogelijk overstromingsgevoelige gebieden aangeduid. Enkel de omgeving van de
Groebengracht is aangeduid als effectief overstromingsgevoelig.

Oppervlaktewat

Het deelplangebied ligt niet binnen centraal gebied op het zoneringsplan, De bestaande woningen langs de Demesmaekerstraat wel. Deze zijn dus aangesloten

erkwaliteit

op de riolering en RWZI van Beersel.

Effectvoorspelling en beoordeling
Oppervlaktewat

van a naar

De woondichtheid daalt, waardoor er minder verharding

erkwantiteit

A1: enkel strip

zal aanwezig zijn. Plaatselijk kan door de verharding de

Demesmaekerstraat als

snelle afstroming groter worden dan in de bestaande

woonomgeving, rest (SK

toestand. Aangezien het een residentiële wijk betreft,
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Het effect is neutraal.

0
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inhoud

beschrijving

Halle en zuidelijk deel

wordt wel voorzien in voldoende groen rond de huizen

Groebegracht) als open

zodat deze zones kunnen gebruikt worden als buffer- en

ruimte

infiltratiecapaciteit.

van b naar A1

Door de verharding kan de snelle afstroming groter

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Het effect is neutraal

0

Er kan voorzien worden in

worden dan in de bestaande toestand. Aangezien het

collectieve waterbuffering

een residentiële wijk betreft, wordt wel voorzien in

voor het volledige gebied.

Beoordeling

voldoende groen rond de huizen zodat deze zones
kunnen gebruikt worden als buffer- en
infiltratiecapaciteit.
Overstromingen

van a naar

De woondichtheid daalt, waardoor er minder verharding

Het effect is weinig

A1: enkel strip

zal aanwezig zijn en er meer ruimte blijft voor de

significant positief

Demesmaekerstraat als

infiltratie en buffering van water.

+1

woonomgeving, rest (SK
Halle en zuidelijk deel
Groebegracht) als open
ruimte
van b naar A1

Door de verharding kan de snelle afstroming groter

Het effect is neutraal

0

Er kan voorzien worden in

worden dan in de bestaande toestand. Aangezien het

collectieve waterbuffering

een residentiële wijk betreft, wordt wel voorzien in

voor het volledige gebied.

voldoende groen rond de huizen zodat deze zones
kunnen gebruikt worden als buffer- en
infiltratiecapaciteit. Het deelgebied ligt niet in effectief
overstromingsgevoelig gebied of in ROG
Oppervlaktewat

van a naar

De woondichtheid daalt, waardoor er minder afvalwater

erkwaliteit

A1: enkel strip

zal geproduceerd worden in deze zone. Plaatselijk kan

Demesmaekerstraat als

door de verharding de snelle afstroming groter worden

woonomgeving, rest (SK

dan in de bestaande toestand. Aangezien het een

Halle en zuidelijk deel

residentiële wijk betreft, wordt wel voorzien in voldoende

Groebegracht) als open

groen rond de huizen zodat deze zones kunnen gebruikt
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inhoud

beschrijving

ruimte

worden als buffer- en infiltratiecapaciteit.

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoordeling

van b naar A1

Verwacht wordt dat deze zone zal aangesloten worden

Het effect is weinig

-1

Aanleg van gescheiden

0

op een rioleringsstelsel met voldoende capaciteit van

significant negatief

riolering met

het RWZI.

infiltratie/buffering op eigen
terrein.

Grondwater

van a naar

Aangezien de woondichtheid daalt en er genoeg ruimte

A1: enkel strip

overblijft rond de woningen voor infiltratie en/of

Demesmaekerstraat als

buffering, zal er geen wijziging van de grondwaterstand

woonomgeving, rest (SK

optreden

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Halle en zuidelijk deel
Groebegracht) als open
ruimte
van b naar A1

Aangezien er rond de woningen genoeg ruimte blijft
voor infiltratie en/of buffering, zal de grondwaterstand
niet wijzigen

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.4 Groebegracht: deelplangebied Omgeving SK Halle (3)
Tabel 12.7: Effectbespreking Water plangebied Groebegracht: deelplangebied Omgeving SK Halle
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied bestaat grotendeels uit akkerland, met aan de oostelijke rand een voetbalterrein en een weiland met bomen in de perceelsrand. Het is aan drie

toestand

zijden grotendeels ingesloten door de bewoning langs de Ninoofsesteenweg, de bewoning rond de Victor Demesmaekerstraat en de bewoning aan Nikkelenberg

algemeen

en het ziekenhuis. Het gebied ligt aanzienlijk hoger dan de vallei van de Groebegracht en in het zuiden (Elbeekstraat) is er nog een open ruimte, waardoor deze
omgeving visueel in verbinding staat met de open ruimtevinger van de Groebegracht. De oppervlakte van het gebied is ca 22 ha.
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180). Op en rondom het terrein van SH Halle is de bestemming
recreatiezone (code 0400).

MER Halle
Rapport

819016/R/873212/Mech
293

inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Gepland

Voor het deelgebied Omgeving SK Halle zijn twee alternatieven voorop gesteld. Beide alternatieven zullen binnen de referentieperiode onderling geen verschillen

initiatief

inhouden aangezien beide geen woonontwikkelingen voorzien. Het verschil in ontwikkeling situeert zich (mogelijks) op langere termijn. In alternatief 1 wordt
woonontwikkeling op lange termijn uitgesloten; het deelgebied wordt bestemd tot bouwvrij agrarisch gebied. In alternatief 2 blijft het een woonreservegebied dat
op langere termijn kan worden ontwikkeld. Voor het milieu-onderzoek wordt uitgegaan van een bestemming als woonzone met een residentiële woonontwikkeling
van 25 woningen/ha of te wel ca. 600 bijkomende woongelegenheden. Het gebied wordt ontsloten naar Ninoofsesteenweg.

Alternatieven

A1: bouwvrij agrarisch gebied; A2: woonzone met residentiële ontwikkeling

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Gedeelten van het plangebied omgeving SK Halle zijn aangeduid als natuurlijk overstromingsgebied.

erkwantiteit
Een groot deel van het gebied is op de watertoetskaart aangeduid als mogelijk overstormingsgevoelig. Er zijn geen zones ingekleurd als effectief
overstromingsgevoelig.
Oppervlaktewatr

Kleine gedeelten van het deelplangebied liggen in centraal gebied op het zoneringsplan. In het zuiden zijn enkele zones aangeduid als collectief te optimaliseren

kwaliteit

buitengebied. Het grootste deel van het gebied is echter niet ingekleurd. Het deelplangebied is wel aan alle zijden omringd door centraal gebied met riolering en
aansluiting op het RWZI van Beersel.

Effectvoorspelling en beoordeling
oppervlaktewate

van a naar

Het volledige gebied is beschikbaar voor infiltratie en

Het effect is matig significant

rkwantiteit

A1

buffering

positief

+2

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar

De woondichtheid daalt, waardoor er minder verharding

Het effect is neutraal.

0

A2

zal aanwezig zijn. Plaatselijk kan door de verharding de

collectieve waterbuffering

snelle afstroming groter worden dan in de bestaande

voor het volledige gebied.

Er kan voorzien worden in

toestand. Aangezien het een residentiële wijk betreft,
wordt wel voorzien in voldoende groen rond de huizen
zodat deze zones kunnen gebruikt worden als buffer- en
infiltratiecapaciteit.
van b naar A2

Door de verharding kan de snelle afstroming groter

Het effect is neutraal

0

Er kan voorzien worden in

worden dan in de bestaande toestand. Aangezien het

collectieve waterbuffering

een residentiële wijk betreft, wordt wel voorzien in

voor het volledige gebied.

voldoende groen rond de huizen zodat deze zones
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

+2

Milderende maatregelen

kunnen gebruikt worden als buffer- en
infiltratiecapaciteit.
overstromingen

van a naar

Het volledige gebied is beschikbaar voor infiltratie en

Het effect is matig significant

A1

buffering en de afstroming zal niet vertraagd gebeuren.

positief

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar

De woondichtheid daalt, waardoor er minder verharding

Het effect is weinig

0

A2

zal aanwezig zijn. . Plaatselijk kan door de verharding

significant positief

Er kan voorzien worden in
collectieve waterbuffering

de snelle afstroming groter worden dan in de bestaande

voor het volledige gebied.

toestand. Aangezien het een residentiële wijk betreft,
wordt wel voorzien in voldoende groen rond de huizen
zodat deze zones kunnen gebruikt worden als buffer- en
infiltratiecapaciteit.
van b naar A2

Door de verharding kan de snelle afstroming groter

Het effect is neutraal

0

+1

worden dan in de bestaande toestand. Aangezien het
een residentiële wijk betreft, wordt wel voorzien in
voldoende groen rond de huizen zodat deze zones
kunnen gebruikt worden als buffer- en
infiltratiecapaciteit.
oppervlaktewate

van a naar

Er komen geen woningen, waardoor er geen afvalwater

Het effect is weinig

rkwaliteit

A1

zal geproduceerd worden in deze zone.

significant positief

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar

De woondichtheid daalt, waardoor er minder afvalwater

Het effect is weinig

+1

A2

zal geproduceerd worden in deze zone. . Plaatselijk kan

significant positief

Er kan voorzien worden in
collectieve waterbuffering

door de verharding de snelle afstroming groter worden

voor het volledige gebied.

dan in de bestaande toestand. Aangezien het een
residentiële wijk betreft, wordt wel voorzien in voldoende
groen rond de huizen zodat deze zones kunnen gebruikt
worden als buffer- en infiltratiecapaciteit.
van b naar A2

verwacht wordt dat deze zone zal aangesloten worden
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Het effect is weinig

-1
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inhoud

beschrijving

waardering

op een rioleringsstelsel met voldoende capaciteit van

significant negatief

beoordeling

Milderende maatregelen

het RWZI. Gezien de lange termijn van deze zone, zal
de capaciteit van het RWZI reeds verhoogd zijn.
grondwater

van a naar

Het volledige gebied is beschikbaar voor infiltratie en

Het effect is significant

A1

daar er geen verhardingen zullen aanwezig zijn.

positief

+2

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar

Aangezien de woondichtheid daalt en er genoeg ruimte

Het effect is neutraal

0

A2

overblijft rond de woningen voor infiltratie en/of

Het effect is neutraal

0

buffering, zal er geen wijziging van de grondwaterstand
optreden
van b naar A2

Aangezien er rond de woningen genoeg ruimte blijft
voor infiltratie en/of buffering, zal de grondwaterstand
niet wijzigen

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.5 Groebegracht: deelplangebied Zuidelijk deel Groebegracht (5)
Tabel 12.8: Effectbespreking Water plangebied Groebegracht: deelplangebied Zuidelijk deel Groebegracht
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is de open ruimte in de vallei van de Groebegracht tegen het centrum van Halle aan. Grofweg is ze in het noorden begrensd door de Elbeekweg

toestand

en het ziekenhuis, in het oosten door de Demaeghtlaan, in het zuiden door de Beertsestraat en het BPA Wilgenveld, in het westen door de Victor

algemeen

Demesmaekerstraat. Het gebied is grotendeels als graas/hooiweide in gebruik. Langs de Elbeekweg ligt ook een akker.
De oppervlakte van het gebied is ca. 12,5 ha. Deze oppervlakte is groter of kleiner naargelang de ruimte die zal worden voorzien voor uitbreiding van het
ziekenhuis.
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180). Rondom de Groebegracht en zijbeken is natuurgebied
afgebakend (code 0701), de hoeve St-Maria is gelegen in zone voor openbaar nut (code 0200).
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Gepland

Deelgebied Zuidelijk deel Groebegracht krijgt een bestemming als gemengd open ruimtegebied behoudens de zone langs de Groebegracht en zijbeken die als

initiatief

natuurgebied bestemd blijven.

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Door het deelgebied Zuidelijk deel Groebegracht loopt de Groebengracht, een waterloop van tweede categorie. De zone errond is recent overstroomd gebied

erkwantiteit

(ROG). Nagenoeg het hele deelgebied en ook gedeelten van omgeving SK Halle zijn aangeduid als natuurlijk overstromingsgebied.
Op de watertoetskaart zijn voornamelijk in het Zuidelijk deel Groebegracht mogelijk overstromingsgevoelige gebieden aangeduid. Enkel de omgeving van de
Groebengracht is aangeduid als effectief overstromingsgevoelig.

Effectvoorspelling en beoordeling
Oppervlaktewat

van a naar A1

erkwantiteit

Er zal geen bewoning meer mogelijk zijn waardoor het

Het effect is weinig

gebied optimaal kan gebruikt worden voor infiltratie en

significant positief

+1

buffering
Overstromingen

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar A1

Er zal geen bewoning meer mogelijk zijn waardoor het

Het effect is matigsignificant

+2

gebied optimaal kan gebruikt worden voor infiltratie en

positief

buffering. Ook zal er geen versnelde afstroming
zijn.Gezien de aanwezigheid van ROG en effectief
overstromingsgevoelig gebied is dit matig significant
positief.
Oppervlaktewat

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar A1

Aangezien er geen woningen meer komen, zal er ook

Het effect is weinig

+1

geen afvalwater geproduceerd worden.

significant positief

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar A1

Er zal geen bewoning meer mogelijk zijn waardoor het

Het effect is weinig

+1

gebied optimaal kan gebruikt worden voor infiltratie

significant positief

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

erkwaliteit
Grondwater

van b naar A1

0

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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12.7.6 Economische pool A8: deelgebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Tabel 12.9: Effectbespreking Water plangebied Economische pool A8: deelgebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

Beoord

maatregelen

eling na
mm

Bestaande

Dit deelgebied betreft de zone tussen het bedrijventerrein Dassenveld en het natuurgebied rond Meerbeek. In het noorden ligt de spoorweg Halle-Edingen.

toestand

In het zuiden wordt de zone begrensd door de A8. Het gebied is overwegend in gebruik als akker. Er loopt een hoogspanningsleiding over het gebied.

algemeen

De oppervlakte van het gebied is ca. 26,5 ha. De uiteindelijke westelijke grens en oppervlakte zal worden bepaald door het gekozen tracé voor N7a.
Het gebied heeft de bestemming agrarisch gebied (code 0900).

Gepland

In deelgebied Zoekzone tracé N7a om Dassenveld is de juiste ligging van de omleidingsweg N7a ter hoogte van Dassenveld nog niet helemaal vastgelegd.

initiatief

Dit moet verder technisch worden onderzocht, onder andere rekening houdend met het reliëf, hellingsgraden naar de knooppunten en aansluitingen en de
nodige vrije hoogte aan de ongelijkvloerse kruising met de spoorweg. Als tussen het bestaande bedrijventerrein Dassenveld en het uiteindelijke tracé van de
omleidingsweg, voldoende ruimte beschikbaar is, kan deze ingericht worden als uitbreiding van het bedrijventerrein. Het betreft een uitbreiding van de
activiteiten van Colruyt (distributie of ondersteunende gemengde bedrijvigheid). De uitbreiding van bedrijventerrein omvat een brede groenbuffer tussen de
bedrijvigheid en de weg (ca. 50m breed). In alternatief 1 wordt er van uitgegaan dat de weg aan de westelijke grens van de zoekzone wordt gelegd en de
rest van de zoekzone wordt gebruikt als uitbreiding van het bedrijventerrein. De uitbreiding wordt via het bestaande bedrijventerrein ontsloten. In alternatief
2 wordt er van uitgegaan dat de weg aan de oostelijke grens van de zoekzone wordt gelegd en wordt geen uitbreiding van het bedrijventerrein voorzien. Het
resterende deel van de zoekzone ten westen van de weg behoudt de huidige bestemming als agrarisch gebied en valt buiten de afbakening van het stedelijk
gebied (grens van het stedelijk gebied wordt aangepast).

Alternatieven

A1: weg westelijke grens, rest bedrijventerrein; A2: weg oostelijke grens, rest agrarisch gebied

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Door het gebied lopen drie zijbeken van de Groebengracht, alle van derde categorie. Alleen de beek die het gebied aan de westzijde begrenst heeft een

erkwantiteit

naam: de Meerbeek.
Rondom deze beken bevindt zich natuurlijk overstromingsgebied. In de deelgebieden komen geen recent overstroomde gebieden (ROG) voor. Op de
watertoetskaart komen mogelijk overstromingsgevoelige zones voor rond de waterlopen die het plangebied kruisen.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

Beoord

maatregelen

eling na
mm

Oppervlaktewat

Het deelplangebied is zelf niet gelegen in centraal gebied, maar sluit er wel bij aan. De straten rondom zijn voorzien van riolering die aansluit op het RWZI

erkwaliteit

van Beersel.

Effectvoorspelling en beoordeling
Oppervlaktewat

van a naar A1

erkwantiteit

Het gebied zal praktisch volledig verhard worden. De

Het effect is matig significant

mogelijkheid voor infiltratie en buffering is beperkt en de

negatief

-2

Voorzien in

0

langsgrachten langs

oppervlakkige afstroming wordt versneld.

weg en infiltratiezones
en/of bufferbekken op
industrieterrein

van b naar A1

Het gebied zal praktisch volledig verhard worden. De

Het effect is matig significant

mogelijkheid voor infiltratie en buffering is beperkt en de

negatief

-2

Voorzien in

0

langsgrachten langs

oppervlakkige afstroming wordt versneld.

weg en infiltratiezones
en/of bufferbekken op
industrieterrein

van a naar

De zone waar de weg komt wordt verhard. Het gedeelte

Het effect is weinig

A2

gelegen naast het potentieel overstromingsgebied blijft

significant negatief

-1

onbebouwd en kan gebruikt worden voor infiltratie en
buffering van water afkomstig van de nieuw aangelegde
weg
van b naar A2

De zone waar de weg komt wordt verhard. Het gedeelte

Het effect is weinig

gelegen naast het potentieel overstromingsgebied blijft

significant negatief

-1

onbebouwd en kan gebruikt worden voor infiltratie en
buffering van water afkomstig van de nieuw aangelegde
weg
Overstromingen

van a naarA1

Bijna het volledige gebied wordt verhard. Er is dan ook

Het effect is matig significant

weinig ruimte voor wateropvang. Het gebied is niet

negatief

-2

industriezone zodat

Bijna het volledige gebied wordt verhard. Er is dan ook
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0

van weg en

gelegen in overstromingsgevoelig gebied.
van b naar A1

Voorzien op buffering

Het effect is matig significant

-2

geen nieuwe

0
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

Beoord

maatregelen

eling na
mm

weinig ruimte voor wateropvang. Het gebied is niet

negatief

overstromingen

gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

geïnduceerd worden
naar de naastliggende
Meerbeek De zone
aangeduid op de
watertoetskaart als
overstromingsgebied
dient gevrijwaard te
worden van
bebouwing.
De effectieve
uitwerking dient
meegenomen te
worden in het projectMER van de A8.

van a naar A2

De zone waar de weg komt wordt verhard. Het gedeelte

Het effect is weinig

gelegen naast het potentieel overstromingsgebied blijft

significant negatief

-1

onbebouwd en kan gebruikt worden als
overstromingszone
van b naar A2

De zone waar de weg komt wordt verhard. Het gedeelte

Het effect is weinig

gelegen naast het potentieel overstromingsgebied blijft

significant negatief

onbebouwd en kan gebruikt worden als
overstromingszone
Oppervlaktewat

van a naar A1

erkwaliteit

Er is een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit door

Het effect is matig significant

de afstroming van het water van de weg. Verwacht

negatief

-2

Langsgrachten en

wordt dat het industriegebied aangesloten wordt op het

vervuiling filteren

rioleringsnet of beschikt over een eigen waterzuivering.

zodat deze niet in het
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

Beoord

maatregelen

eling na
mm

van b naar A1

Er is een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit door

Het effect is matig significant

de afstroming van het water van de weg. Verwacht

negatief

-2

watersysteem terecht

0

komt.

wordt dat het industriegebied aangesloten wordt op het

De effectieve

rioleringsnet of beschikt over een eigen waterzuivering.

uitwerking dient te
gebeuren in de
project-MER van de
A8

van a naar A2

Er is een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit door

Het effect is weinig

de afstroming van het water van de weg. Deze wordt

significant negatief

-1

echter effectief afgevangen door infilratie in de berm.
van b naar A2

Er is een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit door

Het effect is weinig

de afstroming van het water van de weg. Deze wordt

significant negatief

-1

echter effectief afgevangen door infilratie in de berm.
Grondwater

van a naar A1
van b naar A1

van a naar

Bijna het volledige gebied wordt verhard waardoor de

Het effect is weinig

infiltratie vermindert.

significant negatief

Bijna het volledige gebied wordt verhard waardoor de

Het effect is weinig

infiltratie vermindert.

significant negatief

Enkel de zone van de weg wordt verhard waardoor een

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

A2

beperkte vermindering van de infiltratie optreedt.

van b naar A2

Enkel de zone van de weg wordt verhard waardoor een

-1

Voorzien in

0

infiltratiezones en/of
-1

bufferbekken op

0

industrieterrein

beperkte vermindering van de infiltratie optreedt.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.7 Economische pool A8: deelgebied Bergensesteenweg noord (7)
Tabel 12.10: Effectbespreking Water plangebied Economische pool A8: deelgebied Bergensesteenweg noord
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

milderende

beoordeling

maatregelen
Bestaande

Dit deelgebied is deels weiland, deels bos, deels ingenomen door grootschalige kleinhandel en lokale bedrijvigheid met bijhorende woningen. Het is een kleine

toestand

ingesloten ruimte van 4,5 ha tussen de Bergensesteenweg, Edingenseteenweg en de spoorweg Halle-Edingen.

algemeen
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100). Er is ook een strook bufferzone (code 0600)
voorzien.
Gepland

Voor Bergensesteenweg Noord worden grootschalige kleinhandel enerzijds en grootschalige stedelijke voorzieningen anderzijds als alternatieven

initiatief

meegenomen. In alternatief 1 wordt het deelgebied herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. Dit zou een potentiële
brutovloeroppervlakte van 24.750 m² kleinhandel geven. In alternatief 2 wordt uitgegaan van een gemengde stedelijke ontwikkeling met grootschalige
stedelijke voorzieningen en wonen. Er wordt geen bijkomende oppervlakte grootschalige kleinhandel ingecalculeerd maar de bestaande kan behouden blijven
(eventueel vervangende oppervlakte in een totaalproject in het plangebied). Het aantal woongelegenheden wordt gerekend aan 25 w/ha (want gemengd met
aanzienlijke vloeroppervlakte stedelijke voorzieningen), of te wel ca. 110 woongelegenheden. Iets meer dan helft van het gebied kan dan worden ingenomen
door grootschalige stedelijke voorzieningen (ca. 12.500m² bruto vloeroppervlakte). Het gebied wordt ontsloten naar N6.

Alternatieven

A1: bedrijventrrein voor grootschalige kleinhandel; A2: gemengde stedelijke ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen en wonen

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Door het gebied lopen drie zijbeken van de Groebengracht, alle van derde categorie. Alleen de beek die het gebied aan de westzijde begrenst heeft een naam:

erkwantiteit

de Meerbeek.
Rondom deze beken bevindt zich natuurlijk overstromingsgebied. In de deelgebieden komen geen recent overstroomde gebieden (ROG) voor. Op de
watertoetskaart komen mogelijk overstromingsgevoelige zones voor rond de waterlopen die het plangebied kruisen.

Oppervlaktewat

Het deelplangebied is op de zoneringskaart deels aangeduid als centraal gebied, deels als collectief te optimaliseren buitengebied. Op de Bergensesteenweg

erkwaliteit

is een collector aanwezig.

Effectvoorspelling en beoordeling
Oppervlaktewat

van a naar A1

erkwantiteit

Het plan betekent geen belangrijke wijziging in de

Het effect is neutraal

0

Het effect is matig significant

-2

verharde oppervlakte in vergelijking met de huidige
bestemming.
van b naar A1

Het gebied zal praktisch volledig verhard worden. De
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Voorzien in

0
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

milderende

beoordeling

maatregelen
mogelijkheid voor infiltratie en buffering is beperkt en de

negatief

infiltratiezones en/of

oppervlakkige afstroming wordt versneld.

bufferbekkens, indien
mogelijk collectieve
buffering.

van a naar

Het plan betekent geen belangrijke wijziging in de

Het effect is neutraal

0

A2

verharde oppervlakte in vergelijking met de huidige

van b naar A2

Het gebied zal praktisch volledig verhard worden. De

Het effect is matig significant

-2

mogelijkheid voor infiltratie en buffering is beperkt en de

negatief

bestemming.
Voorzien in

0

infiltratiezones en/of

oppervlakkige afstroming wordt versneld.

bufferbekkens, indien
mogelijk collectieve
buffering.

Overstromingen

van a naarA1

Het plan betekent geen belangrijke wijziging in de

Het effect is neutraal

0

Bijna het volledige gebied wordt verhard. Er is dan ook

Het effect is matig significant

-2

weinig ruimte voor wateropvang. Het gebied is niet

negatief

verharde oppervlakte in vergelijking met de huidige
bestemming.
van b naar A1

Voorzien op buffering

0

voornamelijk in de

gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

omgeving van
waterlopen zodat
genoeg ruimte voor de
waterlopen overblijft.

van a naar A2

Het plan betekent geen belangrijke wijziging in de

Het effect is neutraal

0

Bijna het volledige gebied wordt verhard. Er is dan ook

Het effect is matig significant

-2

weinig ruimte voor wateropvang. Het gebied is niet

negatief

verharde oppervlakte in vergelijking met de huidige
bestemming.
van b naar A2

gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

Voorzien op buffering

0

voornamelijk in de
omgeving van
waterlopen zodat
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

milderende

beoordeling

maatregelen
genoeg ruimte voor de
waterlopen overblijft.
Oppervlaktewat

van a naar A1

erkwaliteit

Het plan betekent op het vlak van waterkwaliteit geen

Het effect is neutraal

0

Er is een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit door

Het effect is weinig

-1

de bijkomende voorzieningen Verwacht wordt dat kan

significant negatief

belangrijke wijziging in vergelijking met de huidige
bestemming.
van b naar A1

Aanleg van gescheiden

0

riolering met

aangesloten worden op het rioleringsnet en de collector.

infiltratie/buffering op
eigen terrein.

van a naar A2

Het plan betekent op het vlak van waterkwaliteit geen

Het effect is neutraal

0

Er is een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit door

Het effect is matig significant

-2

de bijkomende voorzieningen. Verwacht wordt dat kan

negatief

belangrijke wijziging in vergelijking met de huidige
bestemming.
van b naar A2

Indien niet kan
aangesloten worden op

aangesloten worden op het rioleringsnet en de collector.

het rioleringsnet of er
onvoldoende capaciteit
is in het RWZI, dient
over een eigen
waterzuivering beschikt
te worden bij de
stedelijke voorzieningen.

Grondwater

van a naar A1

Het plan betekent geen belangrijke wijziging in de

Het effect is neutraal

0

Bijna het volledige gebied wordt verhard waardoor de

Het effect is weinig

-1

infiltratie verminderd.

significant negatief

van a naar

Het plan betekent geen belangrijke wijziging in de

Het effect is neutraal

A2

verharde oppervlakte in vergelijking met de huidige

verharde oppervlakte in vergelijking met de huidige
bestemming.
van b naar A1
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

milderende

beoordeling

maatregelen
bestemming.
van b naar A2

Bijna het volledige gebied wordt verhard waardoor de

Het effect is weinig

infiltratie verminderd.

significant negatief

-1

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.8 Economische pool A8: Deelplangebied Hellebroek (8)
Tabel 12.11: Effectbespreking Water plangebied Economische pool A8: Deelplangebied Hellebroek
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied bevindt zich tussen de Bergensesteenweg, de spoorweg Halle-Edingen, A8 en het bestaande bedrijf. Het gaat om een kleine restruimte van 2 ha.

toestand

Ze is begroeid met struweel. In het gebied ligt de af te schaffen afrit A8 – N6.

algemeen

Het deelgebied is bestemd als buffergebied (deels code 0600 in het gewestplan en deels zone voor groenbuffer in het PRUP Colruyt).

Gepland

Verder wordt het deelgebied Hellebroek herbestemd tot regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek (uitbreiding bestaande voorliggende

initiatief

bedrijvigheid) met een brede groenbuffer van 50m t.o.v. Bergensesteenweg. De realisatie kan pas als de bestaande afrit A8 – N6 wordt afgebroken (nadat ze

beoordeling

vervangen is door de nieuwe op/afrit N7 – A8 en ontsluitingsweg N7a). Het gebied wordt ontsloten via het voorliggende bedrijventerrein naar N7.
Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Door het gebied lopen drie zijbeken van de Groebengracht, alle van derde categorie. Alleen de beek die het gebied aan de westzijde begrenst heeft een naam:

erkwantiteit

de Meerbeek.
Rondom deze beken bevindt zich natuurlijk overstromingsgebied. In de deelgebieden komen geen recent overstroomde gebieden (ROG) voor. Op de
watertoetskaart komen mogelijk overstromingsgevoelige zones voor rond de waterlopen die het plangebied kruisen.

Effectvoorspelling en beoordeling
oppervlaktewate

van a naar A1

rkwantiteit
van b naar A1

Door de omzetting naar bedrijventerrein zal er minder

Het effect is weinig

ruimte zijn voor infiltratie en buffering. Ook de afstroming

significant negatief

zal versneld worden.

-1

Voorzien in infiltratiezones

0

en/of bufferbekkens, indien
mogelijk collectieve
buffering.
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inhoud
overstromingen

waardering

beoordeling

van a naar A1

De verharde oppervlakte neemt toe en daardoor ook de

beschrijving

Het effect is weinig

-1

van b naar A1

versnelde afstroming. Er bevinden zich geen

significant negatief

van a naar A1

Er wordt van uitgegaan dat de nieuwe industrie kan

Het effect is weinig

aansluiten op bestaande infrastructuur (collector

significant negatief

milderende maatregelen

beoordeling

Aanleg van gescheiden

0

overstromingsgevoelige gebieden in het plangebied.
oppervlaktewate
rkwaliteit
van b naar A1

Bergensesteenweg).

van a naar A1

De verharding neemt toe waardoor de infiltratie naar de

van b naar A1

ondergrond afneemt. De oppervlakte is zeer beperkt.

-1

riolering met
infiltratie/buffering op eigen
terrein.

grondwater

Het effect is neutraal

0

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.9 Economische pool A8: Deelgebieden nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 (9, 10)
Tabel 12.12: Effectbespreking Water plangebied Economische pool A8: deelgebieden nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a tussen spoor en N6
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoordeli
ng na
mm

Bestaande

Deelgebied nieuwe op/afrit A8 – N7

toestand

Het deelgebied is, wat de nieuwe op- en afrit betreft, momenteel in gebruik als akker, grasland, delen van de bestaande wegen alsook de bestaande op- en afrit

algemeen

ten zuiden van A8. Het heeft een oppervlakte van ca. 11,5 ha.
Het deelgebied is bestemd als natuurgebied (code 0701), agrarisch gebied (code 0900) en woongebied met landelijk karakter (0102). Ter hoogte van de
bestaande op- en afrit is het deelgebied vooral bestemd als buffergebied (code 0600). Op het gewestplan zijn A8 en de bestaande op- en afrit als bestaande
hoofdverkeerswegen (code 1500) aangeduid.
Deelgebied Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6
De zone is momenteel grotendeels in gebruik als akkergebied (nl. ten noorden van Dassenveld). In de buurt van de N7 en de N6 ligt het tracé in de deelgebieden
Bergensesteenweg Noord en Hellebroek.
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 9,5 ha, die voor het grootste deel bestemd is als agrarisch gebied (code 0900), maar ook een strook natuurgebied
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoordeli
ng na
mm

snijdt (code 0701) ter hoogte van een zijbeek van de Groebegracht en doordringt in zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100). Het gebied kruist
de aanduiding voor bestaande spoorwegen (code 150) volgens het gewestplan en zone voor openbare wegenis volgens het gemeentelijk RUP in opmaak
Wilgenveld.
Gepland

Het betreft enerzijds ingrepen in de verkeersinfrastructuur, die te maken hebben met de omvorming van de A8 tot een volwaardige hoofdweg (met minder op- en

initiatief

afritten). Het gaat om:







supprimeren van de huidige op- en afritten A8xN6 en A8xN7 en herbestemmen in functie van landbouw (A8xN7) en bedrijvigheid en natuur (A8xN6);
een nieuw op- en afrittencomplex aansluitend op een ovonde ter hoogte van Meerbeek – Dassenveld;
een nieuwe stedelijke invalsweg (N7a) omheen Dassenveld en verder noordelijk langsheen de spoorweg, met nieuwe kruispunten op N7 en N6;
een rechtstreeks ontsluiting van het bedrijventerrein Dassenveld op de ovonde;
een ontsluiting van Druco naar de nieuwe N7a.

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Door het gebied lopen drie zijbeken van de Groebengracht, alle van derde categorie. Alleen de beek die het gebied aan de westzijde begrenst heeft een naam:

erkwantiteit

de Meerbeek.
Rondom deze beken bevindt zich natuurlijk overstromingsgebied. In de deelgebieden komen geen recent overstroomde gebieden (ROG) voor. Op de
watertoetskaart komen mogelijk overstromingsgevoelige zones voor rond de waterlopen die het plangebied kruisen.

Effectvoorspelling en beoordeling
Oppervlaktewat

van a naar A1

erkwantiteit

Er komt verharding door de aanleg van wegen. De

Het effect is weinig

versnelde afstroming neemt toe.

significant negatief

-1

0

langs de wegenis als
buffer voor de versnelde

van b naar A1
Overstromingen

Voorzien in langsgrachten

van a naar A1

Er komt verharding door de aanleg van wegen. De

Het effect is weinig

van b naar A1

versnelde afstroming neemt toe.

significant negatief

-1

afstroming.

0

De uitwerking dient te
gebeuren in het projectMER van de A8.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoordeli
ng na
mm

Oppervlaktewat

van a naar A1

erkwaliteit

Er is een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit door de

Het effect is weinig

afstroming van het water van de weg.

significant negatief

-1

Langsgrachten en

0

infiltratiezones kunnen
vervuiling filteren zodat

van b naar A1

deze niet in het
watersysteem terecht
komt..
Grondwater

van a naar A1

Door de bijkomende verharding neemt de infiltratie af. De

van b naar A1

oppervlakte is echter beperkt.

Het effect is neutraal

0

waardering

beoordeling

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.10 Plangebied Eilandje (11)
Tabel 12.13: Effectbespreking Water plangebied Eilandje
inhoud

beschrijving

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit is een zone van ca 1,5 ha die ingesloten ligt tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de spoorweg. Het is nagenoeg volledig begroeid met bomen en

toestand

struikgewas.

algemeen

Deze zone is grotendeels bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100), met een strook natuurgebied (code 0701) langs het kanaal.

Gepland

De zone krijgt als bestemming gemengd open ruimte gebied met mogelijkheid tot kleinschalige toeristisch-recreatieve infrastructuur + infrastructuur voor

initiatief

spoorwegen en kanaal

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Dit gebied paalt aan het kanaal Brussel-Charleroi (categorie bevaarbaar) en maakt integraal deel uit van het natuurlijk overstromingsgebied van de Zenne

erkwantiteit

(categorie 1).
Op de watertoetskaart komt een mogelijk overstromingsgevoelige zone voor aan de rand van het plangebied.

Effectvoorspelling en beoordeling
Oppervlaktewat

van a naar A1

erkwantiteit

De verharding zal verminderen waardoor ook de

Het effect is weinig

afstroming minder zal zijn.

significant positief
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van b naar A1

Er komt beperkte verharding door de aanleg van

Het effect is weinig

kleinschalige infrastructuur. De afstroming zal beperkt

significant positief.

-1

versnellen.
Overstromingen

van a naar A1

De verharding vermindert, het gebied komt bijna volledig

Het effect is weinig

ter beschikking van de waterlopen als buffer tijdens

significant positief

+1

overstromingen
van b naar A1

Er komt beperkte verharding door de aanleg van

Het effect is neutraal

0

Aangezien er geen bedrijvigheid meer voorzien is, zal de

Het effect is weinig

+1

waterkwaliteit stijgen.

significant positief

kleinschalige infrastructuur. De afstroming zal beperkt
versnellen.
Oppervlaktewat

van a naar A1

erkwaliteit
Grondwater

van b naar A1

Er wordt geen wijziging verwacht

Het effect is neutraal.

0

van a naar A1

Er wordt geen wijziging verwacht

Het effect is neutraal

0

van b naar A1
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.11Plangebied Tunnel A8 (13, 14)
Tabel 12.14: Effectbespreking Water plangebied Tunnel A8: Deelgebieden Essenbeek-Keerstraat en Essenbeek-Borreweg
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoordeli
ng na
mm

Bestaande

Deelgebied Essenbeek-Keerstraat: Dit deelgebied betreft ingesloten open ruimte tussen de bocht van de A8, de Halleweg en de Dodeweg. De oppervlakte van

toestand

het gebied is ca 5,5 ha. Het gebied is momenteel in gebruik als akker en is ingekleurd als bufferzone (code 0600).

algemeen
Deelgebied Essenbeek-Borreweg: Dit deelgebied is een ingesloten open ruimte tussen de A8, de Nijvelsesteenweg, de Borreweg en de Halleweg. De
oppervlakte van het gebied is ca 4 ha. Het gebied is momenteel een restruimte met gedeeltelijk landbouwgebruik. Het is ingekleurd als bufferzone (code 0600).
Het gebied ligt voor een deel in het BPA Informa (zone voor KMO, bufferzone en zone non-aedificandi langs N203a).
Gepland

De deelgebieden krijgen de bestemming van woongebied. In het gebied kunnen hoge dichtheden gerealiseerd worden aan de parkzijde maar moet worden
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoordeli
ng na
mm

initiatief

‘afgebouwd’ naar het omliggende residentiële woonweefsel. Daarom wordt een dichtheid van 40 woningen/ha gerekend. Voor het deelgebied EssenbeekKeerstraat zijn dit 220 woningen, ontsloten naar Halleweg. Voor Essenbeek-Borreweg wordt uitgegaan van ca. 160 woningen ontsloten naar een lokale weg op
het dek van de tunnel.

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Er komen geen waterlopen voor in het plangebied. In de deelgebieden komen ook geen recent overstroomde gebieden (ROG) voor. Op de watertoetskaart

erkwantiteit

komen in alle vier de deelgebieden Tunnel A8 kleine mogelijk overstromingsgevoelige zones voor. Het zijn telkens uitlopers van grotere overstromingsgevoelige
gebieden.

Oppervlaktewat

Beide gebieden zijn op het zoneringsplan niet ingekleurd, maar omringd door centraal gebied. Riolering is dus aanwezig in alle straten die de zones omringen.

erkwaliteit
Effectvoorspelling en beoordeling
Oppervlaktewat

van a naar A1

erkwantiteit

De verharding zal toenemen waardoor ook de snelle

Het effect is matig significant

afstroming zal stijgen.

negatief

De verharding neemt toe, de ruimte voor buffering neemt

Het effect is matig significant

-2

Oppervlaktewat

van a naar A1

mogelijk dient collectieve

van b naar A1

af

negatief

van a naar A1

Verwacht wordt dat de huizen aangesloten worden op de

Het effect is weinig

riolering en gekoppeld worden aan het RWZI van Beersel.

significant negatief

erkwaliteit

0

infiltratie voorzien, indien

van b naar A1
Overstromingen

Voldoende buffering en/of

-2

buffering voorzien te

0

worden.
-1

Aanleg van gescheiden

0

riolering met
infiltratie/buffering op eigen

van b naar A1

terrein.
Grondwater

van a naar A1

De infiltratiecapaciteit vermindert door de bijkomende

Het effect is weinig

van b naar A1

verharding

significant negatief

-1

, indien mogelijk dient

0

collectieve buffering
voorzien te worden.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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12.7.12

Plangebied Tunnel A8, deelgebied Intunneling A8 (22)
Tabel 12.15: Effectbespreking Water plangebied Tunnel A8: Deelgebied Intunneling A8
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

Beoordeling

maatregelen

na mm

Bestaande

Dit deelgebied omvat het huidige tracé van A8 vanaf het knooppunt met Landingsbaan tot het Kanaal en de aanpalende, betrokken percelen die dienen als

toestand

werkzone. Het vormt de grens van de stedelijke woonomgeving van Halle (Sint-Rochus) met de open ruimte rond Vijverbeek - Maasdalbeek ten zuiden en

algemeen

woonomgeving rond Essenbeek ten oosten. De oppervlakte van het gebied is ca. 26,5 ha.
Het gebied is in hoofdzaak in gebruik als weg en bufferzone. Centraal in het gebied ligt A8. Daarrond liggen vooral onbebouwbare zones en tuinen en een
aantal delen van wegen waarmee A8/N203a verknoopt. Aansluitend bij het knooppunt met landingsbaan liggen sportterreinen in aanleg en akkers,
aansluitend met het Kanaal liggen akkers. Het gebied is bestemd als woongebied (code 0100), woongebied met landelijk karakter (code 0102),
recreatiegebied (code 0400), bufferzone (code 0600) en agrarisch gebied (code 0900).

Gepland

Bij de intunneling van A8 wordt voorzien in een parkontwikkeling op het dek van de tunnel. Het plan heeft hier tot doel A8 tot een volwaardige hoofdweg

initiatief

(minder op- en afritten) op te waarderen, de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.
Bovengronds loopt de hoofdverzamelweg vanaf A8 tot het knooppunt Nijvelsesteenweg (2x1, capaciteit 1800). De weg verknoopt enkel met landingsbaan en
Nijvelsesteenweg. Er zijn geen rechtstreekse aansluitingen. Ter hoogte van Halleweg wordt een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers voorzien. De
verknoping met landingsbaan gebeurt op een rond punt ter hoogte van Kromstraat. Onder de landingsbaan (N203) is een onderdoorgang voor fietsers
voorzien.
De tunnelmond situeert zich ter hoogte van Rodenemweg. Om een noord-zuidverbinding voor autoverkeer mogelijk te maken wordt Rodenemweg omgeleid
via Biezeweide naar Berendries. Ter hoogte van Rodenemweg is een voetgangersbrug mogelijk.

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Er komen geen waterlopen voor in het plangebied. In de deelgebieden komen ook geen recent overstroomde gebieden (ROG) voor. Op de watertoetskaart

erkwantiteit

komen in alle vier de deelgebieden Tunnel A8 kleine mogelijk overstromingsgevoelige zones voor. Het zijn telkens uitlopers van grotere
overstromingsgevoelige gebieden..

Effectvoorspelling en beoordeling
Oppervlaktewat

van a naar A1

erkwantiteit

Door het afdekken van de tunnel met een park neemt de

Het effect is matig significant

verharding af.

positief

+2

van b naar A1
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inhoud
Overstromingen
Oppervlaktewat

van a naar A1

beschrijving

waardering

De verharding neemt af, de ruimte voor buffering neemt

Het effect is matig significant

van b naar A1

toe.

positief

van a naar A1

Dankzij de intunneling gebeurt er minder afvoer van

Het effect is weinig

vervuiling naar het oppervlaktewater.

significant positief

van a naar A1

Voor de inrichting van de tunnel is bemaling of drainage

Het effect is matig significant

van b naar A1

noodzakelijk. Gezien het ontwerp van de tunnel nog niet

negatief

erkwaliteit

beoordeling

Milderende

Beoordeling

maatregelen

na mm

Als ontwerp van tunnel

-2

+2
+1

van b naar A1
Grondwater

-2

conreter wordt, moet

vast ligt, is het precieze effect van het pompen/draineren

het

effect

op

de

nog niet te bepalen. Vast staat dat er een verandering in

grondwaterstroming

de grondwaterstroming in de omgeving zal optreden. Het

verder

plangebied bevindt zich in een zone die matig gevoelig is

worden.

Waar

voor grondwaterstromingskwetsbaarheid (type 2).

mogelijk

moeten

Momenteel is de kaart met grondwaterstromingsgevoelige

maatregelen getroffen

gebieden niet meer rechtsgeldig. Er moet nu verplicht

worden om het effect

advies gevraagd worden bij VMM voor ondergrondse

op

constructies > 5m diep of > 50 m lang. De tunnel zal hier

grondwaterstroming te

sowieso aan voldoen.

minimaliseren.

onderzocht

de
een

detailmodellering met
betrekking
effecten

tot
op

grondwater

de
het
dient

uitgewerkt te worden
in

het

project-MER

voor de A8. Hierbij
dient zowel rekening
gehouden te worden
met
bemalingen

819016/R/873212/Mech

mogelijke
in

de

MER Halle
312

Rapport

inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

Beoordeling

maatregelen

na mm

aanlegfase

als

de

permanente

effecten

in de exploitatiefase.
In

het

project-MER

moeten

voldoende

gegevens beschikbaar
zijn om de effecten te
kunnen bepalen. Deze
gegevens dienen ook
doorgegeven

te

worden

de

aan

disciplines
(verdichting),
en

flora,

Bodem
Fauna
Mens

(landbouw).
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.13

Plangebied Tunnel A8, deelgebied Knooppunt R0-A8 (21)
Tabel 12.16: Effectbespreking Water plangebied Tunnel A8: Deelgebied Knooppunt R0-A8
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied strekt zich uit langs de bestaande R0 in de omgeving van het knooppunt met A8/N203a en omvat tevens het deel van A8/N203a tot het knooppunt

toestand

met Landingsbaan. De oppervlakte van het gebied is ca. 48 ha.

algemeen
Centraal in het gebied liggen de genoemde infrastructuren en bijhorende buffers. Daarrond ligt ten noordwesten een natuurgebied met een horeca-uitbating, ten
zuidwesten tuinen en woononingen nabij het deelgebied Essenbeek-Keerstraat en ten oosten landbouwpercelen en delen van tuinen en een woning. Het gebied
is bestemd als zone voor infrastructuur (code 1500), bufferzone (code 0600), natuurgebied (code 0701) en agrarisch gebied (code 0900) en woongebied (code
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

0100).
Gepland

Om de doorstroming op R0 en de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en ook op het lokale wegennet positieve effecten van de opwaardering van

initiatief

A8 te krijgen, wordt ook het knooppunt R0-A8 aangepakt. Ter hoogte van de nieuwe infrastructuur krijgt het gebied de bestemming zone voor verkeers- en
vervoersinfrastructuur. De tunnelmonden naar A8 situeren zich ten westen van Kleine beek. Tussen Smeerhout en Krabbos is een fietsverbinding voorzien. Zij
loopt onder het knooppunt door.

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Er komen geen waterlopen voor in het plangebied. In de deelgebieden komen ook geen recent overstroomde gebieden (ROG) voor. Op de watertoetskaart

erkwantiteit

komen in alle vier de deelgebieden Tunnel A8 kleine mogelijk overstromingsgevoelige zones voor. Het zijn telkens uitlopers van grotere overstromingsgevoelige
gebieden.

Effectvoorspelling en beoordeling
Oppervlaktewat

van a naar A1

erkwantiteit
Overstromingen

Er komt verharding bij en er gaat verharding weg. Globaal

Het effect is neutraal

0

gezien wordt geen toename van de verharde oppervlakte
van b naar A1

verwacht

van a naar A1

Er is geen netto verandering van de verharding

Het effect is neutraal

0

Afstromend water kan zorgen voor een vervuiling van het

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

waardering

beoordeling

van b naar A1
Oppervlaktewat

van a naar A1

erkwaliteit

oppervlaktewater. Dit is echter nu ook reeds het geval.
van b naar A1

Grondwater

van a naar A1

Er is geen netto verandering van de verharding De

van b naar A1

infiltratiecapaciteit blijft gelijk.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.14 Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Tabel 12.17: Effectbespreking Water plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan
inhoud

beschrijving

Milderende maatregelen

Beoord
eling na
mm
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoord
eling na
mm

Bestaande

Dit deelgebied betreft de zone waar de Landingsbaan het centrum van Halle bereikt. Hier zijn verschillende percelen langs de Landingsbaan momenteel in

toestand

gebruik als bos of akker, ingesloten door een drukke weg en de bewoning van het centrum.

algemeen
Het gebied beslaat ca. 7,5 ha. Rondom de Landingsbaan is een ruime bufferzone (code 0600) voorzien. De rest van het gebied is woonzone (code 0100). De
ordening van het noordelijke deel wordt verfijnd met het BPA Nachtegaallaan (voornamelijk residentieel wonen, deels appartementen, kantoorinrichtingen en
ondersteunende tertiaire functies).
De huidige bestemmingen laten de bouw van ongeveer 228 woningen toe. Daarnaast zijn volgende mogelijkheden voorzien: 7.500 m² tertiaire functies en 1.140
m² kantoor (kantoren zonder balie).
Gepland

Het plan heeft als doel het gebied te ontwikkelen als oostelijke toegangspoort tot het kleinstedelijk gebied enerzijds en het vrijwaren van de opties voor een

initiatief

oostelijke ontsluiting anderzijds. Binnen dit kader wordt het plangebied voorzien voor de gemengde stedelijke ontwikkeling van grootschalige stedelijke
voorzieningen en wonen. Grootschalige kleinhandel wordt uitgesloten.
Het gebied wordt herbestemd tot gebied met een stedelijke ontwikkeling (code 0110). Grootschalige kleinhandel wordt uitgesloten. Als stedelijke voorzieningen
worden kantoren met een baliefunctie beschouwd.
Bij dergelijke ontwikkeling van zowel grootschalige voorzieningen als wonen zullen de potenties in aantal wonen waarschijnlijk naar een gemengd stedelijk
niveau teruggeschroefd moeten worden, temeer ook met de inpassing naar het omringend stedelijk weefsel rekening moet worden gehouden. Rekening houdend
met de oppervlakte worden voor het gebied daarom 300 woningen verondersteld. Wat betreft de oppervlakte voor grootschalige stedelijke voorzieningen wordt
uitgegaan van ca. 40.000 m². Het gebied wordt ontsloten naar Landingsbaan. Dit is alternatief 1.

Alternatieven

Alternatief 2
Het alternatief heeft dezelfde doelstelling als het gepland initiatief.
De bestemming is dezelfde als het gepland initiatief, alleen worden als stedelijke voorzieningen kantoren zonder een baliefunctie beschouwd.
Het aantal woningen en de vloeroppervlakte van de grootschalige stedelijke voorzieningen zijn gelijk aan deze volgens het gepland initiatief.

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

In dit plangebied komt geen waterloop voor. Aan de westzijde ligt het wel voor een klein deel in natuurlijk overstromingsgebied (NOG).
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoord
eling na
mm

erkwantiteit

Op de watertoetskaart komt mogelijk overstromingsgevoelig gebied voor in het uiterste zuidwesten.

Oppervlaktewat

Het deelgebied is op de zoneringskaart ingekleurd als collectief te optimaliseren buitengebied. De omliggende straten beschikken over riolering.

erkwaliteit
Effectvoorspelling en beoordeling
oppervlaktewate

van a naar A1

In de zone die nu buffer is, zal de verharding toenemen

Het effect is weinig

waardoor ook de snelle afstroming zal stijgen.

significant negatief

van b naar A1

De verharding zal in grote delen van het gebied toenemen

Het effect is matig significant

waardoor ook de snelle afstroming zal stijgen.

negatief

van a naar A2

In de zone die nu buffer is, zal de verharding toenemen

Het effect is weinig

waardoor ook de snelle afstroming zal stijgen.

significant negatief

van a naar A2

De verharding zal in grote delen van het gebied toenemen

Het effect is matig significant

waardoor ook de snelle afstroming zal stijgen.

negatief

van a naar A1

In de zone die nu buffer is, zal de verharding toenemen,

Het effect is weinig

de ruimte voor buffering neemt af. Het gebied is niet in

significant negatief

rkwantiteit

overstromingen

-1

Voldoende buffering en/of

0

infiltratie voorzien, indien
-2

mogelijk dient collectieve

0

buffering vorozien te
-1

worden.

0

-2

0

-1

0

-2

0

-1

0

-2

0

overstromingsgevoelig gebied gelegen.
van b naar A1

De verharding neemt in grote delen van het gebied toe, de

Het effect is weinig

ruimte voor buffering neemt af. Het gebied is niet in

significant negatief

overstromingsgevoelig gebied gelegen.
van a naar A2

In de zone die nu buffer is, zal de verharding toenemen,

Het effect is weinig

de ruimte voor buffering neemt af. Het gebied is niet in

significant negatief

overstromingsgevoelig gebied gelegen.
van b naar A2

De verharding neemt in grote delen van het gebied toe, de

Het effect is weinig

ruimte voor buffering neemt af. Het gebied is niet in

significant negatief

overstromingsgevoelig gebied gelegen.
oppervlaktewate

van a naar A1

rkwaliteit

Verwacht wordt dat de huizen aangesloten worden op de

Het effect is weinig

riolering en gekoppeld worden aan het RWZI van Beersel.

significant negatief

-1

Aanleg van gescheiden

0

riolering met
infiltratie/buffering op het
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoord
eling na
mm

terrein
van b naar A1

Verwacht wordt dat de huizen aangesloten worden op de

Het effect is weinig

riolering en gekoppeld worden aan het RWZI van Beersel.

significant negatief

-1

Aanleg van gescheiden

0

riolering met
infiltratie/buffering op het
terrein

van a naar A2

Verwacht wordt dat de huizen aangesloten worden op de

Het effect is weinig

riolering en gekoppeld worden aan het RWZI van Beersel.

significant negatief

-1

Aanleg van gescheiden

0

riolering met
infiltratie/buffering op het
terrein

van b naar A2

Verwacht wordt dat de huizen aangesloten worden op de

Het effect is weinig

riolering en gekoppeld worden aan het RWZI van Beersel.

significant negatief

-1

Aanleg van gescheiden

0

riolering met
infiltratie/buffering op het
terrein

grondwater

van a naar A1

De infiltratiecapaciteit vermindert beperkt door de

Het effect is neutraal

0

De infiltratiecapaciteit vermindert door de bijkomende

Het effect is weinig

-1

verharding

significant negatief

bijkomende verharding
van b naar A1

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.15Plangebied Lembeek Noord – N6: deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord (16)
Tabel 12.18: Effectbespreking Water plangebied Lembeek Noord – N6: deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord

toestand

Dit deelgebied betreft de percelen die grenzen aan de Bergensesteenweg (N6), in de strook tussen de Eglantierstraat en de A8. In het zuidelijke deel worden

algemeen

deze percelen voor een groot deel gebruikt door grootschalige detailhandel, in het noordelijke voor door woningen aan de westzijde en productiebedrijvigheid
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

aan de oostzijde van de Bergensesteenweg. In het noordoosten ligt de (af te schaffen) oprit N6 – A8 en bijhorende carpoolparking.
Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 13,5 ha en is momenteel grotendeels ingekleurd als woonzone (code 0100). Langs de oostzijde van de
Bergensesteenweg is ook een industriezone aanwezig (code 1000), een zone voor ambacht en KMO’s (1100). Ten opzichte van de Bergensesteenweg zijn deze
gebufferd door een bufferzone (code 0600). De oprit N6 – A8 en bijhorende carpoolparking ligt in bufferzone (code 0600).
Gepland

Deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord wordt herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. In het noordoostelijke deel kan

initiatief

ontwikkeling pas als de bestaande oprit N6 – A8 wordt afgebroken (nadat ze vervangen is door de nieuwe op/afrit N7 – A8 en ontsluitingsweg N7a). De huidige
carpoolparking zal dan ook verdwijnen. Rekening houdend met de totale oppervlakte van het deelgebied (12,5 ha + 1 hectare) en de aanwezigheid van N6 zal de
vooropgestelde V/T iets lager zijn. Er wordt rekening gehouden met een V/T van 0,5 in plaats van 0,55. Voor het volledige gebied zou dit betekenen dat een
verdere verdichting en uitbreiding kan resulteren in een globale vloeroppervlakte van 67.500 m². Om de bijkomende oppervlakte in te schatten moet de huidige
brutovloeroppervlakte hiervan worden afgetrokken. Dit kan bij de verdere modellering van het plan in functie van het milieueffectenrapport gebeuren aan de hand
van de oppervlakte aan handelsgebouwen volgens het kadasterplan.

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

In het deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord komen geen waterlopen en geen natuurlijk overstromingsgebied (NOG) voor. In het deelgebied Lembeek

erkwantiteit

Noord stromen de Zenne en Kleine Zenne (beide categorie 1). Rondom deze waterlopen is het deelgebied natuurlijk overstromingsgebied (NOG). Ook de zone
die ingesloten is door Zenne en Kleine Zenne is NOG. De hoger gelegen zones zijn geen NOG.
De watertoetskaart noemt de onmiddellijke omgeving van Zenne en Kleine Zenne effectief en mogelijk overstromingsgevoelig. Daarnaast is ook rond de
aanwezige industrie effectief en mogelijk verstromingsgebied aanwezig.

Effectvoorspelling en beoordeling
oppervlaktewate

van a naar A1

rkwantiteit
overstromingen

Voor de discipline Water betekent het plan geen

Het effect is neutraal

0

belangrijke wijziging. Het gebied is momenteel
van b naar A1

nagenoeg volledig verhard en blijft dit.

van a naarA1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

De omzetting betekent een verhoging van de

Het effect is neutraal

0

van b naar A1
oppervlaktewate

van a naar A1

rkwaliteit

hoeveelheid huishoudelijk afvalwater, maar het
van b naar A1

industriële afvalwater en het afstromend water van de
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Het effect is neutraal

0

Milderende maatregelen

parking zal verdwijnen.
grondwater

van a naar A1

Er treden geen wijzigingen op

van b naar A1
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.16Plangebied Lembeek Noord: deelplangebied Lembeek Noord (17)
Tabel 12.19: Effectbespreking Water plangebied Lembeek Noord: deelplangebied Lembeek Noord
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is de zone tussen de spoorweg Halle-Tubeke, het kanaal en in het zuiden, de dorpskern van Lembeek. Het is grotendeels ingericht als

toestand

bedrijventerrein, maar lang niet alle ruimte wordt effectief benut. De Zenne loopt van zuid naar noord doorheen het gebied aan de westzijde. Daarnaast loopt de

algemeen

kleine Zenne in een vrij steile vallei door het gebied.
De oppervlakte van het gebied is ca 43 ha. Het is voor driekwart ingenomen door industriezone (code 1000). De rest (valleien van Zenne en Kleine Zenne) is
natuurgebied (code 0701). De ordening in dit gebied wordt verder verfijnd door het BPA Lembeek-Noord. Dit plan voorziet zone voor industrie, natuur en
groengebied, infrastructuur (spoor, vaart).

Gepland

Voor Lembeek - Noord wordt gekozen voor gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten. De ontwikkeling van watergebonden gemengde bedrijvigheid wordt

initiatief

als alternatief meegenomen. In beide gevallen worden expliciet volgende ingrepen voorzien:
herverkaveling in functie van een rationeler ruimtegebruik
voorzien van robuuste groenmassa’s langsheen de Zenne als buffer voor het bedrijventerrein
herprofilering van Kleine Zenne
uiterste zuidelijke grens van de bedrijfspercelen t.o.v. Lembeek dorp in het verlengde van de meest zuidelijke hoek van het bestaande bedrijfsgebouw
heraanleg van het gedeelte van het bestaande bedrijfsperceel voorbij deze uiterste zuidelijke grens als groenbuffer
de ontsluiting verloopt via de bestaande ontsluiting van het bedrijventerrein naar N6.
Dit leidt grosso modo tot een (her)ontwikkeling van 18 ha als bedrijventerrein (huidige reserve). Alternatief 2 verschilt op volgende vlakken van alternatief 1:
het bedrijventerrein wordt bestemd als zone voor regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter
er wordt (gemeenschappelijke) kade-infrastructuur aangelegd tussen kanaal en Zenne; deze kade is met een brug over de Zenne aangesloten op een de
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

ontsluitingsweg in het bedrijventerrein.
Alternatieven

A1: bedrijventerrein; A2: regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter en kadefunctie

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

In het deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord komen geen waterlopen en geen natuurlijk overstromingsgebied (NOG) voor. In het deelgebied Lembeek

erkwantiteit

Noord stromen de Zenne en Kleine Zenne (beide categorie 1). Rondom deze waterlopen is het deelgebied natuurlijk overstromingsgebied (NOG). Ook de zone
die ingesloten is door Zenne en Kleine Zenne is NOG. De hoger gelegen zones zijn geen NOG.
De watertoetskaart noemt de onmiddellijke omgeving van Zenne en Kleine Zenne effectief en mogelijk overstromingsgevoelig. Daarnaast is ook rond de
aanwezige industrie effectief en mogelijk verstromingsgebied aanwezig.

Oppervlaktewat

Op het zoneringsplan zijn delen van het deelplangebied ingekleurd als collectief te optimaliseren buitengebied. Andere delen zijn ingekleurd als individueel te

erkwaliteit

optimaliseren buitengebied. Er is momenteel dus geen riolering aanwezig. Wel sluit het gebied aan op een zone met riolering langs de Bergensesteenweg. Ten
zuiden van het gebied situeert zich een collector.

Effectvoorspelling en beoordeling
oppervlaktewate

van a naar A1

rkwantiteit
van b naar A1

Het gebied zal praktisch volledig verhard worden. De

Het effect is matig significant

mogelijkheid voor infiltratie en buffering is beperkt en de

negatief

-2

Zones ronde de Zenne en
Kleine Zenne als buffer

oppervlakkige afstroming wordt versneld.

gebruiken. Aangezien
deze zones al
overstromen, zal de ruimte
voor opvang van de
bijkomende oppervlakkige
afstroming beperkt zijn. De
bedrijven dienen zelf te
voorzien in de nodige
buffering.

van a naar

Het gebied zal praktisch volledig verhard worden. De

Het effect is matig significant

A2

mogelijkheid voor infiltratie en buffering is beperkt en de

negatief

van b naar A2

oppervlakkige afstroming wordt versneld. Daarnaast zal

-2

er ook een kaaimuur aangelegd worden ter hoogte van
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

-3

Zones rond de Zenne en

het kanaal. De watergebonden activiteiten in het
deelplangebied worden bediend via overslag over de
Zenne. Het natuurlijk karakter van de Zenne zal hierdoor
verminderen.
overstromingen

van a naarA1

Bijna het volledige gebied wordt verhard. Er is dan ook

Het effect is zeer significant

van b naar A1

weinig ruimte voor wateropvang. In het gebied is

negatief

van a naar A2

Bijna het volledige gebied wordt verhard. Er is dan ook

Het effect is zeer significant

van b naar A2

weinig ruimte voor wateropvang. In het gebied is

negatief

kleine Zenne vrijwaren van

effectief overstromingsgebied gelegen.

bebouwing zodat deze
-3

kunnen blijvend gebruikt
worden voor
overstromingen vanuit de

effectief overstromingsgebied gelegen.

Zenne (zie
watertoetskaart; effectief
overstromingsgebied). Het
nut van het inschakelen
van een grotere zone als
mogelijke buffer voor de
Zenne en de grootte ervan
zullen in het visiewerk voor
de Zennevallei bekeken
worden (visie- en
modelleringsstudie van de
VMM voor de Zenne). (-2)
oppervlaktewate

van a naar A1

rkwaliteit

Er is een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit door

Het effect is weinig

de bijkomende industrie Verwacht wordt dat kan

significant negatief

van b naar A1

aangesloten worden op het rioleringsnet en de collector

van a naar A2

Er is een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit door

Het effect is weinig

van b naar A2

de bijkomende industrie Verwacht wordt dat kan

significant negatief

-1

Aanleg gescheiden
riolering met buffering op
het terrein.

in het zuiden naar het RWZI.
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-1

819016/R/873212/Mech
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

-1

Milderende maatregelen

aangesloten worden op het rioleringsnet en de collector
in het zuiden naar het RWZI.
grondwater

van a naar A1

Bijna het volledige gebied wordt verhard waardoor de

Het effect is weinig

van b naar A1

infiltratie verminderd.

significant negatief

van a naar

Bijna het volledige gebied wordt verhard waardoor de

Het effect is weinig

A2

infiltratie verminderd.

significant negatief

-1

van b naar A2
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.17Plangebied Stasbeek – N6: Deelplangebied Vallei Stasbeek (18)
Tabel 12.20: Effectbespreking Water plangebied Stasbeek – N6: deelplangebied Vallei Stasbeek
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied betreft het laatste deel van de loop van de Stasbeek, voor deze ingebuisd wordt om onder de Bergsensesteenweg door te gaan. De zone wordt in

toestand

het noorden en westen begrensd door de voetweg Kruiskensheide, in het zuiden door de Steengroefstraat. Het is een gasland met struikopslag en bomen in de

algemeen

directe omgeving van de beek.
De oppervlakte van het gebied is ca. 1 ha. Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).

Gepland

Het deelgebied vallei Stasbeek creëert bijkomende ruimte voor natuurontwikkeling. Het deelgebied wordt als natuurgebied bestemd.

initiatief
Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Het deelgebied Stasbeek is volledig natuurlijk overstromingsgebied (NOG) rondom de Stasbeek (categorie 3). Een deel van de zone is ook recent overstroomd

erkwantiteit

gebied (ROG). In het ontginningsgebied komt geen waterloop voor en ook geen NOG.
Op de watertoetskaart is de info volledig analoog (effectief en mogelijk overstromingsgevoelig rondom Stasbeek).

Effectvoorspelling en beoordeling
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oppervlaktewate

inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

van a naar A1

Het gebied zal niet meer kunnen bebouwd worden zoals

Het effect is matig significant

+2

nu wel voorzien was. Dit betekent dat het gebied kan

positief.

rkwantiteit

Milderende maatregelen

gebruikt worden voor infiltratie en buffering en geen
snelle afstroming zal hebben.
overstromingen

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naarA1

Er komt geen bebouwing waardoor het effectief

Het effect is matig significant

+2

overstromingsgebied kan blijven.

positief.

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op. Door de bestemming als

Het effect is matig significant

natuur zal het gebied gevrijwaard blijven van

positief.

+2

bebouwing.
oppervlaktewate

van a naar A1

Er komt geen bebouwing waardoor de

Het effect is weinig

oppervlaktewaterkwaliteit niet verslechtert.

significant positief.

van b naar A1

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

0

van a naar A1

Er komt geen bebouwing waardoor het gebied volledig

Het effect is weinig

+1

beschikbaar blijft voor infiltratie

significant positief.

Er treden geen wijzigingen op

Het effect is neutraal

rkwaliteit
grondwater

van b naar A1

+1

0

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.18Plangebied Stasbeek – N6: Deelplangebied Ontginningsgebied (19)
Tabel 12.21: Effectbespreking Water plangebied Stasbeek – N6: Deelplangebied Ontginningsgebied
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied ligt langs de Bergensesteenweg, tegen de gewestgrens. De begrenzing valt samen met het ontginningsgebied. Er is een vergunning voor

toestand

leemontginning op een groot deel van het gebied, die gefaseerd wordt uitgevoerd. Nog niet ontgonnen gronden zijn nog in landbouwgebruik. Langs de

algemeen

Bergensesteenweg en Kleine Molenstraat bevinden zich huizenrijen in het gebied. Aan Bergensesteenweg ligt een een groothandel van bouwmaterialen met

beoordeling

beperkte aanlegactiviteiten.
De oppervlakte van het gebied is ca. 21 ha. Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als ontginningsgebied (code 1200) met nabestemming agrarisch
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

beoordeling

gebied. De huizen langs Bergensesteenweg zijn gelegen in woongebied met landelijk karakter (code 0102), de woningen langs Kleine Molenstraat zijn
zonevreemd. Het bedrijf ligt in het PRUP bvba Dehandschutter (bestemd voor parking en opslag in open lucht, voor de noodzakelijke bebouwing voor opslag van
materialen en voor herstelwerken, aanvullend zijn kleinschalige verkoopsactiviteiten toegestaan).
Gepland

Ter hoogte van het ontginningsgebied wordt als nabestemming gekozen voor de ontwikkeling van samenhangend nationaal wieler- en voetbalcentrum.

initiatief

Overeenkomstig de voorstudie wordt uitgegaan van volgend programma: een kantoorgebouw voor de wielerbonden van ca. 2.500m², een parking van ca. 30
plaatsen, een bmxpiste, 10 trialpistes van elk +/- 100m², twee voetbalvelden.
Deze terreinen zijn vooral bedoeld voor training en opleiding. De dynamiek hiervan is eerder beperkt, de mobiliteit kan opgevangen worden op de parking van het
wielercentrum. Een tweede activiteit zijn de mogelijke lokale wedstrijden door een plaatselijke voetbalclub. Dit is maximaal 1 wedstrijd per maand of 2 maanden.
Het aantal deelnemers en toeschouwers is beperkt. Twee keer per jaar zal er waarschijnlijk een iets grotere, nationale wedstrijd plaatsvinden, in de stijl van
Belgisch of Vlaams Kampioenschap. Op dat ogenblik is de voorhanden zijnde parking nog steeds meer dan voldoende.
De concrete inrichting ligt nog niet vast. Uit het ontwerpend onderzoek in het kader van het afbakeningsproces voor het stedelijk gebied, kunnen verder volgende
krachtlijnen worden gehaald:
de gebouwen dienen aan te sluiten op Bergensesteenweg
de sportvelden worden in een strook achter de gebouwen gelegd; deze strook sluit in het zuiden aan op het voetbalcentrum en loopt in het noorden tot maximaal
in het verlengde van het perceel van het bedrijf Dehandschutter, de diepte is beperkt tot ongeveer het perceel waar momenteel de ontginning actief is en de
diepte van het voetbalcentrum
de ontsluiting verloopt via de bestaande voetbalcluster (Waals grondgebied) naar het bestaande rondpunt op N6
Het gedeelte van het ontginningsgebied dat niet door het wielercentrum en de uitbreiding van de voetbalcluster wordt ingenomen behoudt de (na)bestemming
van agrarisch gebied.

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

Het deelgebied Stasbeek is volledig natuurlijk overstromingsgebied (NOG) rondom de Stasbeek (categorie 3). Een deel van de zone is ook recent overstroomd

erkwantiteit

gebied (ROG). In het ontginningsgebied komt geen waterloop voor en ook geen NOG.
Op de watertoetskaart is de info volledig analoog (effectief en mogelijk overstromingsgevoelig rondom Stasbeek).

Effectvoorspelling en beoordeling
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oppervlaktewate

inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

van a naar A1

Het gebied is nu ook aangeduid als ontginningsgebied.

Het effect is weinig

-1

Enkel de nabestemming wijzigt deels. Bij de

significant negatief.

rkwantiteit
van b naar A1

Milderende maatregelen

beoordeling

Geen bebouwing en

0

ontwikkeling van een sportcomplex zal de buffering en
infiltratiecapaciteit beperkt dalen. De snelle afstroming
zal voor de verharde delen stijgen.

overstromingen

van a naarA1

Voor het ontginningsgebied treden er geen wijzigingen

Het effect is weinig

van b naar A1

op. Bij de nabestemming zullen beperkte delen van het

significant negatief.

-1

eventuele buffering

gebied verhard worden en is er minder buffering voor

voorzien in de omgeving

mogelijk overstromingswater.

van de Stasbeek. Nagaan
of herbruik van water
mogelijk is (bijvoorbeeld
besproeien terreinen)

oppervlaktewate

van a naar A1

Er zal minder bemesting zijn waardoor de kwaliteit van

Het effect is weinig

het nabijgelegen oppervlaktewater zal verbeteren.

significant positief.

van a naar A1

De eventuele bebouwing die bij de nabestemming komt

Het effect is neutraal

0

van b naar A1

is beperkt. Er zal nog voldoende ruimte zijn voor

waardering

beoordeling

rkwaliteit

+1

van b naar A1
grondwater

infiltratie naar het grondwater.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

12.7.19Plangebied Hondzocht (20)
Tabel 12.22: Effectbespreking Water plangebied Hondzocht
inhoud

beschrijving

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is ingesloten door de Edingsesteenweg (N7), de rue Andrain (langs het bedrijventerrein van Sint-Reinhilde (Wallonië), de Hondzochtsesteenweg

toestand

en de A8. Het is grotendeels als weiland in gebruik. Daarnaast bevindt zich ook een landbouwbedrijfszetel en watertoren in het gebied.

algemeen
De oppervlakte van het gebied is ca. 8 ha en het heeft de bestemming agrarisch gebied (code 0900)
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Gepland

De zone krijgt als bestemming zone voor gemengde bedrijvigheid. De zone wordt ontsloten naar de Hondzochtsesteenweg en indien mogelijk naar de bestaande

initiatief

bedrijvenzone van Sint-Reinhilde I (Waals grondgebied).

Referentiesituatie
Oppervlaktewat

In dit plangebied komt geen waterloop voor. Onderaan de helling is wel een gedeelte als natuurlijk overstromingsgebied (NOG) aangeduid.

erkwantiteit

Op de watertoetskaart komt de mogelijk overstromingsgevoelige zone overeen met het NOG.

Effectvoorspelling en beoordeling
oppervlaktewate

van a naar A1

rkwantiteit
overstromingen

Het gebied zal deels verharden waardoor er meer snelle

Het effect is weinig

afstroming mogelijk is. Ook de buffering zal verminderen

significant negatief.

van b naar A1

hierdoor.

van a naarA1

Door de bijkomende verharding, zullen er minder buffer-

Het effect is weinig

van b naar A1

en infiltratiemogelijkheden zijn. Momenteel is slechts

significant negatief

-1

Voorzien van collectieve
buffering.

-1

een kleine zone van het plangebied aangeduid als
potentieel overstromingsgebied.
oppervlaktewate

van a naar A1

rkwaliteit

Het gebied is momenteel aangeduid als agrarisch

Het effect is neutraal.

0

Het effect is neutraal

0

gebied. Dit betekent dat er bemesting aanwezig is die
van b naar A1

voor een vermindering van de waterkwaliteit zorgt. Bij
gemengde bedrijvigheid wordt het afvalwater afgevoerd
via de riolering naar een RWZI of beschikt men over een
eigen waterzuivering.

grondwater

van a naar A1

Door de bijkomende verharding zullen de

van b naar A1

infiltratiemogelijkheden naar het grondwater dalen. Het
effect is verwaarloosbaar.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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12.8

Cumulatieve effecten

12.8.1

Verhoogde afstroming
Voor de discipline Water kunnen cumulatieve effecten optreden wanneer verschillende
plan- of deelgebieden zich binnen eenzelfde afstroomgebied bevinden. Dit is het geval
voor de westelijke deelgebieden van plangebied ‘economische pool A8’ en alle drie de
deelgebieden van plangebied ‘Groebegracht’ (afstroomgebied Groebegracht).
Rechtstreeks of via kleinere waterlopen (Groebegracht, Stasbeek, Kleine Zenne) liggen
alle plangebieden ook in het afstroomgebied van de Zenne.
Zowel langs de Groebegracht als langs de Zenne komen verschillende zones voor die
ingekleurd zijn als effectief overstromingsgevoelig op de watertoetskaart. Voor
Groebegracht betreft het wel zones die buiten de plangebieden liggen. Recente
overstromingsgebieden komen enkel voor langs de Groebegracht (eveneens buiten de
plangebieden).
In de deelgebieden Nieuwe op- en afrit A8 – N7, zoekzone tracé N7a om Dassenveld en
Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 zal de verharding toenemen omwille van de
aanleg van nieuwe infrastructuur. De verhoogde afstroming kan hier grotendeels
gebufferd worden in langsgrachten. In het deelgebied Strip Demesmaekerstraat wordt
reserve woongebied omgevormd tot woongebied. Gezien de lagere woondichtheden,
wordt hier minder verharding verwacht. Voor het plangebied Omgeving SK Halle is er
een belangrijk verschil tussen de twee alternatieven. Bij omvorming tot agrarisch gebied
is het effect positief. Wanneer het gebied echter op lange termijn omgevormd wordt tot
woongebied, is er wel een verhoogde afstroming. Deze kan echter gebufferd worden in
de groene tussenruimtes. Bovendien betekent de herbestemming van het deelgebied
Zuidelijk deel Groebegracht van reservewoongebied naar open ruimte gebied dat in de
vallei zelf gevrijwaard wordt. Het feit dat de bestemming van reserve woongebied
geschrapt wordt, zorgt er immers voor dat in de toekomst maar weinig bijkomende
verharding te verwachten valt.
Wanneer voor Omgeving SK Halle gekozen wordt voor alternatief 1 is het effect
significant positief. Wanneer gekozen wordt voor alternatief 2 is het effect nog steeds
positief, maar slechts beperkt. Gezien het reserve woongebied in plangebied Zuidelijk
deel Groebegracht wordt omgezet naar open ruimte, en dit deel gelegen is in het meest
kritische deel van de vallei is er immers globaal gezien meer ruimte voor buffering. Een
toekomstige omvorming van plangebied Omgeving SK Halle tot residentieel woongebied
zorgt echter voor meer verharding in de vallei, wat het positieve effect hiervan
vermindert.
Zoals hoger al aangegeven, liggen alle plangebieden direct of indirect in het
afstroomgebied van de Zenne. Gezien in verschillende plangebieden de verharding
toeneemt, kan dit leiden tot een verhoogde afstroming naar de Zenne. Voor een aantal
plangebieden neemt de verharding wel af of wordt open ruimte meer bestendigd, maar
dit is niet voldoende om de negatieve effecten te ondervangen. Het effect van alle
plangebieden samen zou dan ook zeer significant negatief zijn (-3). Bij de
effectbespreking van de verschillende plangebieden zijn voor de gebieden waar veel
verharding bij komt echter al milderende maatregelen voorgesteld. Indien deze
opgenomen worden, kan verondersteld worden dat de afstroming voldoende gebufferd
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wordt en dat de mogelijkheden voor infiltratie in voldoende mate behouden blijven. Het
effect van alle plangebieden, met milderende maatregelen is dan ook neutraal.
12.8.2

Overstromingen
Indien alle hemelwater dat op verharding valt ongebufferd naar de rivieren afstroomt,
zou dit aanleiding kunnen geven tot bijkomende overstromingen. In welke mate dit het
geval is, en op welke locaties, kan zonder model niet bepaald worden. Tevens zijn
hiervoor concrete gegevens nodig over de verharde oppervlakte. Het gebied Lembeek
Noord is bovendien in effectief overstromingsgevoelig gebied gelegen. Zonder
milderende maatregelen, wordt het effect dan ook als zeer significant negatief
beoordeeld.
Wanneer de milderende maatregelen opgenomen worden, zal het afstromende water
gebufferd worden. Bovendien is voor het plangebied Lembeek Noord voorzien dat de
zones rond de Zenne en Kleine Zenne als buffer voor overstromingen zouden kunnen
fungeren. Met milderende maatregelen wordt het effect dan ook neutraal beoordeeld.

12.8.3

Waterkwaliteit
Mogelijke negatieve effecten op waterkwaliteit binnen eenzelfde stroomgebied, kunnen
cumulatief leiden tot een meer negatief effect. Voor de verschillende plangebieden
worden weinig significant negatieve effecten verwacht. Dit voornamelijk ten gevolge van
afstroming van vervuild water van wegen en van afvalwater van woningen en/of
industrie op locaties waar aansluiting op gescheiden riolering of eigen zuivering niet
zeker is. Indien deze vervuiling samen komt in de Zenne, zou dit kunnen leiden tot een
significante verslechtering van de waterkwaliteit. Er zijn echter ook plangebieden waar
minder afvalwater verwacht wordt (reserve woongebieden die open ruimte gebied
worden, KMO-zones die niet ingevuld worden,…). Alles samen wordt het effect daarom
als weinig significant negatief beoordeeld. Bovendien zijn er in de verschillende
plangebieden al milderende maatregelen voorzien om de negatieve effecten te
ondervangen. Met milderende maatregelen wordt het effect dan ook neutraal.
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12.9

Ontwikkelingsscenario’s
In tabel 12.23 wordt afgetoetst of het plan een belemmering vormt voor de
ontwikkelingsscenario’s op het vlak van Water.
Tabel 12.23: Aftoetsing ontwikkelingsscenario’s discipline Water
visie-element

Aftoetsing voor Water

afbakeningslijn

Het plan kadert in de afbakeningslijn en vormt hier dan ook geen
belemmering voor.

verbeteren recreatief medegebruik, waterberging en

De ontwikkeling van plangebied Lembeek Noord (beide

ecologische verbindingsfunctie Zennevallei

alternatieven) kan een belemmering vormen hiervoor. De
voorgestelde milderende maatregelen sluiten echter aan bij dit
visie-element.

verbeteren landschappelijke kwaliteit, recreatief

Het plan kan aanleiding geven tot een toename van de

medegebruik, waterberging en ecologische functie

verharding in het afstroomgebied vande Groebegracht. In het

omgeving Groebegracht

plangebied Zuidelijke deel Groebegracht zorgt het plan echter
voor bijkomende waterberging langs de Groebegracht. Het plan
vormt dan ook geen belemmering voor dit ontwikkelingsscenario.

voet- en fietsersbrug station – binnenstad

Het plan vormt voor Water geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.

fietsverbinding station – Dassenveld

Het plan vormt voor Water geen belemmering voor dit

(nog geen tracé vastgelegd)

ontwikkelingsscenario.

verbeterde noordeljike ontsluiting

Het plan vormt voor Water geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.

strategisch project oostelijke ontsluiting

Het plan vormt voor Water geen belemmering voor dit

(wijzigingen (rol) bestaande wegen in het netwerk nog

ontwikkelingsscenario.

niet vastgelegd)
opwaardering A8 tot hoofdweg
-

aanpassing knoop R0 – A8

-

intunneling segment Sint-Rochus

-

nieuwe verbinding N6 – Hondzocht

Het plan vormt voor Water geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.

woonontwikkelingen ten oosten van SK Halle

Het plan vormt voor Water geen belemmering voor dit

(ingesloten deel woonreservegebied)

ontwikkelingsscenario.

woonontwikkelingen tussen bebouwing en

Het plan vormt voor Water geen belemmering voor dit

sportterreinen Stroppen

ontwikkelingsscenario.

(ingesloten deel woonreservegebied)
woonontwikkeling Windmoleken

Het plan vormt voor Water geen belemmering voor dit

(rest woonuitbreidingsgebied)

ontwikkelingsscenario.

woonontwikkelingen Cité Lembeek

Het plan vormt voor Water geen belemmering voor dit

(ingesloten deel woonreservegebied)

ontwikkelingsscenario.

uitbreiding Wilgenveld

Het plan vormt voor Water geen belemmering voor dit

boulevardvorming Demaeghtlaan

Het plan vormt voor Water geen belemmering voor dit

ontwikkelingsscenario.
ontwikkelingsscenario.
stadsontwikkelingsproject Possozplein – Slingerweg

Het plan vormt voor Water geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.
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visie-element

Aftoetsing voor Water

uitbreiding ziekenhuis

De uitbreiding van het ziekenhuis zorgt voor bijkomende
verharding in de vallei van de Groebegracht. Ook in enkele
plangebieden wordt bijkomende verharding voorzien. In het
deelplangebied Zuidelijk deel Groebegracht is echter bijkomende
ruimte voor waterberging voorzien. Mits milderende maatregelen
en vormt het plan voor Water geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.

brug over het kanaal

Het plan vormt voor Water geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.
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13

DISCIPLINE GELUID EN TRILLINGEN
Bijlage 13.1: mogelijke geluidsbronnen
Bijlage 13.2: Overzicht geluidsniveaus ter hoogte van geselecteerde wegen

13.1

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied voor de discipline Geluid wordt bepaald door de maximale perimeter
waarbinnen verstoring door geluid, afkomstig van de instelling of het aangetrokken
verkeer, merkbaar is. Specifieke aandacht gaat naar de omgeving van het plangebied.
Daarnaast wordt het geluid van het verkeer eveneens meegenomen. Het studiegebied
omvat daarom naast het plangebied eveneens de wegen waar extra verkeer verwacht
wordt.

13.2

Beschrijving van de referentiesituatie

13.2.1

Bestaande toestand plangebieden
Per plangebied zal kort beschreven worden welke de voornaamste bronnen van geluid
zijn en waar eventuele bufferzones gelegen zijn. Dat gebeurt aan de hand van een
terreinbezoek.

13.2.2

Bestaande toestand N203
In opdracht van de Vlaamse overheid zijn er ter hoogte van de N203A, die de
verbindingsweg vormt tussen de E19 en en de E429, geluidsmetingen uitgevoerd. Deze
metingen zijn uitgevoerd in 2010: het betreft twee verschillende onderzoeken waarbij
een onderscheid is gemaakt naar de ligging ten opzichte van de N203A. Aan de hand
van deze metingen kan dan ook een beeld gevormd worden van wat het geluidsklimaat
van de plangebieden is ter hoogte van de N203A.
In onderstaande illustratie wordt een overzicht gegeven van de ligging van de
meetpunten.
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Illustratie 13.1: Ligging meetpunten geluidsmetingen N203

Het betreft de zuidelijke meetpunten 3 -12 en 24 - 27 die voor de EssenbeekKeerstraat, Essenbeek Borreweg, kleinhandel N6 en uitbreiding Hellebroek relevante
informatie kunnen opleveren.
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de geluidsmetingen ter hoogte van de
meetpunten weergegeven. De duur van deze metingen heeft ca15 minuten geduurd en
zijn steeds uitgevoerd tussen 10 en 13 uur.
Tabel 13.1: Resultaten metingen
Meetpunten ten zuiden van de N203A

Meetpunten ten noorden van de N203A

Metingen

LA95

Laeq

Metingen

LA95

Laeq

1b

64,4

71,2

1b

61,3

75,4

2b

59,9

62,8

2b

58,9

72,4

3b

54,7

60,5

3b

52,2

67,8

4b

50,9

56,3

4b

59,5

76,4

4b bis

51,1

57,4

5b

57,5

70,1

5b

59,2

65,9

6b

52,0

63,9

6b

56,5

63,7

7c

50,1

57,6

7b

64,1

76,5

8b

66,1

74,4

8b

57,8

72,4

9b

61,3

70,9

9b

55,9

71,2

10b

59,9

70,4

10b

63,3

78,5

11a

54,6

65,4

11b

58,5

72,5

12b

55,6

67,4

12b

61,4

73,1

13b

59,0

73,0

13b

47,1

55,4

14a

54,9

65,0

14b

46,0

54,0

15a

50,1

59,8

15b

52,4

65,4

16b

60,9

75,1
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Meetpunten ten zuiden van de N203A

Meetpunten ten noorden van de N203A

16b

54,2

76,0

17b

53,0

72,8

17b

52,8

71,9

18b

57,4

73,9

18b

50,9

66,4

19a

52,0

63,4

19b

53,3

70,9

20a

46,4

58,8

20b

56,6

70,1

21a

44,8

54,2

21a

56,6

77,1

22b

56,8

72,1

22b

56,0

72,2

23b

56,4

71,1

23c

62,8

76,8

24b

57,1

75,0

24b

65,0

71,6

25a

49,0

60,0

25b

60,6

65,3

26b

55,3

73,3

26b

59,7

64,7

27b

58,5

63,2

Legende: a = 1,2 m; b = 5 m; c = 8 m

Het constante A-gewogen geluidsdrukniveau (LA,eq) en de LA95
De LA,eq waarden geven het geluidsdrukniveau weer dat gedurende het tijdsinterval T dezelfde
geluidsenergie zou veroorzaken als het werkelijk gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau gedurende
hetzelfde tijdsinterval T. In deze geluidmaat zijn de over een periode variërende geluidniveaus
gemiddeld tot één geluidsniveau zoals het een continu geluid zou geweest zijn. De LA95 geeft het
geluidsniveau weer dat gedurende 95% van de tijd aanwezig was of overschreden werd. Deze
parameter geeft een duidelijk beeld van de achtergrondwaarden op de verschillende locaties in het
gebied.
De A-weging houdt rekening met de gevoeligheid van het menselijke oor voor de toonhoogte van het
geluid. De eenheid wordt gegeven in dB(A).
Lden
De Europese richtlijn omgevingslawaai schrijft voor gebruik te maken van Lden Deze parameter geeft
een gewogen logaritmisch gemiddelde van dag (7-19u), avond (19-23u) en nachtperiode( 23-7u). De
geplande ingrepen hebben hoofdzakelijk een impact op de dagperiode.. Het gebruik van de Ldenparameter zou dan ook een vertekend beeld geven van de effecten.. Het aantal verkeersbewegingen
de effectbepaling is gebaseerd op de avondspits (17u-18u) uit het provinciale model. Op deze manier
wordt er een soort Worst case scenario weergegeven waarbij de maximale geluidsniveaus ten gevolge
van het verkeer worden weergegeven. In het provinciale model zijn geen specifiek gegevens
beschikbaar vooor de gehele dagperiode.

Uit de metingen kan geconcludeerd worden dat er ter hoogte van het deelgebied
Essenbeek-Neerstraat een achtergrondniveau (LA95) tussen de 51 en de 56 dB(A)
aanwezig is op een afstand van 60 à 100 m van de N203A. Tussen de deelgebieden
Essenbeek-Neerstraat en Essenbeek-Borreweg is een geluidsniveau tussen de 56 en
63 dB(A) aanwezig (15 à 30 m van N203A). Ten zuiden van het plangebied heerst een
geluidsniveau van 61 dB(A) op een afstand van ca. 30 m van de N203A. Er kan dan ook
aangenomen worden dat het achtergrondgeluid (in de voormiddag) op een afstand die
40 à 100 m is gelegen van de N203A schommelt tussen de 51 en de 63 dB(A).
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13.2.3

Geluidsbelastingskaarten wegverkeer
Er is een studie uitgevoerd waarbij geluidsbelastingskaarten zijn opgemaakt die de
impact van de belangrijke wegen weergeven. Deze studie is uitgevoerd door het
Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid.
Er zijn geluidskaarten (zie illustratie 13.2) opgemaakt voor de N203, N203A en de E429
van zowel Lden als Lnight. Lden (Day-Evening-Night) is het gewogen energetisch
gemiddelde geluidsniveau van de dag-, avond- en nachtwaarden waarbij de avond- en
nachtniveaus verhoogd worden met resp. 5 en 10 dB(A). Lnight is het gemiddelde
geluidsniveau van alle nachtperioden (23u00 tot 7u00) over een jaar. Uit de kaarten kan
opgemaakt worden dat er tot 75 dB als Lden kan verwacht worden rondom deze wegen.

Illustratie 13.2: Geluidskaart parameter Lden
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Illustratie 13.3: Geluidskaart parameter Lnight

13.2.4

Normen
Bedrijventerreinen
De milieukwaliteitsnormen voor geluid zijn gebaseerd op de bestemming van het
gebied. In figuur 4.1 is een overzicht weergegeven van de gewestplanbestemming.
Om de milieueffecten te kunnen bepalen wordt rekening gehouden met een zone van
ongeveer 500 m rond de inrichting. Door de omzetting van de huidige bestemming naar
industriegebied in een alternatief gelden de normen die opgesomd zijn in tabel 12.1.
Tabel 13.2: Overzicht van de geldende milieukwaliteitsnormen dB(A) voor open lucht in de directe
omgeving van de plangebieden
Gebied

Overdag

‘s Avonds

‘s Nachts

45

40

40

Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van
industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

MER Halle
Rapport

335

Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van
ontginningsgebieden, tijdens de ontginning

45

40

35

ontginningsgebieden tijdens de ontginning

55

50

50

Woongebieden

45

40

35

Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie

40

35

30

Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en

Voor de toetsing volgens Vlarem II zijn woningen op minder dan 200 m afstand van
belang. Binnen deze perimeter zijn al de woningen in een gebied gelegen op minder
dan 500 m van een industriegebied. Voor deze woningen gelden dan de normen van 45
dB(A) overdag en 40 dB(A) s’avonds en s’nachts.
13.2.5

Geluidsbelastingskaart spoorwegverkeer
Strategische geluidsbelastingskaart voor spoorverkeer met meer dan 30 000
treinpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is
2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt
blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het
Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij
de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met
de vaststelling dat geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts doorgaans als hinderlijker
wordt ervaren.
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Illustratie 13.4: Geluidskaart spoorverkeer Lden
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Illustratie 13.5: Geluidskaart spoorverkeer Lnight

13.3

Methodologie effectvoorspelling en -beoordeling
De effectvoorspelling zal op twee manieren gebeuren. Met betrekking tot de effecten
van de verkeersgeneratie wordt een kwantitatieve berekening gemaakt van de
geluidseffecten. Voor de andere aspecten wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven.

13.3.1

Geluid door wegverkeer
Het toekomstige geluidsniveau zal worden bepaald op basis van het wegverkeer in het
plangebied zelf en de toegangswegen naar het plangebied. Hierbij zal worden gebruik
gemaakt van een geluidsmodellering met het softwarepakket Winhavik. Het model wordt
opgebouwd aan de hand van de bodemgesteldheid (zacht en geluidsabsorberend of
hard en geluidsreflecterend), de hoogte (van zowel wegen als tussenliggend terrein) en
de aanwezige hindernissen (gebouw, bossen, enz.). De wegen worden als lijnbron in
het model ingevoegd op basis van verkeersintensiteiten op de verschillende wegen.
Deze intensiteiten worden bepaald bij de discipline Mens, meer bepaald bij mobiliteit. Er
worden geen geluidsmetingen uitgevoerd.
De wijziging in geluidsniveau tussen de referentiesituatie en de toekomstige situatie zal
het effect bepalen. Daarnaast zullen gewijzigde geluidsniveaus worden bepaald voor
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gebieden waar avifauna aanwezig zijn. Deze effecten worden dan besproken bij de
discipline Fauna en Flora.
Uitgangspunt voor de raming van het wegverkeersgeluid zijn periodes met hoge
verkeersintensiteiten. In de uren hiertussen die ook tot de dagperiode behoren, is het
veelal rustiger. Aangezien de spitsuren maatgevend zullen zijn voor de eventuele hinder
wordt enkel met deze periodes gerekend. Vermits volgens de mobiliteitstudie de
ochtendspits (8 – 9u) niet in de nachtperiode is gelegen wordt hier ook geen strengere
beoordeling voor voorzien. De overdracht wordt bepaald met de Nederlandse SRMII
methodiek voor wegverkeersgeluid.
13.3.2

Andere geluidseffecten
De effectvoorspelling zal gebeuren aan de hand van een kwalitatieve inschatting van de
geluidstoename of -afname ten gevolge van de bestemmingswijzigingen. Deze zal
gebaseerd zijn op de verwachte wijzigingen op het vlak van verkeer en op het vlak van
de inplanting van bedrijven.
De effecten worden ingeschat op basis van beschikbare gegevens. Zo zal er ondermeer
gewerkt worden met kengetallen van verschillende sectoren van bedrijvigheid die
toegelaten zijn volgens de stedenbouwkundige voorschriften. Er worden geen metingen
uitgevoerd. Er zal gebruik gemaakt worden van een eenvoudige berekening om de
impact te bepalen.

13.3.3

Omgevingslawaai
Het geluid vanuit de omgeving op het plangebied ( o.a. impact van het geluid van de
omliggende wegen of spoorweg) wordt beoordeeld.
Omdat sommige deelgebieden zullen ontwikkeld worden als woongebied is het ook
belangrijk om na te gaan wat de geluidsimpact zal zijn van de omgeving op het
plangebied. Zo zal conform het toetsingskader uit de studie ‘onderzoek naar
maatregelen omgevingslawaai ‘ of de verwezenlijking van het plan in geluid belaste
zones mogelijk is en of al dan niet wenselijk is. Dit toetsingskader is voorgesteld in een
discussienota “Maatregelen weg- en spoorwegverkeerslawaai – RO en stedenbouw”
door LNE dienst Hinder.
Volgens het beoordelingskader wordt voor de zones met verschillende geluidsbelasting,
het volgende vooropgesteld:
Tabel 13.3: Toetsingskader nieuwe woonontwikkelingen
Lden

Lden niveau

niveauweg

spoor

afweging wenselijkheid

welk gevolg aan geven -

1

< 55 dB

<62 dB

OK

2

55-60 dB

62-67 dB

lager dan referentiewaardes voor

herbestemming tot

nieuwe infrastructuur; dus

woongebied OK;

noodzaak milderende
maatregelen
geen beperkingen aan
herbestemming

herbestemming niet a priori
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uitgesloten, maar:

mogelijkheden nagaan om
effect te milderen, dit doen als

milderende maatregelen (buffering)

het kan;

wenselijk, zij het niet noodzakelijk;
bij bouwaanvraag in dit gebied

3

60-65 dB

67-72 dB

voldoende isolatie voorzien is

minstens suggereren om

wenselijk, zij het niet noodzakelijk;

voldoende isolatie te voorzien

boven de referentiewaardes voor

herbestemming tot

nieuwe infrastructuur, dus

woongebied niet ideaal; als er

herbestemming in principe te

andere locaties beschikbaar

vermijden, behalve wanneer

zijn verdienen deze wellicht de
voorkeur;

- kan worden gegarandeerd dat
voldoende isolatie voorzien wordt

als toch wordt herbestemd

in de toekomstige woningen in dit

moet initiatiefnemer:

gebied

ofwel

of
- vóór het gebied bebouwd wordt,

- bij elke individuele

met buffers of schermen de

bouwaanvraag in dit gebied

geluidsbelasting in het gebied tot

voldoende isolatie opleggen

categorie 1 of 2 wordt

- milderende maatregelen

teruggebracht

voorzien om tot cat. 1 of 2 te
komen; over het algemeen zijn
dergelijke milderende
maatregelen haalbaar, indien
er tenminste ruimte is voor
schermen of buffers (eerste
analyse haalbaarheid maken
in plan- MER, detailleren in
inrichtingsstudie bij
verkaveling - zie case);

4

65-70 dB

72-77 dB

meer dan 5 dB boven de

niet wenselijk om dit gebied te

referentiewaardes voor nieuwe

herbestemmen tot

infrastructuur, dus herbestemming

woongebied;

in principe te vermijden, behalve

als toch wordt herbestemd

wanneer

moet initiatiefnemer

- vóór het gebied bebouwd wordt,

- milderende maatregelen

met buffers of schermen de

voorzien om tot cat. 1,

geluidsbelasting tot categorie 1 of 2

2 (of 3 – in dat geval nog

(of 3 – in dat geval nog bijkomend

bijkomend isolatie

isolatie opleggen) wordt

opleggen) te komen; het is

teruggebracht

mogelijk dat
dergelijke milderende
maatregelen haalbaar zijn,
maar dat valt niet in zijn
algemeenheid te zeggen

5

> 70 dB

> 77 dB

meer dan 10 dB boven de

niet wenselijk om dit gebied te

referentiewaardes voor nieuwe

herbestemmen tot
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infrastructuur, dus herbestemming

woongebied;

in principe te vermijden, behalve
wanneer

als toch wordt herbestemd
moet initiatiefnemer

- voor het gebied bebouwd wordt,
met buffers of schermen de

- milderende maatregelen

geluidsbelasting tot categorie 1 of 2

voorzien om tot cat. 1,

(of 3 – in dat geval nog bijkomend

2 (of 3 – in dat geval nog

isolatie opleggen) wordt

bijkomend isolatie opleggen)

teruggebracht

te komen; dergelijke
milderende maatregelen zijn
echter doorgaans niet aan een
realistische kostprijs te
realiseren

Op basis van bovenstaande kader zal, waar relevant, nagegaan worden of milderende
maatregelen noodzakelijk zijn.

13.4

Effectuitdrukking

13.4.1

Geluid door verkeer
Het effect wordt uitgedrukt in de wijziging van geluidscontouren. De oppervlakte binnen
contouren volgens de richtwaarden worden in tabelvorm weergegeven.
Daarnaast wordt voor een aantal specifieke punten het geluidsniveau bepaald op een
hoogte van 1,5 en 4,5 m. De verandering van geluidsniveau voor deze representatieve
punten wordt weergegeven als effectuitdrukking.

13.4.2

Andere geluidseffecten
De effecten worden als volgt uitgedrukt:
 geluidshinder naar omwonenden bij uitbreiding bedrijventerreinen
bestemmingen waar mogelijk luidruchtige activiteiten worden toegelaten

of

De verstoring van fauna door een eventuele toename van het geluidsniveau zal
besproken worden in de discipline Fauna en flora.

13.5

Beoordelingskader
De gebruikte criteria voor de evaluatie van de effecten zijn enerzijds de geldende
wetgeving en anderzijds de gevolgen voor mens en fauna. Voor deze laatste twee
worden de berekende geluidsniveaus overgedragen naar respectievelijk de disciplines
Mens en Fauna en Flora.
Voor geluid afkomstig van wegverkeer bestaat er geen specifieke wetgeving. Er zijn in
1991 en in 1997-1998 wel ontwerpteksten gemaakt waarin richtwaarden voor geluid
afkomstig van wegen zijn opgenomen. Deze waarden geven het niveau aan waarbij een
voldoeninggevend akoestisch leefmilieu wordt geboden.
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De beoordeling wordt bepaald op basis van enerzijds de verandering (luider of stiller) en
de toepasselijke richtwaarde. Het punt waarop deze evaluatie wordt uitgevoerd wordt
gekozen, zoals volgens de Vlarem II wetgeving, op 200 m of nabij de dichtst bijzijnde
woning indien die op minder dan 200 m van de geluidsbron ligt. Een verhoging of
verlaging van geluidsniveau met een verschil kleiner dan 1 dB wordt als neutraal
beschouwd.
De geluidsimpact is beoordeeld met het meest recente significatiekader voor
‘bestaande’ en ‘nieuwe’ inrichtingen (significantiekader uit het richtlijnenboek discipline
Geluid en trillingen van februari 2011):
Tabel 13.4: Significantiekader voor de discipline Geluid
Eindscore na correctie

Invloed op omgeving

Voldoet aan het VLAREM ?
Nieuw of verandering

Bestaand

Lna-Lvoor*

Tussenscore

ΔLAX,T

(effectscore)

Lsp≤GW

Lsp>GW

Lsp≤RW

RW<Lsp≤RW+10

Lsp>RW+10

ΔLAX,T>+6

-3

-1

-3

-1

-2

-3

+3<ΔLAX,T≤+6

-2

-1

-3

-1

-2

-3

+1<ΔLAX,T≤+3

-1

-1

-3

-1

-1

-3

-1≤ΔLAX,T≤+1

0

0

-1 / -2**

0

-1

-3

+1

-

-3≤ΔLAX,T<-1

+1

+1

-

+1

-6≤ΔLAX,T<-3

+2

+2

-

+2

+2

-

-

+3

+3

-

ΔLAX,T<-6
•

+3
ΔLAX,T:

+3

verschil in omgevingsgeluid in dB(A) vooraleer en nadat een project zal zijn uitgevoerd met X en T te
bepalen en te verantwoorden door de deskundige

•

•
met
T=

duur in seconden

•

met X =



“N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in VLAREM II wordt N = 95 gebruikt ter
toetsing aan de milieukwaliteitsnorm

ofwel



“eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T) van het omgevingsgeluid

•

GW:

•

grenswaarde

•

RW:

richtwaarde

•

Lsp:

specifiek geluid*

•

*

bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was

•

**

de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het
betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie)

Voor niet Vlarem-punten is enkel de tussenscore gebruikt en geen eindscore.
Tabel 13.5 : Tussenscore
Beoordeling

Waardering

Verandering geluidsniveau

+3

Significant positief effect

Geluidsniveau verlaging (>6dB)

+2

Relevant positief effect

Geluidsniveau verlaging (> 3dB)
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Beoordeling

Waardering

Verandering geluidsniveau

+1

Weinig/matig/ beperkt positief effect

Geluidsniveau verlaging (> 1dB)

0

geen of verwaarloosbaar effect

Geen wijziging (minder dan 1 dB verschil)

-1

Weinig/matig/ beperkt negatief effect

Geluidsniveau verhoging (> 1dB)

-2

Relevant negatief effect

Geluidsniveau verhoging (> 3dB)

-3

Significant negatief effect

Geluidsniveau verhoging (> 6dB)

De koppeling tussen de uiteindelijke negatieve scores en milderende maatregelen is
weergegeven in Tabel 13.6.
Tabel 13.6: Koppeling tussen score en milderende maatregelen
Score

Milderende maatregelen
Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de

Score -1

onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan stellen dan dient

Beperkte bijdrage

de deskundige over te gaan tot het voorstellen van milderende maatregelen. Bij het ontbreken
ervan dient dit gemotiveerd te worden.

Score -2

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, eventueel te

relevante bijdrage

koppelen aan de lange of langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.

Score -3

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te koppelen aan de

significante bijdrage

korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, positief, zeer positief en uitgesproken
positief.
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13.6

Effectbepaling voor activiteiten in de plangebieden
De exacte invulling van de plangebieden is nog niet overal gekend. Het is bijgevolg niet
mogelijk de invloed van deze uitbreiding kwantitatief in kaart te brengen. De invloed van
de herbestemmingen wordt dan ook grotendeels kwalitatief behandeld.
In onderstaande paragrafen zal er nagegaan worden wat de impact van de
verschillende invullingen op de plangebieden zou kunnen betekenen op het
geluidsklimaat.

13.6.1

Biezeput (1)
Tabel 13.7: Effectbespreking Geluid plangebied Biezeput
inhoud

beschrijving

waardering

beoorde

Bestaande

Dit plangebied is een ingesloten open ruimte tussen de spoorweg Halle-Brussel en de bewoning van respectievelijk de Alsembe

toestand

Beerselsestraat en Biezeput. Een deel van het gebied is ingenomen door voetbalterreinen. De overige zijn voor een deel als tui

algemeen

bevindt zich ook een hoogspanningspost en hoogspanningsleiding.

De oppervlakte van het gebied is ca 4,5 ha. Het gebied is grotendeels bestemd als recreatiezone (code 0400), tegen de spoorw
(code 0701).
Gepland

De ontwikkeling van dit plangebied heeft tot doel een residentiële ontwikkeling mogelijk te maken die aantrekkelijk is voor pende

initiatief

spoorlijn noodzaakt een buffer. De huidige geluidsniveaus ten gevolge van het spoorverkeer varieren van 55 tot 75 Db (LDen).

tussen 65 en 70 dB(A) zijn woonfuncties te vermijden, behalve indien de geluidsbelasting door buffers of schermen kan worden
lager of tot 65 dB(A) maar dan met de verplichting tot bijkomende akoestische isolatie voor deze woonfuncties.
De zone krijgt als bestemming woonzone (code 0100) met een buffer (code 0600) ten opzichte van de spoorweg.

Er wordt ondersteld dat het gebied een residentieel stedelijke ontwikkeling zal kennen. Met een oppervlakte van 4,5 hectare gee
112 woningen. Het gebied wordt ontsloten naar d’Exaerdestraat en Pallieterweidestraat.
Effectvoorspelling en beoordeling
geluidsklimaat

van a naar

In de huidige situatie is er een bestemming

Het effect is neutraal ten

A1: residentiële

recreatiezone van toepassing waardoor er ten opzichte

opzichte van de huidige

woonomgeving

van de planologische wijziging weinig effecten te

bestemming

0

verwachten zijn. Het effect kan zelfs als licht positief
beschouwd worden vermits recreatiezones aanleiding
kunnen geven tot geluidsoverlast bij omwonenden wat
in tegenstelling tot een residentiële woning in veel
mindere mate voorkomt
van b naar A1

De zone is momenteel niet in gebruik als recreatiezone

Het effect is weinig

(huidige bestemming) maar bestaat uit akkers en een

significant negatief ten

grasland met bomenrijen. Ten opzichte van de

opzichte van de bestaande

bestaande situatie kunnen er dan ook door de

toestand

herbestemming naar residentiële woonzone beperkte
negatieve effecten verwacht worden
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-1

inhoud

beschrijving

waardering

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.2

Stroppen (2)
Tabel 13.8: Effectbespreking Geluid plangebied Stroppen
inhoud

beschrijving

waardering

Bestaande

Dit plangebied betreft een akkergebied rondom het gehucht Stroppen (Albert Jambonlaan). De oppervlakte van het geb

toestand

deelgebied is in het noorden en westen de grens van het woonreservegebied. In het zuidoosten is de grens de afbaken

algemeen

vertrekkend van het woonweefsel het voetbalterrein insluit.
Het gebied is momenteel ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).

Gepland

Om het functioneren van deze open ruimte als landbouwgebied toekomstgericht te vrijwaren wordt voorgesteld het bes

initiatief

planmatig te bevestigen. Om de kwaliteiten als open ruimte ten noorden van het stedelijk gebied maximaal te vrijwaren
bouwvrij agrarisch gebied.

Alternatieven
Effectvoorspelling en beoordeling
geluidsklimaat

van a naar

De planologische wijziging zorgt voor een licht positief

Het effect is weinig

A1: open ruimte

effect. Door de herbestemming naar landbouw worden

significant positief ten

echter toekomstige urbanisatie met bijhorende

opzichte van de huidige

geluidsbelastingen vermeden.

bestemming

Het plan houdt voor de discipline Geluid geen wijziging

Het effect is neutraal ten

in ten opzichte van de bestaande situatie.

opzichte van de bestaande

van b naar A1

toestand
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.3

Groebegracht: deelplangebied Demesmaekerstraat (4)
Tabel 13.9: Effectbespreking Geluid plangebied Groebegracht: deelplangebied Demesmaekerstraat
inhoud

beschrijving

waardering

Bestaande

Dit deelgebied is deel van het akkerland tussen de Demesmaekerstraat en het terrein van SK Halle. Het betreft een sm

toestand

achter de bestaande bebouwing ligt, zodat de afbakening gelijk komt met de achtergrens van de woningen die tegen d

algemeen
De zone heeft een oppervlakte van ca. 1 ha en is bestemd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).
Bestaande

De huidige geluidsniveaus ten gevolge van het wegverkeer zijn over het plangebied moeilijk in te schatten. Op b

toestand –

opgemaakt worden dat ten noorden van dit deelgebied, ten gevolge van de Ninoofsesteenweg, waarden kunnen voor

geluid op nieuw

een geluidsbelasting van 55 tot 60 dB(A) is een woonfunctie mogelijk, maar zijn akoestische maatregelen in d

te ontwikkelen

woonfuncties wenselijk (zij het niet noodzakelijk). Onder de 55dB(A) zijn er geen beperkingen aan de herbestemming t

woongebied

De woningen zullen meer ten zuiden van de Ninoofsesteenweg gelegen zijn waardoor de geluidsniveaus lager dan 55
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inhoud

beschrijving

waardering

beoorde

Gepland

Het deelgebied Strip Demesmaekerstraat krijgt de bestemming van woonzone met een residentiële woonontwikkeling van 25 w

initiatief

woongelegenheden. Ze worden ontsloten via de verkavelingswegen (Kareelveld, Hippelenberg) naar V. Demesmaekerstraat

Effectvoorspelling en beoordeling
Geluidsklimaat

van a naar

Door de herbestemming naar woongebied zal een extra

Het effect is neutraal ten

A1

geluidsbelasting

opzichte van de huidige

naar

de

omgeving

ontstaan

bij

uitwerking van het plan. Het gebied was echter bestemd

0

bestemming

om ooit omgevormd te worden naar woongebied
waardoor

aangenomen

kan

worden

dat

het

planologische effect als neutraal kan beschouwd
worden.
van b naar A1

Door de herbestemming

kunnen dan ook beperkte

Het effect is weinig

effecten ten opzichte van huidige situatie (akker)

significant negatief ten

verwacht worden.

opzichte van de bestaande

-1

toestand
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.4

Groebegracht: deelplangebied Omgeving SK Halle (3)
Tabel 13.10: Effectbespreking Geluid plangebied Groebegracht: deelplangebied Omgeving SK Halle
inhoud

beschrijving

waardering

beoorde

Bestaande

Dit deelgebied bestaat grotendeels uit akkerland, met aan de oostelijke rand een voetbalterrein en een weiland met bomen in

toestand

zijden grotendeels ingesloten door de bewoning langs de Ninoofsesteenweg, de bewoning rond de Victor Demesmaekerstraat

algemeen

en het ziekenhuis. Het gebied ligt aanzienlijk hoger dan de vallei van de Groebegracht en in het zuiden (Elbeekstraat) is er nog

omgeving visueel in verbinding staat met de open ruimtevinger van de Groebegracht. De oppervlakte van het gebied is ca 22 ha

Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180). Op en rondom het terrein
recreatiezone (code 0400).
Bestaande

De huidige geluidsniveaus ten gevolge van het wegverkeer zijn over heel het plangebied moeilijk in te schatten. Op basis van

toestand –

opgemaakt worden dat in het noorden van dit deelgebied, ten gevolge van de Ninoofsesteenweg, waarden kunnen voorkomen

geluid op nieuw

geluidsbelasting van 60 tot 65 dB(A) is een woonfunctie niet ideaal maar kunnen door akoestische maatregelen herbestemm

te ontwikkelen

Onder de 55 dB(A) zijn er geen beperkingen aan de herbestemming tot woongebied. Bij de ontwikkeling van dit gebied

woongebied

gehouden te worden. Alternatief 2 betreft een bestendiging van de huidige bestemming als woonresevegebied. Bij effectieve
voldoende ruimte om het geluid van het wegverkeer te bufferen.

Gepland

Voor het deelgebied Omgeving SK Halle zijn twee alternatieven voorop gesteld. Beide alternatieven zullen binnen de referentie

initiatief

inhouden aangezien beide geen woonontwikkelingen voorzien. Het verschil in ontwikkeling situeert zich (mogelijks) op langere t

woonontwikkeling op lange termijn uitgesloten; het deelgebied wordt bestemd tot bouwvrij agrarisch gebied. In alternatief 2 blijft
op langere termijn kan worden ontwikkeld. Voor het milieu-onderzoek wordt uitgegaan van een bestemming als woonzone met
van 25 woningen/ha of te wel ca. 600 bijkomende woongelegenheden. Het gebied wordt ontsloten naar Ninoofsesteenweg.
Alternatieven

A1: bouwvrij agrarisch gebied; A2: woonzone met residentiële ontwikkeling

Effectvoorspelling en beoordeling
Geluidsklimaat

van a naar

In alternatief 1 wordt woonontwikkeling op lange termijn

Het effect is weinig

A1

uitgesloten; het deelgebied wordt bestemd tot bouwvrij

significant positief ten

agrarisch gebied. Het verwachte geluidsniveau is dan

opzichte van de huidige

ook lager als voor de huidige bestemming.

bestemming

Ten opzichte van de huidige toestand kan een 1 kan

Het effect is neutraal ten

een neutraal effect verwacht worden. De nieuwe

opzichte van de bestaande

Van b naar A1
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+1

0

inhoud

beschrijving

waardering

bestemming is immer gelijk aan het huidige gebruik.

toestand

van a naar

Voor Alternatief 2 kan een neutraal effect (zelfde

Het effect is neutraal ten ten

A2

bestemming) verwacht worden.

opzichte van de huidige

Van b naar A2

Ten opzichte van de huidige toestand kan een beperkte

Het effect is weinig

extra geluidsbelasting naar de omgeving verwacht

significant negatief opzichte

worden wat resulteert in een niet significant negatief

van de bestaande toestand

bestemming

effect ten opzichte van huidige toestand.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.5

Groebegracht: deelplangebied Zuidelijk deel Groebegracht (5)
Tabel 13.11: Effectbespreking Geluid plangebied Groebegracht: deelplangebied Zuidelijk deel
Groebegracht
inhoud

beschrijving

waardering

Bestaande

Dit deelgebied is de open ruimte in de vallei van de Groebegracht tegen het centrum van Halle aan. Grofweg is ze in

toestand

en het ziekenhuis, in het oosten door de Demaeghtlaan, in het zuiden door de Beertsestraat en het BPA W

algemeen

Demesmaekerstraat. Het gebied is grotendeels als graas/hooiweide in gebruik. Langs de Elbeekweg ligt ook een akke
De oppervlakte van het gebied is ca. 12,5 ha. Deze oppervlakte is groter of kleiner naargelang de ruimte die zal
ziekenhuis.

Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180). Rondom de Groebe
afgebakend (code 0701), de hoeve St-Maria is gelegen in zone voor openbaar nut (code 0200).
Gepland

Deelgebied Zuidelijk deel Groebegracht krijgt een bestemming als gemengd open ruimtegebied behoudens de zone la

initiatief

natuurgebied bestemd blijven.

Effectvoorspelling en beoordeling
Geluidsklimaat

van a naar A1

van b naar A1

planologische herbestemming vormt een positief effect

Het effect is positief ten

vermits woongebied gerelateerde geluidsbronnnen

opzichte van de huidige

vermeden worden naar de toekomst

bestemming

Ten opzichte van de huidige situatie, houdt het plan geen

Het effect is neutraal

wijziging in. De natuurgebieden rond de Groebengracht

opzichte van de bestaande

blijven hun invulling immers behouden.

toestand

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.6

Economische pool A8: deelgebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Tabel 13.12: Effectbespreking Geluid plangebied Economische pool A8: deelgebied zoekzone tracé
N7a om Dassenveld
inhoud

beschrijving

waardering

Bestaande

Dit deelgebied betreft de zone tussen het bedrijventerrein Dassenveld en het natuurgebied rond Meerbeek. In het no

toestand

In het zuiden wordt de zone begrensd door de A8. Het gebied is overwegend in gebruik als akker. Er loopt een hoogsp

algemeen
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inhoud

beschrijving

waardering

beoor

De oppervlakte van het gebied is ca. 26,5 ha. De uiteindelijke westelijke grens en oppervlakte zal worden bepaald door het gek
Het gebied heeft de bestemming agrarisch gebied (code 0900).
Gepland

In deelgebied Zoekzone tracé N7a om Dassenveld is de juiste ligging van de omleidingsweg N7a ter hoogte van Dassenveld no

initiatief

Dit moet verder technisch worden onderzocht, onder andere rekening houdend met het reliëf, hellingsgraden naar de knooppun

nodige vrije hoogte aan de ongelijkvloerse kruising met de spoorweg. Als tussen het bestaande bedrijventerrein Dassenveld en

omleidingsweg, voldoende ruimte beschikbaar is, kan deze ingericht worden als uitbreiding van het bedrijventerrein. Het betreft

activiteiten van Colruyt (distributie of ondersteunende gemengde bedrijvigheid). De uitbreiding van bedrijventerrein omvat een b

bedrijvigheid en de weg (ca. 50m breed). In alternatief 1 wordt er van uitgegaan dat de weg aan de westelijke grens van de zoe

rest van de zoekzone wordt gebruikt als uitbreiding van het bedrijventerrein. De uitbreiding wordt via het bestaande bedrijventer

wordt er van uitgegaan dat de weg aan de oostelijke grens van de zoekzone wordt gelegd en wordt geen uitbreiding van het be

resterende deel van de zoekzone ten westen van de weg behoudt de huidige bestemming als agrarisch gebied en valt buiten de
gebied (grens van het stedelijk gebied wordt aangepast).
Alternatieven

A1: weg westelijke grens, rest bedrijventerrein; A2: weg oostelijke grens, rest agrarisch gebied

Effectvoorspelling en beoordeling
Geluidsklimaat

van a naar A1

Door de uitvoering van dit plan zal ten gevolge van de

Het effect is matig significant

verkeersinfrastructuurwerken een verschuiving van de

negatief ten opzichte van de

emissies bewerkstelligd worden. In Alternatief 1 worden

huidige bestemming

-2

eventueel extra emissies ten gevolge van uitbreiding
bedrijventerrein en de daaraan gelinkte
verkeersbewegingen verwacht.
De uitbreiding van het bedrijventerrein is hoofdzakelijk voor
een opslag /distributiecentrum en kantoren. Bij
distributieactiviteiten wordt een belangrijk deel van de
geluidsemissies veroorzaakt door vrachtverkeer.
Tabel 13.13: specifieke geluid dB(A) “Onderzoek
kengetallen geluidemissie in het Rijnmond-gebied,1999”

Van b naar A1

500

1 km

2 km

Procesindustrie

29,2

21,3

12,6

Massagoed

29,0

20,9

12,0

Vloeibare overslag

29,2

21

11,7

Container overslag

30,3

22,7

14,2

Schroot overslag

29,8

21,9

12,7

Opslag en

30,3

22,5

13,8

energiecentrales

27,5

18,6

8,7

afvalverwerking

30,4

22,8

14,3

overslag

Het effect is weinig
significant negatief ten
opzichte van de bestaande
toestand

distributie

Aan de hand van de bovenstaande tabel kan ervan
uitgegaan worden dat er voor een inrichting uit die tabel
een afstand van 500 m tot de eerste woning dient
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-1

inhoud

beschrijving

waardering

gerespecteerd te worden. Echter betreft het hier een
uitbreiding en dient ook het huidige
achtergrondgeluidsniveau in rekening gebracht te worden
om een evaluatie te kunnen uitvoeren. Het terrein is
gelegen naast de E429 die voor het overheersende
achtergrondgeluid zorgt. Momenteel is er eveneens
aanpalend al reeds ca 36 ha industrieterrein aanwezig en
is er een windturbine op het terrein aanwezig die voor een
verhoogd achtergrondgeluid zorgt in de omgeving.
Het plangebied bedraagt in totaal 26,5 ha. Wat de
daadwerkelijke uitbreidingsmogelijkheden als
bedrijventerrein zijn binnen het plangebied is momenteel
nog niet geweten.
Aan de hand van de kengetallen kan opgemaakt worden
dat de maximale (26,5 ha) geluidsemissie ca. 109 dB(A)
zal bedragen. Om het effect te bepalen van deze
eventueel mogelijke inrichting beschouwen we deze
inrichting als een puntbron waarvan de geluiduitbreiding
halfbolvormig is. Onder de vooropgestelde voorwaarden
kan er dan ook gesteld worden dat op 100 m nog een
specifiek geluid van ca. 55 dB(A) aanwezig zal zijn (niet
rekenhoudend met aanwezige dempingen). Om te voldoen
aan de Vlarem zal een nieuwe inrichting bij een specifiek
geluid (LA95) kleiner dan de richtwaarde (RW) steeds
moeten voldoen aan de RW – 5dB(A).
Uitgaande van de kengetallen, de bestaande oppervlakte
aan bedrijventerrein en de maximaal bijkomende
oppervlakte (12 ha) kan er van uitgegaan worden dat aan
de hand van de kengetallen de bijkomende oppervlakte
een verhoging van 2,3 dB(A) zou veroorzaken. Het
specifiek geluid op 100 m zal 2,3 dB(A) hoger zijn dan in
het huidige niveau volgens de kengetallen. Een verhoging
tot 3 dB(A) is beperkt waarneembaar voor het menselijke
oor waardoor het effect als significant negatief kan
beschouwd worden.
Geluidsklimaat

van a naar A2

Door de uitvoering van dit plan zal ten gevolge van de

Het effect is weinig

verkeersinfrastructuurwerken een verschuiving van de

significant negatief ten

geluidsemissie bewerkstelligd worden.

opzichte van de bestaande
toestand

Van b naar A2

Het effect is neutraal ten
opzichte van de bestaande
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inhoud

beschrijving

waardering

beoor

toestand
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.7

Economische pool A8: deelgebied Bergensesteenweg noord (7)
Tabel

13.14:

Effectbespreking

Geluid

plangebied

Economische

pool

A8:

deelgebied

Bergensesteenweg noord
inhoud

beschrijving

waardering

beoorde

Bestaande

Dit deelgebied is deels weiland, deels bos, deels ingenomen door grootschalige kleinhandel en lokale bedrijvigheid met bijhor

toestand

ingesloten ruimte van 4,5 ha tussen de Bergensesteenweg, Edingenseteenweg en de spoorweg Halle-Edingen.

algemeen

Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100). Er is ook een st
voorzien.
Bestaande

De huidige geluidsniveaus ten gevolge van spoorverkeer zijn niet beschikbaar. Zowel het verkeer op de N6 en de N203a

toestand –

geluidsklimaat in het plangebied. Bij de verdere ontwikkeling van dit project dienen de nodige metingen uitgevoerd te worden

geluid op nieuw

brengen. Waar nodig dient conform het beoordelingskader voor de zones met verschillende geluidsbelasting de nodige maa

te ontwikkelen

eerste instantie dient het geluid afkomstig van het spoorverkeer onderzocht te worden en of een geluidafscherming langsheen

woongebied

kan onder de vorm van schermen, bermen, groenbuffer, etc. Het oostelijke deel van het deelgebied is reeds ingenomen d

kunnen fungeren als geluidsbuffer naar het achterliggende gebied. Indien uit metingen blijkt dat hier extra maatregelen noodza
eveneens onderzocht te worden.
Gepland

Voor Bergensesteenweg Noord worden grootschalige kleinhandel enerzijds en grootschalige stedelijke voorzieningen anderzijd

initiatief

In alternatief 1 wordt het deelgebied herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. Dit zou een poten

24.750 m² kleinhandel geven. In alternatief 2 wordt uitgegaan van een gemengde stedelijke ontwikkeling met grootschalige sted

Er wordt geen bijkomende oppervlakte grootschalige kleinhandel ingecalculeerd maar de bestaande kan behouden blijven (eve

in een totaalproject in het plangebied). Het aantal woongelegenheden wordt gerekend aan 25 w/ha (want gemengd met aanzien

voorzieningen), of te wel ca. 110 woongelegenheden. Iets meer dan helft van het gebied kan dan worden ingenomen door groo
(ca. 12.500m² bruto vloeroppervlakte). Het gebied wordt ontsloten naar N6
Alternatieven

A1: bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel; A2: gemengde stedelijke ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzien

Effectvoorspelling en beoordeling
Geluidsklimaat

van a naar A1

In dit deelgebied worden grootschalige kleinhandel

Het effect is neutraal ten

enerzijds en grootschalige stedelijke voorzieningen

opzichte van de huidige

anderzijds als alternatieven meegenomen. In alternatief

bestemming

1 wordt het deelgebied herbestemd tot specifiek
bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. Dit komt
er op neer dat er hoofdzakelijk commerciële activiteit of
handel zullen plaatsvinden waarbij het verkopen van
goederen aan de onmiddellijke gebruiker zullen
plaatsvinden.
Ten opzichte van de planologische bestemming is het
effect te verwaarlozen. Het gebied bezit grotendeels een
bestemming voor ambachtelijke bedrijven en KMO's.
waardoor de impact naar geluid planologisch weinig zal
uitmaken.
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inhoud

beschrijving

waardering

Van b naar A1

De zone is bestemd voor grootschalige kleinhandel. Het

Het effect is negatief

betreft individuele grootschalige winkels waarbij

opzichte van de bestaande

verkeersgeneratie ten gevolge van deze inrichting van

toestand

belang is. Anderzijds zal het geluid afkomstig van de
woningen en de bedrijvigheid gemaskeerd worden door
het hoge achtergrondgeluidsniveau afkomstig van de
omliggende hoofdwegen en spoorwegen. Ten opzichte
van de huidige situatie kan dan ook een beperkt
negatief effect verwacht worden.
van a naar A2

Ten opzichte van de planologische bestemming is het

Het effect is neutraal ten

effect te verwaarlozen. Het gebied bezit grotendeels een

opzichte van de huidige

bestemming voor ambachtelijke bedrijven en KMO's.

bestemming

waardoor de impact naar geluid planologisch weinig zal
uitmaken.
Van b naar A2

In alternatief 2 wordt uitgegaan van een gemengde

Het effect is negatief

stedelijke ontwikkeling met grootschalige stedelijke

opzichte van de bestaande

voorzieningen en wonen. Het aantal woongelegenheden

toestand

wordt voorzien op ca. 110 woongelegenheden. Door de
herbestemming kunnen dan ook geluidsbelastingen
verwacht worden die samen hangen met wonen. Iets
meer dan helft van het gebied kan dan worden
ingenomen door grootschalige stedelijke voorzieningen
Anderzijds zal het geluid afkomstig van de woningen
en de bedrijvigheid gemaskeerd worden door het hoge
achtergrondgeluidsniveau afkomstig van de omliggende
hoofdwegen en spoorwegen.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.8

Economische pool A8: Deelplangebied Hellebroek (8)
Tabel 13.15: Effectbespreking Geluid plangebied Economische pool A8: Deelplangebied Uitbreiding
Hellebroek
inhoud

beschrijving

waardering

Bestaande

Dit deelgebied bevindt zich tussen de Bergensesteenweg, de spoorweg Halle-Edingen, A8 en het bestaande bedrijf. H

toestand

Ze is begroeid met struweel. In het gebied ligt de af te schaffen afrit A8 – N6.

algemeen
Het deelgebied is bestemd als buffergebied (deels code 0600 in het gewestplan en deels zone voor groenbuffer in het
Gepland

Verder wordt het deelgebied Hellebroek herbestemd tot regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek

initiatief

bedrijvigheid) met een brede groenbuffer van 50m t.o.v. Bergensesteenweg. De realisatie kan pas als de bestaande af

vervangen is door de nieuwe op/afrit N7 – A8 en ontsluitingsweg N7a). Het gebied wordt ontsloten via het voorliggende
Effectvoorspelling en beoordeling
Geluidsklimaat

van a naar A1

Het deelgebied Hellebroek zou herbestemd worden tot

Het effect is neutraal ten

regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en

opzichte van de huidige

logistiek (uitbreiding bestaande voorliggende bedrijvigheid)

bestemming

met een brede groenbuffer van 50 m t.o.v.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoorde

In werkelijkheid betreft het hier een op- en afrittencomplex

Het effect is neutraal ten

0

waardoor een verlaging van het geluidsniveau in het

opzichte van de bestaande

plangebied kan verwacht worden door de invulling als

toestand

Bergensesteenweg.
Een deel van het plangebied (1,2 ha of ca. 58%) kent al
een bestemming als ambachtelijke bedrijven en kmo’s De
planologische omzetting naar regionaal bedrijventerrein
voor distributie en logistiek heeft naar geluid voor deze
zone dan ook geen effect.
Voor de effectbepaling van het deel dat nu bufferzone is,
wordt verwezen naar heet deelgebied Dassenveld. Binnen
het plangebied wordt er 0,9 ha van planologische buffer
omgezet naar regionaal bedrijventerrein wat naar
geluidsbelasting als negatief kan beoordeeld worden.
Gezien de beperkte oppervlakte blijft de beoordeling voor
het volledige deelplangebied echter neutraal.
van b naar A1

regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en
logistiek.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.9

Economische pool A8: Deelgebieden nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a tussen
spoor en N6 (9, 10)
Tabel 13.16: Effectbespreking Geluid plangebied Economische pool A8: Deelgebieden nieuwe op/afrit
A8-N7 en nieuw tracé N7a tussen spoor en N6
inhoud

beschrijving

waardering

beoorde

Bestaande

Deelgebied nieuwe op/afrit A8 – N7

toestand

Het deelgebied is, wat de nieuwe op- en afrit betreft, momenteel in gebruik als akker, grasland, delen van de bestaande wege

algemeen

ten zuiden van A8. Het heeft een oppervlakte van ca. 11,5 ha.

Het deelgebied is bestemd als natuurgebied (code 0701), agrarisch gebied (code 0900) en woongebied met landelijk kar

bestaande op- en afrit is het deelgebied vooral bestemd als buffergebied (code 0600). Op het gewestplan zijn A8 en de bes
hoofdverkeerswegen (code 1500) aangeduid.
Deelgebied Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6

De zone is momenteel grotendeels in gebruik als akkergebied (nl. ten noorden van Dassenveld). In de buurt van de N7 en de N
Bergensesteenweg Noord en Hellebroek.

Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 9,5 ha, die voor het grootste deel bestemd is als agrarisch gebied (code 0900), m

snijdt (code 0701) ter hoogte van een zijbeek van de Groebegracht en doordringt in zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO
de aanduiding voor bestaande spoorwegen (code 150) volgens het gewestplan en zone voor openbare wegenis volgens
Wilgenveld.
Gepland

Het betreft enerzijds ingrepen in de verkeersinfrastructuur, die te maken hebben met de omvorming van de A8 tot een volwaard

initiatief

afritten). Het gaat om:
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inhoud







beschrijving

waardering

supprimeren van de huidige op- en afritten A8xN6 en A8xN7 en herbestemmen in functie van landbouw (A8xN7)
een nieuw op- en afrittencomplex aansluitend op een ovonde ter hoogte van Meerbeek – Dassenveld;

een nieuwe stedelijke invalsweg (N7a) omheen Dassenveld en verder noordelijk langsheen de spoorweg, met nie
een rechtstreeks ontsluiting van het bedrijventerrein Dassenveld op de ovonde;
een ontsluiting van Druco naar de nieuwe N7a.

Effectvoorspelling en beoordeling
Geluidskwaliteit

van a naar A1

Door de realisatie van dit deelgebied kunnen er alleen

Het effect is weinig

geluidseffecten ten gevolge van verkeer verwacht worden.

significant negatief ten

Er zal een verschuiving van de emissies (positief huidige

opzichte van de huidige

locatie, negatief nieuwe locatie) plaatsvinden. Het effect

bestemming

hiervan zal onder het deelaspect mobiliteit behandeld
Voor dit plangebied kan echter aangenomen worden dat
de herbestemming een negatieve impact heeft.worden.
van b naar A1

De herbestemming ten opzichte van de huidige situatie

Het effect is weinig

(grotendeels agrarische gebied) houdt algemeen een

significant negatief ten

negatief effect in. Waar de verkeersintensiteiten zullen

opzichte van de huidige

dalen, kan echter een positief effect verwacht worden.

bestemming

Voor dit plangebied kan echter aangenomen worden dat
de herbestemming een negatieve impact heeft.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.10

Plangebied Eilandje (11)
Tabel 13.17: Effectbespreking Geluid plangebied Eilandje
inhoud

beschrijving

waardering

Bestaande

Dit is een zone van ca 1,5 ha die ingesloten ligt tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de spoorweg. Het is nagenoeg

toestand

struikgewas.

algemeen

Deze zone is grotendeels bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100), met een strook natuu
Gepland

De zone krijgt als bestemming gemengd open ruimte gebied met mogelijkheid tot kleinschalige toeristisch-recreatieve

initiatief

spoorwegen en kanaal

Effectvoorspelling en beoordeling
Geluidskwaliteit

van a naar A1

Door de planologische wijziging kan er een positief effect

Het effect is weinig

verwacht worden. Deze zone is grotendeels bestemd als

significant positief ten

zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100),

opzichte van de huidige

met een strook natuurgebied (code 0701) langs het

bestemming

kanaal.

Door

deze

geluidsbelastingen

herbestemming

gerelateerd

aan

worden

ambachtelijke

bedrijven vermeden.
Van b naar A1

Ten

opzichte

van

de

huidige

herbestemming een neutraal effect.
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situatie

vormt

de

Het effect is neutraal ten
opzichte van de bestaande
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toestand
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.11

Plangebied Tunnel A8 (13, 14)
Tabel 13.18: Effectbespreking Geluid plangebied Tunnel A8: Deelgebieden Essenbeek-Keerstraat en
Essenbeek-Borreweg
inhoud

beschrijving

waardering

beoorde

Bestaande

Deelgebied Essenbeek-Keerstraat: Dit deelgebied betreft ingesloten open ruimte tussen de bocht van de A8, de Halleweg en de

toestand

het gebied is ca 5,5 ha. Het gebied is momenteel in gebruik als akker en is ingekleurd als bufferzone (code 0600).

algemeen

Deelgebied Essenbeek-Borreweg: Dit deelgebied is een ingesloten open ruimte tussen de A8, de Nijvelsesteenweg, de Borrewe

oppervlakte van het gebied is ca 4 ha. Het gebied is momenteel een restruimte met gedeeltelijk landbouwgebruik. Het is ingekle
Het gebied ligt voor een deel in het BPA Informa (zone voor KMO, bufferzone en zone non-aedificandi langs N203a).
Bestaande

Het geluidsklimaat in de deelgebieden wordt bepaald door het wegverkeer op de E429 of de A8. Op basis van de geluidsbelast

toestand –

worden dat waarden kunnen voorkomen tussen de 55 en de 74 dB (LDen). Een herbestemming van deze zone is dan ook mo

geluid op nieuw

verwezenlijkt wordt. Hierdoor zullen de geluidsniveaus dalen.

te ontwikkelen
woongebied
Gepland

De deelgebieden krijgen de bestemming van woongebied. In het gebied kunnen hoge dichtheden gerealiseerd worden aan de p

initiatief

‘afgebouwd’ naar het omliggende residentiële woonweefsel. Daarom wordt een dichtheid van 40 woningen/ha gerekend. Voor h

Keerstraat zijn dit 220 woningen, ontsloten naar Halleweg. Voor Essenbeek-Borreweg wordt uitgegaan van ca. 160 woningen o
het dek van de tunnel.
Effectvoorspelling en beoordeling
Geluidskwaliteit

van a naar A1

Essenbeek- Borreweg

Het effect is neutraal

Ten opzichte van de gedeeltelijke bestemming KMO kan

ten opzichte van de huidige

deze planologische wijziging als positief beschouwd

bestemmingen.

0

worden. De geluidsniveaus ten gevolge van woningen zijn
dan ook lager dan de geluidsniveaus afkomstig van KMO.
Daarnaast kan aangenomen worden dat het
achtergrondgeluidsniveau in het plangebied door de
huidige geluidsbelasting niet zal wijzigen. De invulling van
de zone als woongebied kan een afscherming vormen
naar achterliggende zones. De wijziging van het
buffergebied naar woongebied kan als negatief
beschouwd worden.
Essenbeek – Keerstraat
Er zijn ten gevolge van de geplande ca. 220 woningen
wijzigingen in het geluidsklimaat te verwachten. Ten
opzichte van de huidige toestand en de planologische
wijziging kan echter wel een verwaarloosbare wijziging
verwacht worden in het geluidsklimaat. Deze
herbestemming vormt dan ook door de hoge
geluidsbelasting in de omgeving geen wezenlijk verschil in
het achtergrondgeluid. Er kan zelfs aangenomen worden
dat deze invulling een afscherming kan vormen naar
achterliggende zones.
van b naar A1

Essenbeek-Borreweg

819016/R/873212/Mech

Het effect is weinig
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-1

inhoud

beschrijving

waardering

Er zijn ten gevolge van de geplande ca. 160 woningen

significant negatief ten

wijzigingen in het geluidsklimaat te verwachten. Ten

opzichte van de bestaande

opzichte van de huidige toestand kan een beperkt negatief

toestand.

effect verwacht worden.
Essenbeek-Keerstraat
Er zijn ten gevolge van de geplande ca. 220 woningen
wijzigingen in het geluidsklimaat te verwachten. Ten
opzichte van de huidige toestand kan een beperkt negatief
effect verwacht worden.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.12

Plangebied Tunnel A8, deelgebied Intunneling A8 (22)
Tabel 13.19: Effectbespreking Geluid plangebied Tunnel A8: Deelgebied Intunneling A8
inhoud

beschrijving

waardering

Bestaande

Dit deelgebied omvat het huidige tracé van A8 vanaf het knooppunt met Landingsbaan tot het Kanaal en de aanp

toestand

werkzone. Het vormt de grens van de stedelijke woonomgeving van Halle (Sint-Rochus) met de open ruimte rond

algemeen

woonomgeving rond Essenbeek ten oosten. De oppervlakte van het gebied is ca. 26,5 ha.

Het gebied is in hoofdzaak in gebruik als weg en bufferzone. Centraal in het gebied ligt A8. Daarrond liggen vooral onb

delen van wegen waarmee A8/N203a verknoopt. Aansluitend bij het knooppunt met landingsbaan liggen sportterreine

Kanaal liggen akkers. Het gebied is bestemd als woongebied (code 0100), woongebied met landelijk karakter (c
bufferzone (code 0600) en agrarisch gebied (code 0900).
Gepland

Bij de intunneling van A8 wordt voorzien in een parkontwikkeling op het dek van de tunnel. Het plan heeft hier

initiatief

(minder op- en afritten) op te waarderen, de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en de kwaliteit van de wo

Bovengronds loopt de hoofdverzamelweg vanaf A8 tot het knooppunt Nijvelsesteenweg (2x1, capaciteit 1800). De w

Nijvelsesteenweg. Er zijn geen rechtstreekse aansluitingen. Ter hoogte van Halleweg wordt een onderdoorgang v

verknoping met landingsbaan gebeurt op een rond punt ter hoogte van Kromstraat. Onder de landingsbaan (N203) is e

De tunnelmond situeert zich ter hoogte van Rodenemweg. Om een noord-zuidverbinding voor autoverkeer mogelijk t
Biezeweide naar Berendries. Ter hoogte van Rodenemweg is een voetgangersbrug mogelijk.
Effectvoorspelling en beoordeling
Geluidskwaliteit

van a naar A1

Ten opzichte van de huidige toestand en huidige

Het effect is significant

van b naar A1

bestemming kan er een sterke wijziging verwacht worden

positief

in het geluidsklimaat. De intunneling in combinatie met de
herbestemming naar parkgebied vormt dan ook door de
lagere geluidsbelasting in de omgeving een wezenlijk
verschil in het achtergrondgeluid. De kwaliteit van de
woonomgeving verbetert hier sterk.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.13

Plangebied Tunnel A8, deelgebied Knooppunt R0-A8 (21)
Tabel 13.20: Effectbespreking Geluid plangebied Tunnel A8: Deelgebied Knooppunt R0-A8
inhoud
Bestaande

beschrijving

Dit deelgebied strekt zich uit langs de bestaande R0 in de omgeving van het knooppunt met A8/N203a en omvat teven
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inhoud
toestand

beschrijving

waardering

beoorde

met Landingsbaan. De oppervlakte van het gebied is ca. 48 ha.

algemeen

Centraal in het gebied liggen de genoemde infrastructuren en bijhorende buffers. Daarrond ligt ten noordwesten een natuurgeb

zuidwesten tuinen en woononingen nabij het deelgebied Essenbeek-Keerstraat en ten oosten landbouwpercelen en delen van t

is bestemd als zone voor infrastructuur (code 1500), bufferzone (code 0600), natuurgebied (code 0701) en agrarisch gebied (co
0100).
Gepland

Om de doorstroming op R0 en de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en ook op het lokale wegennet positieve e

initiatief

A8 te krijgen, wordt ook het knooppunt R0-A8 aangepakt. Ter hoogte van de nieuwe infrastructuur krijgt het gebied de bes

vervoersinfrastructuur. De tunnelmonden naar A8 situeren zich ten westen van Kleine beek. Tussen Smeerhout en Krabbos i
loopt onder het knooppunt door.
Effectvoorspelling en beoordeling
Geluidskwaliteit

van a naar A1

van b naar A1

Ten opzichte van de planologische toestand wordt een

Het effect is weinig

licht negatief effect verwacht door de omzetting van

significant negatief ten

bufferzone, natuurgebied en agrarisch gebied naar zone

opzichte van de huidige

voor verkeers- en vervoersinfrastructuur.

bestemmingen.

Ten opzichte van de huidige toestand kan een extra

Het effect is weinig

geluidsbelasting naar de omgeving verwacht worden wat

significant negatief ten

resulteert in een negatief effect ten opzichte van de

opzichte van de bestaande

huidige toestand.

toestand.

-1

-1

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.14

Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Tabel 13.21: Effectbespreking Geluid plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan
inhoud

beschrijving

waardering

beoorde

Bestaande

Dit deelgebied betreft de zone waar de Landingsbaan het centrum van Halle bereikt. Hier zijn verschillende percelen langs de L

toestand

gebruik als bos of akker, ingesloten door een drukke weg en de bewoning van het centrum.

algemeen

Het gebied beslaat ca. 7,5 ha. Rondom de Landingsbaan is een ruime bufferzone (code 0600) voorzien. De rest van het gebied

ordening van het noordelijke deel wordt verfijnd met het BPA Nachtegaallaan (voornamelijk residentieel wonen, deels appartem
ondersteunende tertiaire functies).

De huidige bestemmingen laten de bouw van ongeveer 228 woningen toe. Daarnaast zijn volgende mogelijkheden voorzien: 7.5
m² kantoor (kantoren zonder balie).
Bestaande

Het geluidsklimaat in de deelgebieden wordt bepaald door het wegverkeer op de N203. Op basis van de geluidsbelastingskaart

toestand –

waarden kunnen voorkomen tussen de 55 en de 70 dB (LDen). Een herbestemming van deze zone is dan ook afhanklijk van d

geluid op nieuw

omstandigheden conform het beooordelingskader niet wenselijk. Conform het beoordelingskader dienen de nodige maatregele

te ontwikkelen

de nodige buffers of schermen voorzien worden om de geluidsbelasting ter hoogte van de woningen terug te dringen.

woongebied
Gepland

Het plan heeft als doel het gebied te ontwikkelen als oostelijke toegangspoort tot het kleinstedelijk gebied enerzijds en het vrijwa

initiatief

oostelijke ontsluiting anderzijds. Binnen dit kader wordt het plangebied voorzien voor de gemengde stedelijke ontwikkeling van
voorzieningen en wonen. Grootschalige kleinhandel wordt uitgesloten.

Het gebied wordt herbestemd tot gebied met een stedelijke ontwikkeling (code 0110). Grootschalige kleinhandel wordt uitgeslot
worden kantoren met een baliefunctie beschouwd.
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inhoud

beschrijving

waardering

Bij dergelijke ontwikkeling van zowel grootschalige voorzieningen als wonen zullen de potenties in aantal wonen waars

niveau teruggeschroefd moeten worden, temeer ook met de inpassing naar het omringend stedelijk weefsel rekening m

met de oppervlakte worden voor het gebied daarom 300 woningen verondersteld. Wat betreft de oppervlakte voor groo
uitgegaan van ca. 40.000 m². Het gebied wordt ontsloten naar Landingsbaan. Dit is alternatief 1.
Alternatieven

Alternatief 2
Het alternatief heeft dezelfde doelstelling als het gepland initiatief.

De bestemming is dezelfde als het gepland initiatief, alleen worden als stedelijke voorzieningen kantoren zonder een b

Het aantal woningen en de vloeroppervlakte van de grootschalige stedelijke voorzieningen zijn gelijk aan deze volgens
Effectvoorspelling en beoordeling
Geluidsklimaat

van a naar A1

Gemengde stedelijke ontwikkeling en grootschalige

Het effect is weinig

stedelijke voorzieningen en wonen(ca. 300) worden

significant negatief ten

voorzien. Ten gevolge van de stedellijke voorzieningen

opzichte van de bestaande

kunnen verhoogde geluisniveaus optreden in het gebied.

toestand.

Ten opzichte van de huidige bestemminge (wonen) kan de
herbestemming als licht negatief beschouwd worden.
van b naar A1

Ten opzichte van de huidige situatie kan de planologische

Het effect is weinig

invulling als negatief beschouwd worden.

significant negatief ten
opzichte van de bestaande
toestand.

Geluidsklimaat

van a naar A2

Gemengde stedelijke ontwikkeling en grootschalige

Het effect is weinig

stedelijke voorzieningen en wonen(ca. 300) worden

significant negatief ten

voorzien. Ten gevolge van de stedellijke voorzieningen

opzichte van de bestaande

kunnen verhoogde geluisniveaus optreden in het gebied.

toestand.

Ten opzichte van de huidige bestemminge (wonen) kan de
herbestemming als licht negatief beschouwd worden.
van b naar A2

Ten opzichte van de huidige situatie kan de planologische

Het effect is weinig

invulling als negatief beschouwd worden.

significant negatief ten
opzichte van de bestaande
toestand.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.15

Plangebied Lembeek Noord – N6: deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord (16)
Tabel 13.22: Effectbespreking Geluid plangebied Lembeek Noord –N6: Deelplangebied Kleinhandel
N6 Lembeek Noord
inhoud

beschrijving

waardering

Bestaande

Deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord

toestand

Dit deelgebied betreft de percelen die grenzen aan de Bergensesteenweg (N6), in de strook tussen de Eglantierstraat

algemeen

deze percelen voor een groot deel gebruikt door grootschalige detailhandel, in het noordelijke voor door woningen aan

aan de oostzijde van de Bergensesteenweg. In het noordoosten ligt de (af te schaffen) oprit N6 – A8 en bijhorende car
Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 13,5 ha en is momenteel grotendeels ingekleurd als woonzone (code 0100).

Bergensesteenweg is ook een industriezone aanwezig (code 1000), een zone voor ambacht en KMO’s (1100). Ten op
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inhoud

beschrijving

waardering

beoorde

gebufferd door een bufferzone (code 0600). De oprit N6 – A8 en bijhorende carpoolparking ligt in bufferzone (code 0600).
Gepland

Deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord wordt herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. In h

initiatief

ontwikkeling pas als de bestaande oprit N6 – A8 wordt afgebroken (nadat ze vervangen is door de nieuwe op/afrit N7 – A8 en o

carpoolparking zal dan ook verdwijnen. Rekening houdend met de totale oppervlakte van het deelgebied (12,5 ha + 1 hectare) e

vooropgestelde V/T iets lager zijn. Er wordt rekening gehouden met een V/T van 0,5 in plaats van 0,55. Voor het volledige gebie

verdere verdichting en uitbreiding kan resulteren in een globale vloeroppervlakte van 67.500 m². Om de bijkomende oppervlakte

brutovloeroppervlakte hiervan worden afgetrokken. Dit kan bij de verdere modellering van het plan in functie van het milieueffec
van de oppervlakte aan handelsgebouwen volgens het kadasterplan.
Effectvoorspelling en beoordeling
geluidsklimaat

van a naar A1

Kleinhandel N6 Lembeek Noord wordt herbestemd tot

Het effect is neutraal

specifiek bedrijventerrein voor grootschalige

ten opzichte van de huidige

kleinhandel. In het noordoostelijke deel kan ontwikkeling

bestemmingen.

0

pas als de bestaande oprit N6 – A8 wordt afgebroken
(nadat ze vervangen is door de nieuwe op/afrit N7 – A8
van b naar A1

en ontsluitingsweg N7a). De huidige carpoolparking zal

Het effect is neutraal ten

dan ook verdwijnen.

opzichte van de bestaande

0

toestand.
Door de herbestemming naar grootschalige kleinhandel
kan er verwacht worden dat er ten gevolge van de
uitbreiding extra verkeersbewegingen zullen zijn. Deze
extra verkeersbewegingen zullen dan ook het grootste
effect veroorzaken.
Ten opzichte van de huidige situatie en de
planologische situatie (woonzone) kunnen door deze
planologische wijziging negatieve effecten verwacht
worden. Deze worden echter grotendeels veroorzaak
door de verkeersgeneratie en niet door de invulling van
het terrein.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.16

Plangebied Lembeek Noord: deelplangebied Lembeek Noord (17)
Tabel 13.23: Effectbespreking Geluid plangebied Lembeek Noord: deelplangebied Lembeek Noord
inhoud

beschrijving

waardering

beoorde

Bestaande

Dit deelgebied is de zone tussen de spoorweg Halle-Tubeke, het kanaal en in het zuiden, de dorpskern van Lembeek. Het is gr

toestand

bedrijventerrein, maar lang niet alle ruimte wordt effectief benut. De Zenne loopt van zuid naar noord doorheen het gebied aan

algemeen

kleine Zenne in een vrij steile vallei door het gebied.

De oppervlakte van het gebied is ca 43 ha. Het is voor driekwart ingenomen door industriezone (code 1000). De rest (valleien v

natuurgebied (code 0701). De ordening in dit gebied wordt verder verfijnd door het BPA Lembeek-Noord. Dit plan voorziet zone
groengebied, infrastructuur (spoor, vaart).
Gepland

Voor Lembeek - Noord wordt gekozen voor gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten. De ontwikkeling van watergebond

initiatief

als alternatief meegenomen. In beide gevallen worden expliciet volgende ingrepen voorzien:
herverkaveling in functie van een rationeler ruimtegebruik
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inhoud

beschrijving

waardering

voorzien van robuuste groenmassa’s langsheen de Zenne als buffer voor het bedrijventerrein
herprofilering van Kleine Zenne

uiterste zuidelijke grens van de bedrijfspercelen t.o.v. Lembeek dorp in het verlengde van de meest zuidelijke hoek van
heraanleg van het gedeelte van het bestaande bedrijfsperceel voorbij deze uiterste zuidelijke grens als groenbuffer
de ontsluiting verloopt via de bestaande ontsluiting van het bedrijventerrein naar N6.

Dit leidt grosso modo tot een (her)ontwikkeling van 18 ha als bedrijventerrein (huidige reserve). Alternatief 2 verschilt o
het bedrijventerrein wordt bestemd als zone voor regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter

er wordt (gemeenschappelijke) kade-infrastructuur aangelegd tussen kanaal en Zenne; deze kade is met een brug ove
ontsluitingsweg in het bedrijventerrein.
Alternatieven

A1: bedrijventerrein; A2: regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter en kadefunctie

Effectvoorspelling en beoordeling
geluidsklimaat

van a naar A1

Bij productie en verwerking van goederen zullen de

Het effect is neutraal

geluidsniveaus zeer sterk afhankelijk zijn van de aard

ten opzichte van de huidige

van deze bedrijven en de genomen maatregelen ter

bestemmingen.

bestrijding van geluidshinder. Algemeen kan wel
aangenomen worden dat er aan deze activiteiten
geluidsbronnen zijn gelinkt met een hoog geluidsniveau.
Door de planologische wijziging (industrie naar
gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten) kan
echter een neutraal tot licht positief effect verwacht
worden. De huidige bestemming laat immers
luidruchtiger activiteiten toe.
van b naar A1

Ten opzichte van de huidige situatie is een uitbreiding

Het effect is weinig

van de activiteiten mogelijk. Hierdoor kan een weinig

significant negatief

significant negatief effect verwacht worden.
van a naar

Bij productie en verwerking van goederen zullen de

Het effect is neutraal

A2

geluidsniveaus zeer sterk afhankelijk zijn van de aard

ten opzichte van de huidige

van deze bedrijven en de genomen maatregelen ter

bestemmingen.

bestrijding van geluidshinder. Algemeen kan wel
aangenomen worden dat er aan deze activiteiten
geluidsbronnen zijn gelinkt met een hoog niveau
geluidsniveau. Door de planologische wijziging
(industrie naar gemengde bedrijvigheid met
productieactiviteiten) kan echter een neutraal tot licht
positief effect verwacht worden. De huidige bestemming
laat immers luidruchtiger activiteiten toe.
van b naar A2

Ten opzichte van de huidige situatie is een uitbreiding

Het effect is weinig

van de activiteiten mogelijk. Hierdoor kan een weinig

significant negatief

significant negatief effect verwacht worden.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.17

Plangebied Stasbeek – N6: Deelplangebied Vallei Stasbeek (18)
Tabel 13.24: Effectbespreking Geluid plangebied Stassbeek-N6: deelplangebied Vallei Stasbeek
inhoud
Bestaande

beschrijving

Dit deelgebied betreft het laatste deel van de loop van de Stasbeek, voor deze ingebuisd wordt om onder de Bergsens
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inhoud

beschrijving

waardering

beoorde

toestand

het noorden en westen begrensd door de voetweg Kruiskensheide, in het zuiden door de Steengroefstraat. Het is een gasland m

algemeen

directe omgeving van de beek.

De oppervlakte van het gebied is ca. 1 ha. Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken
Gepland

Het deelgebied vallei Stasbeek creëert bijkomende ruimte voor natuurontwikkeling. Het deelgebied wordt als natuurgebied best

initiatief
Effectvoorspelling en beoordeling
geluidsklimaat

van a naar A1

De planologische wijziging (van reservegebied

Het effect is weinig

woonwijken naar natuurgebied) kan als positief

significant positief

beschouwd worden. Door deze herbestemming wordt in

ten opzichte van de huidige

de toekomst dan ook geen extra geluidsbelasting

bestemmingen.

+1

verwacht.
Van b naar A1

Ten opzichte van de huidige situatie is het effect

Het effect is neutraal ten

neutraal.

opzichte van de bestaande

0

toestand.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.18

Plangebied Stasbeek – N6: Deelplangebied Ontginningsgebied (19)
Tabel 13.25: Effectbespreking Geluid plangebied Stasbeek-N6: deelplangebied Ontginningsgebied
inhoud

beschrijving

waardering

beoorde

Bestaande

Dit deelgebied ligt langs de Bergensesteenweg, tegen de gewestgrens. De begrenzing valt samen met het ontginningsgebied. E

toestand

leemontginning op een groot deel van het gebied, die gefaseerd wordt uitgevoerd. Nog niet ontgonnen gronden zijn nog in landb

algemeen

Bergensesteenweg en Kleine Molenstraat bevinden zich huizenrijen in het gebied. Aan Bergensesteenweg ligt een een grootha
beperkte aanlegactiviteiten.

De oppervlakte van het gebied is ca. 21 ha. Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als ontginningsgebied (code 1200
gebied. De huizen langs Bergensesteenweg zijn gelegen in woongebied met landelijk karakter (code 0102), de woningen langs

zonevreemd. Het bedrijf ligt in het PRUP bvba Dehandschutter (bestemd voor parking en opslag in open lucht, voor de noodzak
materialen en voor herstelwerken, aanvullend zijn kleinschalige verkoopsactiviteiten toegestaan).
Gepland

Ter hoogte van het ontginningsgebied wordt als nabestemming gekozen voor de ontwikkeling van samenhangend nationaal wie

initiatief

Overeenkomstig de voorstudie wordt uitgegaan van volgend programma: een kantoorgebouw voor de wielerbonden van ca. 2.5
plaatsen, een bmxpiste, 10 trialpistes van elk +/- 100m², twee voetbalvelden.

Deze terreinen zijn vooral bedoeld voor training en opleiding. De dynamiek hiervan is eerder beperkt, de mobiliteit kan opgevan

wielercentrum. Een tweede activiteit zijn de mogelijke lokale wedstrijden door een plaatselijke voetbalclub. Dit is maximaal 1 we

Het aantal deelnemers en toeschouwers is beperkt. Twee keer per jaar zal er waarschijnlijk een iets grotere, nationale wedstrijd
Belgisch of Vlaams Kampioenschap. Op dat ogenblik is de voorhanden zijnde parking nog steeds meer dan voldoende.

De concrete inrichting ligt nog niet vast. Uit het ontwerpend onderzoek in het kader van het afbakeningsproces voor het stedelijk
krachtlijnen worden gehaald:
de gebouwen dienen aan te sluiten op Bergensesteenweg
de sportvelden worden in een strook achter de gebouwen gelegd; deze strook sluit in het zuiden aan op het voetbalcentrum en
in het verlengde van het perceel van het bedrijf Dehandschutter, de diepte is beperkt tot ongeveer het perceel waar momenteel
diepte van het voetbalcentrum
de ontsluiting verloopt via de bestaande voetbalcluster (Waals grondgebied) naar het bestaande rondpunt op N6
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inhoud

beschrijving

waardering

Het gedeelte van het ontginningsgebied dat niet door het wielercentrum en de uitbreiding van de voetbalcluster wordt in
van agrarisch gebied.
Effectvoorspelling en beoordeling
geluidsklimaat

van a naar A1

Binnen het plangebied zelf kan door de herbestemming

Het effect is weinig negatief

of veranderde nabestemming een verhoogde

ten opzichte van de

geluidsbelasting optreden in het gebied. Door het

bestemmingen.

toelaten van recreatie kan er dan ook naar de omgeving
en verhoogde geluidsbelasting optreden.
Een uitgebreide beschrijving van mogelijke
geluidsbronnen is opgenomen in Bijlage 13.1.
van b naar A1

Momenteel is er in het gebied een beperkte geluidsdruk

Het effect is weinig negatief

echter dient dit wel gerelativeerd te worden door het feit

ten opzichte van de

dat er eerst een leemontginning zal plaatsvinden met de

bestaande toestand.

gepaard gaande geluidsbronnen.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

13.6.19

Plangebied Hondzocht (20)
Tabel 13.26: Effectbespreking Geluid plangebied Hondzocht
inhoud

beschrijving

waardering

Bestaande

Dit deelgebied is ingesloten door de Edingsesteenweg (N7), de rue Andrain (langs het bedrijventerrein van Sint-Reinhi

toestand

en de A8. Het is grotendeels als weiland in gebruik. Daarnaast bevindt zich ook een landbouwbedrijfszetel en watertore

algemeen
De oppervlakte van het gebied is ca. 8 ha en het heeft de bestemming agrarisch gebied (code 0900)
Gepland

De zone krijgt als bestemming zone voor gemengde bedrijvigheid. De zone wordt ontsloten naar de Hondzochtsesteen

initiatief

bedrijvenzone van Sint-Reinhilde I (Waals grondgebied).

Effectvoorspelling en beoordeling
Geluidsklimaat

van a naar A1

Door de invulling van het terrein met gemengde

Het effect is matig significant

bedrijvigheid kan een verhoogde geluidsbelasting

negatief

verwacht worden. Deze zijn sterk afhankelijk van de

ten opzichte van de huidige

soort bedrijvigheid. Een uitgebreide beschrijving is

bestemmingen.

opgenomen in bijlage 13.1.
van b naar A1

Ten opzichte van de bestaande situatie en de huidige

Het effect is matig significant

bestemming is het effect voor geluid negatief in de

negatief ten opzichte van de

directe omgeving van het plangebied. Door de

bestaande toestand.

agrarische activiteiten in het plangebied is de wijziging
in de directe omgeving in de “worst case” situatie
aanzienlijk. Het effect dient voor de woningen ter hoogte
van de N7 en de A8 wel genuanceerd te worden. Door
het hoge achtergrondgeluid zal de bijdrage van de
eventuele industrie dan ook beperkter zijn.
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inhoud

13.7

beschrijving

waardering

Geluid door wegverkeer
In functie van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle zijn er voor mobiliteit
een aantal doorrekeningen uitgevoerd met het provinciaal model. Op basis van deze
resultaten zal er voor geluid dan ook nagegaan worden wat de effecten hiervan zijn.
In deze mobiliteitststudie zijn 3 scenario’s weerhouden. Het betreft:
 Referentiesituatie:
ruimtelijke
invullingen
overeenkomstig
huidig
bestemmingsplan, geen infrastructurele maatregen
 Geplande situatie: ruimtelijke en infrastructurele invullingen overeenkomstig
afbakeningsstudie (o.a. herinrichting A8 tot volwaardige hoofdweg, inclusief
herinrichting aansluiting R0) + variant zonder aansluiting N6 met Hondzocht.
 Ontwikkelingsscenario’s: iets uitgebreidere ruimtelijke (en infrastructurele)
invullingen
Voor de effectbepaling zal gebruik gemaakt worden van winhavik (SRM II methode).
Aan de hand van deze applicatie worden de mobiliteitsscenario's naar geluid
doorgerekend.
Uitgangspunten
Vermits de basis voor het mobiliteitsaspect een uitgebreid mobiliteitsmodel (model
MOW) betreft met een ruim aanbod aan wegsegmenten is er voor de effectbepaling een
vereenvoudiging van het model uitgevoerd. Er is geopteerd om niet al de wegen uit het
provinciale model over te nemen maar aan de hand van de effectbepalingen uit de
discipline mens-mobiliteit een selectie van de relevante wegen te maken. Voor deze
selectie is er een centraal punt gekozen. Op deze centrale punten is er voor de drie
verschillende scenario’s gebruik gemaakt van de mobiliteitsgegevens. Aan de hand
hiervan is dan een evaluatie uitgevoerd in het geluidsmodel Winhavik.
Waar de intunneling in het plan is voorzien is is rekening gehouden met de intunneling
van de N203A.
Het aantal verkeersbewegingen in het model is gebaseerd op de avondspits (17u-18u)
uit het provinciale model. Op deze manier wordt er een soort Worst case scenario
weergegeven waarbij de maximale geluidsniveaus ten gevolge van het verkeer worden
weergegeven. Uit het rapport simulaties MER afbakening kleinstedelijk gebied Halle kan
opgemaakt worden dat het totaal aantal auto- en vrachtverplaatsingen tijdens de
ochtend met 1400 pae/u toeneemt en de avondspits met 3000 pae/u.

819016/R/873212/Mech

MER Halle
362

Rapport

beoorde

De verdeling is overgenomen uit het provinciale model. Als snelheden zijn de freeflow
snelheden gebruikt uit het provinciale model. Om de berekening uit te voeren is er
gebruik gemaakt van glad asfalt. In het gebruikte rekenprogramma is “Glad asfalt” de
standaard. Wegdekcorrecties dienen hierop toegepast te worden. Zoals vooropgesteld
in het richtlijnenboek dient indien er geen gevens beschikbaar zijn het SMA-C wegdek
gehanteerd te worden. Het SMA-C kent geen wegdekcorrecties ten opzichte van het
referentiewegdek.
Omdat het inbrengen van gebouwen en verharde oppervlaktes in het model ons te ver
zou brengen is er gebruik gemaakt van een ondergrond over het gehele modelgebied
met een bodemabsorptie van 20%. Om een realistisch beeld te vormen over het gehele
gebied dient de werkelijke situatie in het model zo goed als mogelijk ingebracht te
worden. De opmaak voor een 3-D model voor heel het grondgebied van Halle zou ons
te ver leiden. Aan de hand van de uitgevoerde modelleringen kan wel opgemaakt
worden waar wijzigingen te verwachten zijn ten opzichte van de referentietoestand en
wat de wijzigingen inhouden ter hoogte van de wegen ten gevolge van het voorliggende
plan.
De hoogte van de geluidsafstraling bedraagt 0,75 m boven het wegdek. De
rekenresultaten worden op 1,5 m boven maaiveld weergegeven.
Resultaten
In Bijlage 13.2 wordt een overzicht gegeven van de geluidsniveaus ter hoogte van de
geselecteerde wegen ( gebaseerd op de referentiesitatie, de geplande situatie en het
ontwikkelingscenario van het verkeerscentrum Vlaanderen). Daarnaast
zijn er
verschilkaarten opgemaakt om de interpretatie te vereenvoudigen.
Het aantal gehinderde wordt kwantitatief weergegeven door een koppeling te maken
van de berekende geluidscontouren en het aantal m² in woongebied. Er is gebruik
gemaakt van alle coderingen die onder de de bestemming woongebieden vallen en de
55 dB(A) contour.
Tabel 13.27: aantal gehinderden
Situatie

Woongebied (m²)

Woongebied (Ha)

Referentie

11288286

1128

Geplande

11631893

1163

Ontwikkeling

11943874

1194

Uit bovenstaande tabel kan opgemaakt worden dat bij de ontwikkelingsscenario de
grootste impact op de woongebieden kan verwacht worden. Ten opzichte van de
referentiesituatie zou de stijging voor de geplande situatie ca 3 % bedragen. Voor het
ontwikkelingsscenario bedraagt dit ca 6 %.
Tussen het ontwikkelingsscenario en het geplande scenario is een beperkt verschil waar
te nemen in geluidsniveaus. In het ontwikkelingscenario zijn er beperkte verhogingen in
de geluidsbelasting waar te nemen ten opzichte van de geplande situatie.
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Uit bovenstaande illustraties kan opgemaakt worden dat in de geplande situatie een
wijziging in de geluidsbelasting kan verwacht worden. De grootste toenames bevinden
zich rond de A8 en de N203A en de R0. Afnames zijn vooral te merken op de overige
ontsluitingswegen. Sommige afnames (bv. 6) worden overschaduwd door de negatieve
effecten van het omliggende wegennet (R0). In werkelijkheid zal de negatieve invloed
een beperktere reikwijdte hebben dan hier voorgesteld. Stedelijke gebieden zijn vaak
opgebouwd uit straten en pleintjes ingesloten door hoge gebouwen. Door deze
gebouwen is er een afscherming van het geluid. In werkelijkheid zal de beïnvloeding ter
hoogte van het stedelijk gebied dan ook kleiner zijn als hier bepaald en kan er waar een
afname is van het verkeer wel een positief effect verwacht worden.
Om een beeld te kunnen vormen wat de impact is van het plan ter hoogte van woningen
langsheen de belangrijkste verbindingswegen zijn enkel beoordelingspunten gebruikt in
het model.
De evaluatiepunten zijn gelegen ter hoogte van:
1.
2.
3.
4.

Gaasbeeksesteenweg
Ninoofsesteenweg (N28)
August Demaeghtlaan (N6)
N203 A (Kruising met de Nijvelsesteenweg, N28)

Het controlepunt 4 is gelegen ter hoogte van meetpunt 8 b (meetcampagne in opdracht
van de Vlaamse overheid) ten noorden van de N203 A. Deze metingen zijn uitgevoerd
in 2010. Het geluidsniveau op dit meetpunt bedroeg 74,4 dB (Laeq). Deze waarde is van
een zelfde grooteorde als het geluidsniveau in de referentiesituatie.
Tabel 13.28: geluidsniveaus ter hoogte woningen
Straat

Referentie (1,5m)

Gepland (1,5m)

Ontwikkeling (1,5m)

Gaasbeeksesteenweg

69,3

67,5

Ninoofsesteenweg (N28)

68,8

68,9

69,0

August Demaeghtlaan (N6)

70,3

69,4

69,4

N203 A
Straat

67,7

72,2

65,1

66,3

Referentie (4,5m)

Gepland (4,5m)

Ontwikkeling (4,5m)
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Gaasbeeksesteenweg

68,5

66,8

Ninoofsesteenweg (N28)

69,3

69,5

67,1
69,5

August Demaeghtlaan (N6)

70,5

69,6

69,6

N203 A

72,9

65,4

66,4

Algemeen besluit mobiliteit
Algemeen kan er aangenomen worden dat het voorliggende plan een grote impact heeft
op de verkeerstromen en de daarbijhorende verkeersemissie. Deze impact uit zich
vooral in een toename van de geluidsbelasting ter hoogte van de autosnelwegen. Dit
kan als sterk negatief beoordeeld worden (-3). Op een aantal belangrijke wegen van het
onderliggende net kan hoofdzakelijk een neutraal tot positief effect verwacht worden.
Door de realistaie van de tunnel kan een sterk possitief effect verwacht worden ter
hoogte van de intunneling. Ter hoogte van de woningen langsheen de N203 kan dan
ook een sterke daling in het geluidsniveau verwacht worden. Wat deze daling concreet
zal zijn bij de realisatie van een tunnel dient in detail bekeken te worden en zal dan ook
in het vervolgtraject dienen nagegaan te worden.

13.7.1

Milderende maatregelen mobiliteit
Ter hoogte van de autosnelwegen dienen milderende maatregelen getroffen te worden
door
 het leggen van stil wegdek.
 het aanbrengen van geluidsschermen- en/of wallen.
De effectiviteit van deze maatregelen dient nagegaan te worden in een later stadium.
Op dit niveau is dan ook gekeken wat de mogelijke maatregelen zijn om de negatieve
effecten te milderen. Indien blijkt dat in de praktijk reeds gunstige verhardingen zijn
gehanteerd zal dit uiteraard geen milderende maatregel vormen.
Deze maatregelen kunnen niet aan de hand van dit plan opgelegd worden maar dienen
in samenspraak met de bevoegde instaties uitgevoerd te worden

13.8

Cumulatief effect
Voor cummulatieve effecten ivm Geluid dient er een onderscheid gemaakt te worden
tussen emissies afkomstig van de verkreersgeneratie en deze van de exploitatie. Er
wordt rekening gehouden met alle ontwikkelingen in het kader van dit Plan-MER zodat
de cumulatieve verkeerseffecten voor de relevante wegen waarvoor gegevens
beschikbaar zijn, worden meegenomen. De effectbepaling van het aspect mobiliteit is
dan ook een cumulatieve effectbepaling.
In onderstande paragrafen wordt een beeld gevormd van de cumulatieve effecten ten
gevolge van de te verwachte exploitatie.
De plangebieden die als bedrijventerreinen worden herbestemd, waarbij de
emissiefactoren dermate kunnen uiteenlopen, een redelijke inschatting van de
resulterende immissies niet mogelijk is. Binnen de plangebieden Hondzocht en
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Lembeke Noord zijn er eventueel relevante geluidemissies te verwachten. Door de
planologische wijziging van het deelplangebied Lembeke Noord (industrie naar
gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten) dient de herbestemmming
gerelativeerd te worden. Wat hondzocht betreft is er een bijkomende mogelijkheid voor
relevante geluidsbronnen.
In de overige plangebieden gaat het hoofdzakelijk om niet-industriële activiteiten met
relevante maar moeilijk in te schatten geluidsniveaus. Voor de plangebieden met
bestemming grootschalige kleinhandel kan aangenomen worden dat voornaamste
emissies ten gevolge van het verkeer zijn deze worden dan ook cumulatief
meegenomen in het aspect mobiliteit.
Uit de effectbepaling kan dan ook afgeleid worden dat hoofdzakelijk het plangebied
hondzocht voor relevante bijkomende emisisies kan zorgen en het cumulatief effect ten
gevolge van de exploitatie eerder beperkt blijft.

13.9

Ontwikkelingsscenario’s
In tabel 13.29tabel 11.26 wordt afgetoetst of het plan een belemmering vormt voor de
ontwikkelingsscenario’s op het vlak van Geluid en trillingen.
Tabel 13.29: Aftoetsing ontwikkelingsscenario’s discipline Geluid en trillingen
visie-element

Aftoetsing voor Geluid en trillingen

afbakeningslijn

Het plan kadert in de afbakeningslijn en vormt hier dan ook geen
belemmering voor.

verbeteren recreatief medegebruik, waterberging en

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor

ecologische verbindingsfunctie Zennevallei

dit ontwikkelingsscenario.

verbeteren landschappelijke kwaliteit, recreatief

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor

medegebruik, waterberging en ecologische functie

dit ontwikkelingsscenario.

omgeving Groebegracht
voet- en fietsersbrug station – binnenstad

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor
dit ontwikkelingsscenario.

fietsverbinding station – Dassenveld

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor

(nog geen tracé vastgelegd)

dit ontwikkelingsscenario.

verbeterde noordeljike ontsluiting

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor
dit ontwikkelingsscenario.

strategisch project oostelijke ontsluiting

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor

(wijzigingen (rol) bestaande wegen in het netwerk nog

dit ontwikkelingsscenario.

niet vastgelegd)
opwaardering A8 tot hoofdweg
-

aanpassing knoop R0 – A8

-

intunneling segment Sint-Rochus

-

nieuwe verbinding N6 – Hondzocht

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor
dit ontwikkelingsscenario.

woonontwikkelingen ten oosten van SK Halle

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor

(ingesloten deel woonreservegebied)

dit ontwikkelingsscenario.

woonontwikkelingen tussen bebouwing en

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor

sportterreinen Stroppen

dit ontwikkelingsscenario.

(ingesloten deel woonreservegebied)
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woonontwikkeling Windmoleken

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor

(rest woonuitbreidingsgebied)

dit ontwikkelingsscenario.

woonontwikkelingen Cité Lembeek

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor

(ingesloten deel woonreservegebied)

dit ontwikkelingsscenario.

uitbreiding Wilgenveld

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor
dit ontwikkelingsscenario.

boulevardvorming Demaeghtlaan

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor

stadsontwikkelingsproject Possozplein – Slingerweg

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor

uitbreiding ziekenhuis

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor

dit ontwikkelingsscenario.
dit ontwikkelingsscenario.
dit ontwikkelingsscenario.
brug over het kanaal

Het plan vormt voor Geluid en trillingen geen belemmering voor
dit ontwikkelingsscenario.
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14

DISCIPLINE LUCHT
Bijlage 14.1: resultaten berekeningen CAR Vlaanderen II
Bijlage 14.2: resultaten berekeningen IFDM-Traffic

14.1

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied omvat het plangebied en wordt uitgebreid met de zones waar effecten
kunnen voorkomen op de lucht. Gezien deze nog niet gekend zijn, wordt momenteel
een ruime zone rond de plangebieden genomen.

14.2

Beschrijving van de referentiesituatie

14.2.1

Meetwaarden
De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) via onder meer het telemetrisch meetnet dat instaat voor de opvolging van de
algemene luchtkwaliteit voor de voornaamste luchtgassen en voor het fijne stofgehalte.
Het meest nabij gelegen meetstation zijn de meetstations 42N041 en 42N040 in de
Victor Maloustraat in Sint-Pieters-Leeuw. De meetpunten bevinden zich op ca. 2 km van
het dichtstbijzijnde plangebied, namelijk Stroppen. De overige plangebieden bevinden
zich op maximaal 8 km van het meetpunt (Stasbeek-N6).
Het meetstation 42N041 bevindt zich op 197 m hoogte in functie van het ozonmeetnet.
Het meetstation 42N040 registreert de parameters NO en NO2. Voor de andere
parameters zijn er geen waarnemingen beschikbaar in verband met de luchtkwaliteit.
De richtwaarde voor ozon die gehanteerd wordt voor de bescherming van de
gezondheid van de mens bedraagt 120 µg/m³ als hoogste 8-uursgemiddelde van een
dag. Deze mag gemiddeld over drie jaar niet meer dan 25 dagen per kalenderjaar
overschreden worden (2002/3/EG). De langetermijndoelstelling voor ozon (richtjaar
2020) impliceert geen overschrijdingen meer van deze richtwaarde. Sinds 2005 zijn er in
dit station geen overschrijdingen meer voor deze parameter.
In het meestation 42N041 is in 2009 een jaargemiddelde van 19 µg/m³ NO2
geregistreerd. De maximum uurwaarde bedroeg in 2009 109 µg/m³. Er kan voor dit
meetpunt dan ook gesteld worden dat de concentraties beneden de grenswaarde voor
het jaargemiddelde (40 μg/m³) als de maximum uurwaarde (200 µg/m³) gelegen zijn.
Daarnaast is het Geoloket van VMM voor het thema Lucht bij RUP geconsulteerd. Dat
geeft cartografisch op rasters van 4x4 km volgende indexen voor de periode 2006-2008:
 overschrijding van het PM10 daggemiddelde
Deze laag visualiseert het aantal overschrijdingen van 50 µg/m 3 daggemiddelde
concentratie van PM10. Een normoverschrijding vindt plaats wanneer deze waarde op
een jaar meer dan 35x wordt overschreden. In Halle bedraagt het aantal
overschrijdingen per jaar tussen 25 en 30 dagen.
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 PM10 jaargemiddelde
Deze laag visualiseert de jaargemiddelde concentratie van PM10. Vanaf een
jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m3 is de norm overschreden. In Halle situeert dit
gemiddelde zich tussen 25,1 en 30 µg/m³.
 NO2 jaargemiddelde:
Deze laag visualiseert de jaargemiddelde concentratie van NO2. Vanaf een
jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m3 is de norm overschreden. Dit gebeurt
voornamelijk op verkeersintensieve plaatsen. Op het grondgebied van Halle variëren de
jaargemiddelden tussen de 10 en de 25 µg/m3.
 Totale index:
Deze kaart geeft een samenvatting van de 3 vorige interpolatiekaarten voor PM10 (dagen jaargemiddelde) en NO2. Ook deze kaart is opgedeeld in roostercellen van 4x4 km.
Elke roostercel geeft de hoogste index van dezelfde roostercel op de 3 andere kaarten
weer. De legende van deze kaart heet de totale index en is opgedeeld van 1 tot en met
10. Voor Halle is deze index minimaal 4 en maximaal 6.
14.2.2

Bronnen van luchtverontreiniging
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de bronnen die luchtverontreiniging
kunnen veroorzaken in de omgeving van de plangebieden.
Verkeer
De uitstoot van emissies door verkeer is één van de vele bronnen die
luchtverontreiniging veroorzaken. Binnen deze sector is het wegverkeer veruit de
belangrijkste veroorzaker van uitstoot naar de lucht (emissies), maar ook het vervoer
over spoor en water en door de lucht veroorzaakt luchtverontreiniging. De voornaamste
emissies ten gevolge van wegverkeer bestaan uit stikstofoxiden, vluchtige organische
stoffen (benzeen), koolstofmonoxide (CO, product van onvolledige verbranding), fijn stof
en zwaveldioxide.
Naast wegverkeer dragen ook de uitstoot van spoorverkeer en scheepvaart bij tot de
verontreiniging van lucht in de omgeving . Deze bijdrage is echter wel beperkt.
Halle heeft een station en wordt doorkruist door verschillende spoorlijnen:
 Halle – Vilvoorde (spoorlijn 26)
 Halle – Froyennes – Frankrijk (spoorlijn 94)
Naast wegverkeer en spoorverkeer heeft Halle ook scheepvaart op het kanaal Brussel
Charleroi, een bevaarbare waterloop tot 1.350 ton. Belangrijkste emissies door
scheepvaart zijn CO2 en SO2.
Industrie
Naast verkeer is industrie een belangrijke bron van emissies. Halle telt momenteel heel
wat bedrijfslocaties die in drie groepen onder te brengen zijn:
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de terreinen in de Zennevallei: Stroppen Noord, Stroppen Zuid, Lembeek Noord,
Lembeek Zuid en enkele geïsoleerde bedrijven. Deze terreinen zijn grotendeels
effectief ingenomen door bedrijven, maar slechts een minderheid van deze bedrijven
is met productie bezig. Er is veel grootschalige detailhandel en distributie aanwezig.
nieuwe bedrijfsontwikkelingen langsheen A8 – N7: In de zones Wilgenveld,
Hellebroek, Dassenveld. De ontwikkelingen zijn vooral toe te schrijven aan de
ontwikkeling van Colruyt: opslag en distributiecentrum en kantoren. Een deel van de
bedrijvenzone Dassenveld is een KMO-zone voor kleinere bedrijven. De zones zijn
nagenoeg volledig ingenomen. De spoorweg naar Moeskroen loopt langsheen de
bedrijvenzones.
De industriële drukkerij van Colruyt ligt nabij de zone Dassenveld maar sluit er niet
op aan. De site is ook niet rechtstreeks naar N7 ontsloten. Het bedrijf ligt als een
geïsoleerd bedrijf in de open ruimte.



ontginningsgebied: Aan de westzijde van N6, aan de grens met Tubeke, ligt een
ontginningsgebied. Er is een bedrijf gevestigd (steenbakkerij en tuinmaterialen) en
er is vrij recent een leemontginning vergund.

Verwarming
Een derde bron van luchtverontreiniging is gebouwenverwarming. Het huishoudelijke
energieverbruik is sterk klimaatgebonden. Koude winters geven aanleiding tot een hoger
energieverbruik, wat op zijn beurt aanleiding geeft tot hogere emissies. Bijna al de
verschillende plangebieden zijn gelegen vlakbij of grenzen aan stedelijk gebied
waardoor de bijdrage van verwarming voor uitstoot aanzienlijk kan zijn op
piekmomenten.

14.3

Methodologie effectvoorspelling en -beoordeling
Er zullen bijkomende emissies plaatsvinden door enerzijds het verkeer van en naar de
site en anderzijds door activiteiten in de plangebieden.

14.3.1

Effecten door activiteiten in de plangebieden
De te verwachten impact van de voorgestelde invullingen van de deelgebieden zal in
kaart worden gebracht. Gezien de concrete invulling van deze gebieden in dit stadium
nog niet gekend is, zal er een grote onzekerheid gepaard gaan met de bepaling van de
impact. Er kunnen dan ook enkel maar zeer ruwe benaderingen geformuleerd worden
ten aanzien van de toekomstige emissies in het plangebied. Deze zal gebaseerd zijn op
de verwachte wijzigingen op het vlak van inplanting van bedrijven en woningen.
De eventueel beschouwde emissies kunnen evenmin naar immissies in de omgeving
omgezet worden aan de hand van een modelberekening vermits de omstandigheden
van waar en hoe deze emissies geloosd worden nog niet gekend zijn.
Er worden geen luchtmetingen uitgevoerd. De beschrijving en beoordeling van de
milieu-impact gebeurt in eerste instantie per deelgebied.
Door de toelating van bedrijfstypen mestverwerking, slibverwerking en afvalverwerking
in de stedenbouwkundige voorschriften van het deelgebied Lembeek Noord zal een
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kwalitatieve analyse uitgevoerd worden om de impact van de eventuele geurhinder naar
omliggende woonzones na te gaan. Deze impactbespreking voor geurhinder op de
omliggende woonzones zal uitgevoerd worden op basis van de mogelijke inplanting van
deze bedrijfstypen en de heersende windrichtingen.
14.3.2

Effecten door mobiliteit
Rekening houdend met de prognoses inzake 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. Dit wordt voor elke situatie
(referentiesituatie, toekomstige situatie) onderzocht voor die wegsegmenten waarvoor
relevante verschillen optreden. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de
mobiliteitsgegevens uit de discipline Mens die zullen geëvalueerd worden via CAR II
Vlaanderen. Voor wijzigingen in het wegtransport op autosnelwegen, gewestwegen en
buitenstedelijke wegen zal gebruik gemaakt worden van het IFDM-Traffic model. Aan de
hand van deze webapplicatie worden de mobiliteitsscenario's naar luchtkwaliteit
doorgerekend. De output van IFDM-Traffic bestaat net zoals CAR II Vlaanderen uit
indicatoren (jaargemiddelden, aantal overschrijdingen van daggrenswaarde voor PM10
en de uurgrenswaarde voor NO2, meest belangrijke percentielwaarden) voor PM10,
PM2.5 en NO2.

14.4

Effectuitdrukking
De effecten worden als volgt uitgedrukt:
 wijziging emissies bij uitbreiding bedrijventerreinen
 wijziging emissies verkeer door toename autoverkeer en vrachtverkeer
 bijdrage tot de vastgestelde luchtkwaliteit in de omgeving
 kwalitatieve impactbespreking voor geurhinder

14.5

Beoordelingskader
In tabel 14.1 is een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor de discipline
Lucht in functie van de geplande activiteiten in de plangebieden .
Tabel 14.1: Beoordelingskader voor de discipline Lucht

Beoordeling

Lucht

+3

significante verbetering luchtkwaliteit

+2

matige verbetering luchtkwaliteit

+1

geringe verbetering luchtkwaliteit

0

geen effect

-1

geringe verslechtering luchtkwaliteit

-2

matige verslechtering luchtkwaliteit

-3

significante verslechtering luchtkwaliteit

In tabel 15.2 is een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor de discipline
Lucht.
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Tabel 14.2: Beoordelingskader voor de discipline Lucht (verkeer)
Beoordeling

Wijziging luchtkwaliteit ter hoogte van de as van de weg

+3

afname van meer dan 7,5%

+2

afname tussen 5,0% en 7,4%

+1

Afname tussen 2,5% en 4,9 %

0

Geen aantoonbare impact (toename tussen 0 en 2,4 %)

-1

Beperkte bijdrage (toename tussen 2,5% en 4,9 %)

Er moet een onderzoek gebeuren naar milderende maatregelen bij 80% opvulling van de norm
Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de
onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan stellen, dan
dient de deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende maatregelen.
-2

Relevante bijdrage (toename tussen 5,0% en 7,4%)
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, eventueel te
koppelen aan langere termijn

-3

Belangrijke bijdrage (toename van meer dan 7,5%)
Er dient noodzakelijkrerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, waarbij
aangegeven wordt hoe deze bij de uitvoering van het project zullen ingepast worden. Indien
deze milderende maatregelen het project onuitvoerbaar maken, zal er een alternatief uitgewerkt
worden.
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14.6

Effectbepaling: exploitatie in de plangebieden
De exacte invulling van de plangebieden is nog niet overal gekend. Het is bijgevolg niet mogelijk de invloed van deze uitbreiding kwantitatief in kaart te
brengen. De invloed van de herbestemmingen wordt dan ook kwalitatief behandeld.
In onderstaande paragrafen zal er nagegaan worden wat de impact van de verschillende invullingen op de plangebieden zou kunnen beteken op de
luchtkwaliteit.

14.6.1

Biezeput (1)
Tabel 14.3: Effectbespreking Lucht plangebied Biezeput
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit plangebied is een ingesloten open ruimte tussen de spoorweg Halle-Brussel en de bewoning van respectievelijk de Alsembergsesteenweg, de

toestand

Beerselsestraat en Biezeput. Een deel van het gebied is ingenomen door voetbalterreinen. De overige zijn voor een deel als tuin in gebruik of liggen braak. Er

algemeen

bevindt zich ook een hoogspanningspost en hoogspanningsleiding.
De oppervlakte van het gebied is ca 4,5 ha. Het gebied is grotendeels bestemd als recreatiezone (code 0400), tegen de spoorweg aan begint het natuurgebied
(code 0701).

Gepland

De ontwikkeling van dit plangebied heeft tot doel een residentiële ontwikkeling mogelijk te maken die aantrekkelijk is voor pendelaars. De ligging langs de

initiatief

spoorlijn noodzaakt een buffer.
De zone krijgt als bestemming woonzone (code 0100) met een buffer (code 0600) ten opzichte van de spoorweg.
Er wordt ondersteld dat het gebied een residentieel stedelijke ontwikkeling zal kennen. Met een oppervlakte van 4,5 hectare geeft dit een ontwikkeling van ca.
112 woningen. Het gebied wordt ontsloten naar d’Exaerdestraat en Pallieterweidestraat

Effectvoorspelling en beoordeling
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Luchtkwaliteit

inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

van a naar

In de huidige situatie is er een bestemming

Het effect is neutraal

0

A1: residentiële

recreatiezone van toepassing waardoor er ten opzichte

ten opzichte van de huidige

woonomgeving

van de planologische wijziging weinig effecten te

bestemming

Milderende maatregelen

verwachten zijn.

van b naar A1

Ten opzichte van de bestaande situatie kunnen er door

Het effect is weinig

de herbestemming naar residentiële woonzone beperkte

significant negatief ten

negatieve effecten verwacht worden.

opzichte van de bestaande

-1

toestand.
In het plangebied kunnen extra verontreinigende
polluenten uitgestoten worden ten gevolge van
gebouwenverwarming (ca 120 woningen) en extra
verkeersgeneratie. Ten opzichte van de huidige situatie
kan door het ontbreken van gebouwen een licht effect
verwacht worden .
De verwarming van de nieuwe gebouwen zal voor een
extra uitstoot aan luchtvervuilende stoffen zorgen. De
verwachte toename van de emissies ten gevolge van
gebouwverwarming is echter beperkt en zal nauwelijks
een invloed hebben op de plaatselijke luchtkwaliteit.De
efficiëntie van de gebouwenverwarming zal echter
grotendeels afhankelijk zijn van de warmteverliezen die
voorkomen.
Het huishoudelijke energieverbruik is sterk
klimaatgebonden. Koude winters geven aanleiding tot
een hoger energieverbruik, wat op zijn beurt aanleiding
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

geeft tot hogere emissies. Bijna al de verschillende
plangebieden zijn gelegen vlakbij of grenzen aan
stedelijk gebied waardoor de bijdrage van verwarming
voor uitstoot aanzienlijk kan zijn op koude dagen.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.2

Stroppen (2)
Tabel 14.4: Effectbespreking Lucht plangebied Stroppen
inhoud

beschrijving

Bestaande

Dit plangebied betreft een akkergebied rondom het gehucht Stroppen (Albert Jambonlaan). De oppervlakte van het gebied is ca. 10 ha. De grens van dit

toestand

deelgebied is in het noorden en westen de grens van het woonreservegebied. In het zuidoosten is de grens de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied, die

algemeen

vertrekkend van het woonweefsel het voetbalterrein insluit.
Het gebied is momenteel ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).

Gepland

Om het functioneren van deze open ruimte als landbouwgebied toekomstgericht te vrijwaren wordt voorgesteld het bestaande ruimtegebruik, landbouw, ook

initiatief

planmatig te bevestigen. Om de kwaliteiten als open ruimte ten noorden van het stedelijk gebied maximaal te vrijwaren wordt dit verder gedetailleerd naar
bouwvrij agrarisch gebied.

Effectvoorspelling en beoordeling
Luchtkwaliteit

van a naar

De planologische wijziging zorgt voor een licht positief

Het effect is weinig

A1: open ruimte

effect. Door de herbestemming naar landbouw worden

significant positief

echter toekomstige emissies vermeden ( woongebied).

ten opzichte van de huidige

+1

bestemming
van b naar A1

In de huidige als in de toekomstige situatie zijn emissies

Het effect is neutraal ten

ten gevolge van de agrarische activiteiten mogelijk. In

opzichte van de bestaande

de toekomst zullen ook geen andere emissies

toestand.

0

voorkomen waardoor het effect op de luchtkwaliteit
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

beoordeling

Milderende maatregelen

neutraal is.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.3

Groebegracht: deelplangebied Demesmaekerstraat (4)
Tabel 14.5: Effectbespreking Lucht plangebied Groebegracht: deelplangebied Demesmaekerstraat
inhoud

beschrijving

waardering

Bestaande

Dit deelgebied is deel van het akkerland tussen de Demesmaekerstraat en het terrein van SK Halle. Het betreft een smalle strook van ongeveer 35 m breed, die

toestand

achter de bestaande bebouwing ligt, zodat de afbakening gelijk komt met de achtergrens van de woningen die tegen de Mierenberg aan staan.

algemeen
De zone heeft een oppervlakte van ca. 1 ha en is bestemd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).
Gepland

Het deelgebied Strip Demesmaekerstraat krijgt de bestemming van woonzone met een residentiële woonontwikkeling van 25 woningen/ha. Dit zijn ca. 25

initiatief

woongelegenheden. Ze worden ontsloten via de verkavelingswegen (Kareelveld, Hippelenberg) naar V. Demesmaekerstraat

Effectvoorspelling en beoordeling
Luchtkwaliteit

van a naar

Door de herbestemming naar woongebied kunnen extra

Het effect is neutraal

A1: enkel strip

emissies ontstaan bij uitwerking van het plan. Deze

ten opzichte van de huidige

Demesmaekerstraat als

kunnen ten gevolge van gebouwenverwarming en extra

bestemming

woonomgeving, rest (SK

verkeersgeneratie (ca 25 woningen) ontstaan. Het

Halle en zuidelijk deel

gebied was echter bestemd om ooit omgevormd te

Groebegracht) als open

worden naar woongebied waardoor aangenomen kan

ruimte

worden dat het effect als neutraal kan beschouwd

0

worden. De verwachte verkeersgeneratie zal in het
aspect mobiliteit mee opgenomen worden.
van b naar A1

Door de herbestemming kan dan ook beperkt negatief

Het effect is weinig

effect ten opzichte van huidige bestemming

significant negatief ten

(reservegebied) als de huidige situatie (akker) verwacht

opzichte van de bestaande
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inhoud

beschrijving

waardering

worden.

toestand.

beoordeling

Milderende maatregelen

beoordeling

Milderende maatregelen

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.4

Groebegracht: deelplangebied Omgeving SK Halle (3)
Tabel 14.6: Effectbespreking Lucht plangebied Groebegracht: deelplangebied Omgeving SK Halle
inhoud

beschrijving

waardering

Bestaande

Dit deelgebied bestaat grotendeels uit akkerland, met aan de oostelijke rand een voetbalterrein en een weiland met bomen in de perceelsrand. Het is aan drie

toestand

zijden grotendeels ingesloten door de bewoning langs de Ninoofsesteenweg, de bewoning rond de Victor Demesmaekerstraat en de bewoning aan Nikkelenberg

algemeen

en het ziekenhuis. Het gebied ligt aanzienlijk hoger dan de vallei van de Groebegracht en in het zuiden (Elbeekstraat) is er nog een open ruimte, waardoor deze
omgeving visueel in verbinding staat met de open ruimtevinger van de Groebegracht. De oppervlakte van het gebied is ca 22 ha.
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180). Op en rondom het terrein van SH Halle is de bestemming
recreatiezone (code 0400).

Gepland

Voor het deelgebied Omgeving SK Halle zijn twee alternatieven voorop gesteld. Beide alternatieven zullen binnen de referentieperiode onderling geen verschillen

initiatief

inhouden aangezien beide geen woonontwikkelingen voorzien. Het verschil in ontwikkeling situeert zich (mogelijks) op langere termijn. In alternatief 1 wordt
woonontwikkeling op lange termijn uitgesloten; het deelgebied wordt bestemd tot bouwvrij agrarisch gebied. In alternatief 2 blijft het een woonreservegebied dat
op langere termijn kan worden ontwikkeld. Voor het milieu-onderzoek wordt uitgegaan van een bestemming als woonzone met een residentiële woonontwikkeling
van 25 woningen/ha of te wel ca. 600 bijkomende woongelegenheden. Het gebied wordt ontsloten naar Ninoofsesteenweg.

Alternatieven

A1: bouwvrij agrarisch gebied; A2: woonzone met residentiële ontwikkeling

Effectvoorspelling en beoordeling
Luchtkwaliteit

van a naar

Planologisch kan een positief effect (van reservegebied

Het effect is weinig

A1

woonwijken naar bouwvrij agrarisch gebied) verwacht

significant positief (+1)

worden.

ten opzichte van de huidige

Er treden geen wijzigingen op.

Het effect is neutraal ten

+1

bestemming
van b naar A1

0

opzichte van de bestaande
toestand.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

van a naar

Dit gebied is bestemd voor woonuitbreiding en de

Het effect is neutraal

0

A2

herbestemming kan dan ook als neutraal aanschouwd

ten opzichte van de huidige

worden voor de discipline lucht. Voor Alternatief 2 kan

bestemming

Milderende maatregelen

een neutraal effect (zelfde bestemming) verwacht
worden.
van b naar A2

Ten opzichte van de huidige toestand kunnen echter

Het effect is weinig

extra emissies ten gevolge van gebouwenverwarming

significant negatief ten

en extra verkeersgeneratie (ca 600 woningen) verwacht

opzichte van de bestaande

worden wat resulteert in een weinig significant negatief

toestand.

-1

effect ten opzichte van huidige toestand.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.5

Groebegracht: deelplangebied Zuidelijk deel Groebegracht (5)
Tabel 14.7: Effectbespreking Lucht plangebied Groebegracht: deelplangebied Zuidelijk deel Groebegracht
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is de open ruimte in de vallei van de Groebegracht tegen het centrum van Halle aan. Grofweg is ze in het noorden begrensd door de Elbeekweg

toestand

en het ziekenhuis, in het oosten door de Demaeghtlaan, in het zuiden door de Beertsestraat en het BPA Wilgenveld, in het westen door de Victor

algemeen

Demesmaekerstraat. Het gebied is grotendeels als graas/hooiweide in gebruik. Langs de Elbeekweg ligt ook een akker.
De oppervlakte van het gebied is ca. 12,5 ha. Deze oppervlakte is groter of kleiner naargelang de ruimte die zal worden voorzien voor uitbreiding van het
ziekenhuis.
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180). Rondom de Groebegracht en zijbeken is natuurgebied
afgebakend (code 0701), de hoeve St-Maria is gelegen in zone voor openbaar nut (code 0200).

Gepland

Deelgebied Zuidelijk deel Groebegracht krijgt een bestemming als gemengd open ruimtegebied behoudens de zone langs de Groebegracht en zijbeken die als

initiatief

natuurgebied bestemd blijven.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

De planologische herbestemming vormt echter wel een

Het effect is weinig

+1

positief effect vermits woongebied gerelateerde emissies

significant positief ten

vermeden worden naar de toekomst door de zone een

opzichte van de huidige

groene bestemming te geven.

bestemming

Ten opzichte van de huidige situatie, houdt het plan geen

Het effect is neutraal ten

wijziging in. De natuurgebieden rond de Groebengracht

opzichte van de bestaande

blijven hun invulling immers behouden.

toestand.

Milderende maatregelen

Effectvoorspelling en beoordeling
Luchtkwaliteit

van a naar A1

van b naar A1

0

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.6

Economische pool A8: deelgebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Tabel 14.8: Effectbespreking Lucht plangebied Economische pool A8: deelgebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied betreft de zone tussen het bedrijventerrein Dassenveld en het natuurgebied rond Meerbeek. In het noorden ligt de spoorweg Halle-Edingen. In het

toestand

zuiden wordt de zone begrensd door de A8. Het gebied is overwegend in gebruik als akker. Er loopt een hoogspanningsleiding over het gebied.

algemeen
De oppervlakte van het gebied is ca. 26,5 ha. De uiteindelijke westelijke grens en oppervlakte zal worden bepaald door het gekozen tracé voor N7a.
Het gebied heeft de bestemming agrarisch gebied (code 0900).
Gepland

In deelgebied Zoekzone tracé N7a om Dassenveld is de juiste ligging van de omleidingsweg N7a ter hoogte van Dassenveld nog niet helemaal vastgelegd. Dit

initiatief

moet verder technisch worden onderzocht, onder andere rekening houdend met het reliëf, hellingsgraden naar de knooppunten en aansluitingen en de nodige
vrije hoogte aan de ongelijkvloerse kruising met de spoorweg. Als tussen het bestaande bedrijventerrein Dassenveld en het uiteindelijke tracé van de
omleidingsweg, voldoende ruimte beschikbaar is, kan deze ingericht worden als uitbreiding van het bedrijventerrein. Het betreft een uitbreiding van de activiteiten
van Colruyt (distributie of ondersteunende gemengde bedrijvigheid). De uitbreiding van bedrijventerrein omvat een brede groenbuffer tussen de bedrijvigheid en
de weg (ca. 50m breed). In alternatief 1 wordt er van uitgegaan dat de weg aan de westelijke grens van de zoekzone wordt gelegd en de rest van de zoekzone
wordt gebruikt als uitbreiding van het bedrijventerrein. De uitbreiding wordt via het bestaande bedrijventerrein ontsloten. In alternatief 2 wordt er van uitgegaan
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

dat de weg aan de oostelijke grens van de zoekzone wordt gelegd en wordt geen uitbreiding van het bedrijventerrein voorzien. Het resterende deel van de
zoekzone ten westen van de weg behoudt de huidige bestemming als agrarisch gebied en valt buiten de afbakening van het stedelijk gebied (grens van het
stedelijk gebied wordt aangepast).
Alternatieven

A1: weg westelijke grens, rest bedrijventerrein; A2: weg oostelijke grens, rest agrarisch gebied

Effectvoorspelling en beoordeling
Luchtkwaliteit

van a naar A1

Planologisch kan de herbestemming als weinig

Het effect is weinig

significant negatief beschouwd worden. Door de

significant negatief

herbestemming van agrarisch gebied naar bedrijvigheid

ten opzichte van de huidige

of infrastructuur zijn er in het plangebied relevantere

bestemming

-1

emissies mogelijk ten opzichte van de huidige
bestemming.
van b naar A1

Door de uitvoering van dit plan zal ten gevolge van de

Het effect is weinig

verkeersinfrastructuurwerken een verschuiving van de

significant negatief opzichte

emissies bewerkstelligd worden. In Alternatief 1 worden

van de bestaande toestand.

-1

eventueel extra emissies ten gevolge van uitbreiding
bedrijventerrein en de daaraan gelinkte
verkeersbewegingen verwacht.
De aanpassingen aan de weginfrastructuur zullen
zorgen voor een verschuiving van de emissies. In zones
waar de verkeersintensiteiten dalen, zal er een
verminderde emissie zijn. Dit effect zal verder
onderzocht en geëvalueerd worden onder het
deelaspect mobiliteit. Voor dit plangebied kan er echter
aangenomen worden dat deze herbestemming een
negatieve impact heeft.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Planologisch kan de herbestemming als weinig

Het effect is weinig

-1

significant negatief beschouwd worden. Door de

significant negatief

herbestemming van agrarisch gebied naar infrastructuur

ten opzichte van de huidige

zijn er in het plangebied relevantere emissies mogelijk

bestemming

Milderende maatregelen

De uitbreiding van het bedrijventerrein is hoofdzakelijk
voor een opslag /distributiecentrum en kantoren. Ten
gevolge van deze mogelijke uitbreiding zal dan ook
geen significant effect verwacht worden. De enige bron
van luchtverontreiniging is eventueel
gebouwverwarming. De impact van gebouwverwarming
zal verwaarloosbaar zijn en niet bijdragen tot een
wijziging van de luchtkwaliteit in de omgeving van het
plangebied waardoor dit als neutraal kan aanschouwd
worden.
Luchtkwaliteit

van a naar A2

ten opzichte van de huidige bestemming.
van b naar A2

De aanpassingen aan de weginfrastructuur zullen

Het effect is weinig

zorgen voor een verschuiving van de emissies. In zones

significant negatief ten

waar de verkeersintensiteiten dalen, zal er een

opzichte van de bestaande

verminderde emissie zijn. Dit effect zal verder

toestand.

-1

onderzocht en geëvalueerd worden onder het
deelaspect mobiliteit. Voor dit plangebied kan er echter
aangenomen worden dat deze herbestemming een
negatieve impact heeft.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.7

Economische pool A8: deelgebied Bergensesteenweg noord (7)
Tabel 14.9: Effectbespreking Lucht plangebied Economische pool A8: deelgebied Bergensesteenweg noord
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is deels weiland, deels bos, deels ingenomen door grootschalige kleinhandel en lokale bedrijvigheid met bijhorende woningen. Het is een kleine

toestand

ingesloten ruimte van 4,5 ha tussen de Bergensesteenweg, Edingenseteenweg en de spoorweg Halle-Edingen.

algemeen
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100). Er is ook een strook bufferzone (code 0600)
voorzien.
Gepland

Voor Bergensesteenweg Noord worden grootschalige kleinhandel enerzijds en grootschalige stedelijke voorzieningen anderzijds als alternatieven meegenomen.

initiatief

In alternatief 1 wordt het deelgebied herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. Dit zou een potentiële brutovloeroppervlakte van
24.750 m² kleinhandel geven. In alternatief 2 wordt uitgegaan van een gemengde stedelijke ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen en wonen.
Er wordt geen bijkomende oppervlakte grootschalige kleinhandel ingecalculeerd maar de bestaande kan behouden blijven (eventueel vervangende oppervlakte
in een totaalproject in het plangebied). Het aantal woongelegenheden wordt gerekend aan 25 w/ha (want gemengd met aanzienlijke vloeroppervlakte stedelijke
voorzieningen), of te wel ca. 110 woongelegenheden. Iets meer dan helft van het gebied kan dan worden ingenomen door grootschalige stedelijke voorzieningen
(ca. 12.500m² bruto vloeroppervlakte). Het gebied wordt ontsloten naar N6

Alternatieven

A1: bedrijventrrein voor grootschalige kleinhandel; A2: gemengde stedelijke ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen en wonen

Effectvoorspelling en beoordeling
Luchtkwaliteit

van a naar A1

Ten opzichte van de planologische bestemming is het

Het effect is neutraal

effect te verwaarlozen. Het gebied bezit grotendeels een

ten opzichte van de huidige

bestemming voor ambachtelijke bedrijven en KMO's.

bestemming

0

waardoor de impact naar lucht planologisch weinig zal
uitmaken. .
van b naar A1

Er zullen hoofdzakelijk commerciële activiteit of

Het effect is neutraal ten

handelsactiviteiten plaatsvinden waarbij het verkopen

opzichte van de bestaande

van goederen aan de onmiddellijke gebruiker zullen

toestand.

0

plaatsvinden. Dit komt er op neer dat tengevolge van dit
plan effecten kunnen worden verwacht ten gevolge van
gebouwenverwarming en de verkeersgeneratie. Het
terrein is deels al ingenomen door grootschalige
kleinhandel en lokale bedrijvigheid met bijhorende
woningen. Er kan aangenomen worden dat de extra
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

In alternatief 2 wordt uitgegaan van een gemengde

Het effect is neutraal

0

stedelijke ontwikkeling met grootschalige stedelijke

ten opzichte van de huidige

voorzieningen en wonen. Het aantal woongelegenheden

bestemming

Milderende maatregelen

gebouwenverwarming voor geen significante effecten
zal zorgen en als neutraal kan beschouwd worden.
van a naar A2

wordt voorzien op ca. 110 woongelegenheden. Iets
meer dan helft van het gebied kan dan worden
ingenomen door grootschalige stedelijke voorzieningen
Ten opzichte van de planologische bestemming is het
effect te verwaarlozen. Het gebied bezit grotendeels een
bestemming voor ambachtelijke bedrijven en KMO's.
waardoor de impact naar lucht planologisch weinig zal
uitmaken.
van b naar A2

Ook in alternatief 2 kunnen voornamelijk effecten

Het effect is neutraal ten

verwacht worden ten gevolge van gebouwenverwarming

opzichte van de bestaande

en de verkeersgeneratie. Het terrein is deels al

toestand.

0

ingenomen door grootschalige kleinhandel en lokale
bedrijvigheid met bijhorende woningen. Er kan
aangenomen worden dat de extra gebouwenverwarming
voor geen significante effecten zal zorgen en als
neutraal kan beschouwd worden.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.8

Economische pool A8: Deelplangebied Hellebroek (8)
Tabel 14.10: Effectbespreking Lucht plangebied Economische pool A8: deelplangebied uitbreiding Hellebroek
inhoud

beschrijving

waardering
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beoordeling

Milderende maatregelen
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied bevindt zich tussen de Bergensesteenweg, de spoorweg Halle-Edingen, A8 en het bestaande bedrijf. Het gaat om een kleine restruimte van 2 ha.

toestand

Ze is begroeid met struweel. In het gebied ligt de af te schaffen afrit A8 – N6.

algemeen
Het deelgebied is bestemd als buffergebied (deels code 0600 in het gewestplan en deels zone voor groenbuffer in het PRUP Colruyt).
Gepland

Verder wordt het deelgebied Hellebroek herbestemd tot regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek (uitbreiding bestaande voorliggende

initiatief

bedrijvigheid) met een brede groenbuffer van 50m t.o.v. Bergensesteenweg. De realisatie kan pas als de bestaande afrit A8 – N6 wordt afgebroken (nadat ze
vervangen is door de nieuwe op/afrit N7 – A8 en ontsluitingsweg N7a). Het gebied wordt ontsloten via het voorliggende bedrijventerrein naar N7

Effectvoorspelling en beoordeling
Luchtkwaliteit

van a naar A1

Ten opzichte van de planologische bestemming (buffer )

Het effect is weinig

kan er een weinig significant negatief effect verwacht

significant negatief

worden.

ten opzichte van de huidige

-1

bestemming
van b naar A1

Extra emissies ten gevolge van uitbreiding bedrijventerrein

Het effect is neutraal ten

en de daaraan gelinkte verkeersbewegingen zijn mogelijk.

opzichte van de bestaande

Gebouwenverwarming is echter vermoedelijk te

toestand.

0

verwaarlozen (transport, distributie en logistiek) in de
geplande situatie. In de huidige situatie is de op/afrit
gelegen ter hoogte van dit plangebied. Binnen het
plangebied zou er door de herbestemming dan ook een
positief effect kunnen optreden. Het effect van de
mobiliteitswijzigingen zal onder het aspect mobiliteit
geëvalueerd worden.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.9

Economische pool A8: Deelgebieden nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 (9, 10)
Tabel 14.11: Effectbespreking Lucht plangebied Economische pool A8: Deelgebieden nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a tussen spoor en N6
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoordeli
ng na
mm

Bestaande

Deelgebied nieuwe op/afrit A8 – N7

toestand

Het deelgebied is, wat de nieuwe op- en afrit betreft, momenteel in gebruik als akker, grasland, delen van de bestaande wegen alsook de bestaande op- en afrit

algemeen

ten zuiden van A8. Het heeft een oppervlakte van ca. 11,5 ha.
Het deelgebied is bestemd als natuurgebied (code 0701), agrarisch gebied (code 0900) en woongebied met landelijk karakter (0102). Ter hoogte van de
bestaande op- en afrit is het deelgebied vooral bestemd als buffergebied (code 0600). Op het gewestplan zijn A8 en de bestaande op- en afrit als bestaande
hoofdverkeerswegen (code 1500) aangeduid.
Deelgebied Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6
De zone is momenteel grotendeels in gebruik als akkergebied (nl. ten noorden van Dassenveld). In de buurt van de N7 en de N6 ligt het tracé in de deelgebieden
Bergensesteenweg Noord en Hellebroek.
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 9,5 ha, die voor het grootste deel bestemd is als agrarisch gebied (code 0900), maar ook een strook natuurgebied
snijdt (code 0701) ter hoogte van een zijbeek van de Groebegracht en doordringt in zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100). Het gebied kruist
de aanduiding voor bestaande spoorwegen (code 150) volgens het gewestplan en zone voor openbare wegenis volgens het gemeentelijk RUP in opmaak
Wilgenveld.

Gepland

Het betreft enerzijds ingrepen in de verkeersinfrastructuur, die te maken hebben met de omvorming van de A8 tot een volwaardige hoofdweg (met minder op- en

initiatief

afritten). Het gaat om:







supprimeren van de huidige op- en afritten A8xN6 en A8xN7 en herbestemmen in functie van landbouw (A8xN7) en bedrijvigheid en natuur (A8xN6);
een nieuw op- en afrittencomplex aansluitend op een ovonde ter hoogte van Meerbeek – Dassenveld;
een nieuwe stedelijke invalsweg (N7a) omheen Dassenveld en verder noordelijk langsheen de spoorweg, met nieuwe kruispunten op N7 en N6;
een rechtstreeks ontsluiting van het bedrijventerrein Dassenveld op de ovonde;
een ontsluiting van Druco naar de nieuwe N7a.

Effectvoorspelling en beoordeling
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoordeli
ng na
mm

Luchtkwaliteit

van a naar A1

Door de realisatie van dit deelgebied kunnen er alleen

Het effect is weinig

emissies binnen het plangebied ontstaan ten gevolge van

significant negatief

verkeer. Er zal een verschuiving van de emissies (positief

ten opzichte van de huidige

huidige locatie, weinig significant negatief nieuwe locatie)

bestemming

-1

plaatsvinden. Het effect hiervan zal onder het deelaspect
mobiliteit behandeld worden.
De herbestemming houdt een herbestemming in ten
opzichte van de huidige situatie (Agrarische zone) een
weinig significant negatief effect. Waar de
verkeersintensiteiten zullen dalen, kan echter een positief
effect verwacht worden.
van b naar A1

Voor het plangebied kan aangenomen worden dat ten

Het effect is weinig

opzichte van de huidige situatie een weinig significant

significant negatief

negatief effect zal optreden. Waar de verkeersintensiteiten

ten opzichte van de

zullen dalen door de afname van de verkeersintensiteiten

bestaande toestand

-1

kan een positief effect verwacht worden. Dit effect zal
verder onderzocht en geëvalueerd worden onder het
deelaspect mobiliteit.
Lokaal kan er aangenomen worden dat deze
herbestemming een negatieve impact heeft.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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14.6.10

Plangebied Eilandje (11)
Tabel 14.12: Effectbespreking Lucht plangebied Eilandje
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit is een zone van ca 1,5 ha die ingesloten ligt tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de spoorweg. Het is nagenoeg volledig begroeid met bomen en

toestand

struikgewas.

algemeen
Deze zone is grotendeels bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100), met een strook natuurgebied (code 0701) langs het kanaal.
Gepland

De zone krijgt als bestemming gemengd open ruimte gebied met mogelijkheid tot kleinschalige toeristisch-recreatieve infrastructuur + infrastructuur voor

initiatief

spoorwegen en kanaal

Effectvoorspelling en beoordeling
Luchtkwaliteit

van a naar A1

Door de planologische wijziging kan er een positief effect

Het effect is weinig

verwacht worden. Deze zone is grotendeels bestemd als

significant positief

zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100),

ten opzichte van de huidige

met een strook natuurgebied (code 0701) langs het

bestemming

+1

kanaal.
van b naar A1

Ten opzichte van de huidige situatie vormt de

Het effect is neutraal ten

herbestemming een neutraal tot weinig significant effect. In

opzichte van de bestaande

de huidige situatie is nagenoeg de volledige zone begroeid

toestand.

0

met bomen en struikgewas. De inrichting van mogelijke
infrastructuur voor spoorwegen of kanaal kan een
vermindering van de begroeiïng betekenen ten opzichte
van de bestaande toestand.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.11

Plangebied Tunnel A8 (13, 14)
Tabel 14.13: Effectbespreking Lucht plangebied Tunnel A8: Deelgebieden Essenbeek-Keerstraat en Essenbeek-Borreweg
MER Halle
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Deelgebied Essenbeek-Keerstraat: Dit deelgebied betreft ingesloten open ruimte tussen de bocht van de A8, de Halleweg en de Dodeweg. De oppervlakte van

toestand

het gebied is ca 5,5 ha. Het gebied is momenteel in gebruik als akker en is ingekleurd als bufferzone (code 0600).

algemeen
Deelgebied Essenbeek-Borreweg: Dit deelgebied is een ingesloten open ruimte tussen de A8, de Nijvelsesteenweg, de Borreweg en de Halleweg. De
oppervlakte van het gebied is ca 4 ha. Het gebied is momenteel een restruimte met gedeeltelijk landbouwgebruik. Het is ingekleurd als bufferzone (code 0600).
Het gebied ligt voor een deel in het BPA Informa (zone voor KMO, bufferzone en zone non-aedificandi langs N203a).
Gepland

De deelgebieden krijgen de bestemming van woongebied. In het gebied kunnen hoge dichtheden gerealiseerd worden aan de parkzijde maar moet worden

initiatief

‘afgebouwd’ naar het omliggende residentiële woonweefsel. Daarom wordt een dichtheid van 40 woningen/ha gerekend. Voor het deelgebied EssenbeekKeerstraat zijn dit 220 woningen, ontsloten naar Halleweg. Voor Essenbeek-Borreweg wordt uitgegaan van ca. 160 woningen ontsloten naar een lokale weg op
het dek van de tunnel.

Effectvoorspelling en beoordeling
Alternatief

Essenbeek-Keerstraat

Luchtkwaliteit

van a naar A1

Essenbeek Borreweg

Het effect is weinig

Ten opzichte van de bestemming KMO kan deze

significant negatief

planologische wijziging als neutraal beschouwd worden.

ten opzichte van de huidige

-1

bestemmingen.
Essenbeek - Keerstraat
Er zijn wijzigingen in de emissies te verwachten ten
gevolge van gebouwenverwarming en extra
verkeersgeneratie (ca. 220 woningen). Ten opzichte van
de huidige planologische bestemming kan een beperkte
wijziging verwacht worden.
van b naar A1

Essenbeek- Borreweg

Het effect is weinig

Het gebied is momenteel een restruimte met gedeeltelijk

significant negatief

-1

landbouwgebruik. Het is ingekleurd als bufferzone (code
0600). Het gebied ligt voor een deel in het BPA Informa
(zone voor KMO, bufferzone en zone non-aedificandi
langs N203a).
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Er zijn wijzigingen in de emissies te verwachten ten
gevolge van gebouwenverwarming en extra
verkeersgeneratie (ca 160 woningen).Ten opzichte van de
huidige toestand kan een weinig significant negatief effect
verwacht worden.
Essenbeek- Keerstraat
Er zijn wijzigingen in de emissies te verwachten ten
gevolge van gebouwenverwarming en extra
verkeersgeneratie (ca. 220 woningen). Ten opzichte van
de huidige toestand kan een beperkte wijziging verwacht
worden.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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14.6.12

Plangebied Tunnel A8, deelgebied Intunneling A8 (22)
Tabel 14.14: Effectbespreking Lucht plangebied Tunnel A8: Deelgebied Intunneling A8
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied omvat het huidige tracé van A8 vanaf het knooppunt met Landingsbaan tot het Kanaal en de aanpalende, betrokken percelen die dienen als

toestand

werkzone. Het vormt de grens van de stedelijke woonomgeving van Halle (Sint-Rochus) met de open ruimte rond Vijverbeek - Maasdalbeek ten zuiden en

algemeen

woonomgeving rond Essenbeek ten oosten. De oppervlakte van het gebied is ca. 26,5 ha.
Het gebied is in hoofdzaak in gebruik als weg en bufferzone. Centraal in het gebied ligt A8. Daarrond liggen vooral onbebouwbare zones en tuinen en een aantal
delen van wegen waarmee A8/N203a verknoopt. Aansluitend bij het knooppunt met landingsbaan liggen sportterreinen in aanleg en akkers, aansluitend met het
Kanaal liggen akkers. Het gebied is bestemd als woongebied (code 0100), woongebied met landelijk karakter (code 0102), recreatiegebied (code 0400),
bufferzone (code 0600) en agrarisch gebied (code 0900).

Gepland

Bij de intunneling van A8 wordt voorzien in een parkontwikkeling op het dek van de tunnel. Het plan heeft hier tot doel A8 tot een volwaardige hoofdweg

initiatief

(minder op- en afritten) op te waarderen, de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.
Bovengronds loopt de hoofdverzamelweg vanaf A8 tot het knooppunt Nijvelsesteenweg (2x1, capaciteit 1800). De weg verknoopt enkel met landingsbaan en
Nijvelsesteenweg. Er zijn geen rechtstreekse aansluitingen. Ter hoogte van Halleweg wordt een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers voorzien. De
verknoping met landingsbaan gebeurt op een rond punt ter hoogte van Kromstraat. Onder de landingsbaan (N203) is een onderdoorgang voor fietsers voorzien.
De tunnelmond situeert zich ter hoogte van Rodenemweg. Om een noord-zuidverbinding voor autoverkeer mogelijk te maken wordt Rodenemweg omgeleid via
Biezeweide naar Berendries. Ter hoogte van Rodenemweg is een voetgangersbrug mogelijk.

Effectvoorspelling en beoordeling
Alternatief

Essenbeek-Keerstraat

Luchtkwaliteit

van a naar A1

Ten opzichte van de huidige toestand en de huidige

Het effect is significant

van b naar A1

bestemming kan er een sterke wijziging verwacht worden

positief

in de luchtkwaliteit. De intunneling in combinatie met de
herbestemming naar parkgebied vormt dan ook een
wezenlijk verschil in luchtkwaliteit. De verontreinigde lucht
kan afgezogen worden en gezuiverd worden. Ook de
aanleg van een park heeft een gunstig effect op de

+2

Om negatieve effecten te
vermijden ter hoogte van
tunnelmonden of
ventilatieopeningen dient
hier vanbij het technisch
ontwerp onderzocht te
worden op welke manier
de uitstoot van vervuilende
stoffen beperkt kan
worden.

luchtkwaliteit. De kwaliteit van de woonomgeving verbetert

819016/R/873212/Mech

MER Halle
390

Rapport

inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

hier sterk.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.13

Plangebied Tunnel A8, deelgebied Knooppunt R0-A8 (21)
Tabel 14.15: Effectbespreking Lucht plangebied Tunnel A8: Deelgebied Knooppunt R0-A8
inhoud

beschrijving

Bestaande

Dit deelgebied strekt zich uit langs de bestaande R0 in de omgeving van het knooppunt met A8/N203a en omvat tevens het deel van A8/N203a tot het knooppunt

toestand

met Landingsbaan. De oppervlakte van het gebied is ca. 48 ha.

algemeen
Centraal in het gebied liggen de genoemde infrastructuren en bijhorende buffers. Daarrond ligt ten noordwesten een natuurgebied met een horeca-uitbating, ten
zuidwesten tuinen en woononingen nabij het deelgebied Essenbeek-Keerstraat en ten oosten landbouwpercelen en delen van tuinen en een woning. Het gebied
is bestemd als zone voor infrastructuur (code 1500), bufferzone (code 0600), natuurgebied (code 0701) en agrarisch gebied (code 0900) en woongebied (code
0100).
Gepland

Om de doorstroming op R0 en de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en ook op het lokale wegennet positieve effecten van de opwaardering van

initiatief

A8 te krijgen, wordt ook het knooppunt R0-A8 aangepakt. Ter hoogte van de nieuwe infrastructuur krijgt het gebied de bestemming zone voor verkeers- en
vervoersinfrastructuur. De tunnelmonden naar A8 situeren zich ten westen van Kleine beek. Tussen Smeerhout en Krabbos is een fietsverbinding voorzien. Zij
loopt onder het knooppunt door.

Effectvoorspelling en beoordeling
Alternatief

Essenbeek-Keerstraat

Luchtkwaliteit

van a naar A1

Door de realisatie van dit deelgebied zal een verschuiving

Het effect is weinig

van de emissies (positief huidige locatie, weinig significant

significant negatief

negatief nieuwe locatie) plaatsvinden. Het effect hiervan

ten opzichte van de huidige

zal onder het deelaspect mobiliteit behandeld worden.

bestemmingen.

-1

Ten opzichte van de planologische toestand wordt een
licht negatief effect verwacht door de omzetting van
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Ook ten opzichte van de bestaande situatie is er een

Het effect is weinig

-1

verschil tussen de effecten op het globale plangebied en

significant negatief ten

de lokale effecten. Om de doorstroming op R0 en de

opzichte van de bestaande

goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren is deze

toestand.

Milderende maatregelen

bufferzone, natuurgebied en agrarisch gebied naar zone
voor verkeers- en vervoersinfrastructuur.
van b naar A1

herinrichting noodzakelijk. Deze goede doorstroming zorgt
eveneens voor een beter luchtklimaat .
Lokaal kan er aangenomen worden dat deze
herbestemming een negatieve impact heeft.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.14

Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Tabel 14.16: Effectbespreking Lucht plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied betreft de zone waar de Landingsbaan het centrum van Halle bereikt. Hier zijn verschillende percelen langs de Landingsbaan momenteel in

toestand

gebruik als bos of akker, ingesloten door een drukke weg en de bewoning van het centrum.

algemeen
Het gebied beslaat ca. 7,5 ha. Rondom de Landingsbaan is een ruime bufferzone (code 0600) voorzien. De rest van het gebied is woonzone (code 0100). De
ordening van het noordelijke deel wordt verfijnd met het BPA Nachtegaallaan (voornamelijk residentieel wonen, deels appartementen, kantoorinrichtingen en
ondersteunende tertiaire functies).
De huidige bestemmingen laten de bouw van ongeveer 228 woningen toe. Daarnaast zijn volgende mogelijkheden voorzien: 7.500 m² tertiaire functies en 1.140
m² kantoor (kantoren zonder balie).
Gepland

Het plan heeft als doel het gebied te ontwikkelen als oostelijke toegangspoort tot het kleinstedelijk gebied enerzijds en het vrijwaren van de opties voor een

initiatief

oostelijke ontsluiting anderzijds. Binnen dit kader wordt het plangebied voorzien voor de gemengde stedelijke ontwikkeling van grootschalige stedelijke
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

voorzieningen en wonen. Grootschalige kleinhandel wordt uitgesloten.
Het gebied wordt herbestemd tot gebied met een stedelijke ontwikkeling (code 0110). Grootschalige kleinhandel wordt uitgesloten. Als stedelijke voorzieningen
worden kantoren met een baliefunctie beschouwd.
Bij dergelijke ontwikkeling van zowel grootschalige voorzieningen als wonen zullen de potenties in aantal wonen waarschijnlijk naar een gemengd stedelijk
niveau teruggeschroefd moeten worden, temeer ook met de inpassing naar het omringend stedelijk weefsel rekening moet worden gehouden. Rekening houdend
met de oppervlakte worden voor het gebied daarom 300 woningen verondersteld. Wat betreft de oppervlakte voor grootschalige stedelijke voorzieningen wordt
uitgegaan van ca. 40.000 m². Het gebied wordt ontsloten naar Landingsbaan. Dit is alternatief 1.
Alternatieven

Alternatief 2
Het alternatief heeft dezelfde doelstelling als het gepland initiatief.
De bestemming is dezelfde als het gepland initiatief, alleen worden als stedelijke voorzieningen kantoren zonder een baliefunctie beschouwd.
Het aantal woningen en de vloeroppervlakte van de grootschalige stedelijke voorzieningen zijn gelijk aan deze volgens het gepland initiatief.

Effectvoorspelling en beoordeling
Luchtkwaliteit

van a naar A1

van b naar A1

Ten opzichte van de huidige bestemmingen (wonen) kan

Het effect is weinig

de herbestemming als neutraal beschouwd worden. Ten

significant negatief

opzichte van de bestemming buffer kan de herbestemming

ten opzichte van de huidige

als weinig significant negatief beschouwd worden.

bestemming

Gemengde stedelijke ontwikkeling en grootschalige

Het effect is weinig

stedelijke voorzieningen en wonen (ca 300) worden

significant negatief ten

voorzien. Ten gevolge van de gebouwen en de

opzichte van de bestaande

verkeersgeneratie zullen bijkomende emissies verwacht

toestand.

-1

-1

worden. Ten opzichte van de huidige situatie kan de
planologische invulling als weinig significant negatief
beschouwd worden.
van a naar A2

Ten opzichte van de huidige bestemmingen (wonen) kan

Het effect is weinig

de herbestemming als neutraal beschouwd worden. Ten

significant negatief

opzichte van de bestemming buffer kan de herbestemming

ten opzichte van de huidige

als weinig significant negatief beschouwd worden.

bestemming
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inhoud
van b naar A2

waardering

beoordeling

Gemengde stedelijke ontwikkeling en grootschalige

beschrijving

Het effect is weinig

-1

stedelijke voorzieningen en wonen (ca 300) worden

significant negatief ten

voorzien. Ten gevolge van de gebouwen en de

opzichte van de bestaande

verkeersgeneratie zullen bijkomende emissies verwacht

toestand.

Milderende maatregelen

worden. Ten opzichte van de huidige situatie kan de
planologische invulling als weinig significant negatief
beschouwd worden.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.15

Plangebied Lembeek Noord – N6: deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord (16)
Tabel 14.17: Effectbespreking Lucht plangebied Lembeek Noord-N6: deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord

toestand

Dit deelgebied betreft de percelen die grenzen aan de Bergensesteenweg (N6), in de strook tussen de Eglantierstraat en de A8. In het zuidelijke deel worden

algemeen

deze percelen voor een groot deel gebruikt door grootschalige detailhandel, in het noordelijke voor door woningen aan de westzijde en productiebedrijvigheid
aan de oostzijde van de Bergensesteenweg. In het noordoosten ligt de (af te schaffen) oprit N6 – A8 en bijhorende carpoolparking.
Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 13,5 ha en is momenteel grotendeels ingekleurd als woonzone (code 0100). Langs de oostzijde van de
Bergensesteenweg is ook een industriezone aanwezig (code 1000), een zone voor ambacht en KMO’s (1100). Ten opzichte van de Bergensesteenweg zijn deze
gebufferd door een bufferzone (code 0600). De oprit N6 – A8 en bijhorende carpoolparking ligt in bufferzone (code 0600).

Gepland

Deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord wordt herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. In het noordoostelijke deel kan

initiatief

ontwikkeling pas als de bestaande oprit N6 – A8 wordt afgebroken (nadat ze vervangen is door de nieuwe op/afrit N7 – A8 en ontsluitingsweg N7a). De huidige
carpoolparking zal dan ook verdwijnen. Rekening houdend met de totale oppervlakte van het deelgebied (12,5 ha + 1 hectare) en de aanwezigheid van N6 zal de
vooropgestelde V/T iets lager zijn. Er wordt rekening gehouden met een V/T van 0,5 in plaats van 0,55. Voor het volledige gebied zou dit betekenen dat een
verdere verdichting en uitbreiding kan resulteren in een globale vloeroppervlakte van 67.500 m². Om de bijkomende oppervlakte in te schatten moet de huidige
brutovloeroppervlakte hiervan worden afgetrokken. Dit kan bij de verdere modellering van het plan in functie van het milieueffectenrapport gebeuren aan de hand
van de oppervlakte aan handelsgebouwen volgens het kadasterplan.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Door de herbestemming naar grootschalige kleinhandel

Het effect is neutraal

0

kan er verwacht worden dat er extra emissies, ten

ten opzichte van de huidige

gevolge van de uitbreiding van de bedrijventerrein en de

bestemming

Milderende maatregelen

Effectvoorspelling en beoordeling
Luchtkwaliteit

van a naar A1

daaraan gelinkte verkeersbewegingen zullen zijn. Deze
extra verkeersbewegingen zullen dan ook het grootste
van b naar A1

effect veroorzaken en zullen beoordeeld worden onder

Het effect is neutraal ten

het aspect mobiliteit.

opzichte van de bestaande

De invulling van het terrein zelf zal geen belangrijke

toestand.

0

wijzingen veroorzaken. Ten opzichte van de huidige
situatie en de planologische situatie is het effect
neutraal.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.16

Plangebied Lembeek Noord: deelplangebied Lembeek Noord (17)
Tabel 14.18: Effectbespreking Lucht plangebied Lembeek Noord: deelplangebied Lembeek Noord
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is de zone tussen de spoorweg Halle-Tubeke, het kanaal en in het zuiden, de dorpskern van Lembeek. Het is grotendeels ingericht als

toestand

bedrijventerrein, maar lang niet alle ruimte wordt effectief benut. De Zenne loopt van zuid naar noord doorheen het gebied aan de westzijde. Daarnaast loopt de

algemeen

kleine Zenne in een vrij steile vallei door het gebied.
De oppervlakte van het gebied is ca 43 ha. Het is voor driekwart ingenomen door industriezone (code 1000). De rest (valleien van Zenne en Kleine Zenne) is
natuurgebied (code 0701). De ordening in dit gebied wordt verder verfijnd door het BPA Lembeek-Noord. Dit plan voorziet zone voor industrie, natuur en
groengebied, infrastructuur (spoor, vaart).

Gepland

Voor Lembeek - Noord wordt gekozen voor gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten. De ontwikkeling van watergebonden gemengde bedrijvigheid wordt

initiatief

als alternatief meegenomen. In beide gevallen worden expliciet volgende ingrepen voorzien:
herverkaveling in functie van een rationeler ruimtegebruik
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

voorzien van robuuste groenmassa’s langsheen de Zenne als buffer voor het bedrijventerrein
herprofilering van Kleine Zenne
uiterste zuidelijke grens van de bedrijfspercelen t.o.v. Lembeek dorp in het verlengde van de meest zuidelijke hoek van het bestaande bedrijfsgebouw
heraanleg van het gedeelte van het bestaande bedrijfsperceel voorbij deze uiterste zuidelijke grens als groenbuffer
de ontsluiting verloopt via de bestaande ontsluiting van het bedrijventerrein naar N6.
Dit leidt grosso modo tot een (her)ontwikkeling van 18 ha als bedrijventerrein (huidige reserve). Alternatief 2 verschilt op volgende vlakken van alternatief 1:
het bedrijventerrein wordt bestemd als zone voor regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter
er wordt (gemeenschappelijke) kade-infrastructuur aangelegd tussen kanaal en Zenne; deze kade is met een brug over de Zenne aangesloten op een de
ontsluitingsweg in het bedrijventerrein.
Alternatieven

A1: bedrijventerrein; A2: regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter en kadefunctie

Effectvoorspelling en beoordeling
oppervlaktewate

van a naar A1

rkwantiteit

Bij productie en verwerking van goederen zullen de

Het effect is weinig

emissies van de bedrijven zeer sterk afhankelijk zijn van

significant negatief

-1

de aard van deze bedrijven. De bedrijven binnen de
gedefinieerde bedrijfstypes zijn echter zelden gelijk wat
de diverse emissies betreft. Er zijn meestal verschillen
van b naar A1

in bedrijfstype, bedrijfsgrootte (in termen van

Het effect is weinig

productiecapaciteit, opgesteld vermogen, aantal

significant negatief

-1

medewerkers, productieoppervlak et cetera),
van a naar

productiewijze (processen, voorzieningen, milieuzorg).

A2

Het effect is weinig

-1

significant negatief
Of omwonenden effectief geurhinder zullen ondervinden

van b naar A2

van bedrijven is nog niet te beoordelen. Geurhinder is

Het effect is weinig

namelijk zeer bedrijfsspecifiek en op dit moment is nog

significant negatief

-1

niet bekend welke bedrijven zich op het terrein zullen
gaan vestigen. Door de planologische wijziging
(industrie naar gemengde bedrijvigheid met
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

beoordeling

Milderende maatregelen

productieactiviteiten) kan een licht positief effect
verwacht worden. De planologische herbestemming van
natuurgebied naar gemengde bedrijvigheid kan als
weinig significant negatief aanschouwd worden
Ten opzichte van de huidige situatie kan door de
verdere invulling van het gebied in beide alternatieven
een licht weinig significant negatief effect optreden.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.17

Plangebied Stasbeek – N6: Deelplangebied Vallei Stasbeek (18)
Tabel 14.19: Effectbespreking Lucht plangebied Stasbeek-N6: Deelplangebied Vallei Stasbeek
inhoud

beschrijving

waardering

Bestaande

Dit deelgebied betreft het laatste deel van de loop van de Stasbeek, voor deze ingebuisd wordt om onder de Bergsensesteenweg door te gaan. De zone wordt in

toestand

het noorden en westen begrensd door de voetweg Kruiskensheide, in het zuiden door de Steengroefstraat. Het is een gasland met struikopslag en bomen in de

algemeen

directe omgeving van de beek.
De oppervlakte van het gebied is ca. 1 ha. Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).

Gepland

Het deelgebied vallei Stasbeek creëert bijkomende ruimte voor natuurontwikkeling. Het deelgebied wordt als natuurgebied bestemd.

initiatief
Effectvoorspelling en beoordeling
Luchtkwaliteit

van a naarA1

De planologische wijziging (van reservegebied

Het effect is weinig

woonwijken naar natuurgebied) kan als positief

significant positief

beschouwd worden. Door deze herbestemming worden

ten opzichte van de huidige

in de toekomst emissies in het plangebied vermeden.

bestemming.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

van b naar A1

Ten opzichte van de huidige situatie is het effect

Het effect is neutraal

0

neutraal.

ten opzichte van de

Milderende maatregelen

bestaande toestand.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

819016/R/873212/Mech

MER Halle
398

Rapport

14.6.18

Plangebied Stasbeek – N6: Deelplangebied Ontginningsgebied (19)
Tabel 14.20: Effectbespreking Lucht plangebied Stasbeek-N6: Deelplangebied Ontginningsgebied
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied ligt langs de Bergensesteenweg, tegen de gewestgrens. De begrenzing valt samen met het ontginningsgebied. Er is een vergunning voor

toestand

leemontginning op een groot deel van het gebied, die gefaseerd wordt uitgevoerd. Nog niet ontgonnen gronden zijn nog in landbouwgebruik. Langs de

algemeen

Bergensesteenweg en Kleine Molenstraat bevinden zich huizenrijen in het gebied. Aan Bergensesteenweg ligt een een groothandel van bouwmaterialen met
beperkte aanlegactiviteiten.
De oppervlakte van het gebied is ca. 21 ha. Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als ontginningsgebied (code 1200) met nabestemming agrarisch
gebied. De huizen langs Bergensesteenweg zijn gelegen in woongebied met landelijk karakter (code 0102), de woningen langs Kleine Molenstraat zijn
zonevreemd. Het bedrijf ligt in het PRUP bvba Dehandschutter (bestemd voor parking en opslag in open lucht, voor de noodzakelijke bebouwing voor opslag van
materialen en voor herstelwerken, aanvullend zijn kleinschalige verkoopsactiviteiten toegestaan).

Gepland

Ter hoogte van het ontginningsgebied wordt als nabestemming gekozen voor de ontwikkeling van samenhangend nationaal wieler- en voetbalcentrum.

initiatief

Overeenkomstig de voorstudie wordt uitgegaan van volgend programma: een kantoorgebouw voor de wielerbonden van ca. 2.500m², een parking van ca. 30
plaatsen, een bmxpiste, 10 trialpistes van elk +/- 100m², twee voetbalvelden.
Deze terreinen zijn vooral bedoeld voor training en opleiding. De dynamiek hiervan is eerder beperkt, de mobiliteit kan opgevangen worden op de parking van het
wielercentrum. Een tweede activiteit zijn de mogelijke lokale wedstrijden door een plaatselijke voetbalclub. Dit is maximaal 1 wedstrijd per maand of 2 maanden.
Het aantal deelnemers en toeschouwers is beperkt. Twee keer per jaar zal er waarschijnlijk een iets grotere, nationale wedstrijd plaatsvinden, in de stijl van
Belgisch of Vlaams Kampioenschap. Op dat ogenblik is de voorhanden zijnde parking nog steeds meer dan voldoende.
De concrete inrichting ligt nog niet vast. Uit het ontwerpend onderzoek in het kader van het afbakeningsproces voor het stedelijk gebied, kunnen verder volgende
krachtlijnen worden gehaald:
de gebouwen dienen aan te sluiten op Bergensesteenweg
de sportvelden worden in een strook achter de gebouwen gelegd; deze strook sluit in het zuiden aan op het voetbalcentrum en loopt in het noorden tot maximaal
in het verlengde van het perceel van het bedrijf Dehandschutter, de diepte is beperkt tot ongeveer het perceel waar momenteel de ontginning actief is en de
diepte van het voetbalcentrum
de ontsluiting verloopt via de bestaande voetbalcluster (Waals grondgebied) naar het bestaande rondpunt op N6
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Het gedeelte van het ontginningsgebied dat niet door het wielercentrum en de uitbreiding van de voetbalcluster wordt ingenomen behoudt de (na)bestemming
van agrarisch gebied.
Effectvoorspelling en beoordeling
Luchtkwaliteit

van a naar A1

van b naar A1

Door de herbestemming naar recreatiegebied met een

Het effect is neutraal

wielercentrum en een uitbreiding van de voetbalcluster

ten opzichte van de huidige

kan een verhoogde verkeersintensiteit op de

bestemming.

ontsluitingswegen verwacht worden. Dit wordt

Het effect is neutraal

besproken bij het stuk mobiliteit. Binnen het plangebied

ten opzichte van de

zelf worden door de herbestemming geen relevante

bestaande toestand.

0

0

emissies verwacht
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

14.6.19

Plangebied Hondzocht (20)
Tabel 14.21: Effectbespreking Lucht plangebied Hondzocht
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is ingesloten door de Edingsesteenweg (N7), de rue Andrain (langs het bedrijventerrein van Sint-Reinhilde (Wallonië), de Hondzochtsesteenweg

toestand

en de A8. Het is grotendeels als weiland in gebruik. Daarnaast bevindt zich ook een landbouwbedrijfszetel en watertoren in het gebied.

algemeen
De oppervlakte van het gebied is ca. 8 ha en het heeft de bestemming agrarisch gebied (code 0900)
Gepland

De zone krijgt als bestemming zone voor gemengde bedrijvigheid. De zone wordt ontsloten naar de Hondzochtsesteenweg en indien mogelijk naar de bestaande

initiatief

bedrijvenzone van Sint-Reinhilde I (Waals grondgebied).

Effectvoorspelling en beoordeling
Luchtkwaliteit

van a naar A1

Door de invulling van het terrein met gemengde

Het effect is significant

bedrijvigheid kunnen emissies verwacht worden. Deze

negatief

819016/R/873212/Mech
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Algemeen voor dit
plangebied dient vooraf
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

opzichte van de huidige situatie en de planologische

Het effect is significant

-2

situatie ( agrarisch gebied) kan een significant negatief

negatief

zijn sterk afhankelijk van de soort bedrijvigheid. Ten
van b naar A1

effect optreden.

Milderende maatregelen
nagegaan te worden wat
de impact van het bedrijf
zal zijn naar zijn omgeving
en of wordt voldaan aan de
BBT. Bij dit nader
onderzoek zal dan ook
specifiek per inrichting
dienen nagegaan te
worden of er eventueel
maatregelen noodzakelijk
zijn ter voorkoming van
hinder.
Indien uit dit onderzoek
blijkt dat er een relevante
impact naar de omgeving
is en de maatregelen niet
voldoende dient in
overweging genomen te
worden om de belastende
bedrijven te beperken of
om de industriële bedrijven
in functie van hun
verspreidingspluim in te
planten in het gebied.
Verstrenging van
opgelegde normen in de
vergunningen moet
mogelijk gemaakt worden,
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen
bv. op basis van
monitoring van kritische
parameters (PR).

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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14.7

Mobiliteit
In functie van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle zijn er voor mobiliteit
een aantal doorrekeningen uitgevoerd met het provinciaal model. Op basis van deze
resultaten zal er voor lucht dan ook nagegaan worden wat de effecten hiervan zijn.
In deze mobiliteitsstudie zijn drie scenario’s weerhouden. Het betreft:
 Referentiesituatie:
ruimtelijke
invullingen
overeenkomstig
huidig
bestemmingsplan, geen infrastructurele maatregelen
 Geplande situatie: ruimtelijke en infrastructurele invullingen overeenkomstig
afbakeningsstudie (o.a. herinrichting A8 tot volwaardige hoofdweg, inclusief
herinrichting aansluiting R0) + variant zonder aansluiting N6 met Hondzocht.
 Ontwikkelingsscenario’s: iets uitgebreidere ruimtelijke (en infrastructurele)
invullingen
Voor de effectbepaling zal gebruik gemaakt worden van CAR II Vlaanderen en IFDM
traffic. Aan de hand van deze webapplicatie worden de mobiliteitsscenario's naar
luchtkwaliteit doorgerekend. De output van IFDM-Traffic bestaat net zoals CAR II
Vlaanderen uit indicatoren (jaargemiddelden, aantal overschrijdingen van
daggrenswaarde voor PM10 en de uurgrenswaarde voor NO2, meest belangrijke
percentielwaarden) voor PM10, PM2.5 en NO2.
Met de ontwikkeling van IFDM-Traffic beoogt de Vlaamse Overheid het aanbieden van
het model IFDM-Traffic waarmee berekeningen kunnen uitgevoerd worden van de
luchtkwaliteit langs snelwegen, gewestwegen en open wegen.
De impact van het plan inzake mobiliteit is zeer uitgebreid en speelt zich af op
verschillende wegen.
Het CAR verspreidingsmodel wordt gebruikt voor de binnenstedelijke wegen. IFDMTraffic is een webapplicatie langsheen autosnelwegen en gewestwegen in open gebied.
Het overgrote deel van de wegen is opgenomen in het CAR model.
Volgende wegen zijn aan de hand van het IFDM-Traffic model gemodelleerd:
 N6 August Demaeghtlaan
 N28 Nijvelsesteenweg
 N28 Ninoofsesteenweg
 N6 Brusselsesteenweg
 N6 Bergensesteenweg
 N7Edingensesteenweg
 E19/A8
 N203A
 Ring Rond Brussel
In het model is de intunneling van de A8 opgenomen. De effectbepaling is gebasseerd
op het raport “simmulaties Mer afbakening Kleinstedelijk gebied Halle” uitgevoerd door
het Departement Mobiliteit en opnebare werken. Daar waar de intunneling in het paln
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voorzien is is een tunnel opgenomen in het model. Er zijn op zowel de ingetunnelde als
aanpalende wegsegmenten geen wijzigingen in de verkeersintensiteiten uitgevoerd.
Er is zijn twee tunnelmonden voor zien met volgende X, Y coördinaten: 40595, 156945
en 142672,157087. Er zijn geen ventilatie openingen voorzien. In werkelijkheid zullen
ventilatieopeningen noodzakelijk zijn . Er is aangenomen dat de tunnel in zijn geheel 70
m breed zal zijn met elk een inwendige breedte van 15 m (2 x 3 rijstroken) en 5 m hoog.
In de projectmer dient dit meer in nauwkeurihgheid bekenen e worden.
14.7.1

Overzicht inputparameters
Model CAR Vlaanderen.
Het CAR II model is ontwikkeld voor de berekening van de luchtkwaliteit langs straten
en verkeerswegen en maakt gebruik van volgende invoergegevens:
 aantal voertuigen;
 aard van de voertuigen;
 snelheidstype;
 wegtype;
 bomenfactor;
 stagnatie.
Er is een berekening gebeuren met de situatie van 2010 (huidige toestand), 2015 en
2020 op 5 m van de as van de weg. Voor de berekeningen met CAR dient een
wegenbestand ingevoerd te worden. Volgende gegevens zijn hiervoor noodzakelijk:
Coördinaten: Deze coördinaten bepalen de achtergrondconcentraties. Er is per
wegsegment uit het model een centraal punt gebruikt.
Verkeersintensiteiten: Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de data uit de
mobiliteitsstudie. Uit het provinciale model zijn de dagintensiteiten overgenomen voor de
verschillende scenario’s.
Aard van de voertuigen: De verdeling naar de verschillende fracties per wegsegment is
gebaseerd op het provinciale model. Voor elke voertuigcategorie (licht, middelzwaar,
zwaar en bussen) is gerekend met een standaardverdeling wat betreft brandstofsoort,
cilinderinhoud/grootte en euroklasse. De standaardverdeling is de gemiddelde
samenstelling voor Vlaanderen.
Snelheid: Op basis van de freeflow werden de wegen onderverdeeld in categorieën
zoals vermeld in CAR II.
Bomenfactor: Aanwezigheid van bomen langs de rand van de weg. Voor de invoer in
CAR II is er geopteerd voor een bomenfactor 1. Dit houdt in dat er hier en daar bomen
voorkomen of in het geheel niet.
Wegtype: Hiermee wordt de configuratie van de weg bedoeld (aanwezigheid van
huizenrijen, afstand tot de huizen, aan beide zijden of langs één kant). Dit werd op basis
van kaartmateriaal gekozen. Er zijn binnen het plangebied twee gebieden afgebakend
waarbij aaan beide zijden van de weg bebouwing is en de afstand wegas-gevel is
kleiner dan 3 maal de hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1,5 maal de hoogte
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van de bebouwing. De overige straten zijn als basistype opgenomen. In onderstaande
illustratie wordt een overzicht gegeven van de regio’s waar niet voor een standaard weg
is geopteerd.

Afstand tot de weg: Hiermee wordt aangegeven op welke afstand van de weg de
luchtconcentratie wordt berekend. Voor deze studie wordt de concentratie voor alle
wegen bekeken op 5 meter afstand van de wegas. In de meeste gevallen betekent dit
ook de rand van de weg. De concentratie zal op 5 meter het hoogste zijn indien deze
het gevolg is van de verkeersstroom op de weg. Aan de hand van deze concentraties
kan dan ook geëvalueerd worden wat de wijzigingen van het plan inhouden.
In CAR Vlaanderen is de mogelijkheid opgenomen om voor de jaren 2007, 2010, 2015
en 2020 te rekenen. De achtergrondconcentraties voor deze jaren stemmen overeen
met de achtergrondconcentraties in het “IMMI2”1-project voor het referentie-scenario. Er
is een evaluatie uitgevoerd voor 2015 en 2020.

De voornaamste emissies ten gevolge van wegverkeer bestaan uit stikstofoxiden,
vluchtige organische stoffen (benzeen), koolstofmonoxide (CO), fijn stof en
zwaveldioxide. Er zal in de eerste plaats rekening worden gehouden met de meest
problematische componenten wat betreft overschrijdingen, NOx en fijn stof.
IFDM-traffic
IFDM-Traffic houdt rekening met de oriëntatie van de weg en is afgestemd op de output
van de multimodale verkeersmodellen van het Vlaams Verkeerscentrum. De
omrekening van piekuurintensiteiten naar dagintensiteiten gebeurt in IFDM-Traffic
volgens de methodiek van MIMOSA 4.
Emissies worden berekend op basis van de volgende gegevens:
 Wegeninfrastructuur: de XY-coördinaten (in Belgische Lambert coördinaten) van
het begin/einde van elk wegsegment, het wegtype (autosnelweg, landelijk en
stedelijk) en de hoogte van de weg t.o.v. het maaiveld (voor de specificatie van
bruggen en viaducten).
 Verkeersintensiteiten: de avondspitsintensiteiten (aantal/uur) op een gemiddelde
weekdag, opgedeeld in licht vervoer en zwaar vervoer, per wegsegment. De
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omrekening van spitsuurgegevens naar dagintensiteiten gebeurt intern in
MIMOSA op basis van statistische tijdsfactoren per type weg.
Vlootsamenstelling: MIMOSA bevat de vlootsamenstellingen van het jaar 2007,
2015 en 2020, waaruit de gebruiker een selectie moet maken. De
vlootsamenstelling is gedifferentieerd per brandstof, per motorinhoud, EUROklasse en is verschillend per wegtype. Er is gebruik gemaakt van de
Vlootsamenstelling 2015 (v1.1)
Snelheid: de free-flow snelheid uit het provinciale model is gebruikt als snelheid.

In dit model is er gebruik gemaakt van een eigen wegenbestand dat afkomstig is uit het
provinciaal model van het Vlaams verkeerscentrum. Voor de berekeningen is er zowel in
de referentie-, het ontwikkelingsscenario als de geplande situatie gebruik gemaakt van
de vlootsamenstelling 2015 ( v1.1). Voor de drie scenario’s is er eveneens gebruik
gemaakt van het MIMOSA 4.0 (data 2011) en de achtergrondwaarden (2015) en meteo
2007 (v1.1).
Het IFDM-model is een analytisch model dat voor een willekeurige locatie (receptorpunt)
de immissiebijdrage van een emissiebron berekent. De bepaling van de receptorpunten
voor een willekeurige lijnbronnenconfiguratie (verzameling wegen) gebeurt in IFDMTraffic als een combinatie van een regulier rooster en een niet-regulier, lijnbronvolgend
rooster.
Het regulier rooster bedekt het ganse studiegebied. Het niet-reguliere rooster volgt de
wegen. De combinatie van beide roosters zorgt ervoor dat de hoge gradiënten nabij de
wegen worden gemodelleerd met een aanvaardbaar aantal roosterpunten.
Voor het regulier rooster bedraagt het aanta punten 10000 met tussenafstanden van
100 m. Voor het niet regulier rooster is er geopteerd voor volgende afstanden:





Afstand tussen loodlijnen: 250
Aantal punten op halve loodlijn:3
Minimum afstand:30
Maximum afstand:400

In het model is er eveneens mogelijkheid om het effect van een intunneling mee te
nemen. De voorziene tunnels zijn eveneens ingebracht in het model. De emissies van
de opgegeven wegsegmenten worden namelijk verdeeld over de tunnelmonden en extra
ventilatie-openingen en bij afwijkingen worden de emissies verkeerd gelokaliseerd. De
locatie van de tunnelmonden is gebasseerd op beschikbare inrichtingsplannen.
14.7.2

Resultaten van de CAR-berekening
CAR Vlaanderen II
In bijlage 14.1 zijn de resultaten weergegeven van de berekende resultaten voor de 3
scenario’s en jaargemiddelden van de parameters NOx, PM10 en PM2,5. De resultaten
van de zowel de plan- als de ontwikkelingsituatie ( 2015 en 2020) zijn in bijlagen 14.1
weergegeven. Per opgenomen wegsegment is een centraal punt weergegeven waarbij
aan de hand van een kleurcode de concentraties worden weergegeven. Deze evaluatie
is uitgevoerd voor het gehele provinciale model.
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In bijlage 14.1 zijn eveneens de verschilkaarten weergegeven tussen de
referentiesituatie en de scenario’s. Aan de hand van een kleurcode is de verwachte toeof afname per parameter, volgens het beoordelingskader, weergegeven.
Onderstaand wordt een beschrijving weergegeven voor de verschillende parameters in
de verschillende scenario’s.
NO2
Voor NO2 kan er geconcludeerd worden dat er zowel wijzigingen te verwachten zijn in
positieve als negatieve zin. Het centrum van Halle kent een positieve verbetering door
het uitvoeren van het plan.
Een duidelijke toename van de NO2 concentraties kan waargenomen worden op de
Alsembergsesteenweg, A. Vaucampslaan, Karel nerincxlaan, Kanaalstraat,
Hondzochtsesteenweg en de Bellingenstraat.
De grootste impact (-2) kan verwacht worden ter hoogte van de Alsembergsesteenweg,
ten noorden van het centrum (Karel Nerinckxlaan, start Brusselsesteenweg) en
Hondzochtsesteenweg.
Ter hoogte van het centrum van Halle, de Lenniksesteenweg en de
Gaasbeeksesteenweg kan een verbetering in de luchtkwaliteit verwacht worden. Tevens
zijn er gunstige effecten te verwachte ter hoogte van Biezeweide, Halleweg en de dokter
Spitaelstraat ten zuiden van plangebied Lembeke Noord.
Het verschil tussen beide simulaties (2015 en 2020) is gelijkaardig. Er is een zelfde
trend waar te nemen. Op sommige punten is het verschil tussen beiden punten iets
minder uitgesproken door de verwachte evoluties.
In bijlage 14.2 bevinden zich eveneens de jaargemidelde concentraties.
De grenswaarde voor het jaargemiddelde bedraagt 40 μg/m³. Deze grenswaarde wordt
nergens overschreden.
PM10
Voor PM10 kan er geconcludeerd worden dat er zowel beperkte wijzigingen te
verwachten zijn in positieve als negatieve zin. Het centrum van Halle kent een lichte
verbetering door het uitvoeren van het plan. Een beperkte toename van de
concentraties kan o.a. waargenomen worden op de Alsembergsesteenweg, de A.
Vaucampslaan, Hondzochtsesteenweg en de Bellingenstraat.
Een beperkt negatief effect (-1) ter hoogte van de Karel Nerinckxlaan. Ter hoogte van
de Platanenlaan kan een matig negatief (-2) effect verwacht worden.
Een beperkt positief effect (+1) kan verwacht worden ter hoogte van de Basiliekstraat,
Parklaan en de Cypriaan Verhavertstraat. Ter hoogte van de Arkenfvest kan een matig
(+2) positief effect verwacht worden. Ter hoogte van de Vandnepeereboomstraat kan
algemeen een licht possitief effect verwacht worden tot een significante verbetering
(+3).
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Het verschil tussen beide simulaties (2015 en 2020) is gelijkaardig. Er is een zelfde
trend waar te nemen. Op sommige punten is het verschil tussen beiden punten iets
minder uitgesproken door de verwachte evoluties.
Voor het ontwikkelingsscenario gelden dezelfde conclusies. Er kunnen beperkte
wijzigingen zijn. Zo is ter hoogte van de Nederhem in dit scenario ook een beperkt
negatief effect (-1) te verwachten.
In bijlage 14.1 bevinden zich eveneens de jaargemidelde concentraties.
De grenswaarde voor het jaargemiddelde bedraagt 40 μg/m³. Deze grenswaarde wordt
nergens overschreden.
Een daggrenswaarde van 50 µg/m3 is opgesteld voor de bescherming van de
gezondheid van de mens. Deze waarde mag niet meer dan 35 keer per jaar
overschreden worden. Deze waarde van 50 µg/m3 wordt op verscheiden plaatsen
overschreden in zowel de referentie als de geplande situatie maar op geen enkele
plaats meer dan 35 maal.
Algemeen kan geconcludeerd worden dat ter hoogte van de onderzochte wegen het
effect neutraal is voor de parameter PM10.
PM2.5
Voor PM2.5 kan er geconcludeerd worden dat er zowel beperkte wijzigingen te
verwachten zijn in zowel positieve als negatieve zin. Het centrum van Halle kent een
lichte verbetering door het uitvoeren van het plan. Een beperkte toename van de
concentraties kan o.a. waargenomen worden op de Alsembergsesteenweg, de A.
Vaucampslaan, Hondzochtsesteenweg en de Bellingenstraat.
Een beperkt positief effect (+1) kan verwacht worden ter hoogte van de Basiliekstraat,
Parklaan, Cypriaan Verhavertstraat. Ter hoogte van de Arkenvest kan een matig (+2)
positief effect verwacht worden. Ter hoogte van de Vandenpeereboomstraat kan
algemeen een licht possitief effect verwacht worden tot een significante verbetering
(+3).
Een beperkt negatief effect (-1) kan verwacht worden ter hoogte van de Platanenlaan.
In bijlage 14.1 worden de jaargemidelde concentraties voor de verschillende
wegsegmenten weergegegen.
Algemeen kan geconcludeerd worden dat ter hoogte van de onderzochte wegen het
effect neutraal is voor de parameter PM2.5.
Algemeen besluit CAR Vlaanderen II
Uit deze studie kan opgemaakt worden dat er voor de drie parameters algemeen een
verbetering waar te nemen is.
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Voor PM10 en PM 2,5 bedragen deze wijzigingen zowel in positieve als negatieve zin
op de meeste locaties minder dan 2,5 % ten opzichte van de referentiesituatie waardoor
het effect op deze locaties als verwaarloosbaar kan aanvaard worden. Voor NO2 kan er
aangenomen worden dat de wijzigingen zowel in negative als positieve zin iets groter
zullen zijn. De algemene trend is dat er in het centrum een duidelijke verbetering valt te
verwachten die op sommige plaatsen meer dan 7,5 % kan bedragen ten opzichte van
de referentiesituatie.
Tussen het scenario met de geplande situatie en het ontwikkelingsscenario kan er
aangenomen worden dat er in het ontwikkelingscenario op een beperkt aantal punten
een iets grotere impact (negatief) op de luchtkwaliteit kan verwacht worden (op 5 meter
van de as van de weg). Dit verschil is echter hoofdzakelijk waar te nemen bij de NO2
parameter.
Zowel in de huidige als in de geplande situaties zijn met de huidige aannames geen
overschrijdingen van de norm te verwachten.
14.7.3

Resultaten van de IFDM –traffic berekening:
In bijlage 14.2 zijn de resultaten weergegeven van de berekende resultaten voor de 3
scenario’s en jaargemiddelden van de parameters NOx, PM10 en PM2,5. De resultaten
van de zowel de plan- als de ontwikkelingsituatie zijn in bijlage 14.2 weergeven.
Uit de resultaten kan opgemaakt worden dat er ter hoogte van de A8 de N203A en de
RO een verhoging in de concentraties valt te verwachten. Ter hoogte van de intunneling
kan een drastische verbetering varwacht worden.
In bijlage 14.2 zijn eveneens de verschilkaarten weergegeven tussen de
referentiesituatie en de scenario’s. Aan de hand van een kleurcode is de verwachte toeof afname per parameter, volgens het beoordelingskader, weergegeven.
In onderstaande paragrafen wordt een beschrijving van de resultaten weergegeven.
NO2
Zowel in de geplande situatie als in het ontwikkelingscenario kan verwacht worden dat
er een sterke verhoging in de NO2 concentratie kan ontstaan ter hoogte van de RO, De
N203A en de A8. Voor deze wegen kan geoordeeld worden dat er een significant
negatief (-3) effect verwacht kan worden. Ter hoogte van het ingetunnelde wegsegment
(N203A) kan een significant positief (+3) effect verwacht worden. Ter hoogte van de
tunnelmonden een significant negatief (-3) effect. Deze intunneling zorgt in de zone dat
afgebakend word door het kanaal Brussel-Charleroi en de N203 voor een positief effect.
Op de overige opgenomen wegen kan algemeen een matig positieve (+2) situatie
verwacht worden.
Een uitzondering hierop is de N7 of de Edingsesteenweg. Deze weg wordt dan ook
volgens het rapport ” Simulaties MER afbakening Kleinstedelijk gebied Halle” als een
alternatieve route of als relatie tussen de A8 en Lembeek voorgesteld.

MER Halle
Rapport

819016/R/873212/Mech
409

De grenswaarde voor het jaargemiddelde bedraagt 40 μg/m³. Deze grenswaarde wordt
in de referentiesituatie overschreden ter hoogte van de Ring rond Brussel. In zowel de
geplande alsd ee ontwikkelingscenario zijn er bijkomende overschrijdingen te
verwachten ter hoogte van de A8 en de N203A. Ter hoogte van de Tunnelmonden
worden de grootste overschrijdingen verwacht.

PM10 en PM2,5
Zowel in de geplande als in het ontwikkelingscenario kan verwacht worden dat er sterke
toename aan NO2 concentratie kan ontstaan ter hoogte van de RO, de N203A en de A8.
Voor deze wegen kan geoordeeld worden dat er matige (-2) tot een significant negatief
(-3) effect verwacht kan worden.
Op de overige opgenomen wegen kan algemeen een neutrale tot licht positieve (+1)
situatie verwacht worden.
Een uitzondering hierop is de N7 of de Edingsesteenweg. Deze weg wordt dan ook
volgens het rapport “Simulaties MER afbakening Kleinstedelijk gebied Halle” als een
alternatieve route of als relatie tussen de A8 en Lembeek voorgesteld.
De grenswaarde voor PM10 voor het jaargemiddelde bedraagt 40 μg/m³. Deze
grenswaarde wordt nergens overschreden.
Een daggrenswaarde van 50 µg/m3 is opgesteld voor de bescherming van de
gezondheid van de mens. Deze waarde mag niet meer dan 35 keer per jaar
overschreden worden. Deze waarde van 50 µg/m3 wordt op verscheiden plaatsen
langsheen de Ring rond Brusse, de A8 en de N203 A overschreden in zowel in de
geplande als het ontwikkelingsscenario. Tre hoogte van de tunnelmonden kunnen de
grootste aantal overschrijdingen waargenomen worden.
Algemeen besluit IFDM-traffic
Uit deze studie kan opgemaakt worden dat er voor de drie parameters algemeen een
een sterke negatieve impact (-3) waar te nemen is ter hoogte van de RO, N203A en de
A8.
De intunneling van de A8 zorgt voor een possitief effect. Door de drukke verbindingsweg
in te tunnelen gaat de omgeving er ter plaatse op vooruit. In de directe omgeving van de
‘monden’ is er echter sprake van een extra hoge concentratie vervuiling. Er kan
aangenomen worden dat er een sterk positief effect (+3) is door de intunneling ter
hoogte van de bestaande weg. Ter hoogte van de tunnelmonden en de
ventilatieopeningen blijft het effect sterk negatief (-3).
Op de overige opgenomen wegen (August Demaeghtlaan, Nijvelsesteenweg,
Ninoofsesteenweg, Brusselsesteenweg en Bergensesteenweg) kan algemeen een
neutraal tot licht positief (+1) effect verwacht worden.
Tussen het scenario met de geplande situatie en het ontwikkelingsscenario kan er
aangenomen worden dat er in het ontwikkelingescenario op een beperkt aantal punten
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een iets grotere impact op de luchtkwaliteit kan verwacht worden. Dit verschil is echter
hoofdzakelijk waar te nemen bij de NO2 parameter.
14.7.4

Algemeen besluit mobiliteit
De geplande initiatieven hebben een impact op de verkeersstromen en de luchtkwalitiet
rond Halle. Deze impact uit zich vooral in de toename van intensiteiten op de
autosnelwegen en een afname van een aantal belangrijke wegen en het centrum van
Halle. Deze hebben dan ook een gelijkaardig effect op de luchtkwaliteit. Ter hoogte van
deze snelwegen en enkele lokale verbindingswegen kan dan ook een verhoging in de
concentraties verwacht worden. Op een aantal belangrijke wegen van het onderliggende
net kan een beperkte wijziging verwacht worden.
Voor de hoofdassen of autosnelwegen kan een sterk negatief (-3) effect verwacht
worden. Op de wegsegmenten van het onderliggende wegnet kan algemeen echter een
positief effect verwacht worden (+1). Het ontwikkelingscenario zorgt ervoor dat ter
hoogte van sommige wegen een verhoging in de concentraties kan verwacht worden.
Algemeen geldt wel hetzelfde besluit of beoordeling als in de geplande situatie.
Er kan aangenomen worden dat er een sterk positief effect (+3) is door de intunneling
ter hoogte van de bestaande weg. Ter hoogte van de tunnelmonden en de
ventilatieopeningen blijft het effect sterk negatief (-3). De locatie van de

luchtafzuigingspunten van de tunnel dienen in detail beschreven en beoordeeld
te worden in de project-MER.
14.7.5

Milderende maatregelen mobiliteit

Om de effecten ter hoogte van de tunnelmonden en de ventilatieopeningen te beperken
dient de lucht afkomstig uit de tunnel behandeld te worden. Dit kan door de vervuilde
lucht te verdunnen of te reinigen. Bij verdunning wordt de vervuilde lucht bijvoorbeeld
via schoorstenen hoger in de lucht naar buiten gebracht. De concentraties PM10 en
NOx worden dan verlaagd door menging met omgevingslucht. Voor luchtreiniging
bestaan diverse technieken waarbij lucht in de tunnel wordt gezuiverd. Daarmee wordt
zowel het klimaat in de tunnel als het buitenklimaat verbeterd.Vermits bij verdunning
geen wijziging optreedt in de totale massa aan verontreinigende of schadelijke
componenenten heeft de zuiveringstechniek de voorkeur als milderende maatregel. Bij
verdunning worden alleen de concentraties van de uittredende lucht verlaagd.
In het technisch ontwerp van de tunnels dient onderzocht te worden op welke manier de
uitstoot van vervuilende stoffen ter hoogte van de tunnelmonden
en de
ventilatieopeningen beperkt kan worden. Bij uitwerking op projectniveau zal bijkomend
onderzoek naar de effecten uitgevoerd moeten worden. Er dient hierbij onderzocht te
worden door middel van welke maatregelen de normen kunnen behaald worden. Het
rendement van deze maatregelen zal afhankelijk zijn van de genomen maatregelen .
Een belangrijke maatregel die voor een beperking van de emissies kan zorgen op de
grote verbindingswegen is door te zorgen voor een snelheidsharmonisatie. Hier komt
het vooral op neer dat de dynamiek van het verkeer dient af te nemen (constante
snelheden). Concrete maartregelen om dit te bereiken zijn bijvoorbeeld
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infrastructuurmaatregelen (zone 30, groene golf) op N-wegen of trajectbewaking van de
snelheid op autosnelwegen. Op autosnelwegen kunnen wat emissies betreft erg
schadelijke hoge snelheden verminderd worden door strenge controles of het verlagen
van de maximumsnelheid. Deze maatregel kan echter niet aan de hand van dit plan
opgelegd wordenEchter kan er wel rekening mee gehouden worden bij de ontwikkeling
or realisatie van de verkeersinfrastructuur.
Uit de studie Invloed verkeersinfrastructuur op emissies (Vlaamse overheid, 2003) kon
geconcludeerd worden dat invoering van een zone 30 en groene golf aanleiding geeft
tot een vlottere verkeersdoorstroming en hierdoor leidt tot een reductie van de emissies
en een daling van 10 tot 20 % in het brandstofverbruik. Het is dan ook aan te bevelen op
basis van de milieuvoordelen dat bovenstaande maatregelen worden overwogen bij het
ontwikkelen van plangebieden met een relevante verkeersimpact.
Een bijkomende maatregel kan zijn om de verkeersvolumes te reduceren. Deze
maatregelen zijn aanbevelingen die niet opgenomen kunnen worden in het RUP maar
als flankerend beschouwd worden.
Dit zou kunnen aan de hand van :
 parkeermaatregelen (beperken parkeermogelijkheden
vervoer wordt gestimmulleerd)
 emissie-arme zones
 beperkte toegang tot centrum
 omleiden zwaar verkeer
 Afstandsgebaseerde vrachtwagentol

waardoor openbaar

Door de verschuiving van het verkeer naar de snelwegen en daar de grootste negatieve
effecten verwacht worden zijn bovenstaande maatregelen niet altijd een optie. Echter
kunnen ze lokaal ter hoogte van wegen die ten gevolge van het plan een negatief effect
ondervinden een oplossing bieden. Het resultaat hiervan is moeilijk te voorspellen maar
zal afhankelijk zijn van de situatie.

14.8

Cumulatieve effecten
Voor cummulatieve effecten ivm luchtkwaliteit dient er een onderscheid gemaakt te
worden tussen emissies afkomstig van de verkreersgeneratie en deze van de
exploitatie. Er wordt rekening gehouden met alle ontwikkelingen in het kader van dit
Plan-MER zodat de cumulatieve verkeerseffecten voor alle wegen waarvoor gegevens
beschikbaar zijn, worden meegenomen. De effectbepaling van het aspect mobiliteit is
dan ook een cumulatieve effectbepaling.
In onderstande paragrafen wordt een beeld gevormd van de cumulatieve effecten ten
gevolge van de te verwachte exploitatie.
In stedelijke omgevingen wordt de luchtkwaliteit in bepaalde mate beïnvloed door de
emissies van gebouwverwarming. Deze emissies, en de impact ervan, zijn nauwelijks
kwantitatief te beoordelen wegens het groot aantal kleinere bronnen, verschillende
hoogtes van de bronnen, verschillende soorten emissies….. Het wordt dan ook niet
mogelijk geacht om de impact op de lokale luchtkwaliteit van deze verwarmings-bronnen
cumulatief kwantitatief te beoordelen. Er kan aangenomen worden dat door de
819016/R/873212/Mech
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aanzienlijke hoeveelheid woningen die voorzien worden in de plangebieden een
verhoogde uitstoot naar de omgeving zal zijn in koude periodes. Het effect hiervan kan
als negatief beschouwd worden.
De plangebieden die als bedrijventerreinen worden herbestemd, waarbij de
emissiefactoren van de mogelijke installaties dermate kunnen uiteenlopen, een redelijke
inschatting van de resulterende immissies niet mogelijk is. Binnen de plangebieden
Hondzocht en Lembeke Noord zijn er eventueel relevante emissies te verwachten.
Door de planologische wijziging van het deelplangebied Lembeke Noord (industrie naar
gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten) dient de herbestemmming
gerelativeerd te worden. Wat hondzocht betreft is er een bijkomende mogelijkheid voor
relevante emissies.
In de overige plangebieden gaat het hoofdzakelijk om niet-industriële activiteiten met
relevante maar moeilijk in te schatten (diffuse) emissies. Voor de plangebieden met
bestemming grootschalige kleinhandel kan aangenomen worden dat voornaamste
emissies ten gevolge van het verkeer zijn deze worden dan ook cumulatief
meegenomen in het aspect mobiliteit.
Uit de effectbepaling kan dan ook afgeleid worden dat hoofdzakelijk het plangebied
hondzocht voor relevante bijkomende emisisies kan zorgen en het cumulatief effect
eerder beperkt blijft.
Er dient dus opgemerkt te worden dat inzake lokale luchtkwaliteit (polluenten) in deze
gevallen dus geen betrouwbare beoordeling uitgevoerd kan worden en zeker geen
cumulatief effect.

14.9

Milderende maatregel Cumulatieve aspecten
Door de aanzienlijk bijkomende gebouwen en de daarbijhorende gebouwenverwarming
dient uit het oogpunt van energie efficiëntie volgende types milderende maatregelen te
worden overwogen bij de ontwikkeling van de gebieden :




14.10

Verminder van het energieverbruik door het opleggen van betere isolatie,
energie-efficiënt gebouwenconcept
Gebruik van hernieuwbare of duurzame energiebronnen verplichten
Gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk aanwenden door specifieke
voorwaarden op te leggen: (micro)WKK, HR- en condensatieketel

Beoordeling na Milderende maatregelen
Indien luchtzuiveringen ter hoogte van de tunnelmonden en de ventilatieopeningen
worden voorzien kan aangenomen worden dat het hele tunneltraject een sterk positief
resultaat zal opleveren (+3).
Voor het overige blijven door de beoordelingen gelijkaardig.
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14.11

Ontwikkelingsscenario’s
In tabel 14.22 wordt afgetoetst of het plan een belemmering vormt voor de
ontwikkelingsscenario’s op het vlak van Lucht.
Tabel 14.22: Aftoetsing ontwikkelingsscenario’s discipline Lucht
visie-element

Aftoetsing voor Lucht

afbakeningslijn

Het plan kadert in de afbakeningslijn en vormt hier dan ook geen
belemmering voor.

verbeteren recreatief medegebruik, waterberging en

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit

ecologische verbindingsfunctie Zennevallei

ontwikkelingsscenario.

verbeteren landschappelijke kwaliteit, recreatief

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit

medegebruik, waterberging en ecologische functie

ontwikkelingsscenario.

omgeving Groebegracht
voet- en fietsersbrug station – binnenstad

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.

fietsverbinding station – Dassenveld

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit

(nog geen tracé vastgelegd)

ontwikkelingsscenario.

verbeterde noordeljike ontsluiting

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.

strategisch project oostelijke ontsluiting

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit

(wijzigingen (rol) bestaande wegen in het netwerk nog

ontwikkelingsscenario.

niet vastgelegd)
opwaardering A8 tot hoofdweg
-

aanpassing knoop R0 – A8

-

intunneling segment Sint-Rochus

-

nieuwe verbinding N6 – Hondzocht

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.

woonontwikkelingen ten oosten van SK Halle

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit

(ingesloten deel woonreservegebied)

ontwikkelingsscenario.

woonontwikkelingen tussen bebouwing en

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit

sportterreinen Stroppen

ontwikkelingsscenario.

(ingesloten deel woonreservegebied)
woonontwikkeling Windmoleken

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit

(rest woonuitbreidingsgebied)

ontwikkelingsscenario.

woonontwikkelingen Cité Lembeek

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit

(ingesloten deel woonreservegebied)

ontwikkelingsscenario.

uitbreiding Wilgenveld

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.

boulevardvorming Demaeghtlaan

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit

stadsontwikkelingsproject Possozplein – Slingerweg

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit

uitbreiding ziekenhuis

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit

ontwikkelingsscenario.
ontwikkelingsscenario.
ontwikkelingsscenario.
brug over het kanaal

Het plan vormt voor Lucht geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.
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15

DISCIPLINE FAUNA EN FLORA

15.1

Figuren
Figuur 15.1: Beschermingszones natuur
Figuur 15.2: Waardering volgens de biologische waarderingskaart
Figuur 15.3: Kwetsbaarheidskaart geluidsverstoring

15.2

Afbakening van het studiegebied
Voor de afbakening van het studiegebied wordt vertrokken van de plangebieden. Deze
zones worden uitgebreid met de zones waar omwille van het plan hinder kan optreden.
Het betreft hoofdzakelijk de zones waar geluidshinder optreedt. Ten slotte worden ook
de zones waar wijzigingen in het oppervlakte- of grondwaterpeil kunnen optreden,
meegenomen. Deze worden bepaald bij de discipline Water.

15.3

Beschrijving van de referentiesituatie

15.3.1

Beschermingszones
De verschillende beschermingszones voor natuur zijn weergegeven op figuur 15.1. De
plangebieden zijn geen van allen in een beschermingszone van de habitat- of
vogelrichtlijn gelegen. Voor alle plangebieden is de meest dichtstbijgelegen SBZ-H
Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden (BE2400009). Het
dichtstbijgelegen SBZ-V (beschermingszone van de vogelrichtlijn) is de Dijlevallei
(BE2422315) op ongeveer 40 km afstand.
Voor de meeste plangebieden is de Grote Eenheid Natuur Grote Zenne-BerendriesMaasdalbos het dichtst bij gelegen VEN-gebied, voor de Stroppen is dit de vallei van de
Zuunbeek en Zijlopen (grondgebied Pepingen). Voor de plangebieden Biezenput,
Stedelijke toegangspoort Landingsbaan en Intunneling A8 is het het Hallerbos en
omgeving.

15.3.2

Beschrijving vegetatie
De vegetatie wordt per plangebied besproken aan de hand van de biologische
waarderingskaart (figuur 11.6). De waardering volgens de BWK is weergegeven in
figuur 15.2. Tijdens een terreinbezoek bij aanvang van de studie werd de BWK
bevestigd. Deze wordt dan ook verder gebruikt bij de effectbepaling.

15.3.3

Beschrijving fauna
Gezien de plangebieden niet in natuurgebied gelegen zijn, zijn er weinig
inventarisatiegegevens beschikbaar die specifiek zijn voor de plangebieden. Daarom
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wordt de algemene fauna in de omgeving van de plangebieden besproken. Hierbij wordt
voornamelijk uitgegaan van soortgroepen die mogelijk een effect zouden kunnen
ondervinden van de bestemmingswijzigingen.
Vogels
Er zijn geen specifieke inventarisatiegegevens van de plangebieden gekend. In de
vogelatlas, die een overzicht geeft van de belangrijke broed- en pleistergebieden in heel
Vlaanderen, worden geen locaties in Halle gesignaleerd. De Zennevallei wordt wel
gevolgd door trekvogels.
Vissen
De Zenne en het Kanaal Brussel-Charleroi werden tussen 2007 en 2011 bemonsterd op
3 locaties in Halle. Het gaat zowel om elektrische afvissing als vangsten met een fuik.
Een overzicht van de aangetroffen soorten op deze locaties wordt gegeven in tabel
15.1.

Tabel 15.1: Overzicht vissen in de Zenne nabij Halle
Kanaal Brussel-Charleroi

Soort

Zenne

(alias Willebroekse Vaart)
Stroomafwaarts de sluis

In de zwaaikom

Baars

x

x

Bittervoorn

x

x

Blankvoorn

x

x
x

Brasem
Karper

x

x

Kolblei

x

x

Paling

x

x

Pos

x

Rietvoorn

x

Serpeling

x

Snoekbaars

x

x

x
x

Zonnebaars
IBI

Lembeek aan het voetbalveld

Ontoereikend : 0,37 (23/10/2007)

Matig : 0,48 (31/10 2007)

Slecht : 0 (19/7/2010)

Op beide locaties werden tussen 2007 en 2010 10 soorten aangetroffen, maar de
soortenlijst verschilt licht. Eén soort is opgenomen in de Rode Lijst als achteruitgaand,
zeldzaam of bedreigd: Serpeling is zeldzaam. De IBI (index of biotic integrity) geeft aan
dat de kwaliteit van de Zenne ter hoogte van Halle slecht is, en die van het kanaal
ontoereikend tot matig.
Macro-invertebraten
VMM bemonsterde sinds 2006 op vier plaatsen in Halle de macroinvertebraten in het
oppervlaktewater en bepaalde er de Belgische biotische index (BBI). Hieronder de
meest recente gegevens per meetpunt
 355500: Kanaal Brussel-Charleroi, Lembeek, pad langs kanaal tegeover groene
hangar: BBI 6 (2010): matige kwaliteit
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349000: Zenne, Buizingen, Alsembergsesteenweg, afwaarts brug: BBI 4 (2009):
slechte kwaliteit
350100: Zenne, Lembeek, Perregatstraat, opwaarts brug: BBI 6 (2010): matige
kwaliteit
367500: Groebengracht, Halle, V. Baetenstraat, opwaarts brugje bij binnenrijden:
BBI 6 (2009): matige kwaliteit

Andere
Op www.waarnemingen.be is terug te vinden dat de op Vlaams niveau zeer zeldzame
Iepenpage (dagvlinder) is aangetroffen in volgende deelgebieden:
 Lembeek Noord (zone ingesloten door Kleine Zenne en Zenne);
 Kleinhandel N6 Lembeek Noord (achter bebouwing aan oostzijde van de N6);
 Af- en opritten A8/N6;
 Stedelijke toegangspoort Landingsbaan.
De soort plant zich voort op Iepen, die als opslag in deze gebieden voorkomen.
Ook verscheidene zeldzame paddenstoelen worden gemeld voor de beboste zone van
Lembeek Noord.

15.4

Methodologie effectvoorspelling en -beoordeling
Door de bestemmingswijzigingen zullen enerzijds vegetaties verdwijnen en anderzijds
vegetaties bestendigd worden of bijkomen. Bij de beoordeling van het effect wordt
rekening gehouden met de waarde van de aanwezige vegetatie en de oppervlakte die
verdwijnt of bijkomt. Er zal specifiek aandacht besteed worden aan het beheer van
nieuwe of bestaande kleine landschapselementen (KLE) in de geplande bufferzones om
de impact van de nieuwe plangebieden op het algemeen netwerk van natuurlijke
gebieden in kaart te brengen.
Voor terrestrische fauna worden effecten beschreven ten gevolge van het wijzigen van
hun habitat door verharding, verstoring en vermeerderen vegetaties. De
effectbeoordeling gebeurt op basis van de vermindering/vermeerdering van het
leefgebied en de effecten ten gevolge van ver- of ontsnippering.

15.5

Effectuitdrukking
De effecten worden als volgt uitgedrukt:
 verwijderen van de vegetatie door verharding: oppervlakte vegetatie die verdwijnt,
met in acht name van de waarde van die vegetatie (ha per waarde-klasse);
 wijzigen van habitat voor fauna: wijziging leefgebied (ha) en effecten ten gevolge
van ver- of ontsnippering (kwalitatief);
 verstoren van fauna door exploitatie: vermindering leefgebied (ha) ten gevolge van
geluids en/of lichtverstoring van vogels en zoogdieren indien relevant.

15.6

Beoordelingskader
In tabel 15.2 is een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor de discipline
Fauna en Flora. Voor fauna is daarbij aansluiting gezocht met het
Soortbeschermingsbesluit van 15 mei 2009, en de daar aanwezige terminologie. Er
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wordt voorgesteld een score S te berekenen voor het effect op beschermde diersoorten
als volgt:
S = (effect op soort van categorie 1+2) + 3x (effect op soort van categorie 3)
waarbij als volgt een effect wordt meegerekend voor elke beschermde soort die
(potentieel) aanwezig is:
-1 bij verwachte populatieafname of verdwijning
+1 bij verwachte populatietoename of nieuw verschijnen
Tabel 15.2: Beoordelingskader voor de discipline Fauna en flora
Beoordeling

Vegetatie

Fauna

+3

> 60% toename van waardevolle tot zeer

S > 15

waardevolle habitats (BWK) (zowel
oppervlakte als kwaliteit)
+2

Tot 60% toename van waardevolle tot zeer

S>5

waardevolle habitats (BWK) (zowel
oppervlakte als kwaliteit)
+1

0

-1

-2

Tot 30% toename van waardevolle tot zeer

Netto verbetering van de leefomstandigheden

waardevolle habitats (BWK) (zowel

van wilde fauna of netto uitbreiding van hun

oppervlakte als kwaliteit)

leefgebied

Geen effecten op waardevolle habitats of

Geen effecten op diersoorten of geringe

geringe effecten in verschillende deelzones

effecten in verschillende deelzones heffen

heffen elkaar op

elkaar op

Tot 30% afname van waardevolle tot zeer

Netto aantasting van de leefomstandigheden

waardevolle habitats (BWK) (zowel

van wilde fauna of netto inkrimping van hun

oppervlakte als kwaliteit)

leefgebied

Tot 60% afname van waardevolle tot zeer

S < -5

waardevolle habitats (BWK) (zowel
oppervlakte als kwaliteit)
-3

> 60% afname van waardevolle tot zeer

S < -15

waardevolle habitats (BWK) (zowel
oppervlakte als kwaliteit)
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15.7

Effectbepaling

15.7.1

Biezeput (1)
Tabel 15.3: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Biezeput
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit plangebied is een ingesloten open ruimte tussen de spoorweg Halle-Brussel en de bewoning van respectievelijk de Alsembergsesteenweg, de

toestand

Beerselsestraat en Biezeput. Een deel van het gebied is ingenomen door voetbalterreinen. De overige zijn voor een deel als tuin in gebruik of liggen braak. Er

algemeen

bevindt zich ook een hoogspanningspost en hoogspanningsleiding.

beoordeling

De oppervlakte van het gebied is ca 4,5 ha. Het gebied is grotendeels bestemd als recreatiezone (code 0400), tegen de spoorweg aan begint het natuurgebied
(code 0701).
Gepland

De ontwikkeling van dit plangebied heeft tot doel een residentiële ontwikkeling mogelijk te maken die aantrekkelijk is voor pendelaars. De ligging langs de

initiatief

spoorlijn noodzaakt een buffer.
De zone krijgt als bestemming woonzone (code 0100) met een buffer (code 0600) ten opzichte van de spoorweg.
Er wordt ondersteld dat het gebied een residentieel stedelijke ontwikkeling zal kennen. Met een oppervlakte van 4,5 hectare geeft dit een ontwikkeling van ca.
112 woningen. Het gebied wordt ontsloten naar d’Exaerdestraat en Pallieterweidestraat.

Referentiesituatie
Vegetatie

Dit plangebied bestaat voor een derde uit akker. De rest van het plangebied is matig tot waardevol grasland met bomen/struikopslag aan de spoorwegberm.

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar

Ten opzichte van de bestaande bestemming bestaat de

A1: residentiële

wijzing voor natuur voornamelijk uit een mogelijke

woonomgeving

wijziging in de oppervlakte van de bufferstrook. Gezien

Het effect is neutraal

0

deze nog niet vastligt, is het verschil niet exact te
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

beoordeling

Ten opzichte van de bestaande situatie zijn er wel

Het effect is weinig

-1

Gezien door het plan een

0

mogelijke effecten. De zone is momenteel immers niet

significant negatief.

bepalen. Een bufferstrook is echter sowieso
noodzakelijk om de nieuwe woningen af te schermen
van de spoorweg, waardoor het verschil met het huidige
gewestplan beperkt zal blijven. Het effect op de
vegetaties wordt dan ook neutraal beoordeeld.
van b naar A1

waardevolle bomenrij kan

in gebruik als recreatiezone maar bestaat uit akkers en

verdwijnen,

is

een grasland met bomenrijen. Vooral deze bomenrijen

aangewezen

deze

worden op de biologische waarderingskaart beschouwd

compenseren binnen de

als waardevol. Door de bestemmingswijziging zal deze

groenbuffer. Gezien deze

bomenrij vermoedelijk verdwijnen. Dit is een weinig

als

significant negatief effect. Het negatieve effect kan

woongebied

echter gecompenseerd worden door de voorziene

schermen

groenbuffer.

spoorweg, is het sowieso

doel

het

heeft

te

het

af

te

van

de

aangewezen deze in te
vullen met hoogopgaand
groen. Indien dit gebeurt
met streekeigen bomen en
struiken,

kan

dit

de

bestaande bomenrij zeker
vervangen.
Fauna

van a naar

Het gebied is grotendeels omsloten door woongebied,

A1: residentiële

wat ervoor zorgt dat geen effecten van verstoring van

woonomgeving

fauna of versnippering te verwachten zijn. Aan de

Het effect is neutraal

0

westelijke zijde van het plangebied sluit het plangebied
wel aan het op de groenbuffer langs het spoor. Gezien
slechts een deel van deze groenbuffer binnen het
plangebied ligt en ook in de nieuwe bestemming een
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Het effect is neutraal

0

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

beoordeling

groenbuffer voorzien wordt, zal er geen belangrijk effect
zijn op het vlak van verstoring of versnippering. Het
effect is voor alle effectgroepen neutraal.
van b naar A1

Met het verdwijnen van de bomenrij verdwijnt er ook een
potentieel habitat voor fauna. Gezien de geïsoleerde
ligging van het gebied, kan echter verwacht worden dat
deze bomenrij noch het grasland waardevolle
diersoorten herbergen. Ook effecten van verstoring
worden niet verwacht omwille van het plan. De enige
zone die mogelijk hinder zou kunnen ondervinden is het
struweel langs de spoorweg. Deze zone wordt echter al
zo verstoord door het treinverkeer, dat geen belangrijke
bijkomende effecten verwacht worden omwille van de
omvorming tot woongebied. Gezien het struweel langs
de spoorweg nagenoeg volledig buiten het plangebied
ligt, blijft ook de mogelijke verbindingsfunctie
gevrijwaard. Het effect van het plan wordt voor fauna
dan ook neutraal beoordeeld.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

15.7.2

Stroppen (2)
Tabel 15.4: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Stroppen
inhoud

beschrijving

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit plangebied betreft een akkergebied rondom het gehucht Stroppen (Albert Jambonlaan). De oppervlakte van het gebied is ca. 10 ha. De grens van dit

toestand

deelgebied is in het noorden en westen de grens van het woonreservegebied. In het zuidoosten is de grens de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied, die

algemeen

vertrekkend van het woonweefsel het voetbalterrein insluit.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Het gebied is momenteel ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).
Gepland

Om het functioneren van deze open ruimte als landbouwgebied toekomstgericht te vrijwaren wordt voorgesteld het bestaande ruimtegebruik, landbouw, ook

initiatief

planmatig te bevestigen. Om de kwaliteiten als open ruimte ten noorden van het stedelijk gebied maximaal te vrijwaren wordt dit verder gedetailleerd naar
bouwvrij agrarisch gebied.

Referentiesituatie
Vegetatie

Dit plangebied bestaat voor meer dan de helft uit akkerland. Voor het overige (ingezaaid) grasland, met een waardevolle poel. Er komt ook een matig tot
waardevolle hoogstamboomgaard voor.

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar

Voor de vegetaties zal de bestemmingswijzing van

A1: open ruimte

reserve woongebied naar agrarisch gebied vermoedelijk

Het effect is neutraal

0

Ten opzichte van de bestaande toestand houdt de

Het effect is weinig

0

herbestemming geen belangrijke wijziging in. De meest

significant positief

geen belangrijke wijziging inhouden. Het effect is
neutraal.
van b naar A1

waardevolle elementen in het plangebied betreffen een
hoogstamboomgaard en een veedrinkpoel. Beide
elementen kunnen behouden blijven in een agrarische
bestemming.
Fauna

van a naar

Voor fauna wordt echter een aansluiting gemaakt met

A1: open ruimte

een groter landbouwgebied wat mogelijk een gunstig

Het effect is neutraal

+1

effect kan hebben op het vlak van verstoring en
ontsnippering. Gezien er echter geen aanwijzingen zijn
dat binnen het plangebied of in het landbouwgebied
waarop wordt aangesloten belangrijke natuurwaarden
aanwezig zijn, wordt het effect als weinig significant
positief beoordeeld.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

van b naar A1

Ook voor fauna is er geen belangrijke wijziging ten

Het effect is neutraal

0

Milderende maatregelen

opzichte van de bestaande toestand te verwachten.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

15.7.3

Groebegracht: deelplangebied Strip Demesmaekerstraat (4)
Tabel 15.5: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Groebegracht: deelplangebied Demesmaekerstraat
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is deel van het akkerland tussen de Demesmaekerstraat en het terrein van SK Halle. Het betreft een smalle strook van ongeveer 35 m breed, die

toestand

achter de bestaande bebouwing ligt, zodat de afbakening gelijk komt met de achtergrens van de woningen die tegen de Mierenberg aan staan.

algemeen
De zone heeft een oppervlakte van ca. 1 ha en is bestemd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).
Gepland

Het deelgebied Strip Demesmaekerstraat krijgt de bestemming van woonzone met een residentiële woonontwikkeling van 25 woningen/ha. Dit zijn ca. 25

initiatief

woongelegenheden. Ze worden ontsloten via de verkavelingswegen (Kareelveld, Hippelenberg) naar V. Demesmaekerstraat.

Referentiesituatie
Vegetatie

In het deelgebied Groebegracht, deelplangebied Strip Demesmaekerstraat komen geen waardevolle vegetaties voor. Het betreft een akker en ingezaaid
grasland.

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar A1

Ten opzichte van de huidige bestemming, betekent de

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

aansnijding als woongebied geen belangrijke wijziging.
van b naar A1

Ten opzichte van de bestaande situatie is er wel een
wijzing, het gebied is momenteel in gebruik als akker. Er
zijn geen waardevolle vegetaties aanwezig in dit
deelgebied, het effect voor vegetatie is dan ook
neutraal.

Fauna

van a naar A1

Ten opzichte van de huidige bestemming, betekent de
aansnijding als woongebied geen belangrijke wijziging.

van b naar A1

Ook op faunistisch vlak zijn er geen belangrijke

MER Halle
Rapport

819016/R/873212/Mech
423

inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

beoordeling

Milderende maatregelen

natuurwaarden te verwachten in dit gebied. Enerzijds
betreft het geen waardevol habitat, anderzijds is het
landbouwgebied volledig omsloten door woongebied.
Bovendien is dit deelgebied al vlak naast woningen
gelegen. De omzetting naar woongebied zal dan ook
weinig effect hebben op de eventueel aanwezige
diersoorten noch op het vlak van verstoring, noch op het
vlak van versnippering.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

15.7.4

Groebegracht: deelplangebied Omgeving SK Halle (3)
Tabel 15.6: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Groebegracht: deelplangebied Omgeving SK Halle
inhoud

beschrijving

waardering

Bestaande

Dit deelgebied bestaat grotendeels uit akkerland, met aan de oostelijke rand een voetbalterrein en een weiland met bomen in de perceelsrand. Het is aan drie

toestand

zijden grotendeels ingesloten door de bewoning langs de Ninoofsesteenweg, de bewoning rond de Victor Demesmaekerstraat en de bewoning aan Nikkelenberg

algemeen

en het ziekenhuis. Het gebied ligt aanzienlijk hoger dan de vallei van de Groebegracht en in het zuiden (Elbeekstraat) is er nog een open ruimte, waardoor deze
omgeving visueel in verbinding staat met de open ruimtevinger van de Groebegracht. De oppervlakte van het gebied is ca 22 ha.
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180). Op en rondom het terrein van SH Halle is de bestemming
recreatiezone (code 0400).

Gepland

Voor het deelgebied Omgeving SK Halle zijn twee alternatieven voorop gesteld. Beide alternatieven zullen binnen de referentieperiode onderling geen verschillen

initiatief

inhouden aangezien beide geen woonontwikkelingen voorzien. Het verschil in ontwikkeling situeert zich (mogelijks) op langere termijn. In alternatief 1 wordt
woonontwikkeling op lange termijn uitgesloten; het deelgebied wordt bestemd tot bouwvrij agrarisch gebied. In alternatief 2 blijft het een woonreservegebied dat
op langere termijn kan worden ontwikkeld. Voor het milieu-onderzoek wordt uitgegaan van een bestemming als woonzone met een residentiële woonontwikkeling
van 25 woningen/ha of te wel ca. 600 bijkomende woongelegenheden. Het gebied wordt ontsloten naar Ninoofsesteenweg.

Alternatieven

A1: bouwvrij agrarisch gebied; A2: woonzone met residentiële ontwikkeling

Referentiesituatie
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inhoud
Vegetatie

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

De omgeving van SK Halle (inclusief het deelgebied langs de Demesmaekerstraat) bestaat vrijwel integraal uit akker. Van de kleine oppervlaktes grasland is
alleen de zone palend aan het voetbalterrein matig tot waardevol vanwege de aanwezigheid van bomen in de perceelsrand.

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar

Alternatief 1 verzekert het bouwvrije karakter van dit

A1

deelgebied. Gezien de ligging, omsloten door

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

woongebied, zal dit echter weinig effect hebben op het
vlak van natuur.
van b naar A1

Ten opzichte van de huidige situatie, zijn er geen
effecten te verwachten voor alternatief 1.

van a naar

Alternatief 2 betekent geen wijziging op het vlak van

A2

bestemming.

van b naar A2

De omvorming tot woongebied zal leiden tot de
vernieting van vegetaties. Er bevinden zich echter geen
waardevolle vegetaties in het plangebied, waardoor het
effect neutraal is.

Fauna

van a naar A1

Alternatief 1 verzekert het bouwvrije karakter van dit
deelgebied. Gezien de ligging, omsloten door
woongebied, zal dit echter weinig effect hebben op het
vlak van natuur.

van b naar A1

Ten opzichte van de huidige situatie, zijn er geen
effecten te verwachten voor alternatief 1.

van a naar A2

Alternatief 2 betekent geen wijziging op het vlak van
bestemming.

van b naar A2

De omvorming tot woongebied zal leiden tot de
vernieting van vegetaties. Ook voor fauna is de waarde
echter vermoedelijk niet hoog omwille van de
afwezigheid van waardevolle habitats en de geïsoleerde
ligging. Een omzetting naar woongebied zal dan ook
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

geen belangrijke effecten met zich meebrengen.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

15.7.5

Groebegracht: deelplangebied Zuidelijk deel Groebegracht (5)
Tabel 15.7: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Groebegracht: deelplangebied Zuidelijk deel Groebegracht
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

Beoor-

maatregelen

deling na
mm

Bestaande

Dit deelgebied is de open ruimte in de vallei van de Groebegracht tegen het centrum van Halle aan. Grofweg is ze in het noorden begrensd door de

toestand

Elbeekweg en het ziekenhuis, in het oosten door de Demaeghtlaan, in het zuiden door de Beertsestraat en het BPA Wilgenveld, in het westen door de

algemeen

Victor Demesmaekerstraat. Het gebied is grotendeels als graas/hooiweide in gebruik. Langs de Elbeekweg ligt ook een akker.
De oppervlakte van het gebied is ca. 12,5 ha. Deze oppervlakte is groter of kleiner naargelang de ruimte die zal worden voorzien voor uitbreiding van
het ziekenhuis.
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180). Rondom de Groebegracht en zijbeken is
natuurgebied afgebakend (code 0701), de hoeve St-Maria is gelegen in zone voor openbaar nut (code 0200).

Gepland

Deelgebied Zuidelijk deel Groebegracht krijgt een bestemming als gemengd open ruimtegebied behoudens de zone langs de Groebegracht en

initiatief

zijbeken die als natuurgebied bestemd blijven.

Referentiesituatie
Vegetatie

Het deelgebied bestaat voornamelijk uit akkers en grasland. Een klein gedeelte staat op de BWK ingekleurd als urbaan gebied en een KLE.

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar A1

Ten opzichte van de huidige bestemming, houdt het plan

Het effect is neutraal

0

geen grote wijziging in voor de discipline Fauna en flora.
De natuurgebieden rond de Groebengracht blijven hun
bestemming immers behouden. Een ander klein
natuurgebied verdwijnt wel door het plan, maar door de
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

Beoor-

maatregelen

deling na
mm

omzetting van de rest van het deelgebied van reserve
woongebied naar openruimte gebied zal de ruimte voor
natuur er globaal op vooruit gaan.
van b naar A1

In de bestaande situatie zijn er een aantal waardevolle

Het effect is matig

vegetaties gelegen binnen dit deelgebied. Het gaat

signifcant negatief

-2

Een

milderende

0

maatregel hiervoor kan

concreet om een waardevol grasland in de vallei van de

bestaan

Groebegracht. Dit grasland ligt ten dele in de zone die nu

vergroten van de zone

uit

het

bestemd is als natuurgebied en ten dele ten zuiden

met

hiervan (tussen het natuurgebied en de hoeve). De

natuurgebied zodat deze

verlaten spoorwegberm in het oosten van het deelgebied

een groter deel van de

bezit een waardevolle bermvegetatie. De bestemming

vallei omvat, of door in

‘gemengd open ruimte gebied’ biedt niet voldoende

de

garanties om te oordelen dat deze natuurwaarden

specifiek te zorgen dat

gevrijwaard of gecompenseerd zullen worden. Gezien het

deze

om een vrij grote oppervlakte gaat, die bovendien aansluit

dusdanig

bij de rest van de vallei van de Groebengracht wordt het

blijven

effect als matig significant negatief beoordeeld.

zonder

bestemming

voorschriften
graslanden

als

behouden
(als

grasland,
intensief

landbouwgebruik).
Gezien deze graslanden
in

de

bestemming

huidige
niet

beschermd zijn, is een
aanpassing in die zin
voldoende om ook een
eventueel

verdwijnen

van de vegetatie op de
voormalige
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

Beoor-

maatregelen

deling na
mm

spoorwegberm

te

compenseren.
Fauna

van a naar A1

Ten opzichte van de huidige bestemming, houdt het plan

Het effect is neutraal

0

De waardevolle graslanden die verloren gaan, vormen ook

Het effect is matig

-2

een belangrijk habitat voor verschillende diersoorten. Ook

significant negatief

0

geen grote wijziging in voor de discipline Fauna en flora.
De natuurgebieden rond de Groebengracht blijven hun
bestemming immers behouden. Een ander klein
natuurgebied verdwijnt wel door het plan, maar door de
omzetting van de rest van het deelgebied van reserve
woongebied naar openruimte gebied zal de ruimte voor
natuur er globaal op vooruit gaan.
van b naar A1

Hiervoor kan dezelfde
milderende
voor

0

maatregel

hier vormt de samenhang met de rest van de vallei een

als

belangrijke bijkomende factor. Ook voor fauna wordt het

oplossing bieden.

flora

een

effect dan ook als matig significant negatief beoordeeld.
Gezien de bestemming natuur behouden blijft voor de
zone rond de Groebengracht, worden er geen effecten
verwacht op de watergebonden fauna.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

15.7.6

Economische pool A8: deelgebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Tabel 15.8: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Economische pool A8: deelgebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoord
eling na
mm

Bestaande

Dit deelgebied betreft de zone tussen het bedrijventerrein Dassenveld en het natuurgebied rond Meerbeek. In het noorden ligt de spoorweg Halle-Edingen. In het

toestand

zuiden wordt de zone begrensd door de A8. Het gebied is overwegend in gebruik als akker. Er loopt een hoogspanningsleiding over het gebied.

algemeen
De oppervlakte van het gebied is ca. 26,5 ha. De uiteindelijke westelijke grens en oppervlakte zal worden bepaald door het gekozen tracé voor N7a.
Het gebied heeft de bestemming agrarisch gebied (code 0900).
Gepland

In deelgebied Zoekzone tracé N7a om Dassenveld is de juiste ligging van de omleidingsweg N7a ter hoogte van Dassenveld nog niet helemaal vastgelegd. Dit

initiatief

moet verder technisch worden onderzocht, onder andere rekening houdend met het reliëf, hellingsgraden naar de knooppunten en aansluitingen en de nodige
vrije hoogte aan de ongelijkvloerse kruising met de spoorweg. Als tussen het bestaande bedrijventerrein Dassenveld en het uiteindelijke tracé van de
omleidingsweg, voldoende ruimte beschikbaar is, kan deze ingericht worden als uitbreiding van het bedrijventerrein. Het betreft een uitbreiding van de activiteiten
van Colruyt (distributie of ondersteunende gemengde bedrijvigheid). De uitbreiding van bedrijventerrein omvat een brede groenbuffer tussen de bedrijvigheid en
de weg (ca. 50m breed). In alternatief 1 wordt er van uitgegaan dat de weg aan de westelijke grens van de zoekzone wordt gelegd en de rest van de zoekzone
wordt gebruikt als uitbreiding van het bedrijventerrein. De uitbreiding wordt via het bestaande bedrijventerrein ontsloten. In alternatief 2 wordt er van uitgegaan
dat de weg aan de oostelijke grens van de zoekzone wordt gelegd en wordt geen uitbreiding van het bedrijventerrein voorzien. Het resterende deel van de
zoekzone ten westen van de weg behoudt de huidige bestemming als agrarisch gebied en valt buiten de afbakening van het stedelijk gebied (grens van het
stedelijk gebied wordt aangepast).

Alternatieven

A1: weg westelijke grens, rest bedrijventerrein; A2: weg oostelijke grens, rest agrarisch gebied

Referentiesituatie
Vegetatie

De enige waardevolle zones in dit plangebied zijn de loofhoutaanplanten die de A8 en zijn op- en afritten begeleiden. Voor het overige bestaat dit deelgebied
hoofdzakelijk uit akker. Ter hoogte van Druco gaat het tracé van de nieuwe N7a plaatselijk over matig waardevol grasland. Voor het overige komt enkel urbaan
gebied voor. Langsheen de Hogemierwegstraat is een houtkant aangepland in 2008.

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar A1

Ten opzichte van de huidige bestemming is zijn de

van b naar A1

In de bestaande situatie zijn er geen waardevolle

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

wijzigen niet belangrijk op het vlak van flora
vegetaties aanwezig in het deelgebied. Voor de
effectgroep vegetaties wordt het effect dan ook neutraal
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoord
eling na
mm

beoordeeld.
van a naar A2

Ten opzichte van de huidige bestemming is zijn de

Het effect is neutraal

0

Ten opzichte van de huidige bestemming is

Het effect is matig significant

-2

voornamelijk een potentiële invloed op het natuurgebied

negatief

wijzigen niet belangrijk op het vlak van flora
van b naar A2

In de bestaande situatie zijn er geen waardevolle
vegetaties aanwezig in het deelgebied. Voor de
effectgroep vegetaties wordt het effect dan ook neutraal
beoordeeld.

Fauna

van a naarA1

rond de Meerbeek van belang. Een herbestemming van
dit deelgebied naar weg of naar bedrijventerrein kan
immers zorgen voor een verstoring van dit gebied en de
potenties voor een effectieve invulling met waardevolle
natuur hypothekeren. Hierbij moet een onderscheid
gemaakt worden tussen de beide alternatieven. In
alternatief 1 ligt de weg tot tegen het natuurgebied, met
potentiële effecten van geluidshinder en lichthinder tot
gevolg. Uit de analyse in de discipline Geluid en
trillingen blijkt dat het plan verhoogde geluidsemissies
veroorzaakt. Dit wordt als negatief ervaren voor de
aanwezige fauna. Ook lichtverstoring omwille van de
wegverlichting zal negatief zijn. Een verstoring van het
natuurgebied kan bovendien een negatief effect hebben
op de potentiële verbindingsfunctie van het
natuurgebied naar de rest van van de vallei van de
Meerbeek en de vallei van de Groebegracht. In totaliteit
is de beoordeling van de effecten voor fauna voor
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoord
eling na
mm

alternatief 1 matig significant negatief.
van b naar A1

Ten opzichte van de bestaande situatie zijn de effecten

Het effect is weinig

op de fauna in de vallei van de Meerbeek minder

significant negatief

-1

uitgesproken dan verwacht op basis van het huidige
gewestplan. In praktijk is het natuurgebied immers
volledig ingevuld door akkerland en door de
Hogemierstraat. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat
het gebied een belangrijke faunistische waarde heeft.
De effecten van verstoring zijn dan ook voor beide
alternatieven verwaarloosbaar.
Op het vlak van versnippering moeten de effecten ook
gerelativeerd worden. Zoals hoger al aangegeven loopt
de akker bijna tot aan de beek. Een mogelijke
uitwisseling van soorten tussen de beek en de vallei is
dan ook momenteel reeds niet waarschijnlijk. Bovendien
wordt een verbinding met de vallei van de
Groebengracht momenteel reeds ernstig belemmerd
door de aanwezigheid van een duiker onder de
spoorweg. Het bijkomende effect op het vlak van
versnippering zal dan ook beperkt zijn voor beide
alternatieven. In totaliteit is de beoordeling van de
effecten voor fauna voor alternatief 1 weinig significant
negatief.
van a naar A2

Ten opzichte van de huidige bestemming is

Het effect is weinig

voornamelijk een potentiële invloed op het natuurgebied

significant negatief

-1

rond de Meerbeek van belang. Een herbestemming dit
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoord
eling na
mm

deelgebied naar weg of naar bedrijventerrein kan
immers zorgen voor een verstoring van dit gebied en de
potenties voor een effectieve invulling met waardevolle
natuur hypothekeren. Hierbij moet een onderscheid
gemaakt worden tussen de beide alternatieven. In
alternatief 2 ligt de weg tegen het bestaande
industrieterrein en zal de hinder dan ook minder zijn. Uit
de analyse in de discipline Geluid en trillingen en de
discipline Mens, hinder blijkt dat het plan verhoogde
geluidsemissies veroorzaakt. Dit wordt als negatief
ervaren voor de aanwezige fauna. Lichtverstoring zal
voor dit alternatief minder van belang zijn, gezien de
ruimere afstand. Een verstoring van het natuurgebied
kan een negatief effect hebben op de potentiële
verbindingsfunctie van het natuurgebied naar de rest
van van de vallei van de Meerbeek en de vallei van de
Groebegracht. Ook dit effect weegt zwaarder door voor
alternatief 1 dan voor alternatief 2. In totaliteit is de
beoordeling van de effecten voor fauna voor alternatief
2 weinig significant negatief.
van b naar A2

Ten opzichte van de bestaande situatie zijn de effecten

Het effect is neutraal

0

op de fauna in de vallei van de Meerbeek minder
uitgesproken dan verwacht op basis van het huidige
gewestplan. In praktijk is het natuurgebied immers
volledig ingevuld door akkerland en door de
Hogemierstraat. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat
het gebied een belangrijke faunistische waarde heeft.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoord
eling na
mm

Op het vlak van versnippering moeten de effecten ook
gerelativeerd worden. Zoals hoger al aangegeven loopt
de akker bijna tot aan de beek. Een mogelijke
uitwisseling van soorten tussen de beek en de vallei is
dan ook momenteel reeds niet waarschijnlijk. Bovendien
wordt een verbinding met de vallei van de
Groebengracht momenteel reeds ernstig belemmerd
door de aanwezigheid van een duiker onder de
spoorweg. Het bijkomende effect op het vlak van
versnippering zal dan ook beperkt zijn voor beide
alternatieven.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

15.7.7

Economische pool A8: deelgebied Bergensesteenweg Noord (7)
Tabel 15.9: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Economische pool A8: deelgebied Bergensesteenweg Noord

inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is deels weiland, deels bos, deels ingenomen door grootschalige kleinhandel en lokale bedrijvigheid met bijhorende woningen. Het is een kleine

toestand

ingesloten ruimte van 4,5 ha tussen de Bergensesteenweg, Edingenseteenweg en de spoorweg Halle-Edingen.

beoordeling

algemeen
Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100). Er is ook een strook bufferzone (code 0600)
voorzien.
Gepland

Voor Bergensesteenweg Noord worden grootschalige kleinhandel enerzijds en grootschalige stedelijke voorzieningen anderzijds als alternatieven meegenomen.
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inhoud
initiatief

beschrijving

waardering

beoordeling

milderende maatregelen

beoordeling

In alternatief 1 wordt het deelgebied herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. Dit zou een potentiële brutovloeroppervlakte van
24.750 m² kleinhandel geven. In alternatief 2 wordt uitgegaan van een gemengde stedelijke ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen en wonen.
Er wordt geen bijkomende oppervlakte grootschalige kleinhandel ingecalculeerd maar de bestaande kan behouden blijven (eventueel vervangende oppervlakte
in een totaalproject in het plangebied). Het aantal woongelegenheden wordt gerekend aan 25 w/ha (want gemengd met aanzienlijke vloeroppervlakte stedelijke
voorzieningen), of te wel ca. 110 woongelegenheden. Iets meer dan helft van het gebied kan dan worden ingenomen door grootschalige stedelijke voorzieningen
(ca. 12.500m² bruto vloeroppervlakte). Het gebied wordt ontsloten naar N6.

Alternatieven

A1: bedrijventrrein voor grootschalige kleinhandel; A2: gemengde stedelijke ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen en wonen

Referentiesituatie
Vegetatie

Urbaan gebied, grasland en KLE (loofbomen).

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar A1

Ten opzichte van de huidige bestemming heeft de

Het effect is weinig

wijziging van zone voor ambachtelijke bedrijven en

significant negatief

-1

KMO’s naar kleinhandel of stedelijke ontwikkeling weinig
impact. Het gebied heeft nu al een veeleer harde
bestemming die potentieel hinder zou kunnen
veroorzaken voor het natuurgebied dat is ingekleurd
langs de Zenne. De omzetting van de buffer naar een
van beide bestemmingen is echter wel negatief. Gezien
het gaat om een relatief beperkte oppervlakte die (op
het gewestplan) niet aansluit bij andere groengebieden,
zal het effect echter beperkt zijn.
van b naar A1

In de bestaande situatie blijkt het plangebied echter voor

Het effect is matig significant

een groot deel te bestaan uit een waardevolle

negatief

-2

In

dit

deelgebied

verdwijnen

een

hoogstamboomgaard en bomenrijen. Bij herbestemming

waardevolle

zouden deze verdwijnen. Dit geldt voor beide

hoogstamboomgaard

alternatieven. Dit effect wordt voor de vegetaties als

enkele bomenrijen. Gezien

significant negatief beoordeeld.

het

gaat

om

-1

en
een

aanzienlijk deel van het
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

milderende maatregelen
deelgebied,

zal

beoordeling

deze

oppervlakte niet volledig
kunnen

gecompenseerd

worden.

Gedeeltelijke

compensatie

in

groenzones zou echter wel
haalbaar zijn. Hierbij is het
niet noodzakelijk om te
compenseren

door

de

aanplant van fruitbomen.
Het

is

immers

waarschijnlijk
boomgaard

weinig

dat
van

de
groot

belang is voor vogels of
zoogdieren. Het is echter
wel

aangewezen

streekeigen,

om
hoog

opgaand groen te voorzien
in het plan. Dit gebeurt bij
voorkeur

aansluitend

bij

het nog resterende deel
van de boomgaard. Indien
minimaal de helft van de
oppervlakte

aan

waardevolle vegetaties die
verloren

gaat,

gecompenseerd

wordt

door groenelementen met
een

MER Halle
Rapport

evenwaardige
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

milderende maatregelen

beoordeling

invulling, kan het effect
gemilderd worden tot niet
significant

negatief

voor

vegetaties.
van a naar

Ten opzichte van de huidige bestemming heeft de

Het effect is weinig

A2

wijziging van zone voor ambachtelijke bedrijven en

significant negatief

-1

KMO’s naar kleinhandel of stedelijke ontwikkeling weinig
impact. Het gebied heeft nu al een veeleer harde
bestemming die potentieel hinder zou kunnen
veroorzaken voor het natuurgebied dat is ingekleurd
langs de Zenne. De omzetting van de buffer naar een
van beide bestemmingen is echter wel negatief. Gezien
het gaat om een relatief beperkte oppervlakte die (op
het gewestplan) niet aansluit bij andere groengebieden,
zal het effect echter beperkt zijn.
van b naar A2

In de bestaande situatie blijkt het plangebied echter voor

Het effect is matig significant

een groot deel te bestaan uit een waardevolle

negatief

-2

Zie hierboven. Met

0

milderende maatregel is e

hoogstamboomgaard en bomenrijen. Bij herbestemming

beoordeling voor fauna

zouden deze verdwijnen. Dit geldt voor beide

neutraal.

alternatieven. Dit effect wordt voor de vegetaties als
significant negatief beoordeeld.
Fauna

van a naarA1

Ten opzichte van de huidige bestemming heeft de

Het effect is weinig

wijziging van zone voor ambachtelijke bedrijven en

significant negatief

-1

KMO’s naar kleinhandel of stedelijke ontwikkeling weinig
impact. Het gebied heeft nu al een veeleer harde
bestemming die potentieel hinder zou kunnen
veroorzaken voor het natuurgebied dat is ingekleurd
langs de Zenne. De omzetting van de buffer naar een
van beide bestemmingen is echter wel negatief. Gezien
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Voor fauna zal het belang van de hoogstamboomgaard

Het effect is weinig

-1

veel kleiner zijn. Hoewel hoogstamboomgaarden

significant negatief

milderende maatregelen

beoordeling

het gaat om een relatief beperkte oppervlakte die (op
het gewestplan) niet aansluit bij andere groengebieden,
zal het effect echter beperkt zijn.
van b naar A1

normaal een belangrijk habitat kunnen vormen voor
verschillende soorten (voornamelijk vogels en
zoogdieren), zal de geïsoleerde ligging van het perceel
er hier vermoedelijk voor zorgen dat het belang beperkt
is. De boomgaard is immers volledig omsloten door
bewoning en de reeds aanwezige kleinhandel. Enkel
aan de zuidelijke rand is er mogelijk aansluiting met
andere gebieden via het struweel langs de spoorweg.
Gezien de belangrijke verstoringseffecten die hier
spelen, zal deze verbindingsweg echter vermoedelijk
niet van groot belang zijn. Voor stadsgebonden fauna
kan deze verbinding echter wel zijn waarde hebben.
Omwille van de herbestemming worden geen
belangrijke effecten verwacht op het vlak van verstoring
van nabijgelegen gebieden of op het vlak van
versnippering.
van a naar A2

Ten opzichte van de huidige bestemming heeft de

Het effect is neutraal

0

wijziging van zone voor ambachtelijke bedrijven en
KMO’s naar kleinhandel of stedelijke ontwikkeling weinig
impact. Het gebied heeft nu al een veeleer harde
bestemming die potentieel hinder zou kunnen
veroorzaken voor het natuurgebied dat is ingekleurd
langs de Zenne. De omzetting van de buffer naar een
van beide bestemmingen is echter wel negatief. Gezien

MER Halle
Rapport

819016/R/873212/Mech
437

inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Voor fauna zal het belang van de hoogstamboomgaard

Het effect is weinig

-1

veel kleiner zijn. Hoewel hoogstamboomgaarden

significant negatief

milderende maatregelen

beoordeling

het gaat om een relatief beperkte oppervlakte die (op
het gewestplan) niet aansluit bij andere groengebieden,
zal het effect echter beperkt zijn.
van b naar A2

normaal een belangrijk habitat kunnen vormen voor
verschillende soorten (voornamelijk vogels en
zoogdieren), zal de geïsoleerde ligging van het perceel
er hier vermoedelijk voor zorgen dat het belang beperkt
is. De boomgaard is immers volledig omsloten door
bewoning en de reeds aanwezige kleinhandel. Enkel
aan de zuidelijke rand is er mogelijk aansluiting met
andere gebieden via het struweel langs de spoorweg.
Gezien de belangrijke verstoringseffecten die hier
spelen, zal deze verbindingsweg echter vermoedelijk
niet van groot belang zijn. Voor stadsgebonden fauna
kan deze verbinding echter wel zijn waarde hebben.
Omwille van de herbestemming worden geen
belangrijke effecten verwacht op het vlak van verstoring
van nabijgelegen gebieden of op het vlak van
versnippering.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

15.7.8

Economische pool A8: Deelplangebied Hellebroek (8)
Tabel 15.10: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Economische pool A8: Deelplangebied Uitbreiding Hellebroek
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

Beoordeling

maatregelen
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

Beoordeling

maatregelen
Bestaande

Dit deelgebied bevindt zich tussen de Bergensesteenweg, de spoorweg Halle-Edingen, A8 en het bestaande bedrijf. Het gaat om een kleine restruimte van 2

toestand

ha. Ze is begroeid met struweel. In het gebied ligt de af te schaffen afrit A8 – N6.

algemeen
Het deelgebied is bestemd als buffergebied (deels code 0600 in het gewestplan en deels zone voor groenbuffer in het PRUP Colruyt).
Gepland

Verder wordt het deelgebied Hellebroek herbestemd tot regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek (uitbreiding bestaande voorliggende

initiatief

bedrijvigheid) met een brede groenbuffer van 50m t.o.v. Bergensesteenweg. De realisatie kan pas als de bestaande afrit A8 – N6 wordt afgebroken (nadat
ze vervangen is door de nieuwe op/afrit N7 – A8 en ontsluitingsweg N7a). Het gebied wordt ontsloten via het voorliggende bedrijventerrein naar N7.

Referentiesituatie
Vegetatie

Loofhoutaanplant

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar A1

Dit deelgebied heeft momenteel volledig een groene

Het effect is matig significant

bestemming. Hoewel een deel hiervan behouden blijft

negatief

-2

gaat

moet gecompenseerd
worden. Dit kan niet

negatieve effect wordt nog versterkt door het gegeven dat

binnen het plangebied.

dit groengebied op het gewestplan deel uitmaakt van een

Het

groter geheel bestaande uit de natuurgebieden in de vallei

mogelijk om op een

van de Zenne en de groenbuffer van het bedrijventerrein

andere locatie in Halle

Lembeek Noord. Anderzijds gaat het wel maar om een

een terrein tot bos om

is

0

Hellebroek

voordele van de uitbreiding van het bedrijventerrein. Dit

echter

wel

te vormen.

Ook in werkelijkheid heeft het deelgebied een belangrijke

Het effect is matig significant

waarde voor natuur. Bijna het hele gebied is ingekleurd als

negatief

-2

Het bos dat verloren

0

gaat in Hellebroek

waardevolle vegetatie (loofhout aanplant en waardevol

moet gecompenseerd

grasland). Hoewel het gebied op het gewestplan lijkt aan

worden. Dit kan niet

te sluiten op de andere natuurgebieden, ligt het in

binnen het plangebied.

werkelijkheid echter sterk geïsoleerd door de

Het is echter wel
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in

(buffer langs N6), zal een deel ook verdwijnen ten

beperkte oppervlakte.
van b naar A1

Het bos dat verloren
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

Beoordeling

maatregelen
aanwezigheid van de N6 en de A8 die een belangrijke

mogelijk om op een

barrière vormen. Ongeveer een derde van het gebied zal

andere locatie in Halle

ook na uitvoering van het plan nog buffer blijven.

een terrein tot bos om
te vormen.

Het deel dat verdwijnt, bestaat volledig uit loofbos. Voor

Een bijkomend

compensatie volgens het bosdecreet zal 2 x de

aandachtspunt voor dit

oppervlakte die verloren gaat moeten gecompenseerd

plangebied is het

worden. Hiervoor is geen ruimte beschikbaar binnen het

voorkomen van de

plangebied.

Iepenpage. Bij
compensatie wordt
dan ook best rekening
gehouden met de
noden van deze soort..

Fauna

van a naar A1

Dit deelgebied heeft momenteel volledig een groene

Het effect is matig significant

bestemming. Hoewel een deel hiervan behouden blijft

negatief

-2

(buffer langs N6), zal een deel ook verdwijnen ten

moet gecompenseerd

voordele van de uitbreiding van het bedrijventerrein. Dit

worden. Dit kan niet

negatieve effect wordt nog versterkt door het gegeven dat

binnen het plangebied.

dit groengebied op het gewestplan deel uitmaakt van een

Het is echter wel

groter geheel bestaande uit de natuurgebieden in de vallei

mogelijk om op een

van de Zenne en de groenbuffer van het bedrijventerrein

andere locatie in Halle

Lembeek Noord. Anderzijds gaat het wel maar om een

een terrein tot bos om

beperkte oppervlakte.
van b naar A1

Het bos dat verloren

0

gaat in Hellebroek

te vormen.

Gezien de geïsoleerde ligging, met bovendien een sterke

Het effect is neutraal

0

verstoring omwille van het verkeer op de N6 en de A8,
wordt het effect op fauna echter neutraal beoordeeld.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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15.7.9

Economische pool A8: Deelgebieden nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 (9, 10)
Tabel 15.11: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Economische pool A8: Deelgebieden nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a tussen spoor en N6
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Deelgebied nieuwe op/afrit A8 – N7

toestand

Het deelgebied is, wat de nieuwe op- en afrit betreft, momenteel in gebruik als akker, grasland, delen van de bestaande wegen alsook de bestaande op- en afrit

algemeen

ten zuiden van A8. Het heeft een oppervlakte van ca. 11,5 ha.
Het deelgebied is bestemd als natuurgebied (code 0701), agrarisch gebied (code 0900) en woongebied met landelijk karakter (0102). Ter hoogte van de
bestaande op- en afrit is het deelgebied vooral bestemd als buffergebied (code 0600). Op het gewestplan zijn A8 en de bestaande op- en afrit als bestaande
hoofdverkeerswegen (code 1500) aangeduid.
Deelgebied Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6
De zone is momenteel grotendeels in gebruik als akkergebied (nl. ten noorden van Dassenveld). In de buurt van de N7 en de N6 ligt het tracé in de deelgebieden
Bergensesteenweg Noord en Hellebroek.
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 9,5 ha, die voor het grootste deel bestemd is als agrarisch gebied (code 0900), maar ook een strook natuurgebied
snijdt (code 0701) ter hoogte van een zijbeek van de Groebegracht en doordringt in zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100). Het gebied kruist
de aanduiding voor bestaande spoorwegen (code 150) volgens het gewestplan en zone voor openbare wegenis volgens het gemeentelijk RUP in opmaak
Wilgenveld.

Gepland

Het betreft enerzijds ingrepen in de verkeersinfrastructuur, die te maken hebben met de omvorming van de A8 tot een volwaardige hoofdweg (met minder op- en

initiatief

afritten). Het gaat om:







supprimeren van de huidige op- en afritten A8xN6 en A8xN7 en herbestemmen in functie van landbouw (A8xN7) en bedrijvigheid en natuur (A8xN6);
een nieuw op- en afrittencomplex aansluitend op een ovonde ter hoogte van Meerbeek – Dassenveld;
een nieuwe stedelijke invalsweg (N7a) omheen Dassenveld en verder noordelijk langsheen de spoorweg, met nieuwe kruispunten op N7 en N6;
een rechtstreeks ontsluiting van het bedrijventerrein Dassenveld op de ovonde;
een ontsluiting van Druco naar de nieuwe N7a.

Referentiesituatie
Vegetatie

De enige waardevolle zones in dit plangebied zijn de loofhoutaanplanten die de A8 en zijn op- en afritten begeleiden. Voor het overige bestaat dit deelgebied
hoofdzakelijk uit akker. Ter hoogte van Druco gaat het tracé van de nieuwe N7a plaatselijk over matig waardevol grasland. Voor het overige komt enkel urbaan
gebied voor.

Effectvoorspelling en beoordeling
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inhoud
Flora

van a naar A1

beschrijving
Ten opzichte van de huidige bestemming, gaat een klein

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Het effect is neutraal

0

Door de aanleg van het

gebied met bestemming natuur verloren. Het gaat hierbij

nieuwe tracé N7a langs de

om een zeer beperkte oppervlakte.

spoorweg,

kan

struweel

van b naar A1

het

langs

deze

Deelgebied nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 heeft

spoorweg verloren gaan.

momenteel grotendeels een agrarische bestemming. Wel

Deze

kruist het deelgebied de vallei van de Groebengracht die

waardevol

als bestemming natuurgebied heeft. Binnen het

bovendien een mogelijke

deelgebied ligt slechts een zeer beperkte oppervlakte van

natuurverbinding.

dit natuurgebied. Bovendien is de vallei meer naar het

het

struweel

zuiden niet meer ingekleurd als natuurgebied, maar als

blijft

(voldoende

industrieterrein.

tussen N7a en spoorweg),

In de huidige situatie kent het volledige deelgebied echter

Het effect is matig significant

een landbouwgebruik met weinig waardevolle vegetaties.

negatief

-2

zal

vegetatie

er

en

is
vormt
Indien

behouden
afstand

mogelijk

onderbreking

een

komen

ter

Enkel de bermen van de N8 zijn begroeid met waardevol

hoogte van de kruising

struweel. Gezien deze vegetaties zich terug kunnen

tussen N7a en spoorweg.

ontwikkelen op de nieuw aan te leggen op- en afrit, is het

Zelfs indien de N7a via

effect hiervan neutraal.

een

brug

over

de

spoorweg gaat, zal er nog
Deelgebied nieuw tracé N7a tussen spoor en N6:

steeds een barrièreeffect

Ten opzichte van de huidige situatie zijn er meer effecten.

optreden. Het eventuele

Het deelgebied doorkruist immers een grasland dat op de

behoud van het struweel

biologische waarderingskaart is aangeduid als matig

vormt dan ook maar een

waardevol met waardevolle elementen. Bij nadere analyse

gedeeltelijke

blijkt het echter te gaan om een matig waardevol grasland

voor negatieve effecten.

oplossing

met (waardevolle) bomenrijen. Geen van die bomenrijen
valt binnen het deelgebied. Het plan kan echter wel

Een betere oplossing zou

gevolgen hebben voor het struweel langs de spoorweg

bestaan uit de aanleg van

(biologisch waardevol). Afhankelijk van hoe de weg

een groenbuffer met
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Door de inplanting van de nieuwe op- en afrit wordt het

Het effect is weinig

-1

natuurgebied opgesplitst in twee delen. Gezien het een

significant negatief

aangelegd wordt, kan dit mogelijk verdwijnen.
Fauna

van a naar A1

struweel langs de N7a,
aan de noordelijke zijde.
Indien deze aansluit op het
bestaande struweel langs

beekvallei betreft, gaat hierbij een mogelijke

de spoorlijn, wordt een

verbindingsfunctie verloren.
van b naar A1

Milderende maatregelen

In de huidige situatie kent het volledige deelgebied echter

Het effect is weinig

een landbouwgebruik met weinig waardevolle vegetaties.

significant negatief

-1

nieuwe verbindingsroute
gevormd. Bij aanplant van

Enkel de bermen van de N8 zijn begroeid met waardevol

streekeigen soorten is het

struweel. Gezien deze vegetaties zich terug kunnen

effect voor vegetaties en

ontwikkelen op de nieuw aan te leggen op- en afrit, is het

fauna neutraal. Deze

effect hiervan neutraal.

maatregel moet dwingend
mee opgenomen worden

Deelgebied nieuw tracé N7a tussen spoor en N6:

in de voorschriften van het

Behalve de oppervlakte waardevolle vegetatie die

RUP.

verdwijnt, vormt de spoorwegberm ook een mogelijke

Zie hierboven

migratieroute. Hierdoor is het effect weinig significant
negatief.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

15.7.10

Plangebied Eilandje (11)
Tabel 15.12: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Eilandje
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoordeli
ng na
mm

Bestaande

Dit is een zone van ca 1,5 ha die ingesloten ligt tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de spoorweg. Het is nagenoeg volledig begroeid met bomen en

toestand

struikgewas.

algemeen
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoordeli
ng na
mm

Deze zone is grotendeels bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100), met een strook natuurgebied (code 0701) langs het kanaal.
Gepland

De zone krijgt als bestemming gemengd open ruimte gebied met mogelijkheid tot kleinschalige toeristisch-recreatieve infrastructuur + infrastructuur voor

initiatief

spoorwegen en kanaal

Referentiesituatie
Vegetatie

Dit gebiedje is integraal als biologisch waardevolle opslag van allerlei aard gekarteerd.

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar A1

De herbestemming naar gemengd openruimtegebied is

Het effect is weinig

positief voor de zone die momenteel de bestemming zone

significant negatief

+1

voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s heeft , maar (licht)
negatief voor de zone met als bestemming natuurgebied.
Globaal gezien is er echter een toename aan groene
bestemmingen. Het gebied sluit aan op andere groene
gebieden langs het kanaal.
van b naar A1

In de huidige situatie is het volledige gebied begroeid met

Het effect is matig significant

waardevol wilgenstruweel. Het is onduidelijk in hoeverre

negatief

-2

De bestemming gemengd

0

open ruimte gebied, met

de herbestemming zal aanleiding geven tot het behoud

de

mogelijkheid

hiervan of de ontwikkeling van nieuwe waardevolle

kleinschalige

vegetaties.

geeft

voor

recreatie
voldoende

mogelijkheden om samen
te gaan met waardevolle
habitats.

Dit

kan

door

behoud van het struweel,
of door de aanleg van
andere
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoordeli
ng na
mm

vegetaties
soortenrijke

zoals
graslanden.

De verplichting van een
ecologische invulling dient
dan wel opgenomen te
worden in de voorschriften
van het RUP. Indien dit
gebeurt, is het effect voor
vegetaties

en

fauna

neutraal.
Fauna

van a naar A1

De herbestemming naar gemengd openruimtegebied is

Het effect is weinig

positief voor de zone die momenteel de bestemming zone

significant negatief

+1

voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s heeft, maar (licht)
negatief voor de zone met als bestemming natuurgebied.
Globaal gezien is er echter een toename aan groene
bestemmingen. Het gebied sluit aan op andere groene
gebieden langs het kanaal.
van b naar A1

Voor fauna is het gebied momenteel reeds sterk verstoord

Het effect is weinig

door de aangrenzende spoorlijnen. De mogelijkheid voor

significant negatief

-1

Zie hierboven

0

kleinschalige recreatie zal dan ook niet zorgen voor
bijkomende, maar wel andere verstoring (licht, beweging).
De herbestemming zal niet zorgen voor versnippering.
Omwille van het potentiële verlies aan habitat en de
mogelijke wijziging op het vlak van verstoring, wordt het
effect als niet significant negatief beoordeeld.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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15.7.11

Plangebied Tunnel A8 (13, 14)
Tabel 15.13: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Tunnel A8: Deelgebieden Essenbeek-Keerstraat en Essenbeek-Borreweg
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

beoordeling

maatregelen
Bestaande

Deelgebied Essenbeek-Keerstraat: Dit deelgebied betreft ingesloten open ruimte tussen de bocht van de A8, de Halleweg en de Dodeweg. De oppervlakte van

toestand

het gebied is ca 5,5 ha. Het gebied is momenteel in gebruik als akker en is ingekleurd als bufferzone (code 0600).

algemeen
Deelgebied Essenbeek-Borreweg: Dit deelgebied is een ingesloten open ruimte tussen de A8, de Nijvelsesteenweg, de Borreweg en de Halleweg. De
oppervlakte van het gebied is ca 4 ha. Het gebied is momenteel een restruimte met gedeeltelijk landbouwgebruik. Het is ingekleurd als bufferzone (code 0600).
Het gebied ligt voor een deel in het BPA Informa (zone voor KMO, bufferzone en zone non-aedificandi langs N203a).
Gepland

De deelgebieden krijgen de bestemming van woongebied. In het gebied kunnen hoge dichtheden gerealiseerd worden aan de parkzijde maar moet worden

initiatief

‘afgebouwd’ naar het omliggende residentiële woonweefsel. Daarom wordt een dichtheid van 40 woningen/ha gerekend. Voor het deelgebied EssenbeekKeerstraat zijn dit 220 woningen, ontsloten naar Halleweg. Voor Essenbeek-Borreweg wordt uitgegaan van ca. 160 woningen ontsloten naar een lokale weg
op het dek van de tunnel.

Referentiesituatie
Vegetatie

Het deelgebieden Essenbeek-Keerstraat is bijna integraal akkerland. In Essenbeek-Keerstraat komt ook nog een ingezaaid grasland voor. Het deelgebied
Essenbeek-Borreweg is gekarteerd als matig tot waardevol grasland, met bomen in de perceelsrand en een kleine oppervlakte boomgaard. Deze kartering is
echter achterhaald. De hoogstamboomgaard is grotendeels weg en ingenomen door tuinen. Een deel van de akker bestaat echter uit een weiland met een
recent geplante boomgaard. Verspreid in het gebied komen bomenrijen en solitaire bomen voor. Het gebied is dus waardevoller dan blijkt uit de biologische
waarderingskaart, maar gezien de boomgaard nog jong is, is de waardering lager.

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar A1

Deelgebied Essenbeek – Borreweg

Het effect is matig significant

Ten opzichte van de huidige bestemming, betekent het

negatief

-2

De

kleine

landschapselementen

plan een verlies aan groenbuffer ten voordele van

die verloren gaan in dit

woongebied. Dit is een negatief effect, dat echter

deelgebied

gerelativeerd wordt doordat het groengebied volledig

gecompenseerd worden
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

beoordeling

maatregelen
omsloten was door woongebied en zone voor bedrijvigheid

door de aanleg van een

en dus niet aansloot op andere groengebieden.

groenbuffer of andere
groenelementen
laanbeplanting,…)

Dit deelgebied is momenteel volledig bestemd als

streekeigen

groenbuffer. Bij de herbestemming gaat dan ook een

Indien voldoende groen

relatief grote oppervlakte groengebied verloren. Dit

voorzien wordt om de

groengebied sluit bovendien aan bij andere groenbuffers

verloren

langs de R0. Door de ligging is het groengebied wel vrij

oppervlakte en waarde

sterk verstoord. Het effect is matig significant negatief.
van b naar A1

(park,

Deelgebied Essenbeek – Keerstraat

met

soorten.

gegane

te compenseren zal het

Deelgebied Essenbeek-Borreweg

Het effect is matigsignificant

Door de omzetting naar woongebied, zullen de

negatief

-2

effect neutraal zijn voor
zowel

fauna

waardevolle elementen verdwijnen. Zonder milderende

vegetaties.

maatregelen, wordt het effect hiervan beoordeeld als matig

negatieve

significant negatief voor vegetaties.

vergelijking

0

als
Het

effect

in

met

de

huidige bestemming zal
dan ook kleiner worden.

Deelgebied Essenbeek- Keerstraat
In de huidige toestand is het BPA informa nog niet
uitgevoerd en bestaat het volledige plangebied uit matig
waardevol grasland met waardevolle bomenrijen en een
boomgaard. De boomgaard is niet aangeduid als zeer
waardevol.
Door de omzetting naar woongebied, zullen de
waardevolle elementen verdwijnen. Zonder milderende
maatregelen, wordt het effect hiervan beoordeeld als matig
significant negatief voor vegetaties.
Fauna

van a naar A1

Deelgebied Essenbeek – Borreweg

Het effect is matig significant
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-2

-1
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

beoordeling

maatregelen
Ten opzichte van de huidige bestemming, betekent het

negatief

plan een verlies aan groenbuffer ten voordele van
woongebied. Dit is een negatief effect, dat echter
gerelativeerd wordt doordat het groengebied volledig
omsloten was door woongebied en zone voor bedrijvigheid
en dus niet aansloot op andere groengebieden.
Deelgebied Essenbeek – Keerstraat
Dit deelgebied is momenteel volledig bestemd als
groenbuffer. Bij de herbestemming gaat dan ook een
relatief grote oppervlakte groengebied verloren. Dit
groengebied sluit bovendien aan bij andere groenbuffers
langs de R0. Door de ligging is het groengebied wel vrij
sterk verstoord. Het effect is matig significant negatief.
van b naar A1

Deelgebied Essenbeek-Borreweg

Het effect is weinig

Door de omzetting naar woongebied, zullen de

significant negatief

-1

0

waardevolle elementen verdwijnen. Zonder milderende
maatregelen, wordt het effect hiervan beoordeeld als
weinig significant negatief voor fauna.
Deelgebied Essenbeek-Keerstraat
Het verdwijnen van de boomgaard en de andere kleine
landschapselementen wordt als weinig significant negatief
beoordeeld voor zowel vegetaties als fauna.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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15.7.12

Plangebied Tunnel A8, deelgebied Intunneling A8 (22)
Tabel 15.14: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Tunnel A8: Deelgebied Intunneling A8
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied omvat het huidige tracé van A8 vanaf het knooppunt met Landingsbaan tot het Kanaal en de aanpalende, betrokken percelen die dienen als

toestand

werkzone. Het vormt de grens van de stedelijke woonomgeving van Halle (Sint-Rochus) met de open ruimte rond Vijverbeek - Maasdalbeek ten zuiden en

algemeen

woonomgeving rond Essenbeek ten oosten. De oppervlakte van het gebied is ca. 26,5 ha.
Het gebied is in hoofdzaak in gebruik als weg en bufferzone. Centraal in het gebied ligt A8. Daarrond liggen vooral onbebouwbare zones en tuinen en een aantal
delen van wegen waarmee A8/N203a verknoopt. Aansluitend bij het knooppunt met landingsbaan liggen sportterreinen in aanleg en akkers, aansluitend met het
Kanaal liggen akkers. Het gebied is bestemd als woongebied (code 0100), woongebied met landelijk karakter (code 0102), recreatiegebied (code 0400),
bufferzone (code 0600) en agrarisch gebied (code 0900).

Gepland

Bij de intunneling van A8 wordt voorzien in een parkontwikkeling op het dek van de tunnel. Het plan heeft hier tot doel A8 tot een volwaardige hoofdweg

initiatief

(minder op- en afritten) op te waarderen, de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.
Bovengronds loopt de hoofdverzamelweg vanaf A8 tot het knooppunt Nijvelsesteenweg (2x1, capaciteit 1800). De weg verknoopt enkel met landingsbaan en
Nijvelsesteenweg. Er zijn geen rechtstreekse aansluitingen. Ter hoogte van Halleweg wordt een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers voorzien. De
verknoping met landingsbaan gebeurt op een rond punt ter hoogte van Kromstraat. Onder de landingsbaan (N203) is een onderdoorgang voor fietsers voorzien.
De tunnelmond situeert zich ter hoogte van Rodenemweg. Om een noord-zuidverbinding voor autoverkeer mogelijk te maken wordt Rodenemweg omgeleid via
Biezeweide naar Berendries. Ter hoogte van Rodenemweg is een voetgangersbrug mogelijk.

Referentiesituatie
Vegetatie

De wegenissen in het deelgebied worden begeleid door loofhoutaanplanten. Daarnaast komen in het uiterste oosten en westen van het deelgebied akkers voor.
Geen enkel perceel van het deelgebied is aangeduid als biologisch waardevol (BWK).

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar A1

De huidige bestemming is woonzone, recreatie en een

Het effect is matig significant

van b naar A1

klein

positief

stuk

groengebied

(aan

de

Zenne).

Bij

de

+2

herbestemming naar park en recreatiegebied komt er
ruimte voor vegetatie vrij. Dit nieuwe parkgebied heeft de
potentie

om

uit

te

groeien

tot

corridor

naar

de

groengebieden evenwijdig aan de Zenne. Het effect is
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling
+1

Milderende maatregelen

voor matig significant positief.
Fauna

van a naar A1

Zowel de licht- als lawaaihinder verminderen door de

Het effect is weinig

van b naar A1

intunneling van de wegenis. Dit heeft een positief effect op

significant positief

fauna. Verder treedt er ook een ontsnippering op doordat
het geplande park de natuurgebieden in het oosten van
Halle verbindt met deze evenwijdig aan de Zenne.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

15.7.13

Plangebied Tunnel A8, deelgebied Knooppunt R0-A8 (21)
Tabel 15.15: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Tunnel A8: Deelgebied Knooppunt R0-A8
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoordeli
ng na
mm

Bestaande

Dit deelgebied strekt zich uit langs de bestaande R0 in de omgeving van het knooppunt met A8/N203a en omvat tevens het deel van A8/N203a tot het knooppunt

toestand

met Landingsbaan. De oppervlakte van het gebied is ca. 48 ha.

algemeen
Centraal in het gebied liggen de genoemde infrastructuren en bijhorende buffers. Daarrond ligt ten noordwesten een natuurgebied met een horeca-uitbating, ten
zuidwesten tuinen en woononingen nabij het deelgebied Essenbeek-Keerstraat en ten oosten landbouwpercelen en delen van tuinen en een woning. Het gebied
is bestemd als zone voor infrastructuur (code 1500), bufferzone (code 0600), natuurgebied (code 0701) en agrarisch gebied (code 0900) en woongebied (code
0100).
Gepland

Om de doorstroming op R0 en de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en ook op het lokale wegennet positieve effecten van de opwaardering van

initiatief

A8 te krijgen, wordt ook het knooppunt R0-A8 aangepakt. Ter hoogte van de nieuwe infrastructuur krijgt het gebied de bestemming zone voor verkeers- en
vervoersinfrastructuur. De tunnelmonden naar A8 situeren zich ten westen van Kleine beek. Tussen Smeerhout en Krabbos is een fietsverbinding voorzien. Zij
loopt onder het knooppunt door.

Referentiesituatie
Vegetatie

Het deelgebied bestaat uit een heterogene groep van ecotopen. Loofhoutaanplanten begeleiden de wegenissen, met hier en daar graslanden tussenin. In de
westelijke uitloper van het deelgebied komt een mesofiel eikenbos voor alsook twee stilstaande wateren, omgeven door mesofiel beukenbos (allen biologisch
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoordeli
ng na
mm

zeer waardevol). In het zuiden van het deelgebied kom t ook een KLE voor.
Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar A1

In de zones waar bufferzone of natuurgebied vervangen

Het effect is weinig

worden door infrastructuur is het effect negatief. Het gaat

significant negatief.

-1

echter om een beperkte oppervlakte.
van b naar A1

Door de omzetting naar weginfrastructuur, zullen de

Het effect is matig significant

biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen

negatief

-2

Het bos dat verloren gaat
binnen

het

0

plangebied

verdwijnen. Zonder milderende maatregelen, wordt het

knooppunt

effect hiervan beoordeeld als matig significant negatief

gecompenseerd

R0-A8

moet

voor vegetaties.

Concreet gaat het voor het

worden.

plangebied knooppunt R0A8 om mesofiel beuken en
eikenbos

(exacte

oppervlakte

nog

te

bepalen). Indien gekozen
wordt

voor

een

opengewerkte

meer

inrichting

van het complex, is er
binnen
ruimte

dit

plangebied
voor

de

compensatie.
Fauna

van a naar A1

Voor fauna betekent het plan, ten opzichte van de huidige

Het effect is neutraal

0

Het effect voor fauna wordt neutraal beoordeeld omwille

Het effect is weinig

-1

van de geïsoleerde ligging met reeds sterke verstoring

significant negatief

bestemming, geen belangrijke wijziging.
van b naar A1

+1

een opengewerkte

van het verkeer op de wegen. Door het verdwijnen van de

inrichting van het complex,

stilstaande wateren gaan mogelijks wel waardevolle fauna

wordt het valleitje dat
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Indien gekozen wordt voor

819016/R/873212/Mech
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Beoordeli
ng na
mm

verloren. Het plan veroorzaakt een licht verhoogd

momenteel verborgen ligt

geluidsniveau in dit deelgebied en ook de lichtverstoring

onder het op- en

kan toenemen.

afrittencomplex terug
toegankelijk. Hierdoor
wordt de verbinding tussen
de binnen- en buitenzijde
van de R0 hersteld. Op die
manier heeft het plan een
positief effect ten opzichte
van de huidige situatie.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

15.7.14

Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Tabel 15.16: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

beoordeling

maatregelen
Bestaande

Dit deelgebied betreft de zone waar de Landingsbaan het centrum van Halle bereikt. Hier zijn verschillende percelen langs de Landingsbaan momenteel in

toestand

gebruik als bos of akker, ingesloten door een drukke weg en de bewoning van het centrum.

algemeen
Het gebied beslaat ca. 7,5 ha. Rondom de Landingsbaan is een ruime bufferzone (code 0600) voorzien. De rest van het gebied is woonzone (code 0100). De
ordening van het noordelijke deel wordt verfijnd met het BPA Nachtegaallaan (voornamelijk residentieel wonen, deels appartementen, kantoorinrichtingen en
ondersteunende tertiaire functies).
De huidige bestemmingen laten de bouw van ongeveer 228 woningen toe. Daarnaast zijn volgende mogelijkheden voorzien: 7.500 m² tertiaire functies en
1.140 m² kantoor (kantoren zonder balie).
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

beoordeling

maatregelen
Gepland

Het plan heeft als doel het gebied te ontwikkelen als oostelijke toegangspoort tot het kleinstedelijk gebied enerzijds en het vrijwaren van de opties voor een

initiatief

oostelijke ontsluiting anderzijds. Binnen dit kader wordt het plangebied voorzien voor de gemengde stedelijke ontwikkeling van grootschalige stedelijke
voorzieningen en wonen. Grootschalige kleinhandel wordt uitgesloten.
Het gebied wordt herbestemd tot gebied met een stedelijke ontwikkeling (code 0110). Grootschalige kleinhandel wordt uitgesloten. Als stedelijke voorzieningen
worden kantoren met een baliefunctie beschouwd.
Bij dergelijke ontwikkeling van zowel grootschalige voorzieningen als wonen zullen de potenties in aantal wonen waarschijnlijk naar een gemengd stedelijk
niveau teruggeschroefd moeten worden, temeer ook met de inpassing naar het omringend stedelijk weefsel rekening moet worden gehouden. Rekening
houdend met de oppervlakte worden voor het gebied daarom 300 woningen verondersteld. Wat betreft de oppervlakte voor grootschalige stedelijke
voorzieningen wordt uitgegaan van ca. 40.000 m². Het gebied wordt ontsloten naar Landingsbaan. Dit is alternatief 1.

Alternatieven

Alternatief 2
Het alternatief heeft dezelfde doelstelling als het gepland initiatief.
De bestemming is dezelfde als het gepland initiatief, alleen worden als stedelijke voorzieningen kantoren zonder een baliefunctie beschouwd.
Het aantal woningen en de vloeroppervlakte van de grootschalige stedelijke voorzieningen zijn gelijk aan deze volgens het gepland initiatief.

Referentiesituatie
Vegetatie

In het plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan zijn het populierenbos en een klein bosje als biologisch waardevol gekarteerd. Het graslandperceel
ten noorden van de Landingsbaan is matig waardevol (vanwege de bomen in de perceelsrand). De overige ruimte is akker.

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar A1

Voor natuur zorgt de bestemmingswijziging voor dit

Het effect is neutraal

0

In werkelijkheid is het BPA Nachtegaallaan echter niet

Het effect voor vegetaties

-2

uitgevoerd op het terrein. Het plangebied bestaat uit

wordt matig significant

gaat

akkers en loofhoutaanplanten (o.a. populieren). Deze

negatief beoordeeld.

plangebied

deelgebied voor weinig veranderingen. Het effect voor
vegetaties wordt neutraal beoordeeld.
van b naar A1

binnen

laatste worden op de biologische waarderingskaart

toegangspoort

aangeduid als waardevol. Deze bossen staan niet in

Landingsbaan
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Het bos dat verloren

0

het

Stedelijke
moet

819016/R/873212/Mech
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

beoordeling

maatregelen
verbinding met andere bossen, tenzij met een deel van de

gecompenseerd worden.

groenbuffer langs de N203.
Een

bijkomend

aandachtspunt voor het
plangebied

Stedelijke

toegangspoort
Landingsbaan
voorkomen

is
van

Iepenpage.

het
de
Bij

compensatie wordt dan
ook

best

rekening

gehouden met de noden
van deze soort.
van a naar A2

Voor natuur zorgt de bestemmingswijziging voor dit

Het effect is neutraal

0

In werkelijkheid is het BPA Nachtegaallaan echter niet

Het effect voor vegetaties

-2

uitgevoerd op het terrein. Het plangebied bestaat uit

wordt dan ook matig

gaat

akkers en loofhoutaanplanten (o.a. populieren). Deze

significant negatief

plangebied

laatste worden op de biologische waarderingskaart

beoordeeld.

toegangspoort

deelgebied voor weinig veranderingen. Het effect voor
vegetaties wordt neutraal beoordeeld.
van b naar A2

Het bos dat verloren
binnen

0

het

Stedelijke

aangeduid als waardevol. Deze bossen staan niet in

Landingsbaan

moet

verbinding met andere bossen, tenzij met een deel van de

gecompenseerd worden.

groenbuffer langs de N203.
Een

bijkomend

Voor compensatie volgens het bosdecreet zal de

aandachtspunt voor het

oppervlakte aan bos die verloren gaat moeten

plangebied

gecompenseerd worden. De compensatiefactor voor

toegangspoort

populierenaanplanten bedraagt 1, deze voor de

Landingsbaan
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

beoordeling

maatregelen
loofhoutaanplant 1,5. Binnen de huidige voorschriften is

voorkomen

het behoud van deze oppervlakte niet expliciet voorzien.

Iepenpage.

van

de
Bij

compensatie wordt dan
ook

best

rekening

gehouden met de noden
van deze soort.
Fauna

van a naar A1

Voor natuur zorgt de bestemmingswijziging voor dit

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

deelgebied voor weinig veranderingen. Het effect voor
fauna wordt neutraal beoordeeld.
van b naar A1

Voor fauna wordt de waarde van de bossen niet hoog
ingeschat. Bovendien staan ze niet in verbinding met
andere gebieden.

van a naar A2

Voor natuur zorgt de bestemmingswijziging voor dit
deelgebied voor weinig veranderingen. Het effect voor
fauna wordt neutraal beoordeeld.

van b naar A2

Voor fauna wordt de waarde van de bossen niet hoog
ingeschat. Bovendien staan ze niet in verbinding met
andere gebieden.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

15.7.15

Plangebied Lembeek Noord – N6: deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord (16)
Tabel 15.17: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Lembeek Noord-N6: deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

beoor-

maatregelen

deling

Bestaande

Deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord

toestand

Dit deelgebied betreft de percelen die grenzen aan de Bergensesteenweg (N6), in de strook tussen de Eglantierstraat en de A8. In het zuidelijke deel worden
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inhoud
algemeen

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende

beoor-

maatregelen

deling

deze percelen voor een groot deel gebruikt door grootschalige detailhandel, in het noordelijke voor door woningen aan de westzijde en productiebedrijvigheid
aan de oostzijde van de Bergensesteenweg. In het noordoosten ligt de (af te schaffen) oprit N6 – A8 en bijhorende carpoolparking.
Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 13,5 ha en is momenteel grotendeels ingekleurd als woonzone (code 0100). Langs de oostzijde van de
Bergensesteenweg is ook een industriezone aanwezig (code 1000), een zone voor ambacht en KMO’s (1100). Ten opzichte van de Bergensesteenweg zijn
deze gebufferd door een bufferzone (code 0600). De oprit N6 – A8 en bijhorende carpoolparking ligt in bufferzone (code 0600).

Gepland

Deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord wordt herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. In het noordoostelijke deel kan

initiatief

ontwikkeling pas als de bestaande oprit N6 – A8 wordt afgebroken (nadat ze vervangen is door de nieuwe op/afrit N7 – A8 en ontsluitingsweg N7a). De
huidige carpoolparking zal dan ook verdwijnen. Rekening houdend met de totale oppervlakte van het deelgebied (12,5 ha + 1 hectare) en de aanwezigheid van
N6 zal de vooropgestelde V/T iets lager zijn. Er wordt rekening gehouden met een V/T van 0,5 in plaats van 0,55. Voor het volledige gebied zou dit betekenen
dat een verdere verdichting en uitbreiding kan resulteren in een globale vloeroppervlakte van 67.500 m². Om de bijkomende oppervlakte in te schatten moet de
huidige brutovloeroppervlakte hiervan worden afgetrokken. Dit kan bij de verdere modellering van het plan in functie van het milieueffectenrapport gebeuren
aan de hand van de oppervlakte aan handelsgebouwen volgens het kadasterplan.

Referentiesituatie
Vegetatie

Het deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord bestaat integraal uit urbaan gebied.

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar A1

Ten opzichte van de huidige bestemming verdwijnen er

Het effect is weinig

groene bestemmingen (groenbuffer). Deze sloten aan

significant negatief

-1

op de groene zones langs de Zenne en de Willebroekse
vaart. Het gaat echter niet om een grote oppervlakte.
van b naar A1

In werkelijkheid is de groenbuffer rond de bestaande

Het effect is zeer siginifcant

kleinhandelszone niet als dusdanig ingevuld. Er is

negatief

-3

Het bos dat verloren
gaat

binnen

het

echter wel waardevol inheems loofbos aanwezig in de

plangebied Kleinhandel

ruimte tussen de afrit en de E429 en ten dele ook nog

N6

ten zuiden van de afrit (overgaand in grasland). Dit deel

moet
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0

Noord

gecompenseerd
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

zal verdwijnen door het plan.

Milderende

beoor-

maatregelen

deling

worden.

Het deel dat verdwijnt, bestaat volledig uit loofbos. Voor
compensatie volgens het bosdecreet zal 2 x de
oppervlakte die verloren gaat moeten gecompenseerd
worden. Hiervoor is geen ruimte voorzien in de
voorschriften.
Fauna

van a naarA1

Ten opzichte van de huidige bestemming verdwijnen er

Het effect is weinig

groene bestemmingen (groenbuffer). Deze sloten aan

significant negatief

-1

op de groene zones langs de Zenne en de Willebroekse
vaart. Het gaat echter niet om een grote oppervlakte.
van b naar A1

Gezien de geïsoleerde ligging, met bovendien een

Het effect is neutraal

0

sterke verstoring omwille van het verkeer op de N6 en
de A8, wordt het effect op fauna echter neutraal
beoordeeld.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

15.7.16

Plangebied Lembeek Noord: deelplangebied Lembeek Noord (17)
Tabel 15.18: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Lembeek Noord: deelplangebied Lembeek Noord
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is de zone tussen de spoorweg Halle-Tubeke, het kanaal en in het zuiden, de dorpskern van Lembeek. Het is grotendeels ingericht als

toestand

bedrijventerrein, maar lang niet alle ruimte wordt effectief benut. De Zenne loopt van zuid naar noord doorheen het gebied aan de westzijde. Daarnaast loopt de

algemeen

kleine Zenne in een vrij steile vallei door het gebied.

beoordeling

De oppervlakte van het gebied is ca 43 ha. Het is voor driekwart ingenomen door industriezone (code 1000). De rest (valleien van Zenne en Kleine Zenne) is
natuurgebied (code 0701). De ordening in dit gebied wordt verder verfijnd door het BPA Lembeek-Noord. Dit plan voorziet zone voor industrie, natuur en
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

beoordeling

groengebied, infrastructuur (spoor, vaart).
Gepland

Voor Lembeek - Noord wordt gekozen voor gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten. De ontwikkeling van watergebonden gemengde bedrijvigheid wordt

initiatief

als alternatief meegenomen. In beide gevallen worden expliciet volgende ingrepen voorzien:
herverkaveling in functie van een rationeler ruimtegebruik
voorzien van robuuste groenmassa’s langsheen de Zenne als buffer voor het bedrijventerrein
herprofilering van Kleine Zenne
uiterste zuidelijke grens van de bedrijfspercelen t.o.v. Lembeek dorp in het verlengde van de meest zuidelijke hoek van het bestaande bedrijfsgebouw
heraanleg van het gedeelte van het bestaande bedrijfsperceel voorbij deze uiterste zuidelijke grens als groenbuffer
de ontsluiting verloopt via de bestaande ontsluiting van het bedrijventerrein naar N6.
Dit leidt grosso modo tot een (her)ontwikkeling van 18 ha als bedrijventerrein (huidige reserve). Alternatief 2 verschilt op volgende vlakken van alternatief 1:
het bedrijventerrein wordt bestemd als zone voor regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter
er wordt (gemeenschappelijke) kade-infrastructuur aangelegd tussen kanaal en Zenne; deze kade is met een brug over de Zenne aangesloten op een de
ontsluitingsweg in het bedrijventerrein.

Alternatieven

A1: bedrijventerrein; A2: regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter en kadefunctie

Referentiesituatie
Vegetatie

In het deelgebied Lembeek Noord zijn de loop van de Zenne en de Kleine Zenne gekarteerd als zeer waardevol open water met rietvegetaties. De opslag in het
zuiden van het gebied en het weiland langs de Kleine Zenne zijn als waardevol gekarteerd. Op de geëgaliseerde terreinen komt nog een matig tot waardevol
grasland voor, de overige zijn als urbaan gekarteerd.

Effectvoorspelling en beoordeling
flora

van a naar A1

Het plan leidt niet tot een wijziging van de hoeveelheid
groengebied

gezien

evenveel

Het effect is neutraal

0

bedrijventerrein

ontwikkeld wordt als nu reeds voorzien wordt. De
groenbuffer langs de Zenne blijft ook behouden. Wel
verdwijnt de groenbuffer langs de Kleine Zenne en
wordt deze vervangen door een groenbuffer in het
zuiden van het terrein. Gezien de totale oppervlakte
aaneengesloten groengebied gelijk blijft, wordt dit voor

819016/R/873212/Mech

MER Halle
458

Rapport

inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

beoordeling

Ten opzichte van de huidige situatie zijn de effecten van

Het effect is matig significant

-2

Voor

0 (+2)

het plan negatiever. Hoewel de oppervlakte aan groene

negatief

alternatief 1 neutraal beoordeeld voor zowel fauna als
flora.
van b naar A1

dit

kunnen

plangebied

de

negatieve

bestemmingen gelijk blijft, is er wel een wezenlijk

effecten enkel gemilderd

verschil tussen de huidige invulling en de geplande

worden door het behoud

inrichting. Vooral het verlies van de bufferzone rond de

van de zeer waardevolle

Kleine Zenne is negatief.

natuur langs de Kleine
Zenne. Het verdwijnen van

Momenteel kent het stuk langs de Kleine Zenne immers

de

huidige

een hoge natuurwaarde, onder andere door de ligging

natuurbestemming is dan

langs deze oude meander. Bovendien staat dit gebied

ook niet aangewezen.

via de waterloop in contact met de Zenne zelf wat
mogelijkheden biedt voor migratie van soorten. Een

Let wel, het behoud van

stromingsluwe en structuurrijke zijloop zoals de Kleine

deze

Zenne heeft ook hoge potenties, bijvoorbeeld als

aanleg van een buffer in

paaiplaats of kraamkamer voor vissen. Deze potentie

het

vervalt volledig indien de waterloop verdwijnt of

overbodig. Ook de andere

rechtgetrokken wordt.

waardevolle

buffer

maakt

zuidelijk

verdwijnt,

deel
natuur

moet

De nieuwe bufferzone in het zuiden van dit plangebied

nog

wordt

gecompenseerd

van

de

groengebieden

langs

de

Zenne

de
niet
die

immers
ergens

is

worden.

gescheiden door de parking van het bedrijf en de

Het

toegangsweg hiervan. Hoewel de weg geen grote

aangewezen

dan

barrière vormt, zal de mogelijkheid tot migratie hier toch

groenbuffer aan te leggen

aanzienlijk minder zijn.

die bestaat uit waardevolle

om

ook
een

natuur met een minimale
Behalve de zeer waardevolle natuur langs de Kleine

oppervlakte van 2 ha. Bij

Zenne, komen in het gebied nog andere waardevolle

voorkeur
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wordt

deze
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

vegetaties voor die in het plan zullen verdwijnen voor de

groenbuffer aangelegd in

inrichting als

een

het zuidelijk deel. Deze

soortenrijk grasland in de zuidwestelijke punt van het

kan dan immers aansluiten

plangebied (waardevol, 2 ha) en een grasland met

bij de groenbuffers langs

bomenrij centraal in het gebied (matig waardevol met

de Zenne en Kleine zenne.

waardevolle elementen). Het verlies hiervan kan echter

Bovendien

opgevangen worden in de nieuwe bufferzone in het

mogelijkheden

zuidelijke deel.

verdere uitbreiding van het

bedrijventerrein. Het

gaat

om

biedt

beoordeling

dit

voor

een

habitat voor de Iepenpage
die voorkomt in deze zone.
Een verbetering van de
waarde ten opzichte van
de huidige situatie kan
bekomen worden door een
omvorming

van

laaggelegen

deel

het
tot

overstromingsgebied.

En

de herinrichting van de
Kleine Zenne als by-pass
voor de stuw op de Zenne.
De mogelijkheden hiervoor
worden onderzocht in de
modelleringsstudie van de
Zenne

(VMM)

Indien

gekozen wordt voor deze
oplossing

is

het

effect

significant positief.
van a naar

Voor dit alternatief gelden dezelfde effecten als voor

A2

alternatief 1, met nog bijkomende effecten omwille van
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Het effect is neutraal

0
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Voor dit alternatief gelden dezelfde effecten als voor

Het effect is matig significant

-2

alternatief 1, met nog bijkomende effecten omwille van

negatief

Milderende maatregelen

beoordeling

de kadeinfrastrutuur.
De groenbuffer langs het kanaal en de Zenne wordt
onderbroken door de nieuwe kadeinfrastructuur met
verbinding naar het industrieterrein. Het effect voor
vegetaties is voor dit gebied neutraal, maar het effect op
fauna wordt daarom matig significant negatief
beoordeeld.
van b naar A2

0 (+2)

de kadeinfrastrutuur.
Voor alternatief 2 kan de brug over de Zenne en de
nieuwe kadeinfrastructuur een nieuwe barrière vormen
die de huidige natuurverbinding langs de Zenne en (in
mindere mate) het kanaal zal hypothekeren.
Fauna

van a naarA1

Gezien

de

totale

oppervlakte

aaneengesloten

Het effect is neutraal

0

Het verlies van de habitats en de

Het effect is zeer significant

-3

verbindingsmogelijkheden, zoals beschreven voor flora,

negatief

groengebied gelijk blijft, wordt dit voor alternatief 1
neutraal beoordeeld.
van b naar A1

0 (+2)

is ook voor fauna van belang.
van a naar A2

Voor dit alternatief gelden dezelfde effecten als voor

Het effect is matig significant

alternatief 1, met nog bijkomende effecten omwille van

negatief

-2

de kadeinfrastrutuur.
De groenbuffer langs het kanaal en de Zenne wordt
onderbroken door de nieuwe kadeinfrastructuur met
verbinding naar het industrieterrein. Het effect op fauna
wordt daarom matig significant negatief beoordeeld.
van b naar A2

Voor dit alternatief gelden dezelfde effecten als voor

Het effect is zeer significant

alternatief 1, met nog bijkomende effecten omwille van

negatief
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-3

De aanleg van een brug

0 (+2)

over de Zenne kan een
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

de kadeinfrastrutuur.

belangrijke barrière

Voor alternatief 2 kan de brug over de Zenne en de

betekenen voor de soorten

nieuwe kadeinfrastructuur een nieuwe barrière vormen

die zich willen verplaatsen

die de huidige natuurverbinding langs de Zenne en (in

langs de oevers van de

mindere mate) het kanaal zal hypothekeren.

Zenne. Bij een goed

beoordeling

ontwerp van de brug, kan
dit probleem echter
voorkomen worden.
Essentieel is voornamelijk
dat de oevers kunnen
doorlopen onder de brug
door. Dit vraagt een
ruimere dimensionering
van de brug dan strikt
noodzakelijk.
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

15.7.17

Plangebied Stasbeek – N6: Deelplangebied Vallei Stasbeek (18)
Tabel 15.19: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Stasbeek-N6: Deelplangebied Vallei Stasbeek
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied betreft het laatste deel van de loop van de Stasbeek, voor deze ingebuisd wordt om onder de Bergsensesteenweg door te gaan. De zone wordt in

toestand

het noorden en westen begrensd door de voetweg Kruiskensheide, in het zuiden door de Steengroefstraat. Het is een gasland met struikopslag en bomen in de

algemeen

directe omgeving van de beek.
De oppervlakte van het gebied is ca. 1 ha. Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180).

Gepland

Het deelgebied vallei Stasbeek creëert bijkomende ruimte voor natuurontwikkeling. Het deelgebied wordt als natuurgebied bestemd.
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

initiatief
Referentiesituatie
Vegetatie

Het deelgebiedje aan de Stasbeek wordt als waardevol tot zeer waardevol gekarteerd, het gaat om een soortenrijk grasland met elementen dottergrasland en
bomen in de perceelsranden.

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar A1

De bestemmingswijziging van woonuitbreidingsgebied

Het effect is zeer significant

naar natuur is een positief effect. Niet enkel omwille van

positief.

+3

de oppervlakte natuur die toeneemt, maar ook omwille
van de aansluiting bij andere groengebieden en omdat
het de potenties voor natuurverbinding langs de
Stasbeek vergroot. Het effect wordt dan ook voor zowel
vegetaties als fauna zeer significant positief beoordeeld.
van b naar A1

In de huidige situatie bestaat het plangebied uit een

Het effect is zeer significant

complex

positief

van

waardevolle

en

zeer

waardevolle

+3

vegetaties. Het gaat concreet om soortenrijk grasland,
grote zeggenvegetaties en (populieren)bomenrijen.
Fauna

van a naarA1

De bestemmingswijziging van woonuitbreidingsgebied

Het effect is zeer significant

naar natuur is een positief effect. Niet enkel omwille van

positief.

+3

de oppervlakte natuur die toeneemt, maar ook omwille
van de aansluiting bij andere groengebieden en omdat
het de potenties voor natuurverbinding langs de
Stasbeek vergroot.
van b naar A1

Ook hier geldt voor fauna dat de verbinding met de rest

Het effect is zeer significant

van de vallei van de Stasbeek een positief element is.

positief.

+3

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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15.7.18

Plangebied Stasbeek – N6: Deelplangebied Ontginningsgebied (19)
Tabel 15.20: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Stasbeek-N6: Deelplangebied Ontginningsgebied
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied ligt langs de Bergensesteenweg, tegen de gewestgrens. De begrenzing valt samen met het ontginningsgebied. Er is een vergunning voor

toestand

leemontginning op een groot deel van het gebied, die gefaseerd wordt uitgevoerd. Nog niet ontgonnen gronden zijn nog in landbouwgebruik. Langs de

algemeen

Bergensesteenweg en Kleine Molenstraat bevinden zich huizenrijen in het gebied. Aan Bergensesteenweg ligt een een groothandel van bouwmaterialen met
beperkte aanlegactiviteiten.
De oppervlakte van het gebied is ca. 21 ha . Het gebied is momenteel grotendeels ingekleurd als ontginningsgebied (code 1200) met nabestemming agrarisch
gebied. De huizen langs Bergensesteenweg zijn gelegen in woongebied met landelijk karakter (code 0102), de woningen langs Kleine Molenstraat zijn
zonevreemd. Het bedrijf ligt in het PRUP bvba Dehandschutter (bestemd voor parking en opslag in open lucht, voor de noodzakelijke bebouwing voor opslag van
materialen en voor herstelwerken, aanvullend zijn kleinschalige verkoopsactiviteiten toegestaan).

Gepland

Ter hoogte van het ontginningsgebied wordt als nabestemming gekozen voor de ontwikkeling van samenhangend nationaal wieler- en voetbalcentrum.

initiatief

Overeenkomstig de voorstudie wordt uitgegaan van volgend programma: een kantoorgebouw voor de wielerbonden van ca. 2.500m², een parking van ca. 30
plaatsen, een bmxpiste, 10 trialpistes van elk +/- 100m², twee voetbalvelden.
Deze terreinen zijn vooral bedoeld voor training en opleiding. De dynamiek hiervan is eerder beperkt, de mobiliteit kan opgevangen worden op de parking van het
wielercentrum. Een tweede activiteit zijn de mogelijke lokale wedstrijden door een plaatselijke voetbalclub. Dit is maximaal 1 wedstrijd per maand of 2 maanden.
Het aantal deelnemers en toeschouwers is beperkt. Twee keer per jaar zal er waarschijnlijk een iets grotere, nationale wedstrijd plaatsvinden, in de stijl van
Belgisch of Vlaams Kampioenschap. Op dat ogenblik is de voorhanden zijnde parking nog steeds meer dan voldoende.
De concrete inrichting ligt nog niet vast. Uit het ontwerpend onderzoek in het kader van het afbakeningsproces voor het stedelijk gebied, kunnen verder volgende
krachtlijnen worden gehaald:
de gebouwen dienen aan te sluiten op Bergensesteenweg
de sportvelden worden in een strook achter de gebouwen gelegd; deze strook sluit in het zuiden aan op het voetbalcentrum en loopt in het noorden tot maximaal
in het verlengde van het perceel van het bedrijf Dehandschutter, de diepte is beperkt tot ongeveer het perceel waar momenteel de ontginning actief is en de
diepte van het voetbalcentrum
de ontsluiting verloopt via de bestaande voetbalcluster (Waals grondgebied) naar het bestaande rondpunt op N6
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Het gedeelte van het ontginningsgebied dat niet door het wielercentrum en de uitbreiding van de voetbalcluster wordt ingenomen behoudt de (na)bestemming
van agrarisch gebied.
Referentiesituatie
Vegetatie

Het Ontginningsgebied is grotendeels als urbaan gekarteerd, behoudens een akkergedeelte aan de achterkant van de gebouwen.

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar A1

Het nieuwe plan betekent op het vlak van natuur geen

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

belangrijke wijziging. Er zal geen groengebied bijkomen
of verdwijnen.
van b naar A1

Ten opzichte van de bestaande situatie, betekent het
plan geen belangrijke wijziging voor de vegetaties. Er
komen geen waardevolle vegetaties voor in het gebied.

Fauna

van a naarA1

Het nieuwe plan betekent op het vlak van natuur geen
belangrijke wijziging. Er zal geen groengebied bijkomen
of verdwijnen.

van b naar A1

Voor fauna zal het plan op korte termijn ook geen
wijziging inhouden. Het gebied was immers als bestemd
als ontginningsgebied en dit blijft zo behouden. Op
langere termijn is er echter wel een andere
nabestemming voor een deel van het gebied (agrarisch
naar recreatie) en dit kan potentieel zorgen voor
verstoring in de natuurgebieden in de vallei van de
Stasbeek. De bestemmingswijziging zorgt in het
plangebied voor een licht verhoogde geluidsemissie,
lichtverstoring en verstoring door aanwezigheid van
mensen, maar deze is niet significant voor de (beperkt)
aanwezige fauna.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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15.7.19

Plangebied Hondzocht (20)
Tabel 15.21: Effectbespreking Fauna en Flora plangebied Hondzocht
inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

Bestaande

Dit deelgebied is ingesloten door de Edingsesteenweg (N7), de rue Andrain (langs het bedrijventerrein van Sint-Reinhilde (Wallonië), de Hondzochtsesteenweg

toestand

en de A8. Het is grotendeels als weiland in gebruik. Daarnaast bevindt zich ook een landbouwbedrijfszetel en watertoren in het gebied.

algemeen
De oppervlakte van het gebied is ca. 8 ha en het heeft de bestemming agrarisch gebied (code 0900)
Gepland

De zone krijgt als bestemming zone voor gemengde bedrijvigheid. De zone wordt ontsloten naar de Hondzochtsesteenweg en indien mogelijk naar de bestaande

initiatief

bedrijvenzone van Sint-Reinhilde I (Waals grondgebied).

Referentiesituatie
Vegetatie

Dit gebied is integraal akker.

Effectvoorspelling en beoordeling
Flora

van a naar A1

De herbestemming van agrarisch gebied naar industrie

van b naar A1

Ook ten opzichte van de huidige situatie betekent de

Het effect is neutraal.

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

Het effect is neutraal

0

betekent geen belangrijke wiijziging voor Fauna en flora.
herbestemming geen verlies aan waardevolle vegetaties
of habitats.
Fauna

van a naarA1

De herbestemming van agrarisch gebied naar industrie
betekent geen belangrijke wiijziging voor Fauna in het
deelgebied.

van b naar A1

Ook ten opzichte van de huidige situatie betekent de
herbestemming geen verlies aan waardevolle vegetaties
of habitats. Het verhoogde geluidsniveau ten gevolge
van het plan zorgt mogelijks voor verstoring naar de
bosjes aan de overzijde van de weg, maar het
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inhoud

beschrijving

waardering

beoordeling

Milderende maatregelen

negatieve effect is te nuanceren door de huidige
verstoring van zowel de N7 als de A8
a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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15.8

Milderende maatregelen

15.8.1

Invulling groenbuffer plangebied Biezeput
In het plan wordt een groenbuffer voorzien. Het is voorlopig echter niet duidelijk waar
deze zal liggen en hoe deze ingevuld zal worden. Gezien door het plan een waardevolle
bomenrij kan verdwijnen, is het aangewezen deze te compenseren binnen de
groenbuffer. Gezien deze als doel heeft het woongebied af te schermen van de
spoorweg, is het sowieso aangewezen deze in te vullen met hoogopgaand groen. Indien
dit gebeurt met streekeigen bomen en struiken, kan dit de bestaande bomenrij zeker
vervangen. Het effect voor vegetatie is dan ook neutraal. Gezien het effect niet
significant is, is deze maatregel niet dwingend op te nemen in het plan.

15.8.2

Behoud of compensatie waardevolle vegetaties zuidelijk deel Groebegracht
In dit deelgebied komen waardevolle vegetaties voor in de vallei van de Groebengracht
en op de voormalige spoorwegberm. De bestemming ‘gemengd openruimte gebied’
biedt op zich onvoldoende garanties voor het behoud van deze vegetaties. Zeker voor
de waardevolle graslanden in de vallei is dit negatief. Een milderende maatregel
hiervoor kan bestaan uit het vergroten van de zone met bestemming natuurgebied zodat
deze een groter deel van de vallei omvat, of door in de voorschriften specifiek te zorgen
dat deze graslanden als dusdanig behouden blijven (als grasland, zonder intensief
landbouwgebruik). Gezien deze graslanden in de huidige bestemming niet beschermd
zijn, is een aanpassing in die zin voldoende om ook een eventueel verdwijnen van de
vegetatie op de voormalige spoorwegberm te compenseren. Na uitvoering van deze
maatregel is het effect voor de vegetaties en voor fauna neutraal. Deze maatregel moet
dwingend mee opgenomen worden in de voorschriften van het RUP.

15.8.3

Gedeeltelijke compensatie waardevolle vegetaties Bergensesteenweg Noord
In dit deelgebied verdwijnen een waardevolle hoogstamboomgaard en enkele
bomenrijen. Gezien het gaat om een aanzienlijk deel van het deelgebied, zal deze
oppervlakte niet volledig kunnen gecompenseerd worden. Gedeeltelijke compensatie in
groenzones zou echter wel haalbaar zijn. Hierbij is het niet noodzakelijk om te
compenseren door de aanplant van fruitbomen. Het is immers weinig waarschijnlijk dat
de boomgaard van groot belang is voor vogels of zoogdieren. Het is echter wel
aangewezen om streekeigen, hoog opgaand groen te voorzien in het plan. Dit gebeurt
bij voorkeur aansluitend bij het nog resterende deel van de boomgaard. Indien minimaal
de helft van de oppervlakte aan waardevolle vegetaties die verloren gaat,
gecompenseerd wordt door groenelementen met een evenwaardige invulling, kan het
effect gemilderd worden tot niet significant negatief voor vegetaties en neutraal voor
fauna. Gezien er geen compensatieplicht is voor kleine landschapselementen, en de
boomgaard geïsoleerd ligt, is volledige compensatie niet noodzakelijk.

15.8.4

Boscompensatie Hellebroek
Het bos dat verloren gaat in Hellebroek moet gecompenseerd worden. Dit kan niet
binnen het plangebied. Het is echter wel mogelijk om op een andere locatie in Halle een
terrein tot bos om te vormen. Indien in het RUP een plangebied wordt toegevoegd met
819016/R/873212/Mech
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de juiste oppervlakte (momenteel niet gekend omwille van onduidelijke ligging
bufferzone), zal het effect op vegetatie neutraal zijn. Gezien dit betekent dat er een
nieuwe oppervlakte aan groengebied bijkomt, vallen ook de effecten ten opzichte van de
huidige bestemming weg. Deze maatregel is wettelijk vastgelegd en moet dus niet
bijkomend in de voorschriften van het RUP worden opgenomen.
Een bijkomend aandachtspunt voor dit plangebied is het voorkomen van de Iepenpage.
Bij compensatie wordt dan ook best rekening gehouden met de noden van deze soort.
15.8.5

Behoud of compensatie struweel langs spoorweg (plangebied nieuw tracé N7a tussen
spoor en N6)
Door de aanleg van het nieuwe tracé N7a langs de spoorweg, kan het struweel langs
deze spoorweg verloren gaan. Deze vegetatie is waardevol en vormt bovendien een
mogelijke natuurverbinding. Indien het struweel behouden blijft (voldoende afstand
tussen N7a en spoorweg), zal er mogelijk een onderbreking komen ter hoogte van de
kruising tussen N7a en spoorweg. Zelfs indien de N7a via een brug over de spoorweg
gaat, zal er nog steeds een barrièreeffect optreden. Het eventuele behoud van het
struweel vormt dan ook maar een gedeeltelijke oplossing voor negatieve effecten.
Een betere oplossing zou bestaan uit de aanleg van een groenbuffer met struweel langs
de N7a, aan de noordelijke zijde. Indien deze aansluit op het bestaande struweel langs
de spoorlijn, wordt een nieuwe verbindingsroute gevormd. Bij aanplant van streekeigen
soorten is het effect voor vegetaties en fauna neutraal. Deze maatregel moet dwingend
mee opgenomen worden in de voorschriften van het RUP.

15.8.6

Behoud of compensatie waardevolle habitats Eilandje
Het plangebied Eilandje is momenteel begroeid met waardevol wilgenstruweel. Het is
onduidelijk in hoeverre deze kunnen behouden blijven bij herbestemming. De
bestemming gemengd open ruimte gebied, met de mogelijkheid voor kleinschalige
recreatie geeft echter voldoende mogelijkheden om samen te gaan met waardevolle
habitats. Dit kan door behoud van het struweel, of door de aanleg van andere
waardevolle vegetaties zoals soortenrijke graslanden. De verplichting van een
ecologische invulling dient dan wel opgenomen te worden in de voorschriften van het
RUP. Indien dit gebeurt, is het effect voor vegetaties en fauna neutraal.

15.8.7

Compensatie verlies kleine landschapselementen Essenbeek-Keerstraat en EssenbeekBorreweg
De kleine landschapselementen die verloren gaan in dit deelgebied kunnen
gecompenseerd worden door de aanleg van een groenbuffer of andere groenelementen
(park, laanbeplanting…) met streekeigen soorten. Indien voldoende groen voorzien
wordt om de verloren gegane oppervlakte en waarde te compenseren zal het effect
neutraal zijn voor zowel fauna als vegetaties. Het negatieve effect in vergelijking met de
huidige bestemming zal dan ook kleiner worden.
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15.8.8

Boscompensatie Stedelijke toegangspoort Landingsbaan, knooppunt R0-A8 en
Kleinhandel N6 Lembeek Noord
Het bos dat verloren gaat binnen de plangebieden Stedelijke toegangspoort
Landingsbaan, knooppunt R0-A8 en Kleinhandel Lembeek Noord moet gecompenseerd
worden. Concreet gaat het voor het plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan
om 1,3 ha ter compensatie van de populierenaanplant en circa 1 ha ter compensatie
van de loofhoutaanplant. Voor het plangebied knooppunt R0-A8 gaat het om mesofiel
beuken en eikenbos (exacte oppervlakte nog te bepalen). Voor het plangebied
Kleinhandel Lembeek Noord gaat het om een oppervlakte van vermoedelijk 1,1 ha
(exacte oppervlakte huidig bos nog te bepalen).
Mogelijke milderende maatregelen zijn:
 behoud van het bos
 compensatie van het bos binnen het plangebied
 compensatie van het bos in een ander (nieuw) plangebied
Indien één van deze maatregelen uitgevoerd wordt, is het effect op vegetaties neutraal.
Deze maatregel is wettelijk vastgelegd en moet dus niet bijkomend in de voorschriften
van het RUP worden opgenomen.

Een bijkomend aandachtspunt voor het plangebied Stedelijke toegangspoort
Landingsbaan is het voorkomen van de Iepenpage. Bij compensatie wordt dan ook best
rekening gehouden met de noden van deze soort.
15.8.9

Compensatie verlies waardevolle stilstaande wateren in plangebied knooppunt R0-A8
Door de heraanleg van het knoopunt gaan vijvers verloren die op de BWK aangeduid
zijn als zeer waardevol. Het verlies hiervan kan gecompenseerd worden door een
ecologische inrichting van een eventueel bufferbekken bij de herinrichting van het
knooppunt RO-A8.

15.8.10

Indien gekozen wordt voor een opengewerkte inrichting van het complex, wordt het
valleitje dat momenteel verborgen ligt onder het op- en afrittencomplex terug
toegankelijk. Hierdoor wordt de verbinding tussen de binnen- en buitenzijde van de R0
hersteld. Op die manier heeft het plan een positief effect ten opzichte van de huidige
situatie
Behoud buffer langs Kleine Zenne in plangebied Lembeek Noord
Voor dit plangebied kunnen de negatieve effecten enkel gemilderd worden door het
behoud van de zeer waardevolle natuur langs de Kleine Zenne. Het verdwijnen van de
huidige natuurbestemming is dan ook niet aangewezen.
Let wel, het behoud van deze buffer maakt de aanleg van een buffer in het zuidelijk deel
niet overbodig. Ook de andere waardevolle natuur die verdwijnt, moet immers nog
ergens gecompenseerd worden. Het is dan ook aangewezen om een groenbuffer aan te
leggen die bestaat uit waardevolle natuur met een minimale oppervlakte van 2 ha. Bij
voorkeur wordt deze groenbuffer aangelegd in het zuidelijk deel. Deze kan dan immers
aansluiten bij de groenbuffers langs de Zenne en Kleine zenne. Bovendien biedt dit
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mogelijkheden voor een verdere uitbreiding van het habitat voor de Iepenpage die
voorkomt in deze zone.
Indien deze maatregel wordt toegepast, wijzigt de beoordeling naar neutraal voor
vegetaties in beide alternatieven. De impact op fauna wijzigt naar neutraal voor
alternatief 1 en significant negatief voor alternatief 2 (zie volgende milderende
maatregel). Deze maatregel is dwingend op te nemen in het RUP.
Een verbetering van de waarde ten opzichte van de huidige situatie kan bekomen
worden door een omvorming van het laaggelegen deel tot overstromingsgebied. En de
herinrichting van de Kleine Zenne als by-pass voor de stuw op de Zenne. De
mogelijkheden hiervoor worden onderzocht in de oppervlaktewatermodellering van de
Zenne (VMM). Indien gekozen wordt voor deze oplossing is het effect significant
positief.
15.8.11

Aangepast ontwerp voor brug over Zenne (plangebied Lembeek Noord)
De aanleg van een brug over de Zenne kan een belangrijke barrière betekenen voor de
soorten die zich willen verplaatsen langs de oevers van de Zenne. Bij een goed ontwerp
van de brug, kan dit probleem echter voorkomen worden. Essentieel is voornamelijk dat
de oevers kunnen doorlopen onder de brug door. Dit vraagt een ruimere dimensionering
van de brug dan strikt noodzakelijk. Een schematische voorstelling van een mogelijk
ontwerp wordt weergegeven in Illustratie 15.1: Voorbeeld brug met doorlopende oevers
(Rijkswaterstaat, 2005)

Illustratie 15.1: Voorbeeld brug met doorlopende oevers (Rijkswaterstaat, 2005)

Mits uitvoering van deze milderende maatregel, kan het effect voor fauna voor
alternatief 2 neutraal worden.
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16

DISCIPLINE MENS

16.1

Figuren
Figuur 16.1: Bestaand woonweefsel
Figuur 16.2: Spreiding van de gezinnen

16.2

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied betreft zowel de plangebieden zelf als de functioneel-ruimtelijke
context van deze gebieden. Het betreft het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en
de effecten van de ingrepen op het vlak van ruimtelijke functies merkbaar en/of
waarneembaar zijn. Hiertoe behoren de woonstructuur, de voorzieningenstructuur,
bedrijventerreinen, en landbouwgebieden binnen de afbakening van het stedelijk
gebied, als ook (de uitlopers van) deze structureren aansluitend bij het stedelijk gebied.
Dit gebied wordt uitgebreid met het studiegebied voor de (deel)disciplines Mobiliteit,
Lucht en Geluid, indien uit de effectbepaling blijkt dat zich effecten voordoen buiten het
afgebakende studiegebied.

16.3

Beschrijving van de referentiesituatie

16.3.1

Ruimtelijke situering
Halle is een belangrijk kleinstedelijk winkel- en dienstencentrum in het zuidwesten van
de provincie Vlaams-Brabant, vooral voor het Pajottenland. Het grootstedelijke
uitrustingsniveau van Brussel vormt een aanvulling op de eigen voorzieningen van
Halle.
De stad ligt in de verstedelijkte Zennevallei ten zuiden van Brussel. De vallei kan
samengevat worden omschreven als een verstedelijkte uitloper van de agglomeratie
rond Brussel, met een patchwork van woonkernen en -linten tussen bedrijventerreinen
en open ruimte fragmenten. Halle vormt hierin een meer stedelijk centrum met grote
woonlobben binnen de forenzenwoonzone rond Brussel. De economische structuur
wordt gekenmerkt door gefragmenteerde industriële en logistieke ontwikkelingen met
een sterkere concentratie naar het Brussels hoofdstedelijk gewest toe.
Ten westen van de Zennevallei vormt het Pajottenland op macroschaal een gebied met
uitgesproken landbouwgebruik onder verstedelijkingsdruk. Ook dit gebied ligt in de
forenzen-woonzone rond Brussel. Kenmerkend zijn de kleine kerndorpen, maar ook de
lintbebouwing rond deze kernen. Dichter bij Brussel manifesteert de bebouwingsdruk
zich door grote uitbreidingsverkavelingen aan de dorpen (bijvoorbeeld Sint-PietersLeeuw).
Ten oosten van de Zennevallei vormen de Brabantse Ardennen een rurbaan gebied in
de banlieu ven forenzen-woonzone van Brussel. De verstedelijking manifesteert zich
door een uitgroei van vroegere kleine dorpskernen met grote verkavelingen en sterke
woonverlinting langs de lokale verbindingswegen. De omgeving heeft een overwegend
groen karakter door de grotere en kleinere bosrelicten en woonparkverkavelingen. Het
gebied kent belangrijke horeca- en recreatievoorzieningen en een hoge recreatiedruk.
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Langsheen de infrastructurenbundel A8/N7 zijn recenter nieuwe bedrijvenconcentraties
gegroeid in Halle (Colruyt-omgeving) en Tubeke (bedrijventerrein Sint-Reinhilde). In de
ruime omgeving van Halle zijn ook diverse leemontginningen (zuidelijke leemstreek,
doorlopend in Wallonië). In Lembeek is recent een ontginning opgestart.
16.3.2

Ruimtelijke samenhang van het studiegebied op macroniveau
Woonweefsel
Op het niveau van heel Halle kunnen we drie woonsferen herkennen:
 de stedelijke kern
 historische dorpen Buizingen en Lembeek
 residentiële lobben Don Boscowijk, Sint-Rochuswijk, Buizingen, Essenbeek en
Lembeek
De stedelijke kern wordt gevormd door de historische binnenstad, A. Demaeghtlaan en
de directe omgeving van het stationsplein. De woonsfeer is echt stedelijk met dichte
bebouwing, een hoog aandeel appartementen en sterke menging met andere stedelijke
functies.
De historische dorpen Buizingen en Lembeek situeren zich in de directe omgeving van
de dorpskerken en hebben nog een heel dorps karakter. Ze liggen ook beide direct
aansluitend op kwalitatieve open ruimte gebieden: Buizingen aan het Kluisbos en
Kasteel van Buizingen, Lembeek aan het kasteel van Lembeek en de meander in de
Zennevallei. Lembeek-dorp ligt geprangd tussen de bedrijventerreinen Lembeek-Noord
en Lembeek-Zuid en het bundel van spoor en Bergensesteenweg. De stationsomgeving
overstijgt het dorpse karakter.
De residentiële lobben zijn aan elkaar gegroeide historische uitlopers van de stads- en
dorpskernen, verkavelingen en groepswoningbouwprojecten. De woningtypologie en –
dichtheid binnen elke lob verschillen van straat tot straat. De lobben Don Boscowijk,
Sint-Rochuswijk en Buizingen hebben een iets stedelijker karakter door de
aanwezigheid van een aantal grotere of meer stedelijke functies (vnl. scholen), maar
alles bij elkaar blijven het sterk residentiële gebieden.
In de gemeente Halle wonen iets meer dan 15.000 gezinnen, grotendeels binnen de
afbakening van het stedelijk gebied. De spreiding van de gezinnen per statistische
sector wordt weergegeven op figuur 15.5.
In de referentiesituatie wordt voorzien dat er een bijkomend woonaanbod zal
ontwikkelen voor ca. 2.000 bijkomende gezinnen. Het stadsontwikkelingsproject
Nederhem zal alleen al goed zijn voor ca. 300 bijkomende woongelegenheden.
Ruimtelijk-economische structuur
In totaal heeft Halle meer dan 177 hectare bestemde bedrijventerreinen op gewestplan
of BPA.
Het economisch complex in de verstedelijkte Zennevallei is nog duidelijk herkenbaar in
Halle. We herkennen behalve enkele geïsoleerde bedrijven, vijf bedrijventerreinen in dit
complex: Stroppen-Noord, Stroppen-Zuid, Roggemanskaai, Lembeek-Noord, Lembeek819016/R/873212/Mech
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Zuid. De bedrijventerreinen liggen bijna allemaal langsheen het kanaal, spoor of kanaal
én spoorweg. De bedrijven zijn echter niet water- of spoorgebonden, behalve het
veevoederbedrijf en de cementfabriek.
Verspreid in deze bedrijventerreinen is in totaal nog ca. 34 ha niet in gebruik. Vooral In
Lembeek Noord en Lembeek zuid liggen nog grote reserves. Met uitzondering van de
voorraad in Lembeek Noord (opgenomen als deelgebied van het plan) wordt er vanuit
gegaan dat ca. 16 ha van de beschikbare voorraad zal in gebruik worden genomen in
de referentiesituatie.
Daarnaast zijn er de ontwikkelingen van bedrijventerreinen van recentere datum
langsheen A8 - N7 Wilgenveld - Hellebroek - Dassenveld en Druco. De zones zijn
nagenoeg volledig ingenomen. De spoorweg naar Moeskroen loopt langsheen de
bedrijvenzones. Druco ligt nabij de zone Dassenveld maar sluit er niet op aan. De site is
ook niet rechtstreeks naar N7 ontsloten. Het bedrijf ligt als een geïsoleerd bedrijf in de
open ruimte.
Net over de gewestgrens is een vrij groot bedrijventerrein langs A8 ontwikkeld (SintReinhilde I).
Voorzieningen
Het stadscentrum is de belangrijkste concentratie van voorzieningen op kleinstedelijk
niveau met diverse diensten (scholen, cultuur, zorg), een concentratie van detailhandel
in
een
winkel-wandelgebied,
horeca.
Door
twee
grotere
lopende
herontwikkelingsprojecten in het zuiden van de binnenstad – ’t Parkske en Arkenvest zal het aanbod aan winkeloppervlakte met ongeveer 15.000 m² toenemen.
Langsheen A. Demaeghtlaan is een concentratie van grootschalige stedelijke
voorzieningen gegroeid met zorg- en onderwijsinstellingen, kleinschalige kantoren,
grootschalige detailhandel. Het zuidelijke deel heeft een ‘steenweg’-karakter met vooral
grootschalige detailhandelszaken, het noordelijke deel is stedelijker met scholen en
zorginstellingen en kleinere kantoren, praktijken en handel in huizen.
In het noordoosten van de stedelijke kern, ter hoogte van de sluis op het kanaal, ligt een
recreatiecluster gevormd door de stedelijk sporthal en aanliggende sportterreinen. Door
de grote parkings er rond is de samenhang met het stedelijk weefsel niet optimaal.
Langsheen N6 zijn opeenvolgende grootschalige detailhandelsconcentraties gegroeid,
zowel langs Brusselsesteenweg ten noorden van de stedelijke kern (Zone Stroppen) als
ten
zuiden
van
langs
Bergensesteenweg
(Bergensesteenweg
Noord,
Bergensesteenweg Lembeek Noord, Bergensesteenweg Zuid).
Daarnaast is er een kleine detailhandelsconcentratie Nijvelsesteenweg. Het betreft een
vijftal grootschalige detailhandelszaken gelegen aan het kruispunt van Nijvelsesteenweg
en A8.
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Alsembergsesteenweg heeft zich ontwikkeld als een handels- en voorzieningencentrum
op wijkniveau (Buizingen, Huizingen) 16.
Een aantal geïsoleerde grootschalige stedelijke voorzieningen liggen niet in één van
voorgaande structurele voorzieningenconcentraties. We beschouwen ze als geïsoleerde
stedelijke voorzieningen. Aan de rand van de residentiële lob Don Bosco liggen een
drietal grootschalige stedelijke voorzieningen:
 het ziekenhuis (hoogdynamisch)
 KTA (hoogdynamisch)
 kerkhof (laagdynamisch)
In Sint-Rochuswijk liggen enkele grotere scholen.
Het nationaal voetbalcentrum aan de Bergensesteenweg (net over de gewestgrens) en
het provinciaal domein Huizingen zijn specifieke recreatieve polen. Verspreid in het
woonweefsel liggen recreatiepolen die vooral op wijkniveau functioneren. Het zijn
meestal voetbalterreinen, soms aangevuld met tennisterreinen. Met name de terreinen:
 sporthal en sportterreinen Lembeek
 sportterreinen Stroppen
 sportterreinen Buizingen-Biezeput
 sportterreinen Sollembeemd-Kruisveld (Sint-Rochus)
Open ruimte
Het studiegebied wordt begrensd door een aantal open ruimten die aansluiten bij de rest
van de open ruimte rond het stedelijk weefsel:
 Stroppen, ten westen van de industriezone Stroppen, aan de overzijde van
Brusselse steenweg, is een akkerzone die aansluit bij een groter gebied op het
grondgebied van St-Pieters-Leeuw.
 Breedhout, wordt in het zuiden begrensd door Ninoofsesteenweg. In deze zone
liggen 2 kleine bebouwingskernen (Breedhout en de zone bij het Vlieringenhof). Het
noorden van deze zone wordt gedomineerd door het kasteeldomein van Budingen
en de Zuunbeek die de grens met Oudenaken vormt.
 Tussen A8 en N6 (naar Tubeke-Bergen) ligt de vallei van de Stasbeek. Deze open
ruimte loopt door op het grondgebied Tubeke, tot aan de Hondzochtsesteenweg.
Aan Waalse zijde ligt het nationaal voetbalcentrum in de open ruimte. Aansluitend
op grondgebied Halle is er een leemontginning.
 Tussen de Zenne en E19 ligt een vrij aaneengesloten open ruimte met daarin drie
boskernen (Lembeekbos, Maasdal en een afgesneden uitloper van het Hallerbos).
Hier tussenin liggen de akkerzones Mussenberg, Krekelenberg (open kouters).
 Aan de oostzijde van de E19 bevindt zich het Hallerbos.
Ingesloten door bebouwing liggen er een aantal landbouwgebieden met een hoge tot
zeer waardering inzake landbouwgebruik:
 Het valleigebied van Kleine Beek is in het noordelijke deel bebost, in het zuidelijke
deel komen nog heel wat percelen voor met een intensief landbouwgebruik. Het

16

De

detailhandel

langsheen

Alsembergsesteenweg

wordt

niet

als

een

grootschalige

detailhandelsconcentratie beschouwd. De totale verkoopsoppervlakte blijft onder de ‘normen’ die in het
afwegingskader op gewestelijk niveau worden gehanteerd.
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Ruimtebeslag
Het ruimtebeslag is opgenomen in tabel 16.1 en afgeleid van de BWK.

recreatiezone

recente opslag,
houtwallen

loofhoutaanplant,
inheems loofbos,
populierenaanplant

cultuurgrasland

akkers en grasakkers

boomgaarden (hoogen laagstam)

grote bebouwde
oppervlakte

weg, spoor, water

Tabel 16.1: Oppervlakte van het bodemgebruik per (deel)plangebied volgens het BWK (ha)
halfopen bebouwing

16.3.3

gebied wordt dooraderd door ecologische infrastructuur en is grotendeels bestemd
als natuur- en parkgebied.
In het valleigebied van Vijverbeek en Maasdalbeek is het landbouwgebruik vrij
algemeen. Het gebied wordt dooraderd door ecologische infrastructuur. Het is
nagenoeg volledig bestemd als agrarisch gebied, met uitzondering van de
beekvalleien (natuurgebied).
Prinsenbos ligt tussen Edingensesteenweg, A8 en het woonweefsel van Lembeek
en wordt voor landbouwdoeleinden gebruikt. Het gebied is bestemd als agrarisch
gebied.
Het gebied Meerbeek, een smallere strook tussen Meerbeek en Edingsesteenweg,
is behoorlijk grote aaneengesloten oppervlakte, nagenoeg ingesloten tussen
infrastructuren. Een landbouwweg onder A8 door verbindt het gebied met het open
ruimte gebied Groebegracht. Het gebied is momenteel bestemd als agrarisch
gebied, met uitzondering van de beekvallei (natuurgebied).
Het gebied aansluitend bij de terreinen van SK Halle is momenteel in landbouwgebruik maar wordt in het gewestplan bestemd als woonuitbreidingsgebied.

Biezeput (1)

0,3

0

0,1

0

2,7

1,3

0

0

0

Stroppen (2)

0,8

0

0

0

2,5

6,9

0,4

0

0

Groebegracht (3, 4, 5)

2,4

0

0,2

0

7,6

25,4

0

0

0

0

0

0,8

1,1

0

29,9

0

0

1,3

1,7

0

0

0

0

0,5

1,9

0

0

0

0

0

1,5

0

0

0

0,3

0,3

Nieuwe op- en afrit A8 (9)

0,5

0

0,8

0,7

3,3

3,6

0

0

2,1

Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 (10)

0,9

0

1,6

0

2,2

3,6

0

0

1,3

0

0,1

0

0

Knooppunt A8-R0 (21)

2,8

0

0,1

17,3

8,6

7,5

0,3

Tunnel A8 (22)

3,1

0,1

0,1

5,9

0,1

12,2

0

0

24,4

Tunnel A8 - Essenbeek – Keerstraat (13)

0,7

0

0

0

0

4,1

0

0

0,8

Tunnel A8 - Essenbeek – Borreweg (14)
Stedelijke toegangspoort Landingsbaan
(15)

0,2

0

0

0

3,6

0

0

0

0

1

0

0

1,6

1,7

2,5

0

0

0,7

-

0

2,8

-

12

1,8

0

21,1

4,9

Lembeek-Noord – kleinhandel (16)

9,4

0

0

0,3

1,1

0

0

2,9

0,9

Stasbeek – beek (18)

0,1

0

0

0

1

0

0

0

0

(deel)plangebied

Dassenveld (6)
Bergensesteenweg Noord 7)
Hellebroek (8)

Eilandje (11)

Lembeek-Noord bedrijventerrein (17)
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0,3

0

0,1
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Stasbeek – ontginningsgebied (19)

1,7

0

0

0

0

13,2

0

5,4

0

Hondzocht (20)

0,3

0

0

0

0

7,7

0

0

0

Hinder
In Halle of het studiegebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig.
Door het studiegebied lopen een aantal hoogspanningsleidingen. Zij worden per
plangebied besproken.

16.3.5

Beschrijving per plangebied
De beschrijving van de referentiesituatie per deelgebied gebeuren voor wat betreft
 de ruimtelijk-functionele samenhang
 het ruimtebeslag
 de hinder en conflicten
 de kwaliteit van het ruimtegebruik.

819016/R/873212/Mech
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Tabel 16.2: Referentiesituatie Mens - plangebied Biezeput (1)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro

functionele

Het gebied behoort tot het stedelijk weefsel van Halle.

samenhang

Meso:
Het gebied ligt in een woonlob met een meer stedelijk karakter ten noorden van Buizingen. Het ligt in de statistische sector Don Bosco.
Het gebied ligt op de scheiding tussen het woonweefsel van Buizingen en de bundel van infrastructuren langs Zenne.
Doorheen het gebied lopen een fietspad parallel met het spoor ten noorden en een hoogspanningsleiding. Aan de rand van het gebied ligt een hoogspanningspost.
De relatie met het woonweefsel op mesoniveau komt tot uitdrukking door het gebruik aan de rand van het gebied. Het betreft de terreinen van de vzw Biezeput (groepeert
twee Buizingse voetbalploegen) en de lokalen van de turn- dans en sportvereniging Start 65 langs Oct. De Kerckhove d’Exaerdestraat.
De groene ruimte in het gebied functioneert als buffer tussen wonen en infrastructuur.
Micro:
Het gebruik van het gebied voor landbouw (weiland en akker) is ruimtelijk geïsoleerd. Rond het gebied is geen landbouwbedrijvigheid in de omgeving. Het betreft niet de
huiskavel van een landbouwbedrijf.
Door het gebied loopt Pallieterweide, een trage verbinding die tevens dient als toegang tot de tuinen en garages van woningen langs Oct. De Kerckhove d’Exaerdestraat.
De samenhang met het omliggend weefsel laat informeel gebruik van het gebied als speelplek vermoeden.
a. gewijzigde situatie

Ten opzichte van de huidige situatie komt de relatie met het woonweefsel op mesoniveau bijkomend tot uitdrukking door het gebruik van het gebied voor recreatie. Het betreft
een recreatieve ruimte op een centrale ligging in het woonweefsel.
Het is niet gekend welke recreatie op de plek aanwezig is en welke uitbreidingen plaatsvonden in de gewijzigde situatie. Verwacht wordt een uitbreiding van de huidige
invulling gerelateerd aan de omliggende wijken.
Het functioneren van Pallieterweide in deze gewijzigde situatie vormt een leemte in de kennis.
Langs het spoor zorgt de natuurontwikkeling voor een verdere inbuffering.

ruimtebeslag

ontwikkelingsscenario

niet relevant

b. huidige situatie

Volgens de Biologische Waarderingskaart (BWK2) bestaat het bodemgebruik in het gebied uit cultuurgrasland en akkers. Daarnaast zijn er de tuinen van halfopen bebouwing
en de recente opslag langs het spoor.
Volgens de Landbouwtyperingskaart (2001) krijgt het volledige gebied een lage waardering. Het gebied is gedeeltelijk in gebruik voor landbouw. Het professioneel karakter
van de landbouw is onduidelijk.
Pallieterweide vormt een trage weg. Tevens is er het fietspad langs het spoor.
Doorheen het gebied loopt een hoogspanningsleiding
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referentie

inhoud

beschrijving

a. gewijzigde situatie

Het plangebied biedt ruimte voor gebruik (en uitbreiding )van recreatie en voor natuur langs het spoor (vb. voor herlocatie van zonevreemde terreinen te Keerstraat.)
Ten zuiden zijn delen van de diepe tuinen van de woningen langs De Kerckhove d’Exaerdestraat recreatief bestemd.

hinderaspecten

ontwikkelingsscenario

niet relevant

b. huidige situatie

Het gebied bevat geen hinderlijke activiteiten voor de omgeving.
In het plangebied liggen delen van lange tuinpercelen van woningen.
Door het gebied lopen bovengrondse hoogspanningsleidingen van het type 150 kV. Zij zijn sterk beeldbepalend en verstorend.

a. gewijzigde situatie

Het gebied kan gebruikt worden als recreatiegebied. Het potentieel gebruik als rustgebied wordt verstoord door geluid, licht enz..
Mogelijk zullen delen van tuinen verdwijnen voor de recreatieve ontwikkeling.

kwaliteit

ontwikkelingsscenario

niet relevant

b. huidige situatie

De potentiële landbouwwaarde van het gebied is beperkt. Het reliëf en de bodemstructuur in het gebied beperkt de gebruikswaarde als landbouwgebied. Het betreft

ruimtegebruik

overwegend een mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Het lager deel van het gebied is recent overstroomd (januari 2011). Het gebied is klein, geïsoleerd en reliëfrijk. Het
professioneel karakter van het landbouwgebruik is onduidelijk. Het gebruik is anders dan de bestemming.
Het betreft een achterin gelegen gebied. De kwaliteit van het gebied wordt bepaald door haar functioneren als buffer tussen de woningen en het spoor en als lokale open
ruimte voor de omliggende woningen.Het eventueel gebruik als rustgebied in het woonweefsel wordt verhinderd door geluid van het spoor.
Elektromagnetische straling: Door het gebied lopen bovengrondse hoogspanningsleidingen van het type 150 kV. Bij een werkingscapaciteit van 100% geeft dit een
corridorbreedte van 58 m meter waarbinnen de grens van 0,4µT wordt overschreden. Het betreft een oppervlakte van ca. 2,5 ha in het gebied of meer dan de helft van het
plangebied. De corridor ligt bovendien centraal in het meest vlakke gedeelte van het gebied, dat dus het minst door het reliëf is gehinderd. Omwille van het landbouwgebruik
en eventuele open ruimte functies wordt deze potentiële hinder door elektromagnetische straling als niet relevant beschouwd.
a. gewijzigde situatie

De kwaliteit van het ruimtegebruik wordt bepaald door haar functioneren als buffer tussen de woningen en het spoor, als lokale open ruimte in het woonweefsel en als
expliciete recreatieve ruimte. De recreatieve bestemming sluit aan bij de recreatieve invullingen rond het plangebied. De aard van deze recreatieve invulling (groen of
voetbalveld) is echter niet gekend.
Elektromagnetische straling: Omwille van het gebruik als open recreatieve ruimte en het tijdelijk gebruik van deze ruimte (minder dan 14 uur/dag) wordt de potentiële hinder
van elektromagnetische straling als niet relevant beschouwd.

ontwikkelingsscenario

niet relevant

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Tabel 16.3: Referentiesituatie Mens - plangebied Stroppen (2)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro:

functionele

Het gebied behoort tot het groot aaneengesloten landbouwgebied van het Pajottenland. Het ligt aan de rand van het stedelijk weefsel van Halle.

samenhang

Meso:
Het gebied behoort tot Alsput, een statistische sector die hoofdzakelijk door landbouw in gebruik is. (Er zijn 152 woningen, of 1,6 huishoudens per hectare).
Het gebied sluit aan op de woonlob met een meer stedelijk karakter Don Bosco (met dezelfde naam voor de statistische sector). Aan de rand van deze woonlob, ter
hoogte van het plangebied, ligt een groene recreatieve ruimte.
Micro:
Ten noorden van het gebied ligt de verkaveling A. Jambonstraat geïsoleerd van de rest van de bebouwde omgeving. Doorheen het gebied loopt een trage weg die
voor een trage verbinding zorgt tussen deze verkaveling en het stadscentrum.
In het gebied ligt een wooncluster langs J. Uylenbroekstraat. Zij is ruimtelijk-functioneel gescheiden van Brusselsesteenweg en zorgt voor een versnippering van de
ruimtelijk-functionele samenhang.
In het gebied liggen delen van tuinen van aanpalende woningen langs Brusselsesteenweg.
Het gebied betreft niet de huiskavel van een landbouwbedrijf.
a. gewijzigde situatie

Meso:

(ontwikkeling volledig

Het gebied behoort tot de woonlob met een meer stedelijk karakter Don Bosco. Centraal in deze woonlob ligt een groene recreatieve ruimte. De oorspronkelijk

woonreservegebied)

geïsoleerde verkaveling sluit aan bij de rest van het stedelijk woonweefsel dat op haar beurt, ten opzichte van de huidige situatie, ook verder is ingevuld..
Het landbouwgebied Alsput is verder ingeperkt. De statistische sector Alsput is in gebruik voor zowel landbouw als wonen en bestaat uit twee delen: een hoger
residentieel en een lager open gedeelte. In het deelgebied van het plangebied zijn er 262 woningen bijgekomen. Elders zijn er 115 woningen bijgekomen in het
gebied tussen Brusselsesteenweg en J.Jacminstraat.
Micro:
De aard van de gewijzigde invulling in het plangebied is niet gekend.

ruimtebeslag

ontwikkelingsscenario

Bijkomend bij voorgaande wordt is een meer ingesloten landbouwruimte ingenomen. Het gaat om zo’n 98 woningen.

b. huidige situatie

Volgens de BWK bestaat het bodemgebruik vooral uit akkers en grasakkers en uit cultuurgrasland. Andere gebruiksvormen zijn halfopen bebouwing en
laagstamboomgaard.
De helft van de halfopen bebouwing betreft de achterkant van een aantal percelen en is in gebruik als tuin. De laagstamboomgaard is intussen verdwenen en is in
gebruik als woonperceel. Daarnaast liggen 9 woningen langs Uylenbroekstraat. Het gaat om gesloten bebouwing.
Volgens de landbouwtyperingskaart krijgt het gebied een lage waardering. De ligging in een overwegend bebouwde omgeving ten westen van de J.Uylenbroeckstraat

MER Halle
Rapport

819016/R/873212/Mech
481

referentie

inhoud

beschrijving
speelt een doorslaggevende rol in deze waardering. Het gebied is overwegend in gebruik voor beroepslandbouw. Het betreft zo’n 9 ha landbouwgrond. Het gebruik
sluit aan bij de rest van het bodemgebruik te Alsput. Een perceel van 1,8 ha is in gebruik als permanent grasland. In dit perceel ligt ook een waterpoel.
Door het gebied loopt een trage weg.

hinderaspecten

a. gewijzigde situatie

Het gebied wordt volledig in gebruik genomen voor wonen. De landbouwfunctie verdwijnt. De stedelijke densiteit is laag. Het gebied sluit weliswaar aan bij het

(ontwikkeling volledig

stedelijk centrum, maar met een dichtheid van 25 woningen per hectare is de minimale dichtheid uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen gehanteerd en blijft de

woonreservegebied)

intensiteit van het ruimtegebruik beperkt. De ontwikkeling van het gebied is evenmin noodzakelijk om de behoeften of de taakstelling van het gebied te dekken.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie

Het betreft een overwegend agrarisch gebied. Er is geen aanwijsbare hinder of conflicten.

a. gewijzigde situatie

Het betreft een residentieel gebied. Er is geen aanwijsbare hinder of conflicten.

(ontwikkeling volledig
woonreservegebied)

kwaliteit

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

Het betreft overwegend een vlak hoger koutergebied dat waardevol is voor de landbouwontginning. Door de aard van de bodem, het reliëf en de samenhang met de

ruimtegebruik

omgevende open ruimte heeft het gebied algemeen een hoge waarde voor de landbouw. Het aanpalend gebied te Alsput is herbevestigd als agrarisch gebied.
Als open ruimte levert het gebied lokaal een bijdrage aan de omgevingskwaliteit voor wonen, recreatief medegebruik en de aanpalende sportterreinen.
De kwaliteit van het ruimtegebruik wordt beperkt door het versnipperend karakter van de wooncluster langs J. Uylenbroekstraat en de geïsoleerde verkaveling A.
Jambonstraat.
a. gewijzigde situatie

De nabijheid van de stad enerzijds en van de open ruimte anderzijds dragen bij tot de goede woonkwaliteit.

(ontwikkeling volledig

Er kan worden verwacht dat van de intrinsieke waarde van het gebied slechts in beperkte mate gebruik wordt gemaakt bij toepassing van de vooropgestelde

woonreservegebied)

dichtheden. Deze zijn laag voor een stedelijke omgeving. De kwaliteit van het ruimtegebruik is dan ook beperkt vanuit het oogpunt zuinig ruimtegebruik.
De open ruimte kwaliteiten in het gebied Alsbeek zijn aangetast door het beeld naar de residentiële bebouwing. Ook het landbouwgebruik is aangetast.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

(zie hoger)

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Tabel 16.4: Referentiesituatie Mens - plangebied Groebegracht (3, 4, 5)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro:

functionele

Het gebied behoort tot het groot aaneengesloten landbouwgebied van het Pajottenland. Het ligt aan de rand van het stedelijk weefsel van Halle.

samenhang

Meso:
Het gebied behoort tot Groebegracht, statistische sector Elbeek en ligt ten zuiden van de woonlob met meer stedelijk karakter Don Bosco. De statistische sector is
hoofdzakelijk in gebruik voor landbouw. (Er zijn 307 woningen of een dichtheid van 3,7 woningen per hectare. Het gebied sluit aan op de woonlob met een meer stedelijk
karakter Don Bosco (met dezelfde naam voor de statistische sector). Aan de rand van deze woonlob, ter hoogte van het plangebied, ligt een groene recreatieve ruimte.
Door de bebouwing kan het deelgebied in een noordelijk en een zuidelijk deel worden opgedeeld. In het noordelijk deel (omgeving SK Halle) liggen hoofdzakelijk akkers
met bodemkundig een hoge landbouwwaarde. In het zuidelijk deel liggen vooral vochtige weilanden langs Groebegracht en zijn er akkers op de zuidelijke flank
aansluitend bij Beertsestraat. De waarde voor het functioneren van de landbouw is er minder hoog.
Doorheen het gebied lopen een aantal onverharde trage wegen die de verbinding maken van het stedelijk centrum van Halle met de open ruimte, zorgen voor ontsluiting
van de landbouwpercelen en recreatief worden medegebruikt. Het betreft Mierenberg en Grote Weide. Deze laatste weg takt aan op Tramstraat, een fietspad op een
voormalige trambedding. Daarnaast lopen een aantal verharde wegen door het plangebied.
Een aantal grootschalige functies omringen het gebied. Ten zuiden ligt de bedrijvenconcentratie van Colruyt. Ten oosten liggen het voetbalstadion van SK Halle en het
regionaal ziekenhuis van Halle.
Micro:
De woningen in het gebied liggen in woonlinten V. Demesmaekerstraat - Elbeekstraat in het westen en Beertsestraat in het zuiden. Ten oosten van V.
Demesmaekerstraat is er, aansluitend bij Ninoofsesteenweg en de woonlob Don Bosco, de aanzet van een residentiële verkaveling. Langs Grote Weide is er een
kleinere wooncluster.
In het noorden loopt Oude Ninoofsesteenweg parallel met Ninoofsesteenweg, zij het heel wat lager, waardoor toegang naar de landbouwpercelen mogelijk is.
De weilanden langs Groebegracht zorgen voor buffering van water langs Groebegracht in de richting van het stedelijk gebied maar de buffering volstaat niet om
overstromingen te vermijden.
Aan de rand van het gebied liggen zetels van landbouwbedrijven (langs Beertsestraat en Ziekenhuislaan). Het landbouwbedrijf langs Ziekenhuislaan ligt binnen het
plangebied. De omliggende landbouwgronden zijn huiskavels van dit bedrijf.
In het zuiden hangt het klein parkje tussen Wilgenveld en Beertsestraat als open ruimte samen met Tramstraat en de open ruimte rond Groebegracht.
De sportclub SK Halle maakt gebruik van de sportterreinen te Stroppen en Kruisveld als oefenveld.
a. gewijzigde situatie:

Macro:

ontwikkeling resterend

Het gebied behoort tot het stedelijk weefsel van Halle. Het groot aaneengesloten landbouwgebied van het Pajottenland. ligt ten westen van dit gebied.
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referentie

inhoud

beschrijving

woonreservegebied

Meso:

ontwikkeling Wilgenveld

Het gebied functioneert als nieuw stadsdeel van Halle met zo’n 898 bijkomende woningen. In de statistische sector Elbeek zijn samen zo’n 1.205 woningen aanwezig. Bij

ten zuiden

een monofunctionele residentiële invulling zullen voor andere voorzieningen ruimten buiten het gebied nodig zijn en het stedelijk functioneren zal worden ernstig belast.
Micro:
Het recreatiegebied aansluitend bij SK Halle is ontwikkeld en deels genivelleerd.
Het landbouwbedrijf langs Ziekenhuislaan is verdwenen.
Doorheen het gebied loopt een strook natuurgebied die tevens als waterbuffer moet dienen.

ontwikkelingsscenario’s:

Meso:

uitbreiding ziekenhuis

Bijkomend bij de huidige situatie ligt centraal een verder uitgebreid regionaal ziekenhuis.

landschap Groebegracht

Micro:
Het landbouwbedrijf langs Ziekenhuislaan is verdwenen.
Rond Groebegracht is de recreatieve functionaliteit alsook het waterbufferend vermogen toegenomen.

ruimtebeslag

b. huidige situatie

Volgens de BWK bestaat het bodemgebruik vooral uit akkers en grasakkers en cultuurgrasland. Daarnaast is er halfopen bebouwing en zijn er houtwallen langs
Tramstraat.
De halfopen bebouwing betreft de bebouwing ten noorden van Beerstestreet (nabij het knooppunt met V. Demesmaekerstraat) alsook een aantal tuinen langs
Beerstestraat en een deel van het ziekenhuis.
Het gebied is overwegend in gebruik voor beroepslandbouw. De meeste landbouwgronden hebben een hoge landbouwwaarde, al moet vooral op de valleiflanken
rekening worden gehouden met het reliëf. De landbouwwaarde van de weilanden langs Groenstraat is lager. De mogelijkheid tot gebruik van de landbouwpercelen is van
vitaal belang voor een aantal omliggende landbouwzetels. Ten zuiden van het ziekenhuis is en landbouwzetel aanwezig.
De landbouwwaardering volgens de landbouwtyperingskaart varieert van laag tot matig. De aanwezigheid van bebouwing speelt hierin een rol. Het gebied ten noorden
van Mierenberg (19ha) heeft een matige waardering. Het gebied tussen Mierenberg en Elbeekstraat (4 ha) wordt laag gewaardeerd. Wat betreft het zuidelijk deel krijgt
het gebied ten noorden van Grote Weide (2,7 ha) een matige waardering. De rest van het gebied (9,5 ha) krijgt een lage waardering. De bodemgesteldheid speelt hier
een belangrijke rol.
De trage wegen doorheen het gebied laten recreatief medegebruik toe. De mogelijkheden hiervoor zijn suboptimaal. Landschapsvervuiling en sluikverkeer temperen de
belevingswaarde van het gebied.

a. gewijzigde situatie

Bij invulling van de woonbestemming is het gebied nagenoeg volledig ge-urbaniseerd op een strook natuurgebied langs Groebegracht na. De landbouw is verdwenen.
De stedelijke densiteit is laag. Het gebied sluit aan bij het stedelijk centrum, maar met een dichtheid van 25 woningen per hectare is de minimale dichtheid uit het
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen gehanteerd en blijft de intensiteit van het ruimtegebruik beperkt. De ontwikkeling van het gebied is niet noodzakelijk om de behoeften
of de taakstelling inzake wonen te dekken.
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referentie

hinderaspecten

kwaliteit

inhoud

beschrijving

ontwikkelingsscenario’s:

Ten opzichte van de gewijzigde situatie is de strook open ruimte langs Groebegracht uitgebreid. De landschappelijke kenmerken in het valleigebied zijn opgewaardeerd

uitbreiding ziekenhuis

en het gebied kent een meer uitgesproken recreatief medegebruik.

landschap Groebegracht

De stedelijke densiteit blijft laag. Tussen de verschillende delen is het ziekenhuis als stedelijke functie uitgebreid om de zorgbehoefte te kunnen opvangen.

b. huidige situatie

Het gebied bevat overwegend landbouwactiviteiten. Er zijn geen hinderlijke activiteiten voor de omgeving.

a. gewijzigde situatie

Het betreft een gebied dat overwegend is voor bewoning. Er zijn geen hinderlijke activiteiten voor de omgeving.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

Door de aard van de bodem en de samenhang met de omgevende open ruimte heeft het gebied algemeen een hoge waarde voor de landbouw. Ten westen is het

ruimtegebruik

agrarisch gebied rond Elbeekdries herbevestigd als agrarisch gebied. Het gebied is wel erosiegevoelig en centraal hebben de weiden rond Groebegracht een lage
landbouwgebruikswaarde, mede door de aanwezigheid van overstromingen.
De buffercapaciteit voor overstromingen wordt niet optimaal benut.
Als open ruimte levert het gebied een bijdrage aan de omgevingskwaliteit voor recreatief medegebruik op niveau van het stedelijk gebied. Ook voor de omliggende
woonomgevingen en de aanpalende sportterreinen is de gebruikswaarde als open ruimte belangrijk. Deze waarde wordt wel verstoord door de landschapsvervuiling en
sluikverkeer.
De lintbebouwing langs V. Demesmaekerstraat -Elbeekstraat en Beertsestraat en de geïsoleerde wooncluster te Grote Weide beperken de algemene kwaliteit van het
ruimtegebruik. Zij zorgen voor insluiting van het agrarisch gebied en voor opdeling van de open ruimte.
a. gewijzigde situatie

De nabijheid van de stad enerzijds en van de open ruimte anderzijds dragen bij tot de goede woonkwaliteit. Van de intrinsieke waarde van het gebied is slechts in
beperkte mate gebruik gemaakt bij toepassing van de vooropgestelde dichtheden. Indien, zoals wordt aangenomen, wordt gebouwd als in een klassieke residentiële
verkaveling, is dit een lage dichtheid voor een stedelijke omgeving. Vanuit het oogpunt zuinig ruimtegebruik is de kwaliteit van het ruimtegebruik is dan beperkt. Ook de
afwezigheid van menging van functies kan als beperking worden beschouwd.
Nabij Groebegracht zijn problemen mogelijk inzake overstromingen. De versnelde afstroming van het regenwater kan deze problematiek verder versterken.
De waarde als open ruimte met mogelijkheden tot recreatief medegebruik bij het stedelijk gebied is volledig verdwenen.

ontwikkelingsscenario

Het gebied is overwegend in gebruik voor wonen. Tussen het noordelijk en zuidelijk deel is een ziekenhuisfunctie ingeplant. Het meest overstromingsgevoelig gebied is
niet bebouwd. Sluikverkeer blijft een probleem.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Tabel 16.5: Referentiesituatie Mens - plangebied Economische pool A8 - Zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro:

functionele

Het gebied behoort tot het groot aaneengesloten landbouwgebied van het Pajottenland. Het ligt aan de rand van het stedelijk weefsel van Halle.

samenhang

Meso:
Het landbouwgebied rond Meerbeek is geïsoleerd door omliggende infrastructuren (A8 en spoor) en is enkel bereikbaar via een smalle onderdoorgangen onder beide
infrastructuren.
Hogemierstraat zorgt via de onderdoorgangen voor de ontsluiting van het landbouwgebied en een verbinding tussen de omgeving Hondzocht/Edingensesteenweg en de
vallei van Groebegracht.
Doorheen de zoekzone loopt een hoogspanningsleiding.
Naast de zoekzone loopt een aardgaspijpleiding, aan de rand van de zoekzone doorkruist de aardgaspijpleiding even de zoekzone.
In het oosten sluit het gebied aan bij en overlapt het gedeeltelijk het bedrijventerrein Dassenveld.
Micro:
In de zoekzone liggen geen landbouwbedrijfszetels. De landbouwontginning gebeurt vanuit andere locaties.
De bestemming natuurgebied zorgt voor afstemming van het landbouwgebruik met de aanwezige waterloop, een zijbeek van Groebegracht.
a. gewijzigde situatie

Meso:
Het landbouwgebied tussen het spoor in het noorden en A8 in het zuiden is opgedeeld door natuurgebied. Bij maximale natuurontwikkeling in deze zone is er scheiding
van de landbouwgronden in het plangebied en de landbouwgronden ten westen. De toegang tot de landbouwgronden loopt mogelijk wel nog via natuurgebied.

ruimtebeslag

ontwikkelingsscenario

niet relevant

b. huidige situatie

Volgens de BWK bestaat het bodemgebruik uit akkers en grasakkers (inclusief delen op het bedrijventerrein), loofhoutaanplant en houtwal (langs A8) en weg.
De zoekzone is overwegend in gebruik voor beroepslandbouw. De meeste landbouwgronden hebben een hoge landbouwwaarde. De landbouwwaarde is
gemaximaliseerd door ruilverkaveling. De bestemming natuurgebied beperkt de landbouwgebruiksmogelijkheden. Volgens de landbouwtyperingskaart heeft het gebied
ten westen van het natuurgebied (9,4 ha) overwegend een zeer hoge waarde. Dit geldt ook voor de gronden ten westen van het natuurgebied (1,4ha). Een kleiner deel,
palend aan het spoor (3 ha) en langs A8 (0,5 ha) wordt, net zoals dit het geval is voor het natuurgebied (4,2 ha) matig gewaardeerd. Ter hoogte van de onderdoorgang
van de Hogemierweg onder het spoor (1,2 ha) en A8 (0,2 ha) is de waardering laag. De invloed van de regelgeving inzake bemesting is één van de doorslaggevende
elementen in de lage tot matige waardering. Ook de perceelsomtrek speelt een rol. De voor landbouw niet gebruikte percelen (A8 en bedrijventerrein) worden zeer laag
gewaardeerd vanuit landbouwkundig oogpunt.
Hogemierstraat loopt doorheen de zoekzone, zorgt voor insluiting en laat recreatief medegebruik toe. De Pachtersweg zorgt voor toegang tot akkerpecelen. De
Pajottenlandstraat is een onverharde voetweg die de Hogemierstraat verbindt met het bedrijventerrein. Doorheen het gebied loopt een hoogspanningsleiding.

819016/R/873212/Mech

MER Halle
486

Rapport

referentie

inhoud

beschrijving
Er ligt een bedrijf in het gebied alsook de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein.
Door het gebied lopen bovengrondse hoogspanningsleidingen.

a. gewijzigde situatie

De zoekzone is overwegend in gebruik door beroepslandbouw. Ten westen van het natuurgebied (3,4 ha) is deze bestemming is herbevestigd.
Het landbouwgebruik is onderworpen aan beperkingen in functie van het natuurgebied.
Doorheen het gebied loopt een hoogspanningsleiding.
In het westen ligt een ontwikkeld natuurgebied waardoor ook Hogemierweg loopt.

hinderaspecten

ontwikkelingsscenario

niet relevant

b. huidige situatie

In het gebied zijn geen hinderende activiteiten aanwezig.

a. gewijzigde situatie

De bestemming laat geen hinderende activiteiten toe.

ontwikkelingsscenario

niet relevant

b. huidige situatie

Het gebied is ingericht voor een optimaal landbouwgebruik. Er wordt gebruik gemaakt van de vruchtbare leembodems. De bestemming natuurgebied beperkt de

Door het gebied lopen bovengrondse hoogspanningsleidingen van het type 380 kV. Er zijn masten aanwezig.

kwaliteit
ruimtegebruik

gebruiksmogelijkheden voor landbouw.
Landschappelijk biedt het gebied door hoor haar open ruimte een maximale doorkijk. Ze biedt een beperkte meerwaarde voor de beleving van de open ruimte rond het
stedelijk weefsel. Hogemierweg laat recreatieve beleving doorheen het gebied toe, al blijft de kwaliteit daarvan beperkt door het uniforme landbouwkarakter en de
aanwezigheid van geluid en landschapsvervuiling. Het ruimtegebruik situeert zich vooral overdag en wordt niet gehinderd door de verlichting. Hinder voor nachtelijke
recreatieve belevingsvormen wordt veroorzaakt door de verlichting in het omliggend gebied.
Elektromagnetische straling: Bij een werkingscapaciteit van 100% geven de hoogspanningsleidingen een corridorbreedte van 130 m meter waarbinnen de grens van
0,4µT wordt overschreden. Behoudens delen in natuurgebied betreft het grootste deel van het plangebied. Omwille van het landbouwgebruik wordt deze potentiële
hinder door elektromagnetische straling als niet relevant beschouwd.
a. gewijzigde situatie

De opwaardering van het natuurgebied heeft er potentieel voor gezorgd dat de landschapsbeleving langs de recreatieve route is verbeterd.

ontwikkelingsscenario

niet relevant

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Tabel 16.6: Referentiesituatie Mens - plangebied Economische pool A8 - Bergensesteenweg Noord (7)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro

functionele

Het gebied ligt in het stedelijke weefsel van Halle, aansluitend bij A8 als deel van het hoofdwegennet.

samenhang

Meso:
Het gebied is ingesloten door infrastructuren die het stedelijk weefsel Halle zuidwaarts ontsluiten. Het knooppunt van N6 met N7, aan de ringweg rond Halle
(Demaeghtlaan) ligt net ten noorden. Ten zuiden liggen de knooppunten van N6 en N7 met A8. Het sluit aan bij de handelsontwikkelingen bij dit knooppunt.
Micro:
Het gebied functioneert louter lokaal als achterliggend buffergebied voor woningen langs N7 in de richting van de bedrijvigheid langs N6. Het is tevens een groengebied
voor deze woningen.

ruimtebeslag

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie

Volgens de BWK bestaat het bodemgebruik vooral uit hoogstamboomgaard en halfopen bebouwing.
De hoogstamboomgaard betreft de bomen in de achterliggende tuinen. In het zuiden ligt een geïsoleerde akker met toegang via Edingensesteenweg. De halfopen
bebouwing heeft betrekking op deels recente bedrijfsgebouwen langs Bergensesteenweg en twee bijhorende woningen. Het gebied heeft een zeer lage landbouwwaarde
volgens de landbouwtyperingskaart.
Het gebied is overwegend in gebruik als tuin en voor bedrijvigheid. Volgens de inventaris van on(der)benutte percelen (IDEA consult, 2009) blijkt dat 0,6 ha van het de
onbenutte terreinen in gebruik is door een aanpalend bedrijf. Ongeveer 1 ha licht achter kleinhandelszaken langs N6 en woningen langs N7, maar is moeilijk te
ontsluiten.
Het aanwezige ruimtegebruik door bedrijven is extensief.

hinderaspecten

a. gewijzigde situatie

De bestemming laat een uitbreiding van de bestaande ambachtelijke bedrijvigheid toe. Er is tevens een ruim buffergebied aanwezig.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie

De functies in het gebied veroorzaken geen relevante hinder. De hinder voor de woningen langs Edingenstesteenweg en Bergensesteenweg is hoofdzakelijk afkomstig

a. gewijzigde situatie

De bestemming ambachtelijke bedrijvigheid laat hinderlijke activiteiten toe. Er is een buffer voorzien naar het woongebied.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie

De groene achterliggende ruimte waarborgt een minimale woonkwaliteit voor de woningen langs N7. In het binnengebied wordt de rust verstoord door het geluid van het

van de verkeersdynamiek op deze steenwegen. Naar het gebied liggen de tuinen bij deze woningen.

kwaliteit
ruimtegebruik

verkeer op het spoor dat deels verdiept, deels op een berm ligt ten opzichte van het gebied. De hinder van deze infrastructuur is relatief beperkt
De grootschalige kleinhandel rond het gebied contrasteert met de woonomgeving.
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referentie

inhoud

beschrijving
Vanuit stedelijk strategisch oogpunt zijn de mogelijkheden voor stedelijk ruimtegebruik onderbenut. Het betreft een achterliggend restgebied met geïsoleerde akkers,
ingesloten door infrastructuren.

a. gewijzigde situatie

Bij uitbreiding van de bedrijven kan er een lichte toename zijn van hinder voor de woningen langs Edingensesteenweg. Er is wel nog een brede buffer.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Tabel 16.7: Referentiesituatie Mens - plangebied Economische pool A8 - Uitbreiding Hellebroek (8)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro

functionele

Het gebied ligt in het stedelijke weefsel van Halle en behoort als infrastructurele ruimte bij A8 tot het internationaal autowegennet.

samenhang

Meso:
De op- en afrit wordt gebruikt voor landbouwverkeer tussen de landbouwbedrijven met zetel in de omgeving van Maasdal - Berendries en hun landbouwgronden in de
vallei van Groebegracht/Hogemierstraat en in de omgeving van Prinsenbos.
Het gebied is ingesloten door infrastructuren die het stedelijk weefsel Halle zuidwaarts ontsluiten. Het betreft een infrastructurele ruimte gekoppeld aan het knooppunt
van de A8 en de N6.
Micro:
Het gebied functioneert als buffer voor de bedrijvigheid ontsloten naar N6 ten westen.
De nuttige gebruikswaarde van het gebied betreft vooral het functioneren als op- en afrit.
Het gebied betreft een informele onbestemde stedelijke ruimte aan de rand van het stedelijk weefsel.

ruimtebeslag

a. gewijzigde situatie

De situatie blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

Volgens de BWK bestaat het bodemgebruik vooral uit loofhoutaanplant. Daarnaast is er weg en grote bebouwde oppervlakte in de rand (het achterliggend deel van het
bestaande bedrijf).
Het aanwezige ruimtegebruik is overwegend extensief. Het gebied bestaat overwegend uit infrastructurele restruimten. Het gebied heeft een zeer lage landbouwwaarde
volgens de landbouwtyperingskaart.

a. gewijzigde situatie

De situatie blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.
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referentie

inhoud

beschrijving

hinderaspecten

b. huidige situatie

In het gebied zorgt de aansluiting met A8 voor hinder door verkeer en is er een deel bedrijvigheid aanwezig. Het gebied is ingesloten door infrastructuren.

kwaliteit

a. gewijzigde situatie

De situatie blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

niet relevant

b. huidige situatie

De intrinsieke ruimtelijke kwaliteiten van het gebied zijn beperkt. Het betreft een nauw gebied ingesloten door infrastructuren. Door de aanwezigheid van groen en de

ruimtegebruik

hoger liggende infrastructuren krijgt het gebied wel een zeer specifieke onbestemde identiteit langs N6, op de grens van de kern van de stedelijke ruimte en in de
nabijheid van de Zenne als groene pool.
De ruimtelijke invulling is, behoudens het achterliggend deel van het bestaande bedrijf, éénzijdig gericht op de afwikkeling van het autoverkeer. Het knooppunt met A8
beperkt, samen met de andere nabijgelegen knooppunten bovendien het functioneren van A8 als hoofdweg (cfr. mobiliteit).
De geluidshinder blijft, rekening houdend met de nabijheid van A8 relatief beperkt ten gevolge van de lagere ligging van het gebied, maar is aanzienlijk.
a. gewijzigde situatie

idem

ontwikkelingsscenario

niet relevant

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

819016/R/873212/Mech

MER Halle
490

Rapport

Tabel 16.8: Referentiesituatie Mens - plangebied Economische pool A8 - Nieuwe op/afrit A8-N7 (9)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro

functionele

Het gebied ligt op de grens van het stedelijk weefsel van Halle met de open landbouwgebied van het Pajottenland. Het behoort als infrastructurele ruimte bij A8 tot het

samenhang

internationaal autowegennet.
Meso:
Het gebied is ingesloten door infrastructuren die het stedelijk weefsel Halle zuidwaarts ontsluiten. Ten noorden ligt A8, ten zuiden sluit het gebied aan op
Edingensesteenweg,
Het gebied vormt een ingesloten open ruimte tussen het de verlinting van het gehucht Hondzocht langs Edingensesteenweg en A8. Ten zuiden van Edingensestenweg
ligt de residentiële verkaveling Prinsenbos.
De op- en afrit wordt gebruikt voor landbouwverkeer.
Micro:
In het gebied voor het nieuw tracé liggen (delen van) huiskavels van een actief landbouwbedrijf met zetel in de hoeve ‘in de Put.’
In het westen (ter hoogte van het knooppunt met N6) ligt een vestiging van de kleuterschool Sancta Maria. De school biedt onderwijs aan zowel kleuters uit het gehucht
Hondzocht als Prinsenbos.
Op dit ogenblik ligt de op- en afrit naar de rijstrook richting Brussel in het oosten. De op- en afrit staat haaks op Edingensesteenweg.

ruimtebeslag

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Verbreding en verdieping van het kanaal - nieuwe brug ter hoogte van Eilandje

b. huidige situatie

Volgens de BWK bestaat het bodemgebruik ter hoogte van de bestaande op- en afrit uit: recente opslag (langs A8) , loofhoutaanplant en weg. Het bodemgebruik in het
plandeel waar de nieuwe op- en afrit zou komen bestaat volgens de BWK uit vooral uit akker en grasakkeren uit cultuurgrasland. Daarnaast zijn er nog houtwal en
recente opslag (langs A8), open en halfopen bebouwing (ter hoogte van de kleuterschool) en weg (A8).
Het gebied wordt vooral gebruikt door landbouw/veeteelt. De halfopen bebouwing betreft het grasland horend bij de kleuterschool.
Het gebied heeft overwegend een zeer hoge waarde (4,2 ha) en hoge waarde (0,7 ha) volgens de landbouwtyperingskaart. Het cultuurgrasland betreft een huiskavel van
een actief landbouwbedrijf. Deze ligging is doorslaggevend in de bovenstaande waardering. Getuige hiervan is de hoge waardering van die delen die in natuurgebied in
beekvallei zijn gelegen. De omgeving van A8 en N6 en het terrein van de kleuterschool in het westen (samen zo’n 2 ha) hebben een lage waarde. De oostelijke rand van
de bestaande op- en afrit wordt zeer laag gewaardeerd.
Doorheen het gebied lopen hoogspanningsleidingen.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.
Het landbouwgebied ten westen van het natuurgebied (5,5 ha) is herbevestigd als agrarisch gebied.

MER Halle
Rapport

819016/R/873212/Mech
491

referentie

hinderaspecten

inhoud

beschrijving

ontwikkelingsscenario

niet relevant

b. huidige situatie

In het gebied zijn geen hinderlijke activiteiten aanwezig tenzij het wegverkeer dat bepalend is voor het geluidsklimaat.
Door het gebied lopen bovengrondse hoogspanningsleidingen van het type 380 kV. Langs het gebied zijn masten van deze leiding aanwezig. Zij zijn sterk beeldbepalend
en verstorend.

kwaliteit

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

niet relevant

b. huidige situatie

De kwaliteit van het ruimtegebruik wordt bepaald door de aanwezigheid van de landbouwzetel bij het gebied. Het ruimtegebruik verwijst naar het functioneren van het

ruimtegebruik

gebied binnen het landbouwgebied van het Pajottenland en maakt gebruik van de intrinsieke kwaliteiten die aanwezig zijn. Er is nog een sterke samenhang tussen
landbouwbedrijf en aanpalende huiskavels. A8 doorsnijdt het landbouwgebied, maar een onderdoorgang via Hogemierstraat vrijwaart de mogelijkheid tot gebruik van de
landbouwpercelen die ten noorden zijn gelegen. Cultuurgraslanden liggen in de vallei van Meerbeek, akkers daarbuiten. Een deel van de huiskavels zijn evenwel ook
bestemd als natuurgebied. De potentie tot recreatieve beleving wordt bepaald door de contrasterende zichten naar en tussen stad en land. De mogelijkheden voor
recreatief medegebruik wordt evenwel sterk gehinderd door het geluid van A8.
De onderwijsfunctie (met tuin in het plangebied) ligt geïsoleerd van de residentiële bebouwing. N6 vormt een belangrijke grens voor de doelgroep. De site en locatie
noodzaken als het ware het gebruik van de auto om de doelgroep ter plaatse te brengen.
Elektromagnetische straling: Door het gebied lopen bovengrondse hoogspanningsleidingen van het type 380 kV. Bij een werkingscapaciteit van 100% geeft dit een
corridorbreedte van 130 m meter waarbinnen de grens van 0,4µT wordt overschreden. Behoudens delen in natuurgebied betreft het grootste deel van het plangebied
landbouwgebied. Waar landbouwgebruik aanwezig is, wordt deze potentiële hinder door elektromagnetische straling als niet relevant beschouwd. De kleuterschool is niet
binnen deze corridor gesitueerd.
Het gebruik voor verweven recreatie wordt gehinderd door landschapsvervuiling. Het gebied is onderhevig aan het verkeersgeluid langs A8. Overal in het gebied worden
geluidswaarden (Lden) boven de 60 dB gemeten.
a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

niet relevant

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Tabel 16.9: Referentiesituatie Mens - plangebied Economische pool A8 - Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 (10)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro:

functionele

Het gebied ligt langs de spoorlijn naar Moeskroen. Het ligt op de grens tussen het stedelijk weefsel Halle en het groot aaneengesloten landbouwgebied van het
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referentie

inhoud

samenhang

beschrijving
Pajottenland.
Meso:
Samen met het spoor loopt het gebied langs een aantal bedrijventerreinen: Dassenveld, Wilgenveld en Hellebroek.
Het gebied verknoopt met N7.
Het gebied is onderdeel van de open ruimte rond de vallei van de Groebegracht ten noorden.
Micro:
Ten noorden, in de open ruimte, liggen langs Beerstestraat verschillende woningen, een hoeve en het bedrijf Druco. De bedrijvigheid van Druco hangt samen met de
bedrijvigheid op de omliggende terreinen.
Ter hoogte van Wilgenveld kruist het gebied de Oude Groeneweg / V. Demesmaekerstraat en loopt het tot de N7 over het tracé van deze bestaande weg.
Het plangebied ligt parallel met een spoorlijn en kruist dit spoor.
Nabij de kruising met het spoor in het westen kruist het tracé tevens een bestaande hoogspanningslijn.
Het gebied ligt in delen van langwerpige landbouwpercelen die zich overwegend uitstrekken dwars op het gebied.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

ontwikkelingsscenario

Het terrein Wilgenveld is uitgebreid. In het gebied wordt de omgeving rond V. Demesmaekerstraat bestemd als openbare wegenis in een strook van 16 meter breed
tussen de rooilijn langs het spoor (KB 12/01/983) en de rooilijn volgens het BPA Wilgenveld.
Wilgenveld is rechtstreeks ontsloten naar N7.
Het plangebied kruist het tracé van een nieuwe fietsverbinding tussen het station in Halle en de bedrijventerreinen Wilgenveld - Dassenveld.

ruimtebeslag

b. huidige situatie

Volgens de BWK bestaat het bodemgebruik vooral uit akker en grasakker, cultuurgrasland en recente opslag (langs spoor). Daarnaast is er ook open en halfopen
bebouwing (ten oosten van N7en ter hoogte van de aansluiting met N6), grote bebouwing (ter hoogte van Wilgenveld) en delen van het spoor.
Er zijn geen woningen of andere gebouwen in het gebied. De zone bebouwing volgens de BWK is in gebruik als parkeerruimte voor de bedrijvigheid te Wilgenveld. Ter
hoogte van Bergensesteenweg Noord ligt wel een woning naast het plangebied.
Het gebied wordt vooral gebruikt voor landbouw. Volgens de landbouwtyperingskaart varieert de waarde ten westen van Oude Groenweg van laag tot hoog. In het
westelijk deel heeft het gebied een matige landbouwwaarde (2,9 ha), in het oosten heeft het gebied een hoge landbouwwaarde (2,9 ha). Het verschil heeft te maken met
de aanwezige bebouwing van Druco in het westen en de percelering. Rond Druco hebben de landbouwpercelen een matige waarde. Nabij Meerbeek (natuurgebied) in
het westen en rond waterloop (VHAG 6852) meer centraal hebben de landbouwgronden een lage landbouwwaarde. Rond deze laatste waterloop is het gebied
overstromingsgevoelig. Ten oosten van Oude Groenweg is landbouwgebruik nagenoeg afwezig en krijgt het gebied een lage tot zeer lage waardering..
Doorheen het gebied loopt een hoogspanningsleiding.

a. gewijzigde situatie

Idem. De percelen ten zuiden van Druco zijn, in navolging van het gelijknamig BPA, ingenomen door bedrijvigheid.

ontwikkelingsscenario

Met het in voege treden van het RUP Wilgenveld is de omgeving Oude Groeneweg / V. Demesmaekerstraat verder ingericht als openbare wegenis. Langs N7 zijn
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referentie

inhoud

beschrijving
bijkomende verkeerskundige maatregelen voorzien met onder andere een afslagstrook.

hinderaspecten

b. huidige situatie

Het gebied bevat sporadisch groenelementen die als buffer dienen voor een bestaande spoorlijn. Deze spoorlijn is nauwelijks te zien in het landschap behoudens de
ogenblikken waarop een trein voorbij rijdt.
Door het gebied lopen bovengrondse hoogspanningsleidingen van het type 380 kV. Vooral de hoogspanningsleidingen en de aanwezige bedrijven zorgen voor visuele
hinder voor landschapsbeleving. Een van de dragende masten ligt net ten noorden van de spoorlijn.
In het gebied zijn geen hinderlijke activiteiten aanwezig.

kwaliteit

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

De hinder door geluid en stof is toegenomen door de toename van het verkeer, onder andere veroorzaakt door de ontwikkeling van Wilgenveld.

b. huidige situatie

De landbouwwaarde van het gebied bepaalt de kwaliteit van het ruimtegebruik in het westen. De ruimte biedt geen visuele buffer voor landschapsbeleving in de vallei

ruimtegebruik

van Groebegracht ten opzichte van de bedrijventerreinen te Dassenveld.
In het oosten wordt de ruimte extensief gebruikt als parkeervoorzieningen voor het bedrijf. Er is geen stapeling van de parkeerruimte. De groenelementen bieden een
beperkte visuele kwaliteit.
De geluidskwaliteit wordt bepaald door het autoverkeer langs A8 en het verkeer langs N7.
Bij een werkingscapaciteit van 100% geven hoogspanningsleidingen van het type 380 kV een corridorbreedte van 130 m meter waarbinnen de grens van 0,4µT wordt
overschreden. Behoudens delen in natuurgebied betreft het grootste deel van het plangebied landbouwgebied. Waar landbouwgebruik aanwezig is, wordt deze
potentiële hinder door elektromagnetische straling als niet relevant beschouwd.
a. gewijzigde situatie

Idem

ontwikkelingsscenario

De parkeerruimte is vervangen door openbare wegenis. Ten oosten van N7 is de parkeerruimte niet langer noodzakelijk door de parkeergebouwen op het terrein van
Wilgenveld. Het betreffende ruimtegebruik is geïntensiveerd. Ten oosten van N7 heeft de ruimte een onduidelijke invulling. Op basis van het gewestplan is dit industriële
bedrijvigheid.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Tabel 16.10: Referentiesituatie Mens - plangebied Eilandje (11)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro

functionele

Het gebied ligt in het stedelijk weefsel en hangt samen met de infrastructurele ruimten van kanaal en spoor.

samenhang

Meso:
Het groengebied sluit aan op de recreatieve as en ligt tegenover de huidige aanlegplaatsen voor pleziervaart.

819016/R/873212/Mech

MER Halle
494

Rapport

referentie

inhoud

beschrijving
Micro:
Het gebied functioneert als groenbuffer langs de spoorlijn in de richting van het stadscentrum.
Het betreft een onbestemde en informele ruimte van het stedelijk weefsel.

ruimtebeslag

a. gewijzigde situatie

Ten opzichte van de huidige situatie wordt het gebied bijkomend gebruikt voor bedrijvigheid langs het spoor met buffer langs het kanaal.

ontwikkelingsscenario

De functionele samenhang wordt bevestigd in de zin dat het als infrastructurele restruimte verder wordt ingenomen ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de

verbreding/verdieping

aanpalende infrastructuren.

kanaal + bijkomend brug

De resterende groenruimte wint aan belang in samenhang met ontwikkeling van Zenne (en kanaal) als recreatieve as.

b. huidige situatie

Volgens de BWK bestaat het bodemgebruik vooral uit recente opslag.
De typering van de landbouwtyperingskaart is hier niet relevant.
Uit de inventaris van on(der)benutte percelen (IDEA consult, 2009) blijkt dat het gebied problematisch is voor eventuele invulling met bedrijvigheid. De oppervlakte van
2,15 ha nooit in gebruik genomen (te klein, niet ontsloten, natuur) en niet geschikt voor bedrijvigheid.

a. gewijzigde situatie

Het huidig plan biedt de mogelijkheid voor de ontwikkeling van bedrijvigheid. Door de vorm en de isolatie heeft dit bedrijfsperceel een lage functionele waarde en blijft
de efficiëntie van het nieuwe ruimtegebruik beperkt.

ontwikkelingsscenario

De recente opslag verdwijnt. Een deel wordt ingenomen in functie van de verbreding van het kanaal, een ander deel voor de overbrugging van het kanaal en de weg

verbreding/verdieping

daarnaartoe.

kanaal + bijkomende brug

Het is niet gekend hoeveel ruimte de verbreding en verdieping en de bijkomende brug zullen innemen. Mogelijk is door dit ontwikkelingsscenario geen bijkomende

b. huidige situatie

In het gebied zijn geen hinderlijke activiteiten aanwezig.

a. gewijzigde situatie

Voor zover het gebied tot ontwikkeling komt kan de lokale bedrijvigheid voor hinder zorgen. Rekening houdend met de beschikbare oppervlakte blijft de hinder beperkt.

bedrijvigheid mogelijk.
hinderaspecten

kwaliteit

ontwikkelingsscenario

Mogelijk zal bijkomende hinder ontstaan door de nieuwe brug.

b. huidige situatie

De intrinsieke ruimtelijke kwaliteiten van het gebied zijn beperkt. Het betreft een klein en smal gebied ingesloten door infrastructuren. Door de aanwezigheid van groen

ruimtegebruik

en de omliggende infrastructuren krijgt het gebied wel een zeer specifieke onbestemde identiteit langs het kanaal. Er is een beperkte geluidshinder door het
treinverkeer.
Het gebied is onderdeel van de groenstructuur door de stad.
a. gewijzigde situatie

Bij inname van het gebied zoals bestemd is het ruimtegebruik van het gebied geïntensiveerd. Het gebied is bijkomend ingevuld door bedrijvigheid. Het geïsoleerd
karakter van het terrein en de quasi-onmogelijkheid om het gebied ook via het spoor te ontsluiten beperken de kwaliteit van dit ruimtegebruik. De informele waarde van
de plek is verdwenen en de bijkomende wegeninfrastructuur dient louter om een kleine oppervlakte aan bedrijvigheid te ontsluiten.

ontwikkelingsscenario

Het is niet gekend welke kwaliteiten de ruimte nog te bieden heeft na verbreding en verdieping van het kanaal en de ontwikkeling van een brug.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Tabel 16.11: Referentiesituatie Mens - plangebied Tunnel A8 - Essenbeek-Keerstraat (13)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro

functionele

Het gebied ligt in het stedelijk weefsel van Halle. Het betreft een infrastructurele bufferruimte rond A8, achterliggend ten opzichte van het bebouwd weefsel. Het gebied is

samenhang

niet naar A8 ontsloten.
Meso
Het gebied ligt achter de bebouwing van de woonlob met een minder stedelijk karakter Essenbeek. Het ligt in de statistische sector Defloere en grenst aan de statistische
sector Essenbeek-kern.
De groene ruimte in het gebied functioneert als buffer tussen wonen en infrastructuur.
In het gebied ligt het beperkt uitgerust voetbalveld van V.K. Essenbeek. Het betreft het enige voetbalveld van Essenbeek.
Langs de omliggende wegen liggen verspreid onbebouwde delen van percelen waardoor de achterliggende groene ruimte toegankelijk is voor privégebruik.
Micro
In het gebied liggen delen van de diepe tuinen van de woningen langs Halleweg, Dodeweg, Kapelweg en Kromstraat.

ruimtebeslag

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

Volgens de Biologische Waarderingskaart (BWK2) bestaat het bodemgebruik in het gebied uit akker en grasakker (waaronder ook het voetbalveld), halfopen bebouwing
(een aantal diepe tuinen) en weg (de omgeving van A8 met een trage dienstweg).
De akkers en grasakkers worden gebruikt voor hobbylandbouw, tuin en voetbal. Beroepslandbouw is er niet geïnventariseerd. Het gebied is niet geïnventariseerd in de
landbouwtyperingskaart.

a. gewijzigde situatie

hinderaspecten

kwaliteit

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

In het gebied zijn geen hinderlijke activiteiten aanwezig. De eventuele hinder van het aanwezig zonevreemd voetbalterrein wordt als niet significant beschouwd.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

De kwaliteit van het gebied wordt bepaald door haar functioneren als buffer tussen de woningen en de A8 en als lokale open ruimte voor de omliggende woningen. Het

ruimtegebruik

recreatief gebruik is hiervan één van de invullingen naast het gebruik als tuin en weiland voor hobbylandbouw. Het eventueel gebruik als rustgebied in het woonweefsel
wordt gehinderd en verhinderd door geluid van de A8. De aanwezige beplanting langs A8 zorgt voor een buffering.
a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.
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a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Tabel 16.12: Referentiesituatie Mens - plangebied Tunnel A8 - Essenbeek-Borreweg (14)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro

functionele

Het gebied ligt tussen het stedelijk weefsel van Halle. Het betreft een infrastructurele bufferruimte rond A8, achterliggend ten opzichte van het bebouwd weefsel. Het

samenhang

gebied is niet naar A8 ontsloten.
Meso
Het gebied ligt achter de bebouwing van de woonlob met een minder stedelijk karakter Essenbeek. Het ligt in de statistische sector Defloere en grenst aan de statistische
sector Essenbeek-kern.
De groene ruimte in het gebied functioneert als buffer tussen wonen en infrastructuur.
Langs de omliggende wegen liggen verspreid onbebouwde delen van percelen waardoor de achterliggende groene ruimte toegankelijk is voor privégebruik.
Micro
In het gebied liggen delen van de diepe tuinen van de woningen langs Halleweg, Borreweg, Kasteelstraat en Nijvelsesteenweg.

ruimtebeslag

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

Volgens de Biologische Waarderingskaart (BWK2) bestaat het bodemgebruik in het gebiedvooral uit 3,6 ha cultuurgrasland en halfopen bebouwing (een aantal diepe
tuinen) in de randen.
Het cultuurgrasland wordt vermoedelijk gebruikt voor hobbylandbouw. Beroepslandbouw is er niet geïnventariseerd. Het gebied is niet geïnventariseerd in de
landbouwtyperingskaart.

hinderaspecten

kwaliteit

a. gewijzigde situatie

Het is niet duidelijk of het bedrijf binnen het BPA Informa nog uitbreidingsplannen heeft. Er is nog onbebouwde ruimte binnen de KMO-bestemming.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

In het gebied zijn geen hinderlijke activiteiten aanwezig.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie. Er wordt niet verwacht dat INFORMA zich als Seveso-inrichting zal ontwikkelen.

Ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

De kwaliteit van het gebied wordt bepaald door haar functioneren als buffer tussen de woningen en de A8 en als lokale open ruimte voor de omliggende woningen. Het

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

ruimtegebruik

gebruik als tuin en weiland voor hobbylandbouw is hiervan één van de invullingen.
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a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Tabel 16.13: Referentiesituatie Mens - plangebied Tunnel A8 - Knooppunt R0-A8 (21)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro

functionele

Het gebied omvat infrastructuren die grens stellend zijn voor het stedelijk weefsel van Halle (ten westen) en de open ruimte rond Hallerbos.

samenhang

R0 en A8 behoren tot het hoofdwegennet.
Meso:
De infrastructuren in het plangebied zorgen voor een opdeling in drie ruimten langs deze infrastructuren.
Ten noordwesten liggen delen van het plangebied in de ingesloten open ruimte met landbouwgebruik gevormd door het valleigebied van de Kleine beek.
Ten zuiden en ten westen sluit het plangebied aan bij het woonweefsel gevormd door de residentiële woonlob Essenbeek.
Ten oosten liggen verweven met de landbouw de kern Kesterbeekbos in het buitengebied.
In het oosten ligt de grens van het gebied ter hoogte van de verknoping tussen A8 en Landingsbaan.
Micro:
In het plangebied ligt een geïsoleerde woning langs Slimmebeek. Ten oosten van R0 liggen een aantal woningen in en naast het plangebied die zich buiten de
eigenlijke kern van Kesterbos situeren. Een aantal woningen langs Keerstraat die tot de residentiële woonomgeving van Essenbeek behoren liggen tevens in het
plangebied.
In het zuidwesten van het plangebied liggen een aantal geïsoleerde landbouwpercelen geprangd tussen de bewoning van Essenbeek en de infrastructuren. De
mogelijkheden tot landbouwgebruik van de weiden ten noordwesten worden beperkt door de bestemming natuur en hun functioneren hangt samen met een
paardenhouderij in de omgeving van Smeerhout. Ten westen van R0 liggen tuinen en weilanden. Functionele samenhang met het landbouwgebied is afwezig: zij zijn in
gebruik voor hobbylandbouw.
a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie. Er wordt niet verwacht dat de woningen (waarvan een aantal in buffergebied en landbouwgebied) verdwijnen.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.
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referentie

inhoud

beschrijving

ruimtebeslag

b. huidige situatie

Volgens de biologische waarderingskaart wordt het gebied vooral gekenmerkt door het gebruik als weg. Het betreft R0. Daarnaast is ook de bebossing prominent
aanwezig. Het betreft loofhoutaanplant, vooral in de bufferstroken van R0 en inheems loofbos, voornamelijk in de omgeving van Smeerhout, ten noordwesten van het
knooppunt. De landbouw is de derde ruimtegebruiker, zij het met hoge natuurverweving. Er is akker en grasakker en er is cultuurgrasland, waarvan het grootste deel
soortenrijk, binnen het knooppunt en ten noorden van A8 in de omgeving van Smeerhout. Klienere vormen van ruimtegebruik zijn de halfopen bebouwing waarvan een
deeltje met natuurlijke begroeiing, vooral ten oosten van R0, een hoogstamboomgaard, een wateroppervlak en houtwallen.
De landbouwtyperingskaart kent het gebied lage tot zeer lage waardering toe. Ten noordwesten krijgt het gebied rond Smeerhout, vooral in gebruik voor
paardenhouderij en binnen een bestemming natuurgebied rond de Kleine Beek een lage waardering. De overige stroken rond het knooppunt worden zeer laag
gewaardeerd.
In het gebied liggen vijf woningen: 2 langs Keerstraat, 1 langs Slimmebeekweg, 1 langs Hazenberg en 1 langs Drasop. In de rand liggen nog zeven woningen: 1 langs
Keerstraat, 1 langs Berkenlaan en 1 langs Vastenavondstraat en 2 langs Kromstraat en 2 langs Heideken. Te Keerstraat ligt tevens een electriciteitscabine.

hinderaspecten

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

Verkeer is een belangrijke hinderende factor in het gebied. Het betreft het verkeer op R0 en A8. De hinder is ten dele gebufferd door de begroeiing in het buffergebied.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

Ten zuidwesten (in Sint-Rochus) is de kwaliteit van het wonen beperkt door de verkeershinder. Hetzelfde geldt voor de recreatie in het omliggend gebied Kluisbos.

kwaliteit

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

Een belangrijk deel van het gebied is ingericht in functie van het verkeer en de inpassing van de bijhorende infrastructuren in de omgeving.

ruimtegebruik

In het noordwesten worden de toeristisch-recreatieve potenties van de taverne met haar groene omkadering ingeperkt door de hinder van de aanpalende
infrastructuren.
In het oosten ontleent het gebied haar ruimtelijke kwaliteit aan de landelijk karakter van het ruimtegebruik en de kleinschaligheid van het landschap. De intimiteit van
het beeld is er drager van een landelijk aandoende woonkwaliteit, die op haar beurt evenwel is ingeperkt door de hinder van het gemotoriseerd verkeer op R0.
De groenbuffer sluit aan bij de landschappelijke context waarin ook Hallerbos als deel van een bossencomplex aanwezig is.
De kwaliteit als hoofdweg voor het wegverkeer wordt ernstig verstoord door fileleed.
a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Tabel 16.14: Referentiesituatie Mens - plangebied Tunnel A8 - Intunneling A8 (22)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro

functionele

Het gebied omvat infrastructuren die grensstellend zijn voor het stedelijk weefsel van Halle (ten westen) en de open ruimte rond de vallei van vijverbeek.

samenhang

Meso:
A8 behoort tot het hoofdwegennet maar is tot dusver toegankelijk voor landbouwverkeer. Dit wordt ook mogelijk gemaakt door de gelijkgrondse lichtengeregelde
toegangen. De weg faciliteert de samenhang van het landbouwgebruik ten oosten en ten westen van de infrastructurenbundel.
A8 functioneert als barrière voor de verschillende woonomgevingen: doorsteken zijn enkel mogelijk ter hoogte van de lichtengeregelde kruispunten. Op die manier is de
infrastructuur ook een barrière tussen woonomgeving en open ruimte.
Tot het plangebied behoort tevens de recreatieve infrastructuur ter hoogte van E. Yesayestraat
Tot het plangebied behoort de verknoping tussen A8 en Landingsbaan. Landingsbaan vormt een brede oostelijke toegang tot het stedelijk gebied.
Het gebied hangt sterk samen met de informeel gebruikte bufferruimten te Essenbeek die als plangebied zijn aangeduid. Er is overlap met deze plangebieden.
Micro:
In het gebied liggen een verschillende woningen. Zij liggen ter hoogte van de (voormalige) kruispunten langs A8.

ruimtebeslag

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

Volgens de biologische waarderingskaart wordt het gebied overwegend gekenmerkt door weg als gebruik. Daarnaast is er landbouw met akker en grasakker (ter hoogte
van Yesayestraat in het noordoosten en tussen Rodenemweg en Ijzerweg in het westen) en cultuurgrasland. Loofhoutaanplant en populierenaanplant (vooral in het
zuidelijk deel van het tracé, in de bufferstroken langs de weg) is de derde gebruiksvorm. Andere gebruiksvormen zijn halfopen bebouwing (vooral ter hoogte van de
verschillende knooppunten met het lager wegennet) en in de marge houtwal en recreatiezone (ter hoogte van de Yesayestraat).
De landbouwtyperingskaart kent het gebied zeer lage tot matige waardering toe. De matige waarderingen betreffen een akkerland ter hoogte van Yesayestraat, langs
Kormstraat in het noorden, en een aantal akkerlanden ten zuiden van A8, aansluitend bij de open ruimte rond Vijverbeek. .
In het plangebied liggen 22 woningen: langs Rodenemweg (2), Biezeweide (1), Berendries (2), Driepikkel (4), Kruiskensveld (1) Nijvelsesteenweg (3), Halleweg (9).
Langs Nijvelsesteenweg liggen tevens een aantal handelszaken waaronder ook een garage en een grootschalige detailhandel. Langs Rodemweg ligt een kerk in het
plangebied.
In de rand liggen verschillende woningen met delen van het woonperceel in het gebied.
In het gebied liggen tevens de recreatieve infrastructuren langs Yesayestraat. Het betreft 2 voetbalvelden en een kantine alsook een veld in aanbouw. Op de grens
liggen verschillende tennisvelden.
Doorheen het gebied loopt een hoogspanningsleiding
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referentie

hinderaspecten

inhoud

beschrijving

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

Verkeer is een belangrijke hinderende factor in het gebied. Het betreft het verkeer op A8. De hinder is ten dele gebufferd door de begroeiing in het buffergebied.
Een bovengrondse hoogspanningsleiding van het type 150 kV kruist het gebied.
De kwaliteit van het wonen in de wijken Sint-Rochus en Essenbeek (Halleweg, Nijvelsesteenweg, Kromstraat) en de zuidelijk gelegen woonconcentraties Rodenem Berendries en Driepikkel is beperkt door het verkeer.

kwaliteit

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

Het overgrote deel van het gebied is ingericht in functie van het verkeer en de inpassing van de bijhorende infrastructuren in de omgeving.

ruimtegebruik

De sportvelden langs Yesayestraat zijn een formele invulling van een gebied die tevens als buffer moeten dienen. De recreatie in open lucht ligt in een gebied dat door
het verkeer wordt gehinderd. De aanplanten met loofhout zorgen voor een gedeeltelijke buffering.
Elektromagnetische straling: Ter hoogte van Veldstraat kruist een bovengrondse hoogspanningsleiding van het type 150 kV het gebied. Bij een werkingscapaciteit van
100% geeft dit een corridorbreedte van 58 m meter waarbinnen de grens van 0,4µT wordt overschreden.
De kwaliteit als hoofdverzamelweg voor het wegverkeer wordt ernstig verstoord door fileleed.
a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Tabel 16.15: Referentiesituatie Mens - plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro

functionele

Het gebied sluit aan bij het stedelijk weefsel en ligt in de overgang naar de open ruimte rond de Kleine Beek.

samenhang

Meso:
Het functioneren van het gebied wordt mee bepaald door het functioneren van de N203 als stedelijke invalsweg of ‘landingsbaan’ van op de A8. A8 zorgt voor een
opdeling van het gebied in een noordelijk en een zuidelijk deel.
Het landbouwgebruik in het noordelijk deel van het plangebied sluit aan bij het zuidelijk deel van de open ruimte rond Kleine Beek en is ontsloten via R. Ghesquiereweg.
Het zuidelijk deel van het plangebied is onderdeel van de bufferende open ruimte tussen de stedelijke invalsweg en de woonlob met meer stedelijk karakter Sint-Rochus.
Het gebied sluit aan bij deze woonlob. Ten noordwesten van het gebied ligt het KTA van Halle langs Kluisstraat - Eizingenstraat. Het gebied sluit tevens aan bij de

MER Halle
Rapport

819016/R/873212/Mech
501

referentie

inhoud

beschrijving
stationsomgeving.
Micro:
Binnen het gebied wordt het inkomend en uitgaand autoverkeer vanuit het stedelijk weefsel opgesplitst naar Albertstraat en E. Nerincxstraat.
De functies rond N203 zijn niet rechtsreeks ontsloten naar deze weg.

a. gewijzigde situatie

Macro
Ten opzichte van de huidige situatie is het gebied ontwikkeld als onderdeel van het stedelijk weefsel.
Meso:
De huidige situatie is volledig gewijzigd. Het gebied bevat nu een concentratie van voorzieningen kantoren en woningen op het eindpunt van de stedelijke invalsweg
N203.
Micro:
N203 is een overgang gerealiseerd van hoofdweg naar stedelijke lokale weg door middel van een rotonde met wegversmallingen en asverschuivingen. Het gebied heeft
een laankarakter gekregen.
Directe ontsluiting van de omliggende functies naar de rotonde zijn afwezig.

ruimtebeslag

ontwikkelingsscenario’s

De tracés voor de oostelijke en noordelijke ontsluiting zijn niet gekend. Het is niet duidelijk welke impact zij zullen hebben op de ruimtelijk functionele samenhang.

oostelijke en noordelijke

Ten noordwesten, in het verlengde van Kluisstraat en Sint-Annastraat zorgt een nieuwe brug voor traag verkeer over spoor, kanaal en Zenne voor een functionele

ontsluiting.

verbinding naar de binnenstad.

b. huidige situatie

Volgens de Biologische Waarderingskaart (BWK2) bestaat het bodemgebruik in het gebied uit landbouw, met name akker en grasakker en cultuurgrasland. Daarnast is
er populierenaanplant en aansluitend een fractie loofhoutaanplant langs de weg, halfopen bebouwing (een aantal diepe tuinen tussen Albertstraat en E. Nerincxstraat en
ten noorden van R. Ghesquiereweg) en een deeltje weg.
Het cultuurgrasland en de akkers en grasakkers worden gebruikt voor beroepslandbouw. De landbouwtyperingskaart geeft zowel deze gebruikspercelen als de
populieren- en loofhoutaanplant een lage waardering. De sterke bebouwingsgraad is doorslaggevend voor de waardering in het zuidelijk deel. In het noordelijk deel wordt
de lage waarde mee bepaald door de kleinere percelen ten oosten langs Landingsbaan.

a. gewijzigde situatie

Het gebied is ingevuld zoals voorzien in het BPA Nachtegaallaan. Er zijn 151 woningen en er is een totale oppervlakte van ca. 8.640 m² tertiaire functies en kantoren
voor onder andere vrije beroepen. De kantoorfuncties bevatten geen loketfuncties.
Ten zuiden van N203 is een bijkomend gebied ontwikkeld als woongebied met 77 woningen.
De woondichtheid in het noordelijk deel is met 50 woningen/ha gemengd stedelijk tot hoogstedelijk. In het zuidelijk del van het gebied blijft de invulling evenwel
residentieel. Samen met de aanwezige wegeninfrastructuur wordt een veeleer residentiële woondichtheid bereikt van 30 woningen per hectare. De gebruiksintensiteit
blijft laag voor deze hoogstedelijke omgeving.

ontwikkelingsscenario’s

De tracés voor de oostelijke en noordelijke ontsluiting zijn niet gekend. Met name voor wat betreft de oostelijke ontsluiting is het niet duidelijk welke impact het tracé zal
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referentie

inhoud

beschrijving
hebben op het ruimtebeslag in het gebied. Het tracé van de noordelijke ontsluiting ligt buiten het gebied.

hinderaspecten

b. huidige situatie

In het gebied zijn geen hinderende activiteiten aanwezig, tenzij het verkeer op de landingsbaan.

a. gewijzigde situatie

Idem. De kantoor-, kleinhandels- en woonfuncties worden niet als hinderlijk voor de omgeving beschouwd. De hinder naar de omliggende gebouwen is niet gekend en is
eigen aan de specifieke inrichting..

kwaliteit

ontwikkelingsscenario’s:

Het verkeer op en van.naar de oostelijke en noordelijke ontsluiting.kan bijkomende hinder veroorzaken.

b. huidige situatie

Het betreft voor een groot deel achterkanten van bebouwing. De gebruikswaarde van het gebied voor landbouw is laag. Het gebied is slecht ontsloten en bevat min of

ruimtegebruik

meer geïsoleerde kleinere percelen. Rekening houdend met de lage gebruiksintensiteit van N203 blijft de rol als buffer beperkt. Met de huidige ruimtelijke invulling
worden de intrinsieke kwaliteiten van het gebied, nabij het centrum van het stedelijk weefsel en met een hoge bereikbaarheid sterk onderbenut.
a. gewijzigde situatie

De gewijzigde situatie maakt op een meer optimale en intensieve wijze gebruik van de aanwezige mogelijkheden en kwaliteiten. Beschouwd vanuit stedelijk oogpunt en
rekening houdend met de intrinsieke kwaliteiten van het gebied inzake ontsluiting blijft de intensiteit van het ruimtegebruik evenwel beperkt en is nog steeds sprake van
onderbenutting.

ontwikkelingsscenario

Niet gekend.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Tabel 16.16Referentiesituatie Mens - plangebied Lembeek Noord N6 – Lembeek Noord (bedrijventerrein) (17)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro

functionele

Het gebied sluit slechts in beperkte mate aan bij het stedelijk weefsel van het stedelijk gebied. Het is als bedrijventerrein een onderdeel van het economisch complex in

samenhang

de verstedelijkte Zennevallei. Ondanks de aanpalende ligging zijn functionele relaties met het kanaal Brussel-Charleroi en met het spoor afwezig. De ontwikkelingen zijn
autogericht. De ontsluiting van het terrein verloopt via een bedrijfsontsluitingsweg naar N6 en ten dele naar A8.
Meso:
Het ligt enigszins geïsoleerd door infrastructuren met in het westen het spoor, in het zuiden een oude arm van de Zenne, in het oosten de Zenne en het kanaal en in het
noorden de A8. In het zuiden sluit het gebied aan bij de kern van Lembeek al zorgt de groene ruimte rond de zijarm van de Zenne voor een afscheiding.
Een deel van het terrein is afgescheiden van het kanaal door de Zenne.
Ten opzichte van het spoor is er aanzienlijk reliëfverschil. Delen van het terrein zijn opgehoogd waardoor dit verschil is ingeperkt. Het terrein maakt geen gebruik van het
spoor.
Micro:
Het gebied kan in vier verschillende delen worden opgedeeld:
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referentie

inhoud

beschrijving
-

een noordelijk deel tussen het kanaal, de Zenne en de A8 en reeds ingevuld met (niet kade-gebonden) bedrijvigheid

-

een centraal (opgehoogd) deel, ten noorden van de zijarm van de Zenne en ten westen van de Zenne, voor de helft ingevuld met bedrijvigheid (o.a. Pacapime nv.)

-

een zuidelijk (niet opgehoogd) deel, ingesloten door de Kleine Zenne, op haar beurt weer opgedeeld door een waterloop met ten westen opslagruimten van een
verpakkingsbedrijf en aanpalende onbestemde braakliggend terreinen en ten oosten struweel

-

een zuidoostelijk deel tussen het kanaal en de Zenne.

a. gewijzigde situatie

Meso:

(ontwikkeling zoals

Het gebied is volledig ontwikkeld voor bedrijvigheid zoals voorzien in het BPA Lembeek-Noord. De bedrijvigheid is niet watergebonden en ‘niet milieubelastend’. Zij is

voorzien in het BPA nr.33

geïsoleerd louter om reden van socio-economische en ruimtelijke aard. Voor de omgeving buiten het terrein genereert zij geen abnormale hinder, noch bodem of

- Lembeek-Noord

luchtvervuiling, geluidshinder, stank of trillingshinder.
Micro:
Langs de Zenne is een groene strook als natuurgebied behouden. In het zuidelijk deel is de helft ontwikkeld voor bedrijvigheid, de andere helft voor natuur. Het gebied
zuidelijk tussen Zenne en Kanaal is eveneens natuurgebied.

ruimtebeslag

ontwikkelingsscenario

Het kanaal Brussel-Charleroi wint na verbreding en verdieping aan belang als vaarweg.

b. huidige situatie

Volgens de Biologische Waarderingskaart (BWK2) bestaat het bodemgebruik in het gebied vooral uit bebouwde oppervlakte (halfopen en grotere oppervlakten). Een
tweede grote gebruiker is landbouw met cultuurgrasland en soortenrijk grasland en grasakker. In het gebied zijn ook belangrijke wateroppervlaktes (4,3ha) aanwezig.
Daarnaast zijn er nog kleine landschapselementen, recente opslag en inheems loofbos en spoor.
Het cultuurgrasland, het soortenrijke grasland, de akkers en grasakkers worden niet of nauwelijks gebruikt voor beroepslandbouw. De landbouwtyperingskaart geeft het
volledige gebied een lage waardering. Voor zover landbouw aanwezig is, gaat het om hobbylandbouw.
Een belangrijk deel van de bebouwde oppervlakte volgens de BWK is niet in gebruik volgens luchtfoto’s. Ten noorden van de Kleine Zenne Het betreft zo’n 5,7 ha van de
bebouwde oppervlakte. Ten zuiden van de Kleine Zenne ligt de helft van het perceel, zon’ 3,5 ha braak. In het cultuurgrasland zijn volgens de luchtbeelden en het
kadaster intussen wel bedrijfsgebouwen aanwezig.
In het gebied liggen volgens het kadaster (2007) in totaal 29 bedrijfsgebouwen (opslagloodsen, ateliers of productiegebouwen etc.) met een totale oppervlakte van 6 ha.
In het noordelijk gebied tussen de Zenne het kanaal betreft het een aaneengesloten gebouwencomplex met 18 van de betreffende gebouwen en samen zo’n 3 ha.
Uit de inventaris van on(der)benutte percelen (IDEA consult, 2009) blijkt dat er in het terrein 7,6 ha aan strategische reserves voor bedrijvigheid ligt. Daarnaast is er
slechts 0,4 ontsloten en direct vermarktbaar gebied. Voor 2,3 ha wordt de ontsluiting als niet realistisch beschouwd. Tot slot is 7,5 ha van de bedrijventerreinen in
eigendom van W&Z met de verplichting tot watergebonden activiteiten, daar waar het vigerende BPA dit niet mogelijk maakt.

a. gewijzigde situatie

Volgens het bijzonder plan van aanleg blijven de soortenrijke graslanden (7,2 ha) ontwikkeld als natuurgebied. Het zelfde geldt voor de 2,8 ha aan kleine
landschapselementen, recente opslag en inheems loofbos in het zuidelijk (niet opgehoogd) deel.
Het gebied is verder verkaveld voor bedrijvigheid (percelen van 0,5 ha) en 60% van de oppervlakte die volgens het BWK in gebruik is voor bebouwing en als akker,
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referentie

inhoud

beschrijving
grasakker of cultuurgrasland (samen ca. 27,7 ha) is effectief bebouwd met grotere loodsen (tot 28 meter hoog). Hierrond liggen verharde oppervlakten voor circulatie en
parkeren.
De bedrijvigheid is niet watergebonden: het bijzonder plan van aanleg voorziet geen toegang naar het kanaal.
Deze ontwikkeling is gehypothekeerd door de voorwaarde van watergebonden bedrijvigheid in het uitgiftebeleid.

ontwikkelingsscenario

Er wordt mogelijk oppervlakte ingenomen voor de verbreding van het kanaal en voor waterwering. Verwacht wordt dat dit buiten het gebied ligt dat door het bijzonder

b. huidige situatie

Het gebied omvat een aantal bedrijven die potentiële bronnen voor hinder naar de omgeving zijn.

plan van aanleg voor bedrijvigheid is bestemd.
hinderaspecten

Het gebied ligt nabij de dorpskern van Lembeek maar er ligt een brede buffer ten opzichte van deze kern. Bovendien is een deel van het terrein tussen het meest nabij
gelegen bedrijf en de kern niet ontwikkeld. De spoorwegberm vormt een buffer in het westen. In het oosten loopt de Zenne als groene ruggengraat door het terrein. Zij
vormt samen met de aanpalende dijken langs het kanaal een buffer ten opzichte van de open ruimte in het oosten. Als waterloop heeft de Zenne zelf ook een zekere
kwetsbaarheid en zorgt potentieel voor snellere verbreiding van negatieve effecten bij incidenten. Deze kwetsbaarheid en verbreiding wordt besproken en beoordeeld in
de andere disciplines. Fauna en flora zijn hier de belangrijkste receptoren.
Ten oosten van het gebied ligt een kleuterschool als kwetsbare functie.
a. gewijzigde situatie

De toekomstige hinder van de activiteiten in het gebied is niet gekend. Omwille van de isolatie ten opzichte van andere functies en de ruimte voor inbuffering wordt het
effect naar de omgeving laag ingeschat en wordt vooral hinder door verkeer verwacht.
De feitelijke inbuffering ten opzichte van de kern van Lembeek versmalt tot de strook langs de Kleine Zenne. De spoorwegberm blijft bestaan en de Zenne is als groene
ruggengraat behouden. De ontsluiting blijft de zelfde.

kwaliteit

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

Het gebied is slechts ten dele in gebruik voor bedrijvigheid. Belangrijke delen liggen braak en geraken niet ingevuld. De bedrijvigheid maakt niet optimaal gebruik van de

ruimtegebruik

duurzame ontsluitingsmogelijkheden die er aanwezig zijn. De braakliggende terreinen vormen evenmin een meerwaarde voor de natuurontwikkeling langs Zenne als
groene as.
In het zuidelijk deel van het gebied kampt het bedrijventerrein met een problematiek van overstromingen.
a. gewijzigde situatie

Het bijzonder plan van aanleg voorziet dat het gebied wordt ingericht en op een geordende wijze in gebruik genomen voor bedrijvigheid. Verschillende groene ruimten

ontwikkelingsscenario

Niet relevant. De verhoogde bereikbaarheid via het water na verbreding en verdieping wordt niet gebruikt.

begeleiden de Zenne. De bedrijvigheid is noch ontsloten via het water noch via het spoor.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Tabel 16.17: Referentiesituatie Mens - plangebied Lembeek Noord N6 – kleinhandel N6 Lembeek Noord (16)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro

functionele

De ontwikkelingen zijn kenmerkend voor de ontwikkelingen in het economische complex van de Zennevallei. Het betreft de ontwikkeling van grootschalige

samenhang

detailhandelsconcentraties gericht op autoverkeer langs N6.
Meso:
De activiteiten functioneren op schaal van het stedelijk gebied Halle. De ruimtelijk-functionele samenhang met het stadscentrum is evenwel nagenoeg afwezig. Ruimtelijk
wordt de relatie onderbroken ter hoogte van Hellebroek. Functioneel zijn de aanwezige voorzieningen eenzijdig gericht op autoverkeer.
Het betreft een lintvormige ontwikkeling langs een gewestweg. Het bebouwd weefsel aan de achterzijde heeft geen of nauwelijks een relatie met dit gebied.
Micro:
Het gebied kenmerkt zich door een menging van woonfuncties met autogerichte grootschalige detailhandel. Van verweving van beide functies (vb. als bedrijfswoning) is
nauwelijks sprake. De bewoning gebeurt in open bebouwing, villa’s op grotere percelen. Door de verkeersdruk langs de weg, de autogerichte inrichting van deze weg en
de potentiële economische meerwaarden die kunnen worden gegenereerd door handelsfuncties staat de bewoning in het lint en aan de straatzijde onder druk.
In een tweede bouwlijn worden wel nog woningen gebouwd. Dit is met name het geval in het binnengebied W19 in de omgeving van Dreef.
a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

ontwikkelingsscenario

Autonoom worden langs N6 nauwelijks of geen vernieuwingen in het huidig woonpatrimonium verwacht tenzij bijvoorbeeld via intensivering van de bewoning ten koste
van woonkwaliteit of vervanging door appartementsbouw. Daarnaast wordt een transformatie verwacht van het bestaande woningpatrimonium naar bijkomende
grootschalige detailhandelsvoorzieningen.

ruimtebeslag

b. huidige situatie

Volgens de Biologische Waarderingskaart (BWK2) bestaat het bodemgebruik in het gebied vooral uit bebouwde oppervlakte met zowat drie vierde halfopen en open
bebouwing. Daarnaast is er nog cultuurgrasland (ter hoogte van de park&ride, de weg en loofhoutaanplant (tussen oprit A8, A8 en N6).
De grootschalige detailhandel situeert zich vooral aan de oostelijke zijde van de N6. Ten zuiden van het knooppunt van de N6 met de Noorderstraat(-Schumanlaan)is zij
vermengd met rijwoningen.
Ten westen van de N6 concentreert de kleinhandel zich vooral ten zuiden van het knooppunt van de N6 met de Schumanlaan(-Noorderstraat). In een tweede bouwlijn
ligt hiermee vermengd een kleine verkaveling van woningen ter hoogte van dreef. Ten noorden van dit knooppunt zijn villa’s aanwezig.
Op de landbouwtyperingskaart is het gebied ten westen van de N6 in kaart gebracht als deel van een ruimer geheel met een zeer lage waarde. In het gebied is geen
landbouw aanwezig.
Op dit ogenblik zijn er in het gebied 37 woningen. In het binnengebied W19 zijn 21 woningen in ontwikkeling. De gezamenlijke perceelsoppervlakte die door deze
woningen worden ingenomen bedraagt ca. 5,3 ha. Het betreft 43% van de totale oppervlakte van het gebied. Als andere functies buiten beschouwing worden gelaten
bedraagt de woondichtheid 11 woningen/hectare.
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referentie

inhoud

beschrijving
Wat betreft de kleinhandel wordt de oppervlakte geraamd op 16.000 m² bruto vloeropp; De perceelsoppervlakte die zij inneemt bedraagt 5,8 ha. Binnen de terreinen in
gebruik voor handel geeft dit een V/T van 0,28. Refererend naar de vooropgestelde V/T is hier dus nog ruimte voor verdichting. Wat betreft de oppervlakte handel, zij
wordt beschouwd als meubelboulevard in de rest van de bebouwde kom, cfr. CROW.
Het gebied kent een relatief lage gebruiksintensiteit. Door de versnippering langs de weg blijft een belangrijke oppervlakte onderbenut.

a. gewijzigde situatie

hinderaspecten

Ten opzichte van de huidige situatie is er geen verschil. De 21 woningen in het binnengebied zijn ontwikkeld.

ontwikkelingsscenario

Autonoom wordt een geleidelijke transformatie van wonen naar grootschalige detailhandel verwacht. Het wonen in de eerste bouwlijn verdwijnt uit beeld.

b. huidige situatie

Op de N6 genereert het gemotoriseerd verkeer de belangrijkste hinder voor het gebied. Het gebied is vooral ingericht in functie van de afwikkeling van dit verkeer. Langs
de weg bevinden zich zowel woonfuncties als handelsfuncties. Daarnaast is er een beperkte hinder van het verkeer en de activiteiten op de terreinen van de
handelsfuncties. Deze hinder is niet gekend maar wordt in verhouding als verwaarloosbaar verondersteld.
Daarnaast kunnen de laad- en losactiviteiten, en het parkeren op de terreinen zorgen voor hinder van de woonfuncties. Deze gegenereerde hinder is niet gekend.
Eventuele productieactiviteiten moeten voldoen aan de milieuregelgeving.

a. gewijzigde situatie

kwaliteit

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

De woonkwaliteit langs N6 is matig tot laag. De chaotische ordening van functies draagt bij tot een toename van het aantal potentiële conflictpunten.

ruimtegebruik

De lijnvormige ontwikkeling is sterk gericht op een individuele ontsluiting van de verschillende functies. Autoverkeer leent zich hiervoor, andere vormen van mobiliteit zijn
hier minder aan aangepast door de lagere reikwijdte of het intrinsiek collectief karakter. In lijn hiermee is het gebied éénzijdig ingericht voor autoverkeer.
De chaotische ordening, het hieruit volgend chaotisch wegbeeld en de verschillende aansluitingen verminderd de functionele kwaliteit van de N6 als verbinding.
a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie. De bijkomende ontwikkeling van woningen zorgt voor een bijkomend knooppunt langs de weg.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Tabel 16.18: Referentiesituatie Mens - plangebied Stasbeek – N6 (18, 19)
referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro

functionele

Het gebied is onderdeel van de open ruimte tussen A8 en N6 (naar Tubeke - Bergen). Het ligt langs N6, ten noorden van de kruising met het spoor.

samenhang

Meso:
Het valleigebied ligt ten zuiden van het woonweefsel van Lembeek-Cité. Het sluit als onderdeel van het valleigebied van Stasbeek aan op een open ruimte vinger.
Het zuidelijk deel sluit aan bij het nationaal voetbalcentrum aan de Bergensesteenweg (net over de gewestgrens). Het ligt in lijn met de bestaande lintvormige
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referentie

inhoud

beschrijving
ontwikkelingen langs de ‘activiteitenas’ N6 en vormt één van de open ruimten langs deze weg. Ontwikkeling van grootschalige detailhandel in het zuidelijk deel van de
Bergensesteenweg is niet wenselijk.
Micro:
De bouwhandel in het gebied is naar aard van de aangeboden materialen gelieerd met het ontginningsgebied. Voorheen was dit bedrijf een steenbakkerij. De
aanpalende (ten dele zonevreemde) arbeiderswoningen zijn opgericht in functie van deze bedrijvigheid. De huidige bedrijfsactiviteiten (verkoop van bouwmaterialen) zijn
vooral gericht op de ontsluitingsmogelijkheden langs de N6.
Tussen de bouwhandel en de wooncluster wordt een terrein gebruikt voor de opslag van auto’s door een autohandel aan de overzijde van de N6.
Tussen de bebouwde delen en Veroonslinde is er leemontginning. De ontsluiting van de ontginning verloopt via de weg Veroonslinde.
Kleine Molenweg zorgt voor de ontsluiting van de landbouwpercelen naar de N6. Deze percelen zijn ook naar de achterliggende straat Veroonslinde ontsloten.

a. gewijzigde situatie

Het gebied is ontgonnen en de heropvulling in functie van agrarisch gebied is uitgevoerd. De omliggende percelen zijn opnieuw in gebruik voor landbouw.
De bedrijfsoppervlakte van het bedrijf is ingeperkt tot de oppervlakte voorzien door het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Oude installaties in functie van de
leemontginning zijn verdwenen. De bestaande (zonevreemde) woningen zijn blijven bestaan.

ontwikkelingsscenario’s

Lembeek-cité is ontwikkeld als woongebied. Het valleigebied sluit aan bij deze woonontwikkelingen.
De samenhang van het voetbalcentrum op Waalsgrondgebied met de hoofdwegeninfrastructuur is versterkt door de verbinding N6 - Hondzocht.

ruimtebeslag

b. huidige situatie

Noordelijk deel
Volgens de categorisering van de biologische waarderingskaart wordt het gebied gekenmerkt door soortenrijk grasland. Daarnaast is er open bebouwing in de rand,
langs Steengroefstraat.
Ondanks het schijnbaar landbouwgebruik geeft de landbouwtyperingskaart dit gebied een zeer lage waardering.
Zuidelijk deel
Volgens de categorisering van de biologische waarderingskaart wordt het gebied gekenmerkt door akker en grasakker, halfopen bebouwing (onder andere een dertigtal
arbeiderswoningen ter hoogte van de Kleine Molenstraat) en grote (industriële) bebouwing (de omgeving van het bedrijf Dehandschutter en de verharde oppervlakte voor
de opslag van auto’s).
De landbouwtyperingskaart geeft dit gebied een lage waardering. Het gebied is bestemd als ontginningsgebied en ontleent op dit ogenblik haar waarde aan dit gegeven.
Het terrein is ontginning. Hiervoor is een vergunning verleend voor een oppervlakte van samen 14,2 ha. De activiteiten hebben betrekking op een pakket van 11 meter
dikte en zijn vergund voor een periode van 10 jaar. De stedenbouwkundige vergunning is toegekend op 5 december 2012. De ontginning gebeurt gefaseerd in drie
zones. Heropvulling met niet-verontreinigde grond is voorzien in de milieuvergunning. Om deze voorwaarde invulling te geven zal een nieuwe stedenbouwkundige
vergunning ingediend moeten worden.
Doorheen het gebied loopt een ondergrondse elektriciteitsleiding. Het betreft een leiding tussen de posten Clabecq en Drogenoos. (bron: toelichtingsnota provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan Dehandschutter bvba.)
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referentie

inhoud

beschrijving

a. gewijzigde situatie

Noordelijk deel
Het woonreservegebied is bebouwd met ca. 28 woningen.
Zuidelijk deel
Het onbebouwd gedeelte van het gebied is volledig ontgonnen voor leem. De nabestemming agrarisch gebied is van toepassing. Deze heropvulling is afgestemd op het
nieuwe agrarische bodemgebruik. Dit bodemgebruik is in ontwikkeling.
De bedrijvigheid en de woningen blijven bestaan.

hinderaspecten

ontwikkelingsscenario’s

Niet relevant.

b. huidige situatie

Delen van het valleigebied van Stasbeek zijn onderhevig aan overstromingen waardoor de landbouwactiviteiten worden bemoeilijkt. Bovendien is de toekomst onzeker:
er wordt een leemontginning verwacht. Na opvulling zal het een aantal jaren duren vooraleer de bodem een degelijk productieniveau toelaat.
De juiste positie van de ondergrondse leidingen is niet gekend.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.
De inrichting van het bedrijfsterrein Dehandschutter is toegepast zoals voorzien in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het provinciaal RUP voor dit bedrijf vormt het kader om
de eventuele hinder van de activiteiten te bufferen naar de omgeving. Er is een groenbuffer en een landschappelijke aanleg voorzien.

ontwikkelingsscenario’s

Ten noorden van het gebied vormt het wonen een bijkomende gevoelige activiteit voor eventuele hinder.
Ter hoogte van het plangebied neemt de verkeersdruk en bijhorende hinder langs N6 toe door de nieuwe verbinding N6 - Hondzocht.

kwaliteit

b. huidige situatie

ruimtegebruik

Het ontginningsgebied heeft een chaotische ruimtelijke structuur en biedt weinig omgevingskwaliteit.
De wooncluster in het gebied is geïsoleerd en heeft een lage kwaliteit. Door een bufferberm rond de ontginning zijn de woningen grotendeels gevrijwaard van hinder.
De bedrijvigheid is gericht op autobereikbaarheid. Zij passen binnen een (ongewenste) lintvormige ontwikkeling van het zuidelijk deel van de N6. Op N6 genereert het
gemotoriseerd verkeer hinder voor het gebied.
Het waardevolle leempakket wordt afgegraven.
Er kunnen geen uitspraken over de mogelijke aard van de elektromagnetische straling. De aard en positie van de leidingen is niet gekend.

a. gewijzigde situatie

De bodemstructuur is opnieuw in ontwikkeling ten gunste van de landbouwactiviteiten. De waarde voor landbouw word in een eerste periode beperkt door de arme
bodemstructuur.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Tabel 16.19: Referentiesituatie Mens - plangebied Hondzocht (20)
referentie

inhoud

beschrijving
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referentie

inhoud

beschrijving

ruimtelijk-

b. huidige situatie

Macro

functionele

Het gebied is ruimtelijk onderdeel van een groot aaneengesloten open ruimtegebied. Functioneel blijft de samenhang beperkt.

samenhang

Meso:
Het gebied sluit aan bij het bedrijventerrein Sint-Reinhilde. Het gebied is ingesloten tussen infrastructuren (Hondzochtsesteenweg en A8) en het betreffende
bedrijventerrein. Aansluitend bij het gebied ligt een bestaande op- en afrit naar A8. De samenhang met het ruimtegebruik in de omgeving beperkt zich tot de aanwezige
dierenartspraktijk.
Micro:
De grens met het gedeeltelijk ontwikkelde bedrijventerrein Sint-Reinhilde wordt gevormd door een kleine, onverharde toegangsweg naar bedrijven op dit terrein en naar
een aantal weilanden in gebruik voor hobbylandbouw. De grens met dit bedrijventerrein is tevens een gewestgrens.
a. gewijzigde situatie

ruimtebeslag

De situatie blijft gelijk.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant. De aansluiting te Hondzocht bestaat reeds. In de toekomst is een verbeterde verbinding naar N6 mogelijk.

b. huidige situatie

Volgens de biologische waarderingskaart wordt het gebied gekenmerkt door akker e grasakker en een kleiner deel halfopen bebouwing.
De landbouwtyperingskaart kent het gebied een hoge waardering toe. Binnen het gebied is een dierenartsenpraktijk met woning aanwezig. Rondom liggen aanverwante
hobbylandbouwgronden. Daarnaast is er in het noorden ook een watertoren op de heuveltop.
In de zuidelijke rand van het gebied ligt, gebundeld met de A8 een leidingsstraat.

a. gewijzigde situatie

hinderaspecten

Idem huidige situatie. Het agrarisch gebied (7,3 ha) is herbevestigd.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

Behalve op dit noordelijk punt is er momenteel is er geen aanwijsbare bron van hinder in het gebied.
In het gebied is een ondergrondse leidingstraat.
De wooncluster ten noorden vormt een aandachtsgebied.

kwaliteit

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

b. huidige situatie

Het bedrijventerrein te Sint-Reinhilde wordt ontsloten via de N7 en de Hondzochtsesteenweg. De weg heeft ter hoogte van dit punt een beperkte breedte. De woning

ruimtegebruik

langs de N6 is vervallen. De potentiële woonkwaliteit wordt gehinderd door het vrachtverkeer.
De A8 ligt lager dan het maaiveld, is sterk ingebufferd en de hinder voro het gebied is hierdoor beperkt..
Het huidige hoofdzakelijk recreatief ruimtegebruik heeft geen meerwaarde voor de productielandbouw. De invulling staat in functie van de aanwezige sterk geïsoleerde
woonfunctie en voorziening. Daarnaast functioneert het gebied als kwalitatieve buffer van het bedrijventerrein te Sint-Reinhilde naar de open ruimte.
De aard van de ondergrondse leidingstraat is niet gekend.
a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie. Na het verdwijnen van de woonfunctie (en hobbylandbouw) blijft het hergebruik voor landbouwproductie mogelijk.
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referentie

inhoud

beschrijving

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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16.4

Methodologie effectvoorspelling en –beoordeling

16.4.1

Wijziging van de ruimtelijk-functionele samenhang
“Hoe goed of hoe slecht is het betreffende gebruik van de ruimte functioneel in de
omgeving ingepast? Wat is de rol van het gebied voor de omgeving?”
Het onderzoek van de effecten inzake ruimtelijke samenhang gaat na in hoeverre het
plan het goed ruimtelijk-organisatorisch functioneren van de verschillende ruimtelijke
deelsystemen (wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, landbouw, recreatie), en hun
onderlinge wisselwerking, beter of minder goed ondersteunt.
De ruimtelijke samenhang wordt in beeld gebracht door het plangebied met de nieuwe
functie en het plangebied met de functie in de referentiesituatie te situeren ten opzichte
van de ruimtelijke structuur op macroniveau en op mesoniveau.

16.4.2

Wijziging van het ruimtebeslag
“Hoe efficiënt wordt de ruimte gebruikt door de betreffende functie? Hoe noodzakelijk is
de betreffende ruimte voor het goed functioneren van de betreffende functie?”
In het onderzoek van de effecten inzake ruimtebeslag wordt nagegaan in hoeverre het
plan het blijvend functioneren van de oorspronkelijke functie aantast.
Het ruimtebeslag wordt aan de hand van een oppervlakte-inschatting
(oppervlakteverlies vs. totale oppervlakte) afgezet tegen de ‘benodigde’ oppervlakte om
te kunnen blijven functioneren.
De wijziging van het ruimtebeslag wordt kwalitatief beschreven, rekening houdend met:
 de omvang van het ruimtebeslag ten opzichte van de totale oppervlakte van de
ruimtelijke deelsystemen waar de nieuwe en oorspronkelijke functie onderdeel van
uit maken (het stedelijk wonen, de landbouwstructuur, het ruimtelijk-economisch
functioneren, het recreatief medegebruik,…),
 de schaal waarop het effect zich voordoet (niveau stad, agrarische macrostructuur,
dan wel niveau van de wijk, cluster of individuele functies zoals een
landbouwbedrijfsvoering, bestaand bedrijf)
 de ruimte-efficiëntie van het grondgebruik: in hoeverre bestaan er geldige (en
gekende) alternatieven om de behoefte op te vangen (is er een ‘overaanbod’ aan
mogelijkheden of net groot te kort aan mogelijkheden ten opzichte van de
veronderstelde behoeften/taakstellingen)
De wijziging van het ruimtebeslag wordt beschreven rekening houdend met de totale
ruimtebeslag van de betreffende functie en de efficiëntie van dit globale ruimtegebruik.
Tevens wordt nagegaan of het nieuwe ruimtebeslag een verandering met zich brengt
inzake de zuinigheid en efficiëntie van het betreffende ruimtegebruik en of er al dan niet
overschotten dan wel tekorten ontstaan.

16.4.3

Hinderaspecten
“Hoeveel hinder veroorzaakt het ruimtegebruik in het betreffende gebied voor zowel het
gebied zelf als voor de omgeving? Wat is de omvang van de hinder?”
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Onder hinderaspecten wordt nagegaan in hoeverre het plan hinder geeft die de goede
werking van functies in de omgeving kan verstoren. Daarnaast wordt ook nagegaan in
hoeverre hinderaspecten uit de omgeving het goed functioneren van het voorgestelde
plan kunnen hinderen.
Het betreft in eerste instantie ‘milieuhygiënische’ verstoring. Luchtkwaliteit,
geluidsoverlast, wateroverlast, visuele hinder en verkeersleefbaarheid worden echter al
onderzocht en beoordeeld in de andere disciplines.
Vanuit de discipline mens worden daarom aanvullend, voor de deelplannen waar dit
relevant is, volgende hinderaspecten onderzocht:
 de impact op de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende functies
Dit gebeurt op basis van de afbakening van het plangebied ten opzichte van de
perceelsconfiguratie en ruimtelijke organisatie (bv. erfontsluiting) van aanpalende
functies.
 de veiligheidsrisico’s ten gevolge van SEVESO-bedrijvigheid.
.
 de bereikbaarheid van bestaande functies in of doorheen het gebied (vb. leidingen)
voor toekomstig gebruik/herstel/vernieuwing enz.
Rond deze hoogspanningsleidingen zijn wettelijk een aantal veiligheidsvoorschriften van
toepassing teneinde het goed functioneren van het net niet te verstoren en de veiligheid
te waarborgen. Bij bovengrondse leidingen zijn volgende elementen van belang vanuit
het oogpunt hinder.
•
De masten moeten permanent toegankelijk blijven. (met breedte van minstens
3m)
•
De stabiliteit van de masten mag niet in gevaar worden gebracht. (Bij werken of
werfverkeer op minder dan 15 meter moeten de nodige voorzorgen worden in acht
genomen)
•
Bomen van meer dan 25 meter hoog mogen niet worden aangeplant in een
zone van 25 meter aan weerszijden van de as van de hoogspanningslijn. Deze marge
wordt ingenomen om latere snoeiwerkzaamheden te vermijden tenzij een afwijking
wordt toegestaan door Elia.
16.4.4

Wijziging van de kwaliteit van het ruimtegebruik
“In hoeverre maakt de functie en de manier waarop zij is ingevuld gebruik van deze
intrinsieke kwaliteiten. Hoe goed is de locatie gekozen? In welke mate worden de
nieuwe functies gehinderd door de omgeving, de specifieke aard van het gebied of de
bestaande (blijvende) functies in het gebied?”
Onder wijzigingen van de kwaliteit wordt onderzocht in hoeverre het voorgestelde plan
aansluit bij de intrinsieke waarde en potenties van het gebied of deze verbetert. De
waarde
wordt
enerzijds
afgeleid
uit
beschikbare
gegevensbronnen
(landbouwwaardering, herbevestigd agrarisch gebied) en anderzijds uit subjectief
ervaren kwaliteiten en potenties van het gebied na terreinbezoek en situering binnen de
gewenste ruimtelijke structuur voor het stedelijk gebied Halle (bijvoorbeeld achterin
gelegen restruimte versus zichtlocatie die de kwaliteitservaring bepaalt).
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De effecten worden kwalitatief beschreven en synthetiserend beoordeeld op basis van
expert judgement.
Wat betreft de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen gelden specifieke veiligheidsvoorschriften (cfr. AREI). Het betreft onder andere minimale veiligheidsafstanden
die moeten worden gerespecteerd ten aanzien van de meest ongunstige stand van de
leidingen (cfr. AREI, artikel 192). Hierbij moet ook rekening worden gehouden met
inductieverschijnselen voor wat betreft grote metalen voorwerpen. Deze veiligheidsvoorschriften zijn vooral van belang bij bouwwerkzaamheden.
Inzake de effecten van straling gebeurt de effectbeschrijving door toetsing van de
situering van de plangebieden ten opzichte van de stralingsbronnen, i.c. de electrische
hoogspanningsleidingen. De blootstellingslimieten die door ICNIRP(1998) en
respectievelijk de Raad van Europa (1999) voor het algemene publiek aanbevolen
worden, bedragen 100 µT. Het is de blootstellingslimiet voor het voorkomen van
kortetermijneffecten. In principe wordt deze limiet in Vlaanderen nergens overschreden
op maaiveldniveau.
Over langetermijneffecten is er minder overeenstemming in de wetenschappelijke
wereld. Er zijn aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan laagfrequente magnetische
velden, afkomstig van het hoogspanningsnet, een licht verhoogd risico met zich brengen
op leukemie. Het betreft een residentiële blootstelling aan velden met magnetische
waarde van meer dan 0,3 – 0,4 µ over 24 uur.
Voor het onderzoek wordt gesteund op het onderzoek van het VITO 17. Hierin worden
corridorbreedtes aangegeven voor de verschillende sterktes van stroomspanning en
netwerkbelasting waarbinnen een magnetische inductie de 0,4 µT wordt overschreden.
In de effectbeoordeling wordt nagegaan of er nieuwe woongelegenheden of stedelijke
voorzieningen met mogelijks een ‘verblijfsfunctie’ binnen de 0,4 microTesla-contour
komen te liggen en of het plangebied ruimte biedt om een ontwikkeling op te nemen
buiten de contour. Open ruimte functies (zoals recreatief medegebruik) worden niet
beoordeeld, omdat epidemiologische studies enkel een mogelijke relevantie bij
langdurige blootstelling (min. 14 uur/dag) aangeven.
Onderstaande tabel toont de corridorbreedte voor bovengrondse kabels waarbinnen de
grens van 0,4 µT wordt overschreden.

17

VITO, Tijdsreeks en GIS-model om de blootstelling van de bevolking aan het 50 Hz magnetisch veld

gegenereerd door bovengrondse hoogspanninglijnen in Vlaanderen in kaart brengen – Eindrapport, Studie
uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), MIRA November 2003 en
VITO, Modellering en GIS-toepassing voor het bepalen van de blootstelling en het epidemiologisch risico van het 50
Hz magnetisch veld gegenereerd door de ondergrondse hoogspanningskabels in Vlaanderen – Eindrapport, Studie
uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), December 2007
UGent-IBBT & UA, Goorden L e.a., 2011, Samenvattend eindrapport over het consultatietraject ter voorbereiding
van een actieplan over milieu-en gezondheidsrisico’s van extreem laagfrequente velden van elektrische installaties
zoals hoogspanningslijnen.
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Tabel 16.20: Corridorbreedtes in functie kabeltype, stroombelasting en magnetische inductie van
bovengrondse hoogspanningsleidingen

Wat betreft aardgasvervoerinstallaties gelden specifieke veiligheidsvoorschriften (cfr.
advies Fluxys). Het betreft onder andere minimale veiligheidsafstanden en beperkingen
qua bebouwing,… die moeten worden gerespecteerd ten aanzien van de leidingen.
De aardgasinstallaties vallen onder de wet van 12 april 1965 betreffende het transport
van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de bijhorende
uitvoeringsbesluiten.
Artikel 24 van het koninklijk besluit schrijft een voorbehouden zone voor waarin het
volgende niet is toegelaten:
- Oprichten van gebouwen, gesloten lokalen, carport, tenten,…;
- Het opstapelen van goederen of materiaal;
- Wijzigen van het bodemniveau (bv graven van grachten, ophogingen, graafwerken);
- Aanwezigheid van bomen en struiken andere dan deze vermeld op de bijgevoegde
lijst.
Er wordt een voorbehouden zone voorzien van 10 meter, namelijk 5 meter aan
weerszijden van de as van de aardgastransportinstallaties waarin bovenvermeld
activiteiten niet zijn toegelaten.
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16.5

Effectuitdrukking

16.5.1

Wijziging van de ruimtelijk-functionele samenhang
De wijziging van de ruimtelijke samenhang wordt kwalitatief beschreven aan de hand
van volgende overwegingen:
 sluit de nieuwe functie ruimtelijk-functioneel beter/slechter aan bij de bestaande en
gewenste ruimtelijke structuur
 verstoort de nieuwe functie het goed functioneren van ruimtelijke deelsysteem
meer/minder
 de schaal waarop het effect zicht voordoet (niveau stad, agrarische macrostructuur,
… dan wel niveau van de wijk, cluster of individuele functies zoals een
landbouwbedrijfsvoering, bestaand bedrijf…

16.5.2

Wijziging van het ruimtebeslag
De wijziging van het ruimtebeslag wordt kwalitatief beschreven, rekening houdend met:
 de omvang van het ruimtebeslag ten opzichte van de totale oppervlakte van de
ruimtelijke deelsystemen waar de nieuwe en oorspronkelijke functie onderdeel van
uit maken (het stedelijk wonen, de landbouwstructuur, het ruimtelijk-economisch
functioneren, het recreatief medegebruik,…),
 de schaal waarop het effect zicht voordoet (niveau stad, agrarische macrostructuur,
… dan wel niveau van de wijk, cluster of individuele functies zoals een
landbouwbedrijfsvoering, bestaand bedrijf…
 de ruimte-efficiëntie van het grondgebruik: in hoeverre bestaan er geldige (en
gekende) alternatieven om de behoefte op te vangen (is er een ‘overaanbod’ aan
mogelijkheden of net groot te kort aan mogelijkheden t.o.v. de veronderstelde
behoeften/taakstellingen)

16.5.3

Hinderaspecten
De wijziging van hinder wordt kwalitatief beschreven, rekening houdend met:
 het aantal, de omvang en de aard van de ruimtelijke beperkingen die in het plan
moeten worden opgelegd of die het plan aan omgevende functies oplegt
 de aard en ‘verstoringsgevoeligheid’ van de toekomstige functies in het voorgestelde
plan en de omgevende functies.

16.5.4

Wijziging van de kwaliteit van het ruimtegebruik
De wijziging van de kwaliteit van het ruimtegebruik wordt kwalitatief beschreven en
synthetiserend gewaardeerd en beoordeeld. Daarbij wordt een expertbeoordeling
gegeven in hoeverre het voorgestelde plan gebruikt maakt van de intrinsieke potenties
en kwaliteiten van de site, een meerwaarde (kan) vormen voor dan wel een afbreuk
(kan) zijn van de huidige kwaliteiten.
 de (pontetiële) impact ten opzichte van de waardering van de referentietoestand
(verbetering, verslechtering)
 de meerwaarde van het ruimtegebruik voor het functioneren van het stedelijk gebied
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de kwaliteiten van de omgeving voor het ruimtegebruik waardoor een bijkomende
aantrekkingskracht uitgaat zodat een gelijkaardig ruimtegebruik in het buitengebied
wordt vermeden en urban sprawl wordt tegengegaan.

16.6

Beoordelingskader

16.6.1

Wijziging van de ruimtelijk-functionele samenhang
Het beoordelingskader voor de ruimtelijk-functionele samenhang wordt weergegeven in
tabel 16.21.
Tabel 16.21: Beoordelingskader discipline Mens – ruimtelijk-functionele samenhang
Score

Ruimtelijk-functionele samenhang

+3

versterking van het ruimtelijk systeem op macroniveau

+2

versterking van ruimtelijke systemen op lokaal niveau, maar niet van de systemen op macroniveau

+1

versterking van individuele functies, maar niet op het niveau van ruimtelijke systemen

0

geen wijziging ten opzichte van het functioneren in de referentiesituatie

-1

verzwakking van een individuele functie, maar niet op het niveau van ruimtelijke systemen

-2

De schaal en dynamiek van het ruimtegebruik is hoger dan dat van de omgeving. Door het plan kan

-3

De schaal en dynamiek van het ruimtegebruik zijn van die aard dat inpassing van het geplande

een schaalbreuk ontstaan in het weefsel en maatregelen om dit te voorkomen zijn noodzakelijk.
ruimtegebruik in de omgeving niet mogelijk wordt geacht.

16.6.2

Wijziging van het ruimtebeslag
Het beoordelingskader voor het ruimtebeslag wordt weergegeven in tabel 16.22.
Tabel 16.22: Beoordelingskader discipline Mens - ruimtebeslag
Score

Ruimtebeslag

+3

Door het plan gaan ruimtelijke deelsystemen structureel beter functioneren, het plan heeft lokaal geen
structurele (negatieve) impact op het functioneren van individuele functies en het plan is noodzakelijk
om een behoefte op stedelijk niveau in te vullen

+2

Het plan heeft geen structurele impact op het functioneren van ruimtelijke deelsystemen, door het plan
gaan lokaal functies structureel beter functioneren en het plan is noodzakelijk om een behoefte in te
vullen

+1

Het plan heeft geen structurele impact op het functioneren van bestaande functies, noch op individueel,

0

Het plan heeft geen structurele impact op het functioneren van bestaande functies, noch op individueel,

noch op het niveau van deelsystemen, maar het plan is noodzakelijk om een behoefte in te vullen
noch op het niveau van deelsystemen, maar het plan is ook niet absoluut noodzakelijk om een behoefte
in te vullen
-1

Het plan heeft geen structurele impact op het functioneren van bestaande functies, tast het lokaal
functioneren van individuele functies structureel aan, maar het plan is noodzakelijk om een behoefte in
te vullen

-2

Het plan heeft geen structurele impact op het functioneren van ruimtelijke deelsystemen, tast het lokaal
functioneren van individuele functies structureel aan, maar het plan is niet noodzakelijk om een
behoefte in te vullen

-3

Het plan heeft een structurele impact op het functioneren van van ruimtelijke deelsystemen
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16.6.3

Hinderaspecten
Het beoordelingskader voor de hinderaspecten wordt weergegeven in tabel 16.23.
Tabel 16.23: Beoordelingskader discipline Mens - hinderaspecten
Score

Hinderaspecten

+3

Bestaande hinderaspecten verminderen waardoor het functioneren op het niveau van ruimtelijke

+2

Bestaande hinderaspecten verminderen waardoor het functioneren op het niveau van de directe

deelsystemen verbetert
omgeving van het plan verbetert
+1

Bestaande hinderaspecten verminderen maar dit leidt niet tot een structurele verbetering in het

0

De wijziging van de hinderaspecten is te verwaarlozen of geen wijziging

-1

Er zijn hinderaspecten maar die leiden niet tot een structurele verslechtering in het functioneren van de

-2

Er zijn hinderaspecten waardoor het functioneren op het niveau van de directe omgeving van het plan

functioneren van de directe omgeving of ruimtelijke deelsystemen

directe omgeving of ruimtelijke deelsystemen
wordt verstoord
-3

Er zijn hinderaspecten waardoor het functioneren op het niveau van de ruimtelijke deelsystemen wordt
verstoord

16.6.4

Wijziging van de kwaliteit van het ruimtegebruik
Het beoordelingskader voor de kwaliteit van het ruimtegebruik wordt weergegeven in
tabel 16.24.
Tabel 16.24: Beoordelingskader discipline Mens – kwaliteit van het ruimtegebruik
Score

Kwaliteit ruimtegebruik

+3

De ruimtelijke kwaliteit neemt globaal en structureel toe in het volledig studiegebied.

+2

De ruimtelijke kwaliteit wordt structureel verbeterd rond een plangebied.

+1

De ruimtelijke kwaliteit wordt lokaal verbeterd.

0

Er geen wijzigingen van de ruimtelijke kwaliteit verwacht.

-1

Er is een lokale afname van de ruimtelijke kwaliteit.

-2

Er is een structurele afname van de ruimtelijke kwaliteit rond een plangebied.

-3

De ruimtelijke kwaliteit neemt globaal en/of structureel af op verschillende plekken in het studiegebied.
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16.7

Effectbepaling
Algemeen: tenzij anders vermeld is de aanwezigheid van ondergrondse leidingen vooralsnog niet gekend.

16.7.1

Biezeput (1)
Tabel 16.25: Effectbespreking Mens - plangebied Biezeput
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

voorspelling

beoord

voorstel mildering

milder

“Onbestemde” groene ruimte

0

eling

ruimtelijk-

van b naar

De invulling zorgt ervoor dat het stedelijk weefsel verder met wonen wordt ingevuld als

Het functioneren van het

functionele

A1: residentiële

stedelijke functie. De residentiële ontwikkeling sluit aan bij het bestaande residentieel

gebied als achterliggende

samenhang

woonomgeving

woonweefsel. Er worden bijkomend 112 woningen gepland. De ontwikkeling situeert

kleine open ruimte bij

zich op wijkniveau. De statistische sector Don Bosco telt reeds 729 huishoudens.

bestaande woningen

Het betreft een veeleer kleinere woonontwikkeling (wijkniveau). Lokaal zullen

verdwijnt.

0/-1

behouden.

bijkomende behoeften ontstaan. Dit impliceert evenwel tegelijk een verdere
versterking van het stedelijk functioneren en vermijdt dat deze behoeften elders
ontstaan. Dit effect wordt als neutraal beschouwd.
Op micro-niveau verdwijnt het functioneren van het gebied als groene woonomgeving
en de mogelijkheid tot informeel gebruik van de open ruimte als speelplek.
van a naar A1

De ruimte voor recreatie wordt vervangen door wonen als stedelijke functie. Beide

Lokaal verdwijnt de

worden als goede invullingen beschouwd binnen het ruimtelijk functioneren van dit

ruimtelijke samenhang

-1

de verschillende aanwezige

deel van het stedelijk weefsel.

tussen bestaande

recreatieve functies door

De samenhang tussen het voetbalveld en de sportclublokalen, nu via informeel

recreatieve functies.

herlocalisering binnen het

recreatief gebruik van het gebied, gaat verloren.

Zorgen voor samenhang tussen

0

gebied en/of verbindende
publieke ruimte.

ruimtebeslag

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

van b naar

De landbouwfunctie verdwijnt. Rekening houdend met de lage landbouwwaardering

Het plan heeft geen

A1: residentiële

en de beperkte oppervlakte en ingeslotenheid is het effect verwaarloosbaar.

structurele impact op het

woonomgeving

Diepe tuindelen van bestaande woningen worden ingenomen, maar de resterende

functioneren van de
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

voorspelling

beoord

voorstel mildering

milder

Ruimte voor uitbreiding voor

0

eling
tuinen blijven voldoende groot voor het normaal functioneren van de bijhorende

landbouw of bestaande

woningen.

woonfuncties

Als het programma in het GRS niet wordt uitgevoerd kan het gebied invulling geven

Het plan is niet nodig om

aan een woonbehoefte.

een woonbehoefte in te
vullen als het programma in
het GRS wordt uitgevoerd.

van a naar A1

Eventuele behoeften aan bijkomende recreatieve functies kunnen niet langer worden

Het plan tast lokaal de

ingevuld in dit gebied. Het betreft een lokale functie op wijkniveau. . Elders in het

toekomstige

-2

recreatie behouden en/of elders

stedelijk gebied zijn andere mogelijkheden voor bijkomende recreatieve functies, maar

uitbreidingsmogelijkheden

ruimte voorzien voor recreatie

in de wijk zijn de mogelijkheden beperkt. De bestaande recreatieve functies kunnen

van individuele recreatieve

als compensaite voor het verlies

niet uitbreiden. Behoud van de bestaande recreatieve functies is voorzien in het

functies aan.

aan ruimte om nieuwe

gemeentelijk structuurplan, uitbreiding er van of bijkomende recreatieve functies zijn

Ruimte voor bijkomende

recreatieve functies in het

niet voorzien. De behoeften zijn niet gekend.

recreatieve functies in dit

stedelijk gebied te localiseren

In het GRS zijn andere woonontwikkelingen voorzien waardoor deze

deel van het stedelijk

woonontwikkeling niet noodzakelijk is.

gebied verdwijnt.
Het plan is niet nodig om
een woonbehoefte in te
vullen.

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant.
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

voorspelling
hinderaspecten

beoord

voorstel mildering

milder

De bestaande trage weg

+1

eling
van b naar

De woonfunctie zorgt niet voor bijkomende hinder naar de rest van de residentiële

De hinder ten gevolge van

+1

A1: residentiële

omgeving. Door de bebouwing wordt het geluid van het spoor gebufferd naar de

het plan naar de omgeving

behouden.

woonomgeving

omgeving.

is te verwaarlozen; het plan

Aandachtspunt inpassing nieuwe

De ontwikkeling kan ervoor zorgen dat de achtertoegang van woningen verdwijnt en

zou zorgen voor een betere

ontwikkeling op vlak van

door de onderlinge positie van de gebouwen kan intern en naar de directe omgeving

buffering naar het spoor.

plaatsing en volumetrie van

burenhinder (schaduw, privacy-aspecten) ontstaan. Dit is echter afhankelijk van de
uiteindelijke inrichting van het gebied.

bebouwing t.o.v. de bestaande
Plaatselijke problemen

-1

mogelijk inzake

woningen (schaduw van
gebouwen, privacy).

schaduwwerping of privacy,
afhankelijk van inrichting.
De toegangen tot in interne
functies kunnen
verdwijnen.
van a naar A1

Er zijn waarschijnlijk minder conflicten met de woonfuncties dan de recreatieve functie.

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

+1

kwaliteit

van b naar

Er wordt een woonfunctie ontwikkeld in het stedelijk weefsel op een plek die

De woonkwaliteit wordt

ruimtegebruik

A1: residentiële

momenteel als onderbenut wordt beschouwd.

intern sterk beperkt in het

spoor en onder hoogspanning

woonomgeving

De toekomstige functie zal hinder ondervinden van het spoor en de

lager deel.

van bebouwing (min. 58m t.o.v.

-2

Vrijwaren van het gedeelte aan

elektromagnetische straling van hoogspanningsleidingen. De woonkwaliteit zal voor

as hoogspanningsleiding om

de helft van het plangebied worden gehinderd door elektromagnetische straling.

stralingsblootstelling te

Daarnaast is er potentieel hinder door geluid aan het spoor. In dit deel zal de lage

voorkomen), inrichten met

kwaliteit van het ruimtegebruik verder dalen.

buffer.

+1

Een stedelijke woonkwaliteit is wel mogelijk in het oostelijk deel van het plangebied, in
de nabijheid van een station en van het centrum van Halle. Een aangepaste
ontwikkeling van het lager gelegen gebied is dan noodzakelijk. In dat deel is een
toename van de kwaliteit van het ruimtegebruik mogelijk.
van a naar A1

Idem huidige situatie. Voor recreatieve functies zijn de verstoringsaspecten (spoor,

-2

0

hoogspanning) minder groot dan voor een woonfunctie.
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

voorspelling

beoord

voorstel mildering

milder

eling
bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

16.7.2

Stroppen (2)
Tabel 16.26: Effectbespreking Mens - plangebied Stroppen
effect-

inhoud

beschrijving

waardering

voorspelling

beoordel

voorstel mildering

milder

ing

ruimtelijk-

van b naar

De samenhang met het omliggend landbouwgebied wordt planmatig bevestigd.

Er is geen wijziging ten

functionele

A: open ruimte

De verkaveling A. Jambonstraat blijft geïsoleerd. De wooncluster langs J.

opzichte van het

Uylenbroekstraat blijft een lint in de open ruimte. Er is geen wijziging van de

functioneren in de

ruimtelijk-functionele samenhang ten opzichte van de bestaande situatie.

referentiesituatie.

samenhang

0

0

De trage weg zal haar statuut behouden en blijven functioneren als verbinding tussen
stad en verkaveling A. Jambonstraat. Het plan versterkt of bevestigt deze functie niet.
van a naar A

Door het plan blijft het gebied tot het groot aaneengesloten landbouwgebied rond

Landbouw als ruimtelijk

Alsput behoren. Het plan levert een bijdrage aan het functioneren van de landbouw

systeem op mesoniveau

op mesoniveau. Een grootschalige woonontwikkeling zou samenhangen met de

wordt versterkt en trage

bestaande randstedelijke woonlob.

weg blijft bestaan.

+2

De trage weg zal haar statuut behouden en blijven functioneren als verbinding tussen
stad en verkaveling A. Jambonstraat.

ruimtebeslag

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar A: open ruimte

Geen wijzigingen ten opzichte van de bestaande toestand. Enkel voor de woningen

Lokaal negatief effect op

langs J. Uylebroeckstraat zullen 9 woningen zonevreemd worden bestemd, waardoor

toekomstmogelijkheden

als woongebied bestemmen of uit

de mogelijkheden voor verbouwing en vernieuwing en vooral uitbreiding mogelijk

van enkele woningen

het plan laten. Voor een deel is

worden afgebouwd .

(zonevreemdheid)

deze herbestemming reeds

-1

De bestaande woningen en tuinen

gebeurd via het BPA Stroppen.
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0

effect-

inhoud

beschrijving

waardering

voorspelling

beoordel

voorstel mildering

ing
van a naar A: open ruimte

bij ontwikkelingsscenario

Het plan vrijwaart ruimte voor landbouw. Het biedt een bijkomende (planologische)

Het plan creëert

zekerheid door de bestemming als agrarisch gebied voor een aanzienlijke oppervlakte

rechtszekerheid voor

landbouwareaal. Er is geen behoerfte aan ruimte voor wonen, terwijl structurele

gebruik als

ruimte voor landbouw behouden blijft.

landbouwareaal.

Behoud van het landbouwareaal in het plangebied wordt lokaal belangrijker

+2

+2

aangezien in de buurt van het plangebied een ingesloten landbouwruimte verdwijnt.
hinderaspecten

van b naar

Door het plan wordt geen bijkomende hinder verwacht.

0

Het plan vermijdt dat bijkomende hinder wordt gegenereerd vanuit het gebied. De

+1

A: open ruimte
van a naar A

hinder van woonontwikkeling wordt weliswaar beperkt ingeschat. Lokaal blijft de
relatie van de bestaande woningen met de omliggende open ruimte behouden.
bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

kwaliteit

van b naar

Het plan houdt geen wijzigingen in t.o.v. de bestaande toestand

geen effect

0

ruimtegebruik

A1: open ruimte
Het plan vrijwaart het gebied van residentiële bebouwing met lage dichtheid. Het plan

De ruimtelijke kwaliteit

+3

zorgt ervoor dat er geen woonontwikkelingen met residentieel karakter aan de rand

verbetert op niveau van de

van de stad kunnen plaatsvinden. Het gaat om 262 woningen die niet op deze plek

stad.

van a naar A1

worden ingeplant maar op gronden die meer ingesloten liggen in het stedelijk weefsel.
Realisatie van bijkomend aanbod is voorzien in onbebouwde ruimten die minder
structureel zijn voor open ruimtefuncties. Door het plan worden de bestaande
potenties als waardevol landbouwareaal in aansluiting bij bestaand landbouwgebied
maximaal benut. Het behoud vrijwaart de open ruimte kwaliteiten rond het plangebied
en het stadscentrum, belangrijk voor de identiteit als stad in de open ruimte. (open
ruimtecorridor t.o.v. de verstedelijking langs Brusselsesteenweg in de zuidrand van
het VSGB)

bij ontwikkelingsscenario

Geen bijkomende effecten

Zie boven.
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milder

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

16.7.3

Groebegracht (3, 4, 5)
Tabel 16.27: Effectbespreking Mens - plangebied Groebegracht
Alternatief 1: Enkel strip Demesmaekerstraat als woonomgeving, rest als open ruimtebestemmingen
effect-

inhoud

beschrijving

waardering

ruimtelijk-

van b naar

Op macroschaal wijzigt de ruimtelijk-functionele positie van het gebied niet.

Een beperkte verzwakking

functionele

A1: enkel strip

Op mesoniveau is de statistische sector Elbeek nog steeds hoofdzakelijk in gebruik

van de relatie van enkele

samenhang

Demesmaekerstraat als

voor landbouw. Het gebied blijft onderdeel van de landbouwstructuur.

bestaande woningen met de

-1

A1

woonomgeving, rest (SK

Ten oosten van V. Demesmaekerstraat is de aanzet van een residentiële verkaveling

open ruimte

Halle en zuidelijk deel

weinig uitgebreid. Deze sluiten aan bij de bestaande residentiële omgeving aan de

Groebegracht) als open

rand van de stad. De wijziging is op schaal van de omgeving.

ruimte

Tegelijkertijd kan wel de directe relatie van een aantal bestaande woningen met de

voorspelling

beoor

voorstel mildering

milder

0

Geen woonuitbreiding in strip V.

0

0

Demesmaekerstraat voorzien.

deling

0

aanpalende open ruimte (als woonomgevingskwaliteit) verdwijnen.

van a naar A1

Door het plan blijft het gebied tot het groot aaneengesloten landbouwgebied van het

Er is een versterking van de

-1

Aandachtspunt: de trage wegen,

Pajottenland behoren. Het plan vrijwaart de landbouwfunctie in de statistische sector

ruimtelijke systemen op

+3

vnl. Oude Ninoofsesteenweg (niet

Elbeek en levert een bijdrage aan het functioneren van de landbouw op mesoniveau.

mesoniveau en van de

+3

aangeduid in de atlas van

De open ruimte levert een bijdrage aan het functioneren van Halle als stedelijke

stedelijke

woon- en leefomgeving (omgevingskwaliteit, recreatief medegebruik, natuur,

leefomgevingskwaliteit.

buurtwegen) aanduiden.

waterbuffering, …).
De trage wegen met een statuut als trage weg of met een erfdienstbaarheid blijven
behouden. Het plan kan het behoud van Oude Ninoofsesteenweg (niet aangeduid in
de atlas van buurtwegen) als trage weg garanderen. Hierdoor blijft de functionele
samenhang tussen binnenstad en verder gelegen residentiële lob en recreatieve
medegebruiksmogelijkheden van het open ruimtegebied behouden.
A1 bij

Functioneel hangt de landbouw als ruimtegebruik nog samen met het
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+2

0
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Alternatief 1: Enkel strip Demesmaekerstraat als woonomgeving, rest als open ruimtebestemmingen
effect-

inhoud

beschrijving

waardering

voorspelling

beoor

voorstel mildering

milder

deling
ontwikkelingsscenario

landbouwgebied van het Pajottenland, maar de onderlinge samenhang van het

systemen op lokaal niveau,

noordelijke en zuidelijke deel van het plangebied is minder sterk. De omgeving SK

maar niet van de systemen

Halle vormt een ingesloten open ruimte binnen het stedelijk weefsel van Halle. Het

op macroniveau.

+1

recreatief medegebruik is uitgesproken stedelijk en doorgaand voor de omliggende
woonomgevingen die het gebied als open ruimte gebruiken.
Het zuidelijk deel van het plangebied sluit morfologisch aan bij het open
landbouwgebied van het Pajottenland maar hangt functioneel samen met het stedelijk
gebied. De landbouwfuncties zijn beperkt. Behoudens de natuurfunctie vervult de
open ruimte een recreatieve functie en een functie als waterbuffer.
ruimtebeslag A1

van b naar A1: enkel strip

Ter hoogte van V. Demesmaekerstraat gaat beperkte oppervlakte in landbouwgebruik

Het plan heeft geen

0

Geen woonuitbreiding in strip V.

Demesmaekerstraat als

verloren. Dit is niet op niveau van de ruimtelijke systemen. Als het programma in het

structurele impact op het

-1

Demesmaekerstraat voorzien.

woonomgeving, rest (SK

GRS niet wordt uitgevoerd kan het gebied invulling geven aan een woonbehoefte.

functioneren van ruimtelijke

-1

Halle en zuidelijk deel

Door het plan verdwijnt de uitbreidingsmogelijkheid ter hoogte van het bestaand

deelsystemen. Het tast wel

Een beperkte ruimte rond SK Halle

Groebegracht) als open

sportterrein SK Halle. Het terrein heeft lokaal geen uitbreidingsmogelijkheden.

lokaal het functioneren van

houden voor eventuele uitbreiding.

ruimte

Momenteel maakt de club reeds gebruik van faciliteiten elders en zijn geen behoeften

individuele landbouw, de

bekend.

uitbreidingsmogelijkheden

De woonclusters in het gebied niet

Voor de woningen langs Beerstestraat (23 woningen) worden de mogelijkheden voor

van de sportvelden aan en

zonevreemd bestemmen.

verbouwing en vernieuwing en vooral uitbreiding mogelijk afgebouwd

kan woningen zonevreemd

(zonevreemdheid bij opname in open ruimte bestemming).

maken. Ontwikkeling wonen

0

strip niet nodig om
woonbehoefte in te vullen
van a naar A1

In de strip V. Demesmaekerstraat is de toekomstige functie voor wonen bevestigd.

Het plan versterkt de

-1

Het plan vrijwaart structurele ruimte voor landbouw. Het biedt een bijkomende

landbouwstructuur en ruimte

-1

(planologische) zekerheid door de bestemming als agrarisch gebied voor een

voor recreatief medegebruik

-1

aanzienlijke oppervlakte landbouwareaal en voor ruimte voor recreatief medegebruik

op mesoniveau e.

voor de stad.
A1 bij

Niet relevant
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0

Alternatief 1: Enkel strip Demesmaekerstraat als woonomgeving, rest als open ruimtebestemmingen
effect-

inhoud

beschrijving

waardering

voorspelling

beoor

voorstel mildering

milder

0

deling
ontwikkelingsscenario

hinderaspecten

van b naar

Door het plan wordt geen bijkomende hinder verwacht voor het functioneren van de

Er zijn mogelijks lokaal

-1

Aandachtspunt indien ontwikkeling:

A1

A1: enkel strip

omgeving. Door de onderlinge positie van de gebouwen in de ontwikkeling van de

hinderaspecten maar die

+1

inpassing nieuwe ontwikkeling op

Demesmaekerstraat als

woonstrip Demesmaekerstraat kan intern en naar de directe omgeving burenhinder

leiden niet tot een structurele

-1

vlak van plaatsing en volumetrie

woonomgeving

ontstaan.

verslechtering in het

van bebouwing t.o.v. de bestaande

functioneren van de directe

woningen (schaduw van

omgeving of ruimtelijke

gebouwen, privacy)

0

deelsystemen
van a naar A1

Het plan vermijdt dat hinder wordt gegenereerd door grootschalige bijkomende

Hinderaspecten die zouden

0

woonontwikkeling. Dergelijke hinder is evenwel niet structureel of van die aard dat zij

kunnen samen gaan met

+1

de directe omgeving overschrijdt.

grootschalige

+1

woonontwikkeling worden
vermeden waardoor het
functioneren op het niveau
van de directe omgeving van
het plan verbetert.
bij ontwikkelingsscenario

Het ziekenhuis wordt grotendeels omgeven door open ruimte wat als kwaliteit wordt

idem als t.o.v. de gewijzigde

beschouwd voor het functioneren als ziekenhuis (geen hinder, rust)

situatie

+1

kwaliteit

van b naar

De bijkomende kleinschalige woonontwikkeling aan V. Demesmaekerstraat is een

De ruimtelijke kwaliteit neemt

0

Geen ontwikkeling voorzien in de

ruimtegebruik

A1: enkel strip

woonaanbod dat eerder randstedelijk dan stedelijk is, met gelijkaardige

lokaal af.

+2

strip Demesmaekerstraat.

Demesmaekerstraat als

omgevingskwaliteiten als woonontwikkelingen in het buitengebied. Hierdoor is dit

woonomgeving

aanbod weinig concurrentieel t.o.v. het buitengebied. Bovendien zal de dichtheid

-1

eerder laag zijn (geen intensief ruimtegebruik) en zijn er binnen de planperiode geen
behoeften als alle geplande woonontwikkelingen doorgaan. Deze strook heeft grotere
gebruikswaarde als landbouwgrond, aansluitend bij het omliggende areaal. De impact
is echter klein omwille van de kleinschaligheid van de ingreep.
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0

Alternatief 1: Enkel strip Demesmaekerstraat als woonomgeving, rest als open ruimtebestemmingen
effect-

inhoud

beschrijving

waardering

beoor

voorspelling

voorstel mildering

milder

deling
van a naar A1

Het plan vrijwaart open ruimteareaal met matige tot hoge landbouwwaardering voor

Het plan vrijwaart de kwaliteit

0

landbouw en vrijwaart open ruimte die van belang is voor het recreatief medegebruik.

van het ruimtegebruik en

+2

Het gebied kan functioneren als open ruimte voor het stedelijk gebied. Het behoud

zorgt voor een zuinig

+3

vrijwaart de open ruimte kwaliteiten rond het plangebied en het stadscentrum,

ruimtegebruik op

belangrijk voor de identiteit als stad in de open ruimte.

macroniveau.

Het plan zorgt ervoor dat er geen woonontwikkelingen met residentieel karakter aan
de rand van de stad kunnen plaatsvinden. Deze bijkomende mogelijkheden overschrijden ruimschoots de behoeften of taakstellingen. Bovendien laat het plan elders
nieuwe woonontwikkelingen toe op locaties die door specifieke stedelijke kenmerken
concurrentiëler zijn t.o.v. woonlocaties in het buitengebied. Op langere termijn zullen,
door vermindering van ruimte voor wonen, mogelijk wel hogere dichtheden nodig zijn
om een voldoende aanbod te genereren, wat dan weer een zuiniger ruimtegebruik
impliceert.
A1 bij

De open ruimte in het noordelijke deel is meer ingesloten en vertoont minder

Het plan vrijwaart de kwaliteit

ontwikkelingsscenario

samenhang met het open ruimtegebied van het Pajottenland. De waarde als

van het ruimtegebruik vanuit

landbouwareaal blijft, maar de ruimtelijke kwaliteit als open ruimte van het noordelijke

de omgeving.

+2

deel is eerder lokaal als woonomgevingskwaliteit. Het openruimtegevoel in het
zuidelijke deel zal voor recreatief medegebruik minder sterk zijn doordat het
noordelijke deel minder sterk als onderdeel van één aangesloten open ruimte wordt
ervaren.

De drie onder elkaar staande scores verwijzen achtereenvolgens naar de deelgebieden Strip Demesmaekerstraat, Omgeving SK Halle en Zuidelijk deel Groebegracht

Alternatief 2: Zowel strip Demesmaekerstraat als noordelijk deel wordt ontwikkeld, het zuidelijk deel krijgt open ruimtebestemmingen
effect-

inhoud

beschrijving

waardering

beoordel

A2: strip

Op macroschaal wijzigt de ruimtelijk-functionele positie van het gebied. Het noordelijk

Door het plan kan een

-2

voorspelling
ruimtelijk-

milder

Ervoor zorgen dat ook ruimte wordt

+2

ing
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Alternatief 2: Zowel strip Demesmaekerstraat als noordelijk deel wordt ontwikkeld, het zuidelijk deel krijgt open ruimtebestemmingen
effect-

inhoud

beschrijving

waardering

voorspelling

beoordel

voorstel mildering

milder

ing

functionele

Demesmaekerstraat als

deel (strip Demesmaekerstraat en omgeving SK Halle) is bebouwd. Het noordelijke

schaalbreuk ontstaan in het

gevrijwaard voor specifieke

samenhang

woonomgeving,

deel vormt een onderdeel van de stedelijke ruimte, en behoort de omgeving SK Halle

functioren van de wijk en

wijkfuncties (vb. lokale handel,

A2

SK Halle als residentiële

integraal tot de woonlob Don Bosco. Het gebruik voor wonen in de statistische sector

kunnen trage verbindingen

kinderopvang enz.).

woonontwikkeling

is structureel toegenomen. Er zijn 882 woningen of een dichtheid van 10,9 woningen

vanuit de wijk verdwijnen.

zuidelijk deel als open

per hectare). Bij een uniforme residentiële ontwikkeling zijn er 585 bijkomende

ruimte

woningen. Hierdoor zou de woonlob bijna verdubbelen in bevolkingsaantal. Deze

De woonontwikkeling zorgt

ontwikkeling is niet op schaal van het huidig functioren van de woonlob met een

voor samenhang van het

beperkt aantal lokale voorzieningen, maar kan wel zorgen voor versterking van lokale

bebouwd weefsel rond

het voorzienningenniveau in de woonlob Don Bosco ten voordele van de hele wijk.

Demesmaekerstraat en het

Deze woonontwikkeling sluit aan bij het aaneengesloten stedelijk bebouwd weefsel

stedelijk weefsel en kan

en zorgt voor samenhang tussen dit weefsel en de randstedelijke verkaveling rond

zorgen voor versterking

Demesmaekerstraat.

van woonondersteunende

De trage wegen in het noordelijk deel zullen potentieel verdwijnen. Vooral voor traag

voorzieningen in wijk Don

Doorsteken voorzien voor traag

verkeer is er dan een verlies aan functionele samenhang tussen de bestaande (en

Bosco.

verkeer binnen en doorheen de

+2

nieuwe) woonweefsels en attractiepunten rond het gebied.

wijk.

De open ruimte functies in het zuidelijk deel van Groebegracht blijven open ruimte
(geen wijziging t.o.v. huidige toestand).
van a naar A2

In het noordelijk deel is er geen effect van het plan op de gewijzigde situatie: het

De versterking van het

woonreservegebied wordt voor wonen ontwikkeld.

ruimtelijk systeem in het

Door het plan blijft het zuidelijke deel van het plangebied (omgeving Groebegracht)

zuidelijk deel situeert zich

tot het groot aaneengesloten landbouwgebied van het Pajottenland behoren. Het plan

op mesoniveau.

0

vrijwaart de landbouwfunctie en levert een bijdrage aan het functioneren van de
landbouw op mesoniveau. De open ruimte levert een bijdrage aan het functioneren
van Halle als stedelijke woon- en leefomgeving (omgevingskwaliteit, recreatief
medegebruik, natuur, waterbuffering, …). Het open ruimtegevoel is weliswaar kleiner
dan in alternatief 1 doordat het noordelijke deel rond SK Halle niet meer als onderdeel
van de open ruimte wordt ervaren.
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Alternatief 2: Zowel strip Demesmaekerstraat als noordelijk deel wordt ontwikkeld, het zuidelijk deel krijgt open ruimtebestemmingen
effect-

inhoud

beschrijving

waardering

voorspelling

beoordel

voorstel mildering

milder

Grondenbank i.f.v. compensatie

-2

ing
A2 bij

Door woonontwikkeling in het gebied rond SK Halle krijgt de uitbreiding van het

De ruimtelijke samenhang

ontwikkelingsscenario

ziekenhuis meer samenhang met het bebouwd weefsel.

verbetert lokaal

+1

ruimtebeslag

van b naar A2: strip

Bij invulling met wonen in het noordelijke deel gaat een structurele oppervlakte

Door woonontwikkeling in

A2

Demesmaekerstraat als

waardevolle landbouwgrond verloren. Dit heeft impact op het functioneren van

het gebied SK Halle wordt

verlies landbouwareaal voor

woonomgeving, SK Halle

individuele landbouwbedrijven maar wordt ook beschouwd als een aantasting van het

waardevol landbouwareaal

betrokken landbouwbedrijven

als woonreserve (op

ruimtelijk-agrarisch systeem. Bovendien is de ontwikkeling niet noodzakelijk om de

ingenomen terwijl er geen

termijn: woonontwikkeling)

taakstelling en behoeften inzake wonen in het stedelijk gebied op te vangen. Dit effect

behoefte is aan

en zuidelijk deel als open

gaat wel pas in bij effectieve ontwikkeling als wonen. (louter behoud van bestemming

woonontwikkeling.

ruimte

woonreservegebied is cfr. huidige toestand).

-3

Door de open ruimtebestemming in het zuidelijk deel van Groebegracht zijn
bijkomende mogelijkheden tot recreatief medegebruik gecreëerd en kunnen de open
ruimte functies worden geoptimaliseerd.

van a naar A2

Voor de woningen langs Beerstestraat (23 woningen) worden de mogelijkheden voor

lokale impact op bestaande

verbouwing en vernieuwing en vooral uitbreiding mogelijk afgebouwd

woningen

(zonevreemdheid bij opname in open ruimte bestemming).

(zonevreemdheid)

Ten opzichte van de gewijzigde situatie heeft het plan een beperkt effect in het

Uitbereidingsmogelijkheid

noordelijk gedeelte: de uitbreidingsmogelijkheden voor SK Halle verdwijnen.

voetbal SK Halle verdwijnt

Het plan vrijwaart structurele open ruimte rond Groebegracht . Het biedt een

Vrijwaring open ruimte voor

bijkomende (planologische) zekerheid door de bestemming als open ruimte gebied

recreatief medegebruik op

voor een aanzienlijke oppervlakte – weliswaar eerder matig gewaardeerd -

mesoniveau.

-1

De wooncluster Beertsestraat niet

0

Een beperkte ruimte rond SK Halle
uit het plan houden om uitbreiding
mogelijk te houden.

+2

landbouwareaal. Deze open ruimte is vooral van belang voor het recreatief
medegebruik, de woonomgevingskwaliteit en waterberging op niveau van de stad.
A1 bij

niet relevant

ontwikkelingsscenario
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0

zonevreemd bestemmen.

0

Alternatief 2: Zowel strip Demesmaekerstraat als noordelijk deel wordt ontwikkeld, het zuidelijk deel krijgt open ruimtebestemmingen
effect-

inhoud

beschrijving

waardering

voorspelling
hinderaspecten A2

beoordel

voorstel mildering

milder

0

ing
van b naar A2: strip

De bijkomende woonontwikkeling kan lokaal hinder veroorzaken ten opzichte van

Er zijn louter lokale

-1

Aandachtspunt inpassing nieuwe

Demesmaekerstraat als

omliggende woningen (privacy, bezonning, drukte), maar die leiden niet tot een

hinderaspecten

-

ontwikkeling op vlak van plaatsing

woonomgeving,

structurele verslechtering in het functioneren van de directe omgeving

en volumetrie van bebouwing t.o.v.

SK Halle als woonreserve

de bestaande woningen (schaduw

(op termijn wonen)

van gebouwen, privacy)

zuidelijk deel als open
ruimte
van a naar A2

Ten opzichte van de gewijzigde situatie is er geen effect door het plan in het

Hinderaspecten die zouden

noordelijk deel (strip Demesmaekerstraat en omgeving SK Halle).

kunnen samen gaan met

Het plan vermijdt dat bijkomend hinder wordt gegenereerd naar omliggende functies

grootschalige

door woonontwikkeling in het zuidelijk deel van Groebegracht.

woonontwikkeling worden

+1

vermeden waardoor het
functioneren op het niveau
van de directe omgeving
van het plan verbetert.
A2 bij

Het ziekenhuis is weliswaar een zeer gevoelige functie, maar de geplande

ontwikkelingsscenario

ontwikkelingen hebben er geen relevant effect op.

Idem als a en b

kwaliteit

van b naar A2: strip

Woonontwikkeling in omgeving SK Halle wordt beschouwd als een woonontwikkeling

Structurele afname van de

ruimtegebruik A2

Demesmaekerstraat als

in stedelijk weefsel, zij het eerder randstedelijk. Uitgaande van de bestaande

kwaliteit van het

woonomgeving,

typologieën in de omgeving wordt een vrij residentiële omgeving verwacht met eerder

ruimtegebruik in het

SK Halle als woonreserve

lage woondichtheden. Het betreft bovendien een grootschalig aanbod waarvan de

noordelijke deel omheen

(op termijn wonen) en

behoeften niet kunnen worden aangetoond. Qua intensief ruimtegebruik vormen de

SK Halle.

zuidelijk deel als open

voorziene kleinschaligere inbreidingen op restruimten in het stedelijk weefsel ook een

ruimte

beter alternatief. Daar tegenover staat de hoge landbouwwaardering van het gebied,

-2

waardoor de potenties als open ruimte belangrijker worden geacht. Bovendien is deze
open ruimte ook van belang voor de identiteit van Halle als stad in de open ruimte.
Het vrijwaren van de open ruimte in het zuidelijk deel heeft geen effect ten opzichte
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Alternatief 2: Zowel strip Demesmaekerstraat als noordelijk deel wordt ontwikkeld, het zuidelijk deel krijgt open ruimtebestemmingen
effect-

inhoud

beschrijving

waardering

voorspelling

beoordel

voorstel mildering

ing
van de bestaande toestand.
van a naar A2

In het noordelijk deel van het plangebied is er geen effect ten opzichte van de

Het plan vrijwaart de

0

gewijzigde toestand.

kwaliteit van het

+2

Het plan vrijwaart open ruimteareaal met matige tot hoge landbouwwaardering voor

ruimtegebruik in het

landbouw en vrijwaart open ruimte die van belang is voor het recreatief medegebruik.

zuidelijke deel grotendeels,

Het gebied kan functioneren als open ruimte voor het stedelijk gebied. Het behoud

maar noordelijke deel aan

vrijwaart de open ruimte kwaliteiten rond het plangebied en het stadscentrum,

SK Halle maakt geen

belangrijk voor de identiteit als stad in de open ruimte.

onderdeel meer uit van

Op langere termijn zullen, door vermindering van ruimte voor wonen, mogelijk wel

open ruimtegevoel.

hogere dichtheden nodig zijn om een voldoende aanbod te genereren, wat dan weer
een zuiniger ruimtegebruik impliceert.
In het zuidelijk deel van Groebegracht wordt de open ruimte gevrijwaard met matige
landbouwwaardering die ook van belang is voor het recreatief medegebruik en de
identiteit van de stad. Het plan zorgt ervoor dat er geen woonontwikkelingen met
residentieel karakter aan de rand van de stad kunnen plaatsvinden. Deze bijkomende
mogelijkheden overschrijden ruimschoots de behoeften of taakstellingen. Bovendien
laat het plan elders nieuwe woonontwikkelingen toe op locaties die door specifieke
stedelijke kenmerken concurrentiëler zijn t.o.v. woonlocaties in het buitengebied.
A2 bij

Weinig tot geen effect doordat noordelijke deel al geen deel meer uitmaakt van de

ontwikkelingsscenario

open ruimte.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

16.7.4

Economische pool A8 - Zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Tabel 16.28: Effectbespreking Mens - plangebied Zoekzone tracé N7a om Dassenveld
Alternatief 1: weg aan de westelijke zijde, ontwikkeling als bedrijventerrein
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milder

Alternatief 1: weg aan de westelijke zijde, ontwikkeling als bedrijventerrein
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

ruimtelijk-

van b naar

Het gebied wordt onderdeel van het stedelijk weefsel van Halle en

De nieuwe functie sluit aan

+1

functionele

A1:

sluit aan bij bestaand bedrijventerrein. Het zal er ook onderdeel van

bij het functioneren van de

samenhang

weg aan de westelijke grens

uitmaken (ontsluiting via bestaand terrein, buffering tegelijk ook voor

gewenste structuur, de

bestaand terrein). Ten opzichte van de omvang van het bestaande

versterking van de ruimtelijke

bedrijventerrein gaat het om een randafwerking. Het bestaande

structuur is lokaal

voorstel mildering

milder

Grondenbank met grondruil voor

-1

voorspelling

bedrijventerrein wordt versterkt.

ruimtebeslag

van a naar A1

Idem verandering van de huidige situatie (van a naar A1).

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

+1

van b naar

Als de ruimte wordt ingenomen voor buffer of bedrijvigheid krimpt het

Het plan heeft impact op het

A1:

landbouwgebied. De bedrijfsvoering van landbouwbedrijfven kan

functioneren van de

weg aan de westelijke grens

hierdoor ernstig worden aangetast. Waardevolle landbouwoppervlakte

landbouw als ruimtelijk

wordt omgevormd tot infrastructurele ruimte en ruimte voor

systeem, maar het plan geeft

bedrijvigheid. Om de verkeersafwikkeling te optimaliseren via een

invulling aan ruimtelijke

omleidingsweg is echter bijkomende infrastructurele ruimte

behoeften.

-2

betreffende landbouwbedrijven.

noodzakelijk. De uitbreiding van het bedrijventerrein geeft kwantitatief
invulling aan een provinciale stedelijke taakstelling voor bijkomende
regionale bedrijvigheid.
De buffer heeft enkel een visuele functie. Door de insluiting tussen
infrastructuren kan het gebruik niet of nauwelijks worden
geïntensiveerd door inname van verweven gebruiksvormen zoals
natuur of recreatief medegebruik.

van a naar A1

Idem verandering t.o.v. de huidige situatie (van a naar A1).
Het betreft herbevestigd agrarisch gebied.

-2

Planologisch evenwecht voor het

-1

herbevestigd agrarisch gebied (cfr.
plangebieden Stroppen en/of
Groebegracht).
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Alternatief 1: weg aan de westelijke zijde, ontwikkeling als bedrijventerrein

hinderaspecten

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar

Plaatselijk daalt de recreatieve waarde van de route langs

Het functioneren van het

A1:

Hogemierstraat enigszins (dichtere nabijheid bedrijventerrein,

recreatief medegebruik en

aanzien van het recreatief medegebruik

weg aan de westelijke grens

bijkomende hinder onsluitingsweg). Maar momenteel is de omgeving

de toegankelijkheid van

langs Hogemierweg en ten aanzien van

al verstoord. Hogemierweg geeft toegang tot aanpalende

aanpalende

Groebegracht.

landbouwpercelen. Deze weg wordt vervangen door een weg met

landbouwgronden worden

Aandachtspunten bij inrichting:

verkeerskarakter. Afhankelijk van de inrichting van de nieuwe weg

lokaal bijkomend gehinderd.

verlichting in de buitenruimte beperken

-1

Een afdoende visuele buffer creëren ten

kan de toegankelijkheid van aanpalende landbouwpercelen voor

en zo sober mogelijk houden, weg

landbouwvoertuigen lokaal verminderen of verdwijnen.

inbedden in het terrein, aanpalende

Aan de rand van de zoekzone bij de A8 doorkruist de

landbouwgronden toegankelijk houden

0

aardgaspijpleiding de zoekzone. De wettelijke bepalingen moeten
gevolgd worden.
van a naar A1

De wettelijke bepalingen ivm de

Idem verandering ten opzichte van de huidige situatie (van a naar

De hinder situeert zich op

A1). Door de natuurontwikkeling langs de beek in de gewijzigde

niveau van de omgeving van

situatie kan de recreatieve beleving nog aan belang zijn toegenomen

het plan.

-2

aardgaspijpleiding dienen opgevolgd
te worden.

en dus ook het belang van de hinder door de weg. De resterende
landbouwgronden zijn herbevestigd agrarisch gebied. Ook de goede
toegankelijkheid is van structureel belang voor de landbouw.
bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

kwaliteit

van b naar A1:

Door de omleidingsweg in het westen te leggen wordt het oostelijk

Op niveau van de ruimtelijk

ruimtegebruik

weg aan de westelijke grens

deel van landbouwgebied geïsoleerd en moeilijk bereikbaar. De

structuur is

grondgebruik (buffer/bedrijfspercelen) en

samenhang met het westelijk deel verdwijnt. Er ontstaan fragmenten

bedrijfsontwikkeling

intensief ruimtegebruik, afgestemd op

(tussen beek en nieuwe weg enerzijds, tussen nieuwe weg en

aansluitend bij bestaand

beperkingen door

bedrijventerrein anderzijds). Ongeacht de huidige bestemming zal de

bedrijventerrein logischer

hoogspanningsleidingen.

ruimtelijke druk in de toekomst toenemen om in deze strook stedelijke

dan landbouwgebruik van

Zichtbaarheid bedrijvigheid beperken

ontwikkeling op te vangen (weg als ruimtelijke grens en

een strook die ingesloten ligt

door maatregelen op het bedrijventerrein

ontwikkelingsas). Als de strook wordt ingenomen als bedrijventerrein

tussen infrastructuur en

(effectievere visuele buffering, verbod op

ontstaat een groter samenhangend bedrijventerrein. Er kan worden

bedrijventerrein. Op lokaal

reclames) en/of door visuele buffering

verwacht dat de terreinen door het bestaande bedrijf zullen worden

niveau is de mogelijkheid om

door aangepaste berminrichting van de
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Strook inrichting met verweven
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0

Alternatief 1: weg aan de westelijke zijde, ontwikkeling als bedrijventerrein
gebruikt. Het gebruik voor bedrijvigheid zal sterk worden bemoeilijkt

deze ruimte efficient te

door de aanwezige hoogspanningsleidingen. De intensiteit van het

gebruiken voor bedrijven

ruimtegebruik zal beperkt blijven, zowel in de bufferstrook als in het

beperkt (door hoogspanning,

gedeelte bedrijventerrein. Hier tegen over staat de strook tussen de

buffering) terwijl de strook

weg en het bedrijventerrein nog steeds een aanzienlijke

wel nog voldoende

aaneengesloten oppervlakte hebben die geschikt is als

aaneengesloten areaal is

landbouwareaal en weinig hinder ondervindt van de beperkingen

voor het normaal

vanwege overlopende hoogspanningsleidingen.

functioneren als

Er ontstaat een zichtlocatie voor bedrijven in het bedrijventerrein

landbouwgrond.

weg

waardoor de buffering van het bedrijventerrein t.o.v. omliggende open
ruimte mogelijks minder effectief zal zijn (reclamevoorzieningen t.o.v.
weg).
Omwille van het gebruik als bedrijventerrein en het tijdelijk gebruik
van deze ruimte (minder dan 14 uur/dag) wordt eventuele hinder van
elektromagnetische straling als niet relevant beschouwd.
van a naar A1

Idem als van a naar A1.

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

+1

Alternatief 2: weg aan de oostelijke zijde, behoud van de open ruimte ten westen
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

ruimtelijk-

van b naar A2:

De weg sluit aan bij het stedelijk weefsel (bedrijventerrein) en zorgt

geen wijziging ten opzichte

0

De wettelijke bepalingen ivm de

functionele

weg aan de oostelijke zijde

niet voor versnippering van de open ruimte. De weg zorgt op zich niet

van het huidig functioneren

voorspelling

samenhang

voor een versterking van ruimtelijke systemen (behoudens de betere

aardgaspijpleiding dienen opgevolgd te
worden .

bereikbaarheid – zie deeldiscipline mobiliteit) maar ook niet voor
verzwakking van ruimtelijke systemen.
Aan de rand van de zoekzone bij de A8 doorkruist de
aardgaspijpleiding de zoekzone. De wettelijke bepalingen moeten
gevolgd worden.
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Alternatief 2: weg aan de oostelijke zijde, behoud van de open ruimte ten westen
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

van a naar A2

Idem van b naar A2

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar A2:

Waardevolle landbouwoppervlakte wordt omgevormd tot

Het plan tast het lokaal

weg aan de oostelijke zijde

infrastructurele ruimte. Het ruimtebeslag is evenwel beperkt.

functioneren van individuele

Om de kwaliteit van de verkeersafwikkeling te optimaliseren via een

functies structureel aan,

omleidingsweg is bijkomende infrastructurele ruimte noodzakelijk.

maar geeft invulling aan een

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling

ruimtebeslag

0

-1

0

grondruil voor landbouwbedrijven

0

voorzien

behoefte.
van a naar A2

Idem van b naar A2. Het betreft weliswaar herbevestigd agrarisch

-1

gebied

Het herbevestigd agrarisch gebied

0

compenseren (cfr. plangebieden
Stroppen en/of Groebegracht).

hinderaspecten

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar A2:

De weg wordt aangelegd op enige afstand van Hogemierweg. De

Bijkomende beperkte

weg aan de oostelijke zijde

omgeving is er al verstoord door het bedrijventerrein en nabijheid van

hinderaspecten voor het

hinder worden ingeperkt.

grote infrastructuren. De hinder voor het recreatief medegebruik zal

recreatief medegebruik in de

De verlichting in de buitenruimte

toenemen, maar slechts heel beperkt. Hogemierweg blijft een functie

omgeving.

beperken en zo sober mogelijk houden

0/-1

Door een dieperliggende weg kan de

0

als landbouwweg vervullen.
van a naar A2

Idem verandering ten opzichte van de huidige situatie (van a naar

Idem huidige situatie

-1

-1

0

A1). Door de natuurontwikkeling langs de beek in de gewijzigde
situatie kan de recreatieve beleving nog aan belang zijn toegenomen
maar de impact van de weg blijft beperkt.
bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

kwaliteit

van b naar A2:

De weg vormt een begrenzing van het stedelijk weefsel. Rumtelijke

Beperkte lokale wijziging van

ruimtegebruik

weg aan de oostelijke zijde

druk op aansluitende (westelijke) open ruimte wordt niet verwacht. Er

de ruimtelijke kwaliteit

door maatregelen op het bedrijventerrein

ontstaat een zichtlocatie voor bedrijven in het bedrijventerrein

(voldoende dichte visuele buffering,

waardoor de buffering van het bedrijventerrein t.o.v. omliggende open

verbod op reclames) en/of door visuele

ruimte mogelijks minder effectief zal zijn (reclamevoorzieningen t.o.v.

buffering door aangepaste berminrichting

weg).

van de weg
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Alternatief 2: weg aan de oostelijke zijde, behoud van de open ruimte ten westen
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling
Omwille van het gebruik als weg en het tijdelijk gebruik van deze
ruimte (minder dan 14 uur/dag) wordt de potentiële hinder van
nabijgelegen hoogspanningsleidingen (elektromagnetische straling)
als niet relevant beschouwd.
van a naar A1

Idem van b naar A1

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

-1

0

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

16.7.5

Economische pool A8 - Bergensesteenweg Noord (7)
Tabel 16.29: Effectbespreking Mens - plangebied Economische pool A8 - Bergensesteenweg Noord
Alternatief 1: grootschalige kleinhandel
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

ruimtelijk-

van b naar

De ontwikkeling versterkt de bestaande concentraties van

Het plan ligt langs een as

+2

Ruimtelijke inpassing van de ontwikkeling

0

functionele

A1: grootschalige kleinhandel

grootschalige detailhandel binnen het stedelijk weefsel, nabij het

met grootschalige

t.o.v. woningen langs N7, bv. door een

stedelijk centrum. Het sluit hier ruimtelijk bij aan via N6. Ter hoogte

kleinhandel maar sluit er niet

groenbuffer, bouwhoogtes in verhouding

van het plangebied is er al grootschalige kleinhandel en bedrijvigheid.

echt op aan; wel plaatselijk

tot afstand perceelsgrens (45°-regel)

Zuidelijker is die er ook langs N6, weliswaar onderbroken ter hoogte

op bestaande

volwaardige gevels (geen ‘industriële’

van het viaduct van A8. Noordelijker zijn er kleinhandelsontwikkeling

grootschaligere

gebouwen qua materiaal,

aan Demaeghtlaan, weliswaar onderbroken door een woonsegment

kleinhandelszaken. Het

gevelopbouw…)

langs N6 tussen het plangebied en Demaeghtlaan. De afstand tot het

bijkomend aanbod kan

winkelgebied in het stadscentrum is echter groot, zodat dit niet wordt

leiden tot verzwakking van

versterkt.

het handelscentrum.

Voor de woningen langs N7 verdwijnt onbebouwde groene ruimte als

Lokale impact voor de

voorspelling

samenhang

819016/R/873212/Mech

Beperken van de totale maximale
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-1

worden ontwikkeld, afgestemd op het
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Alternatief 1: grootschalige kleinhandel
woonomgevingskwaliteit en buffer ten opzichte van bedrijvigheid en

woningen langs N7.

totaal van de voorziene en geplande

grootschalige kleinhandel langs N6.

ontwikkelingen voor ruimtebehoevende
handel (zie ook: plandeel ‘grootschalige
kleinhandel Lembeek Noord N6’). En
voorkomen van ongewilde grootschalige
kleinhandel langs andere verkeersassen
in en om het stedelijk gebied.

van a naar A1

Het aanbod aan winkeloppervlakte in Halle neemt potentieel toe door

Overaanbod dreigt waardoor

-3

de aanwezigheid van 14.800 m² detailhandel in het nabijgelegen BPA

bestaande en geplande

oppervlakte van de handelsfuncties zodat

‘t Parkske.De bijkomende oppervlakte in het plangebied overtreft in

clusters van grootschalige

deze niet concurrentieel zijn met

combinatie hiermee vermoedelijk de behoefte aan bijkomende

kleinhandel en het

binnenstedelijke handelszaken.

oppervlakte voor handel. gelet op het aantal inwoners in de volledige

binnenstedelijke

gemeente Halle en omliggende gemeenten.De activiteiten kunnen

handelscentrum verzwakken.

Randvoorwaarden stellen qua aard en

-1

leiden tot een verschuiving van de stedelijke dynamiek van het
centrum naar de rand of van andere clusters van grootschalige
kleinhandel naar het plangebied. Dit verzwakt het functioneren van
elk van de handelsconcentraties.
bij ontwikkelingsscenario /

idem als van a naar A1, er wordt nog bijkomende ruimte voor

cumulatief effect deelplan

grootschalige kleinhandel voorzien in deelplan Kleinhandel Lembeek

Kleinhandel Lembeek Noord

Noord N6

N6
ruimtebeslag

van b naar A1

De onbebouwde ruimte in het plangebied verdwijnt. Deze heeft echter

Verlies aan onbebouwde

weinig gebruikswaarde.

ruimte is geen relevant

-1

Ontwikkeling op basis van vrijwillige
medewerking van één of meerder

De voorliggende bedrijven/handelszaken langs N6 verliezen

effect. Individuele functies

voorliggende bedrijven/handelszaken

uitbreidingsmogelijkheden en één of enkele bedrijven/handelszaken

worden structureel

langs N6 moeten plaats ruimen om tot één samenhangende

aangetast.

ontwikkeling te komen, ontsloten naar N6. De betreffende functies
zullen minstens tijdelijk verdwijnen (kunnen eventueel terug een
plaats krijgen in de nieuwe ontwikkeling).
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0/-1

Alternatief 1: grootschalige kleinhandel
van a naar A1

Door het plan verdwijnt ruimte die voor (andere) bedrijvigheid kan

het plan is niet nodig om een

worden gebruikt. Het plan overtreft – in combinatie met andere

behoefte in te vullen.

0

voorziene en geplande ontwikkelingen – vermoedelijk die behoeften
en is dus niet nodig. Ook bij een ontwikkeling als bedrijventerrein
verliezen voorliggende handelszaken ook hun
uitbreidingsmogelijkheden. Voor dergelijke ontwikkeling zou ook een
voorliggende handelszaak of bedrijf moeten verdwijnen om het
binnengebied te ontsluiten.

hinderaspecten

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar A1

De realisatie van het plan kan resulteren in hinder voor de woningen

Er zijn hinderaspecten

langs N7, bijvoorbeeld lawaai van laden/lossen en/of parkings,

waardoor het functioneren

woningen, vnl. wat betreft locatie

verlichting van de parkeerterreinen, schaduw van hogere bebouwing.

van omliggende woningen

parkings en laad/loszones,

Het groen in het plangebied geeft nu extra rust aan de achterzijde van

kan worden verstoord.

buitenverlichting, beeldkwaliteit

-2

de woningen die langs de drukke N7, en nabij het spoor liggen.

Inpassing ten opzichte van de bestaande

0

(achterkant) gebouwen.
Behoud voldoende diepe tuinen en buffer
(min. 25m totale diepte woonperceel en
10m dicht beplante buffer)

van a naar A1

Bij een ontwikkeling als KMO-zone (cfr gewestplan) zal er ook hinder

0

0

zijn. De bufferzone (gewestplan) zal deze slechts ten dele milderen.
De hinder van een KMO-zone wordt minstens even groot ingeschat.

kwaliteit

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar A1

Een on(der)benutte ruimte in het stedelijk weefsel wordt ingevuld.

Kwaliteit van het

Door inbreiding wordt ruimte-inname van open ruimte met een hogere

ruimtegebruik situeert zich

gebruikswaarde voor open ruimte functies voorkomen. De locatie is

op niveau van de plek zelf

als dusdanig zeer geschikt voor de betreffende functie, gelet op de

(intensief ruimtegebruik) als

ontsluitingsmogelijkheden via de weg, bestaande functies in de

op niveau van de omgeving

omgeving en nabijheid van stadscentrum en cluster van grootschalige

(goede locatie gelet op

kleinhandel langs N6 (ten zuiden van A8). De voorgestelde functies

omgevingskenmerken).

ruimtegebruik

+2

zullen geen hinder ondervinden van het nabijgelegen spoor of verkeer
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Alternatief 1: grootschalige kleinhandel
op de steenwegen. Clustering van grootschalige kleinhandel in een
compact geheel beantwoord aan de principes van zuinig
ruimtegebruik.
van a naar A1

De ligging aansluitend bij de binnenstad en de activiteitenas van N6

Kwaliteit van het

(met voornamelijk grootschalige kleinhandel in de directe omgeving),

ruimtegebruik situeert zich

en de goede ontsluiting met openbaar vervoer, bieden potenties voor

op niveau van het stedelijk

een bezoekersintensief programma dat aansluit bij het functioneren

gebied.

van de binnenstad en N6 (voorzieningen, handel). KMO-ontwikkeling

De potenties voor een

(cfr gewestplan) wordt eerder beschouwd als een invulling die niet of

ontwikkeling met

minder kernversterkend werkt en sneller als hinderend wordt ervaren

grootschalige kleinhandel

voor een woon- en handelsomgeving. De voorgestelde ontwikkeling

wordt bovendien beter

speelt bovendien in op toegenomen potenties bij aanleg N7a

geacht dan een ontwikkeling

(bereikbaarheid, zichtlocatie). De ontwikkeling kan leiden tot

als KMO-zone

+3

herstructurering van minder ruimte-intensieve
kleinhandelsontwikkelingen op minder goede locaties.
bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

Alternatief 2: gemengde ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

van b naar A2

+3

voorstel mildering

milder

Ruimtelijke inpassing van de ontwikkeling

0

voorspelling
ruimtelijk-

De ontwikkeling ligt in de nabijheid van het stadscentrum,

Het plan ligt in de nabijheid

functionele

Demaeghtlaan en stationsomgeving, waar de meeste stedelijke

van de meeste stedelijke

samenhang

voorzieningen zijn geconcentreerd. Het sluit er weliswaar niet direct

voorzieningen, langs een

bij aan (onderbroken door segment met woonbebouwing langs N6).

belangrijke as in het stedelijk

N6 is wel één van de belangrijke assen in het stedelijk functioneren.

functioneren.

Voor de woningen langs N7 verdwijnt onbebouwde groene ruimte als

Het plan heeft een lokale

woonomgevingskwaliteit en buffer ten opzichte van bedrijvigheid en

impact voor de woningen

t.o.v. woningen langs N7, bv. door een

grootschalige kleinhandel langs N6.

langs N7.

groenbuffer, bouwhoogtes in verhouding
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Alternatief 2: gemengde ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling
tot afstand perceelsgrens (45°-regel)
volwaardige gevels (geen ‘industriële’
gebouwen qua materiaal,
gevelopbouw…)
van a naar A2

ruimtebeslag

0

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar A2

De onbebouwde ruimte in het plangebied verdwijnt. Deze heeft echter

Verlies aan onbebouwde

weinig gebruikswaarde.

ruimte is geen relevant

0

effect.
De voorliggende bedrijven/handelszaken langs N6 verliezen

Individuele functies worden

uitbreidingsmogelijkheden en één of enkele bedrijven/handelszaken

structureel aangetast.

-1

langs N6 moeten plaats ruimen om tot één samenhangende
ontwikkeling te komen, ontsloten naar N6. De betreffende functies
passen niet in het plan voorgestelde programma en kunnen er dus
niet in worden geherlocaliseerd.
van a naar A2

idem als t.o.v. de huidige situatie.

bij ontwikkelingsscenario

potentieel cumulatief effect met plandeel ‘oostelijke toegangspoort

Individuele functies worden

Landingsbaan’ waarin een gelijkaardige ontwikkeling wordt

structureel aangetast en het

af te wegen t.o.v. ontwikkeling plandeel

voorgesteld. Hierdoor kan een overaanbod aan ruimte voor

plan is niet nodig om een

‘oostelijke toegang landingsbaan’. Omdat

grootschalige stedelijke voorzieningen ontstaan waardoor het

behoefte in te vullen.

de behoeften niet gekend zijn, wordt de

-2

ruimtebeslag geen invulling geeft aan een behoefte.

Ontwikkeling afstemmen op behoeften en

-1

ruimte best gereserveerd (geen andere
ontwikkelingen die latere ontwikkeling
hypothekeren) zonder de effectieve
bestemming en inrichting vast te leggen.

hinderaspecten

van b naar A2

De realisatie van het plan kan resulteren in hinder voor de woningen

Er zijn hinderaspecten

langs N7, bijvoorbeeld lawaai van parkings, verlichting van de

waardoor het functioneren

woningen, vnl. wat betreft locatie

parkeerterreinen, schaduw van hogere bebouwing.

van omliggende woningen

parkings, buitenverlichting, hoogte en

819016/R/873212/Mech
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Inpassing ten opzichte van de bestaande
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Alternatief 2: gemengde ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

Het groen in het plangebied geeft nu extra rust aan de achterzijde van

kan worden verstoord.

beoordeling

voorstel mildering

voorspelling
beeldkwaliteit gebouwen.

de woningen die langs de drukke N7, en nabij het spoor liggen.

Behoud voldoende diepe tuinen (min.
25m totale diepte woonperceel en 10m
dicht beplante buffer).

van a naar A2

Bij een ontwikkeling als KMO-zone (cfr gewestplan) zal er ook hinder

0

zijn. De bufferzone (gewestplan) zal deze slechts ten dele milderen.
De hinder van een KMO-zone wordt minstens even groot ingeschat.

kwaliteit

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar A2

Een on(der)benutte ruimte in het stedelijk weefsel wordt ingevuld.

Kwaliteit van het

Door inbreiding wordt ruimte-inname van open ruimte met een hogere

ruimtegebruik situeert zich

gebruikswaarde voor open ruimte functies voorkomen. De locatie is

op niveau van de plek zelf

als dusdanig zeer geschikt voor de betreffende functie, gelet op de

(intensief ruimtegebruik) als

ontsluitingsmogelijkheden via de weg, ligging langs N6 als

op niveau van de omgeving

structurerende as in het stedelijk gebied en de nabijheid van het

(goede locatie gelet op

stadscentrum. De voorgestelde functies zullen geen hinder

omgevingskenmerken).

ruimtegebruik

+2

ondervinden van het nabijgelegen spoor of verkeer op de
steenwegen.
van a naar A2

De ligging aansluitend bij de binnenstad en de activiteitenas van N6

Kwaliteit van het

(met voornamelijk grootschalige kleinhandel in de directe omgeving),

ruimtegebruik situeert zich

architectuur zijn mee identiteitsbepalend

en de goede ontsluiting met openbaar vervoer, bieden potenties voor

op niveau van het stedelijk

voor het stedelijk gebied Halle.

een bezoekersintensief programma dat aansluit bij het functioneren

gebied.

van de binnenstad en N6 (voorzieningen, handel). KMO-ontwikkeling

De potenties voor een

(cfr gewestplan) wordt eerder beschouwd als een invulling die niet of

ontwikkeling met

minder kernversterkend werkt en sneller als hinderend wordt ervaren

grootschalige stedelijke

voor een woon- en handelsomgeving. De voorgestelde ontwikkeling

voorzieningen wordt

speelt bovendien in op toegenomen potenties bij aanleg N7a

bovendien beter geacht dan

(bereikbaarheid, zichtlocatie) en kan functioneren als

een ontwikkeling als KMO-
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+3

aandachtspunt: programma, inrichting en
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milder

Alternatief 2: gemengde ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

identiteitsbepalende plek aan de ‘toegang’ tot het stedelijk gebied.

zone

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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16.7.6

Economische pool A8 - uitbreiding Hellebroek (8)
Tabel 16.30: Effectbespreking Mens – plangebied Economische pool A8 - Uitbreiding Hellebroek
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

ruimtelijk-

van b naar A1:

Op macro- en mesoniveau blijft het functioneren van het gebied

Versterking van individuele

+1

functionele

regionaal bedrijventerrein en

ongewijzigd. Op microniveau sluit een groter deel van het gebied aan

functie Hellebroek.

samenhang

groenbuffer naar

bij het westelijk gelegen bedrijventerrein en is deze individuele functie

Bergensesteenweg

versterkt.

van a naar A1

Idem als van b naar A1.

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar A1:

Door de ontwikkeling zou de afrit A8xN6 moeten verdwijnen. De

Het plan heeft een

functie kan worden overgenomen door afrit A8xN7. Dit zal echter hoe

structurele impact op

N7xA8 is aangepast en N7a is

dan ook leiden tot wijzigingen in de dynamiek en het functioneren van

stedelijke deelsystemen.

gerealiseerd.

milder

voorspelling

ruimtebeslag

+1

-3

+1

Het plan pas realiseren nadat op/afrit

functies langs het gedeelte N6 ten zuiden van A8 (grootschalige
kleinhandel, bedrijventerrein Lembeek Noord, woonlob en dorp
Lembeek).
van a naar A1

Idem als van b naar A1

bij ontwikkelingsscenario

Bij afschaffing van de afrit zou een onbenutte restruimte in het

Geen negatieve impact op

stedelijk weefsel ontstaan die weinig of geen waarde heeft als

het functioneren van

groengebied voor het stedelijk woonweefsel of het recreatieve

omliggende functies en geeft

gebeuren. De ruimte-inname geeft invulling aan een

invulling aan

uitbreidingsbehoefte van het voorliggende bedrijf.

uitbreidingsbehoefte van

+1

voorliggend bedrijf.
hinderaspecten

van b naar A1

Vlakbij het plangebied liggen geen menselijke functies die gehinderd

Geen effect

0

kunnen worden door uitbreiding van het bedrijf. Het plangebied is
bovendien gelegen in een omgeving waar de omgevingskwaliteit
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+1

effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

Behoud structureel groen rond het bedrijf

0

voorspelling
wordt bepaald door de reeds aanwezige A8, spoorweg en
bedrijvigheid. Het plan zal geen bijkomende hinder veroorzaken.
van a naar A1

Idem (van b naar A1)

bij ontwikkelingsscenario

Aanleg N7a zal de omgevingskwaliteit nog bijkomend beïnvloeden.

0

Effect van het plan: idem als van b naar A1
kwaliteit

van b naar A1

ruimtegebruik

De ruimte voor uitbreiding van het bedrijf is beperkt zolang de afrit

Structurele afname van de

blijft. Bij uitbreiding zou de groenstructuur rond de afrit verdwijnen. De

ruimtelijke kwaliteit rond het

begeleidende groenstructuur is kenmerkend voor A8 en zorgt voor

plangebied

-2

en afrit.

een kwaliteitsvolle overgang tussen hoofdweg en stedelijk weefsel.
van a naar A1

Idem (van b naar A1)

bij ontwikkelingsscenario

Bij afschaffing van de afrit zorgt het plan voor inschakeling van een

Lokale kwaliteitsverbetering.

+1

restruimte in het stedelijk weefsel in het functioneren van voorliggend
bedrijf. Het gebied is beperkt in oppervlakte en ligt ingesloten tussen
infrastructuren (incl. de geplande N7a). Rekening houdend met de
insluiting door infrastructuren en de beperkte oppervlakte is deze
functie goed afgestemd met de intrinsieke kwaliteiten en
mogelijkheden van het gebied.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

16.7.7

Economische pool A8 - nieuwe op/afrit A8 - N7 (9)
Tabel 16.31: Effectbespreking Mens – plangebied Economische pool A8 – Nieuwe op/afrit A8 - N7
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

van b naar A1

-2

Ontwikkeling van (bijkomende)

0

voorspelling
ruimtelijk-

Dit deelplan maakt onderdeel uit van het nieuwe zuidelijke

Het plan kan leiden tot

functionele

ontsluitingscomplex R0 x N7a x N7/N6 van het stedelijk gebied, dat

verschuivingen in de

grootschalige kleinhandel en horeca

samenhang

moet instaan voor een betere bereikbaarheid van het stedelijk

dynamiek in delen van het

rond N7 voorkomen

819016/R/873212/Mech
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

gebied en vlottere doorstroming op A8. Deze mobiliteitseffecten

stedelijk weefsel .

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling
(bestemmingswijziging).

worden echter beoordeeld in de deeldiscpline mobiliteit. De

Versterken concentratie grootschalige

realisatie van een nieuwe op-/afrit R0 x N7 kan niet los worden

kleinhandel N6 (zie deelplan

gezien van het afschaffen en afbreken van het bestaande op- en

Kleinhandel Lembeek Noord N6)

afrittencomplex R0 x N7 en de op- en afrit R0 x N6 (zie ook deelplan
‘uitbreiding Hellebroek’) en een verbeterde verbinding N6-N7 via
Hondzocht.
De nieuwe op-/afrit ligt nabij de bestaande op-/afrit en aan grote
(concentraties van) bedrijven in het stedelijk gebied. Hier wijzigt de
ruimtelijk-functionele samenhang op macroniveau niet. Echter, de
afschaffing van de directe aansluiting N6 op R0 en afleiding van
zuidelijk verkeer van N6 (Tubeke) naar N7 via Hondzocht, kan
leiden tot wijzigingen in de ruimtelijke dynamiek ter hoogte van de
kleinhandelsconcentraties langs N6 (minder dynamiek) en tot een
hogere dynamiek van dergelijke ontwikkelingen langs N7. Dit sluit
niet aan bij de bestaande noch de gewenste ruimtelijke structuur
van grootschalige kleinhandelsontwikkelingen en bij het huidige en
gewenste karakter van N6 (stedelijke as) en N7 (landelijker
karakter).

De nieuwe aansluiting van het op-/en afrittencomplex op N7 loopt

Het functioneren van de

dwars door het landbouwgebied tussen A8 en N7. Hierdoor wordt

landbouw wordt lokaal

landbouwbedrijvigheid.

dit – al in oppervlakte beperkte – landbouwgebied doorsneden en

aangetast.

Herverkaveling of grondruil i.f.v. de

Landbouwbedrijf met getroffen

versnipperd. De ontsnippering door het weghalen van het huidige

huiskavel onteigenen of verplaatsen via

op-en afrittencomplex is niet gelijkwaardig, want veel meer in een

instrument grondenbank. De huidige

uithoek van het gebied gelegen. Bovendien doorsnijdt de nieuwe

op- en afrit afbreken na in dienst name

weg een huiskavel van een landbouwbedrijf. Deze effecten zijn

van de nieuwe en de grond saneren in

weliswaar lokaal en houden geen structurele aantasting van de

functie van bewerkbare landbouwgrond.
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0
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

Grondruil voor landbouwbedrijven

0

voorspelling
agrarische macrostructuur in.

ruimtebeslag

van a naar A1

Idem als van b naar A1.

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

-2

van b naar A1

De oppervlakte voor wegeninfrastructuur neemt toe ten opzichte

Het plan tast het lokale

van de voormalige op- en afrit. Het ruimtebeslag blijft eerder

functioneren van individuele

beperkt. Vooral de ovonde neemt een aanzienlijke oppervlakte in.

landbouwbedrijven aan,

Dit gebeurt ten koste van waardevol tot zeer waardevol

maar is noodzakelijke voor

landbouwareaal. Het effect is lokaal en zorgt voor beperkingen voor

een verbeterde

één of enkele landbouwbedrijven. In hoeverre individuele

bereikbaarheid van het

landbouwbedrijven hierdoor structureel worden gehinderd (niet

stedelijk gebied.

-1

voorzien (grondenbank)

meer leefbaar zijn) kan niet worden ingeschat bij gebrek aan zicht
op de eigendoms- en gebruikspercelen van elk landbouwbedrijf op
zich. Het effect blijft hoe dan ook beperkt tot één of enkele
landbouwbedrijven maar niet op niveau van de landbouw als
ruimtelijk deelsysteem.
Voorliggend grasplein bij de kleuterschool en een deel voor-en
zijtuin van een woning worden ingenomen door weginfrastructuur.
Het plein aan de kleuterschool is niet noodzakelijk voor het
functioneren van de school. De grondinname op zich verhindert het
functioneren van school en woning niet.
van a naar A1

Idem als van a naar A1. (Slechts) een klein deel van de in te nemen

-1

landbouwgronden valt in herbevestigd agrarisch gebied.

Planologisch evenwicht voor het

-1

herbevestigd agrarisch gebied (cfr.
plangebieden Stroppen en/of
Groebegracht).

hinderaspecten

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

van b naar A1

Er zal bijkomende hinder ontstaan ter hoogte van het nieuwe op- en

Er zijn hinderaspecten

afrittencomplex. Ter hoogte van de bestaande op- en afrit zal deze

waardoor het functioneren

819016/R/873212/Mech
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Een geluidsbuffer voorzien, ingebed in

-1

een groenstrook. Deze groenstrook kan
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

hinder verminderen. De hinder ten opzichte van de woningen

op niveau van de directe

ook zorgen voor inperking van

verplaatst. Vooral de woning in de nieuwe voorziene bocht komt

omgeving van het plan

lichthinder (ook door bv. koplampen).

dicht bij de weg (voor- en zijkant) en zal hinder ondervinden. Ter

wordt verstoord.

De verlichting beperken en zo sober

hoogte van de bestaande op-/afrit zal een gelijkaardige situatie

Dit is uitgesproken het

mogelijk en gericht houden.

verbeteren voor één woning.

geval ter hoogte van de

De bijkomende hinder is uitgesproken dichter bij een kleuterschool.

kleuterschool.

milder

voorspelling

Bij onteigening van het getroffen

0

landbouwbedrijf (zie milderende
maatregel ‘ruimtelijke samenhang’) kan
de aansluiting op N7 verplaats worden,
verder weg van de betreffende woning
en kleuterschool.
van a naar A1

kwaliteit

Idem als van b naar A1.

-2

-1

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

van b naar A1

De bestaande kwaliteiten van het ruimtegebruik in het plangebied

Er is een structurele afname

en haar omgeving gaan deels verloren. Het gebied tussen N7 en A8

van de ruimtelijke kwaliteit

mogelijk bundelen (op/afritten zo dicht

heeft nu nog een landelijk karakter. Door de nieuwe infrastructuur

rond het plangebied.

mogelijk bij A8 houden, het

ruimtegebruik

-2

De infrastructurele ruimte zo sterk

wordt de relatie van dit gebied met A8 veel sterker. Het gebied kan

ruimtebeslag van de ovonde in het

(op termijn) onder druk komen te staan voor stedelijke

gebied zo klein mogelijk houden) en de

ontwikkelingen.

nieuwe verbinding met N7 inrichten als

-1

weg doorheen de open ruimte (continu
karakter van N7a als geheel eigen
ruimtelijk element, zichten op open
ruimte, geen directe toegangen tot
omliggende open ruimte,…).
van a naar A1

Idem als van b naar A1.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

-2

-1

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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16.7.8

Economische pool A8 - nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 (10)
Tabel 16.32: Effectbespreking Mens - plangebied Economische pool A8 - Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

ruimtelijk-

van b naar

N7a zorgt voor een verbinding van N6 en N7 – als belangrijke assen

Ruimtelijk-economische pool

+2

functionele

A: nieuwe infrastructuur

in het stedelijk weefsel - naar A8. De infrastructuren N7a en spoor zijn

N7/A8 wordt lokaal versterkt

gebundeld. Het regionaal bedrijf Druco en de kantorenzone

en landelijk karakter in de

Wilgenveld krijgen een ontsluiting naar N7a. N7a zorgt daarmee voor

open ruimte rond

een sterkere ruimtelijk samenhangen van de economische pool rond

Beertsestraat wordt lokaal

N7/A8.

hersteld.

voorstel mildering

milder

Herorganisatie van het bedrijf (parking,

0

voorspelling

samenhang

Het karkater en functioneren van Beerstestraat als lokale landeljike
weg in de open ruimte rond Groebegracht is hersteld door de
rechtstreekse ontsluiting van Druco op N7a.

van a naar A1

Ook de (nu niet ontwikkelde) bedrijvenzone tussen N6 en N7 krijgt

+2

meer samenhang met de economische pool
bij ontwikkelingsscenario

idem als van b naar A1 (de verdere ontwikkeling van Wilgenveld

+2

maakt onderdeel uit van de economische pool).
ruimtebeslag

van b naar

Het plan leidt tot een inname van waardevolle landbouwgronden.Het

Het plan heeft geen

A: nieuwe infrastructuur

ruimtebeslag is evenwel beperkt tot de rand van enkele

structurele impact op het

laad-/loszone en toegang naar

landbouwpercelen.

functioneren van ruimtelijke

bedrijfswoning aan noordelijke zijde) of

Het plan leidt tot de inname van een deel van de parkeerruimte van

deelsystemen, maar tast het

onteigening en herlocalisatie van het

het bedrijventerrein Wilgenveld.

functioneren van individuele

bedrijf langs N6.

Het plan leidt tot de inname van (een deel van) de circulatie- en

functies beperkt aan. Vooral

parkeerruimte van de groothandel Cardy langs N6, als ook de

de werking van het bedrijf

Uitbreiding en herinrichting

ontsluiting een deel van de tuin van achterliggende (bedrijs)woning.

langs N6 wordt vermoedelijk

bedrijventerrein Wilgenveld (cfr

Hierdoor zal de werking van dit bedrijf en de woning vermoedelijk

structureel aangetast.

ontwikkelingsscenario)

structureel worden aangetast.

Het plan geeft invulling aan

819016/R/873212/Mech
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

Het plan is nodig om de de bereikbaarheid van en

een behoefte

beoordeling

voorstel mildering

milder

Landschappelijke inpassing van de

0

voorspelling

verkeersleefbaarheid in het stedelijk gebied te optimaliseren.

van a naar A1

idem als van b naar A1

-1

bij ontwikkelingsscenario

De bouw van een nieuw parkeergebouw in bedrijventerrein

Beperkt lokaal negatief effect

Wilgenveld zorgt ervoor dat de parkeerruimte ten oosten van N7 niet

voor de landbouw en

meer nodig is. Het effect van het ruimtebeslag vervalt voor

structurele aantasting van de

Wilgenveld.

werking van het bedrijf langs

-1

N6 blijven.

hinderaspecten

van b naar

De nieuwe weg is duidelijk merkbaar vanuit de open ruimte rond

Er is (per saldo) beperkte

A: nieuwe infrastructuur

Groebegracht. Het verkeer tast de beleving als open ruimte voor

bijkomende hinder voor het

nieuwe weg ter hoogte van de open

recreatief medegebruik aan. (geluid, lucht, licht). De omgeving is

recreatief medegebruik van

ruimte Groebegracht; verlichting zo sober

echter op vandaag al verstoord door verkeer van en naar Druco en

de open ruimte

mogelijk houden.

sluipverkeer op Beertsestraat. Deze hinder zou moeten vervallen door

Groebegracht en enkele

het plan. De toename van de hinder t.o.v. de open ruimte

woningen langs N7 (niet als

Groebegracht is dan ook beperkt.

structurele verslechtering

De nieuwe weg komt vlak langs de (bedrijfs)woning achter de

gezien).

groothandel langs N6.

De hinder voor de

De weg komt ook in de nabijheid van enkele woningen langs N7 maar

(bedrijfs)woning langs N6 is

daar ligt nu een parking (deel van parking Wilgenveld) die ook hinder

structureel maar beperkt tot

geeft.

één woning.

Door de weg wordt Druco beter ontsloten. Het bedrijf heeft nog

Druco kan door de betere

uitbreidingsmogelijkheden binnen de perimeter van de huidige

ontsluiting verder groeien.

van a naar A

-1

-2

Buffer t.o.v. woningen, vnl. t.o.v.
(bedrijfs)woning aan N6.

+2

bedrijfszone.

Bij ontwikkeling van het bedrijventerrein tussen N6 en N7 zal de
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Lokale hinder voor

-1
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

woonomgevingskwaliteit voor de huidige bedrijfswoning van Cardy

bedrijfswoning Cardy is

hoe dan ook lager zijn dan op vandaag.

beperkt

beoordeling

voorstel mildering

milder

-2

Aangepaste inrichting in deelplan

voorspelling

bij ontwikkelingsscenario

Mogelijk cumulatief effect met deelplan Bergensesteenweg Noord. Bij
ontwikkeling van grootschalige stedelijke voorzieningen (bv. school)

Bergensesteenweg Noord en buffering

en woningen, kunnen deze functies hinder ondervinden van de weg.

van de weg t.o.v. dit plangebied.

kwaliteit

van b naar A: nieuwe

Een nieuwe stedelijke ontsluitingsweg loopt langsheen de open

Het plan kan leiden tot

ruimtegebruik

infrastructuur

ruimte Groebegracht. Deze open ruimte heeft plaatselijk al een

structurele afname van de

bedrijvenzone aan Druco tot open

stedelijk karakter (Druco, Wilgenveld). Er ontstaat een zichtlocatie

ruimtelijke kwaliteit rond het

ruimtegebied. Inrichting van de weg

voor bedrijven of grootschalige stedelijke voorzieningen. Hierdoor

plangebied en een

zodanig dat ontsluitingsmogelijheden van

wordt (op termijn) rumtelijke druk op de open ruimte verwacht.

aantasting van de ruimtelijke

de open ruimte naar de weg worden

Verdere verstedelijking is er niet gewenst. Dit zou leiden tot een

kwaliteit op niveau van het

bemoeilijkt (bv. niveauverschil, grachten,

structurele afname van de ruimtelijke kwaliteit rond de weg en een

stedelijk gebied.

brede groene natuurlijke bermen…)

-3

aantasting van de identiteit van Halle als stad in de open ruimte

voorkomt stedelijke ontwikkeling binnen

inhouden.
van a naar A1

bij ontwikkelingsscenario

Herbestemming van de niet ingenomen

de planperiode. Op termijn blijft hoe dan
-2

ook de druk voor stedelijke ontwikkeling

De huidige bestemming laat geen stedelijke ontwikkeling toe, maar

Het plan kan leiden tot

wel een uitbreiding van Druco. De groeipotenties voor dit bedrijf

structurele afname van de

(weliswaar enkel mogelijk bij nieuw

stijgen door de betere ontsluiting. Uitbreiding zou echter de ruimtelijke

ruimtelijke kwaliteit rond het

planinitiatief)

kwaliteit van de open ruimte Groebegracht lokaal aantasten.

plangebied.

Mogelijk cumulatief effect met deelplan Bergensesteenweg Noord:

Lokale verbetering van de

door de nieuwe weg ontstaat een zichtrelatie langs een

ruimtelijke kwaliteit.

+1

ontsluitingsweg voor het stedelijk gebied. Dit verhoogt de potenties
voor grootschalige kleinhandel.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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16.7.9

Eilandje (11)
Tabel 16.33: Effectbespreking Mens - plangebied Eilandje
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

ruimtelijk-

van b naar

De recreatieve ontwikkeling versterkt de ruimtelijk-functionele

Lokale versterking van het

+2

functionele

A: nieuwe kleinschalige

samenhang met het stedelijk weefsel en zorgt voor een versterking

ruimtelijk systeem

samenhang

recreatieve voorzieningen

van de recreatieve as langs het kanaal. Het groene karakter – en dus

voorstel mildering

milder

voorspelling

de samenhang met de zuidelijker gelegen open ruimte rond het
kanaal en de stad blijft behouden.
van a naar A1

Het plan voorkomt dat een geïsoleerd bedrijventerrein vlakbij het

Lokale versterking van het

stadscentrum wordt ontwikkeld.

ruimtelijk systeem

bij ontwikkelingsscenario

Het is vooralsnog niet duidelijk hoeveel ruimte nodig is om het

(brug voor bijkomende vaste

ontwikkelingsscenario te realiseren. De ontwikkeling van nieuwe

verbinding over het kanaal en

kleinschaige recreatieve voorzieningen kan hiermee samengaan en

verbreding van het kanaal)

stoort de vaarwegfunctie (langsheen het plangebied) en

+2

0

verkeersfunctie (over heen het plangebied) niet.
ruimtebeslag

van b naar

Het plangebied heeft nu nauwelijks functie voor recreatie en geen

A: nieuwe kleinschalige

functie voor landbouw. Het ruimtebeslag heeft geen effect op het

Het plan heeft geen impact.

0

recreatieve voorzieningen

bestaande functioneren. Voor de kleinschalige recreatieve

Door het plan verdwijnt ruimte voor ontwikkeling van bedrijvigheid.

Het plan heeft geen impact

0

Het gebied is echter slecht ontsloten, heeft een moeilijke configuratie

op de (goed benutbare)

en ligt dicht bij het stadscentrum, waardoor de potenties om een

voorraad aan

efficient bedrijventerrein te ontwikkelen minimaal zijn.

bedrijventerreinen.

Inplanting van recreatieve infrastructuur kan de verbreding van het

Cumulatief is een aantasting

infrastructuur kan plaatselijke rooiing van bomen nodig zijn. Behoud
van het overwegend groene karakter is echter als voorwaarde in het
plan ingeschreven.
van a naar A1

bij ontwikkelingsscenario
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-3

0

Geschikte locatie/inpassing van de
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0

effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

kanaal en/of de aanleg van een brug hinderen.

van het ruimtelijk

kleinschalige recreatieve infrastructuur in

Cumulatief kan dit ook een aanzienlijke aantasting van het groene

functioneren van

het plangebied rekening houdend met

karakter inhouden.

deelsystemen mogelijk.

van b naar

Het plan heeft geen relevant effect op de hinder in en rond het

Geen effect.

0

A: nieuwe kleinschalige

gebied.

Het plan voorkomt dat het gebied toch zou ontwikkelen als

(potentiële) hinderaspecten

+3

bedrijventerrein, dat kan zorgen voor lokale hinder (visueel, geluid,

verbeteren waardoor het

licht en stof). Deze hinder zou een deel van de binnenstad en van het

functioneren op niveau van

kanaal als recreatieve as kunnen treffen.

ruimtelijke deelsystemen

voorspelling

hinderaspecten

eventuele toekostige plannen.

recreatieve voorzieningen
van a naar A1

verbetert.
bij ontwikkelingsscenario

Bij een bijkomende brug zal de positieve beoordeling van een

(potentiële) hinderaspecten

recreatieve ontwikkeling voor het stedelijk weefsel lager zijn dan in de

verbeteren waardoor het

referentiesituatie.

functioneren in de omgeving

+2

van het plan verbetert.
kwaliteit

van b naar

Door het plan wordt een on(der)benutte ruimte ingeschakeld in het

De ruimtelijke kwaliteit wordt

ruimtegebruik

A: nieuwe kleinschalige

stedelijk en recreatief functioneren. De voorziene functies sluiten aan

structureel verbeterd rond

recreatieve voorzieningen

bij de potenties van de plek: vlakbij de binnenstad, langs een

het plangebied

+2

belangrijke recreatieve as en het groene karakter.
van a naar A1

Het plan sluit beter aan bij de potenties van de plek dan ontwikkeling

De ruimtelijke kwaliteit wordt

van een bedrijventerrein.

structureel verbeterd rond

+2

het plangebied
bij ontwikkelingsscenario

Verbreding van het kanaal verbetert de potenties van de plek voor

De ruimtelijke kwaliteit wordt

(watergebonden) bedrijven niet echt, aangezien de bereikbaarheid

lokaal verbeterd.

+1

van de weg niet wordt verbeterd. Een eventuele nieuwe vaste weg
verbinding over het kanaal zal het plangebied niet beter ontsluiten
(brug, geen aansluiting op maaiveldniveau). De potenties voor
recreatie liggen mogelijks wat lager dan de huidige toestand (minder
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling
ruimte, minder groen karakter, ongedefinieerde ruimte onder de
brug).maar een recreatief gebruik voorkomt verdere verloedering tot
restruimte.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

16.7.10

Tunnel A8 - Essenbeek – Keerstraat (13)
Tabel 16.34: Effectbespreking Mens - plangebied Tunnel A8 - Essenbeek-Keerstraat
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

ruimtelijk-

van b naar A:

Het gebied sluit aan bij het bebouwd weefsel van Essenbeek. Er

Het plan zorgt voor een

-2

Geen ontwikkeling voorzien zolang A8

+2

functionele

lokaal intense bebouwing

worden bijkomend 220 woningen gepland. De ontwikkeling situeert

versterkeing van Essenbeek

samenhang

(40w/ha, afgebouwd naar

zich op wijkniveau. De statistische sector Defloere telt reeds 469

als ruimtelijk systeem op

residentiële bebouwing

huishoudens. De aanpalende sector Essenbeek telt 402 huishoudens.

lokaal niveau, maar de

Essenbeek)

Het plangebied vertoont weinig tot geen samenhang met het dichter

schaal en dynamiek van de

bebouwd stedelijk weefsel van Sint-Rochus door N203a (A8) die een

nieuwe woonomgeving is

barrière vormt. De dynamiek van een woonfunctie en van een drukke

van die aard dat inpassing

verkeersweg zijn niet compatibel. Een woonontwikkeling langs N203a

van het geplande

(A8) vergt maatregelen inzake geluidsbuffering (bv. afkeren van

ruimtegebruik bij een

bebouwing van A8, geluidsschermen of hoge bufferbermen…)

bovengrondse A8

waardoor de barrièrewerking van N203a nog versterkt en de

maatregelen vergt waardoor

ruimtelijke samenhang tussen Essenbeek en Sint-Rochus nog

de samenhangt verzwakt.

voorspelling

bovengronds ligt.

enigszins verzwakt.
van a naar A

Idem huidige situatie.

cumulatief effect met

Het plan zorgt samen met de intunneling van A8 en het nieuwe park

Het plan zorgt – samen met

-2

intunneling A8 - Sint-Rochus

op de ingetunnelde A8 voor een versterking van de ruimtelijke

intunneling van A8 – voor

samenhang op niveau van een belangrijk deel van het stedelijk

versterking van het ruimtelijk
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idem

+2

+3
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

gebied

systeem op macroniveau

van b naar A:

De (hobby)landbouwfunctie verdwijnt. Rekening houdend met de

Het plan heeft geen

lokaal intense bebouwing

eerder beperkte oppervlakte en ingeslotenheid is het effect beperkt en

structurele impact op het

-2

Behoud of herlocaliseren van het
voetbalveld.

-1

(40w/ha, afgebouwd naar

louter op niveau van individuele functies.

functioneren van ruimtelijke

Afstemmen van de ontwikkeling op reële

residentiële bebouwing

Diepe tuindelen van bestaande woningen worden ingenomen, maar

deelsystemen maar tast het

woonbehoeften (afwegen t.o.v. andere rin

Essenbeek)

de resterende tuinen blijven voldoende groot voor het normaal

lokaal functioneren van

van a naar A

functioneren van de bijhorende woningen.

individuele functies aan.

Door het plan moet het lokaal voetbalveld verdwijnen.

Het is niet noodzakelijk voor

In het GRS zijn andere woonontwikkelingen voorzien waardoor deze

invulling van een

woonontwikkeling niet noodzakelijk is.

woonbehoefte.

cumulatief effect met

Er wordt ruimte voorzien voor de voetbalclubs die gebruik maken van

Enkel de lokale individuele

intunneling A8 - Sint-

het voetbalveld in deelplan Stasbeek – ontginningsgebied. Het park

effecten van inname

Rochusen Stasbeek plandeel

op de ingetunnelde A8 biedt ruimte voor recreatief gebruik en

(hobby)landbouwgrond

ontginningsgebied

verbetert de verbinding tussen Essenbeek en de sportvelden

blijven

voorspelling

ruimtebeslag

het GRS voorziene ontwikkelingen)
-2

-1

-1

Kruisveld. Het verdwijnen van de voetbalvelden in het plangebied
wordt neutraal beoordeeld.
Het park op de ingetunnelde A8 en de (daardoor verbeterde)
inbedding in het stedelijk gebied zorgt dat woonontwikkeling op deze
locatie aantrekkelijk is en concurrentieel t.o.v. woonlocaties in het
buitengebied. Hierdoor kan de vraag (behoefte) om in Halle te komen
wonen stijgen. Het plan vult dan wel een behoefte in.
hinderaspecten

van b naar A:

De nieuwe bebouwing zorgt voor een sterkere mildering van de

Hinder van A8 veminderd

+2

Aandachtspunt bij inrichting: inpassing

lokaal intense bebouwing

hinder van N203a (A8) naar de bestaande woonomgeving

voor het bestaande

nieuwe ontwikkeling op vlak van

(40w/ha, afgebouwd naar

Essenbeek.

woonweefsel en leidt tot een

plaatsing en volumetrie van bebouwing

residentiële bebouwing

structrele verbetering in de

t.o.v. de bestaande woningen (schaduw

Essenbeek)

directe omgeving.

van gebouwen, privacy).

van a naar A
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+2

effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

De bijkomende woonontwikkeling kan lokaal hinder veroorzaken ten

Lokale hinder blijft mogelijk

-1

opzichte van omliggende woningen (privacy, bezonning, drukte),

door de nieuwe

maar die leiden niet tot een structurele verslechtering in het

woonontwikkeling maar die

functioneren van de directe omgeving.

leiden niet tot structurele

-1

Idem

0

-2

Geen ontwikkeling voorzien zolang A8

0

voorspelling

verslechtering in het
functioneren van de
bestaande woningen.
cumulatief effect met

De hindereffecten van A8 zijn reeds gemilderd door de intunneling

Lokale hinder blijft mogelijk

intunneling A8 - Sint-Rochus

van A8.

door de nieuwe

kwaliteit

van b naar A:

Door de hinder van A8 is de woonkwaliteit van de nieuwe woningen

Er is een structurele afname

ruimtegebruik

lokaal intense bebouwing

zeer beperkt tot afwezig.

van de ruimtelijke kwaliteit.

woonontwikkeling

(40w/ha, afgebouwd naar

Deze situeert zich vooral in

residentiële bebouwing

het plangebied.

bovengronds ligt.

Essenbeek)
van a naar A1
cumulatief effect met

Door de intunneling verdwijnt de hinder van A8 t.o.v. het gebied. Het

De ruimtelijke kwaliteit wordt

intunneling A8 - Sint-Rochus

park op het dek van de ingetunnelde A8 creëert een vrij unieke

structureel verbeterd rond

woonomgevingskwaliteit. Tegelijk zorgt de woonontwikkeling

het plangebied

+2

langsheen het park voor sociale controle en inbedding van het park in
het stedelijk weefsel.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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16.7.11

Tunnel A8 - Essenbeek – Borreweg (14)
Tabel 16.35: Effectbespreking Mens - plangebied Tunnel A8 - Essenbeek-Borreweg
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

ruimtelijk-

van b naar A:

Het gebied sluit aan bij het bebouwd weefsel van Essenbeek. Er

Het plan zorgt voor een

-2

Geen ontwikkeling voorzien zolang A8

+2

functionele

lokaal intense bebouwing

worden bijkomend 160 woningen gepland. De ontwikkeling situeert

versterkeing van Essenbeek

samenhang

(40w/ha, afgebouwd naar

zich op wijkniveau. De statistische sector Defloere telt reeds 469

als ruimtelijk systeem op

residentiële bebouwing

huishoudens. De aanpalende sector Essenbeek telt 402 huishoudens.

lokaal niveau, maar de

Essenbeek)

Het plangebied vertoont weinig tot geen samenhang met het dichter

schaal en dynamiek van de

van a naar A

bebouwd stedelijk weefsel van Sint-Rochus door N203a (A8) die een

nieuwe woonomgeving is

barrière vormt. De dynamiek van een woonfunctie en van een drukke

van die aard dat inpassing

verkeersweg zijn niet compatibel. Een woonontwikkeling langs N203a

van het geplande

(A8) vergt maatregelen inzake geluidsbuffering (bv. afkeren van

ruimtegebruik bij een

bebouwing van A8, geluidsschermen of hoge bufferbermen…)

bovengrondse A8

waardoor de barrièrewerking van N203a nog versterkt en de

maatregelen vergt waardoor

ruimtelijke samenhang tussen Essenbeek en Sint-Rochus nog

de samenhangt verzwakt.

voorspelling

bovengronds ligt.

enigszins verzwakt.

ruimtebeslag

cumulatief met

Het plan zorgt samen met de intunneling van A8 en het nieuwe park

Het plan zorgt – samen met

intunneling A8 - Sint-Rochus

op de ingetunnelde A8 voor een versterking van de ruimtelijke

intunneling van A8 – voor

samenhang op niveau van een belangrijk deel van het stedelijk

versterking van het ruimtelijk

gebied

systeem op macroniveau

van b naar A:

De (hobby)landbouwfunctie verdwijnt. Rekening houdend met de

Het plan heeft geen

lokaal intense bebouwing

eerder beperkte oppervlakte en ingeslotenheid is het effect beperkt en

structurele impact op het

woonbehoeften (afwegen t.o.v. andere rin

(40w/ha, afgebouwd naar

louter op niveau van individuele functies.

functioneren van ruimtelijke

het GRS voorziene ontwikkelingen)

residentiële bebouwing

Diepe tuindelen van bestaande woningen worden ingenomen, maar

deelsystemen maar tast het

Essenbeek)

de resterende tuinen blijven voldoende groot voor het normaal

lokaal functioneren van

functioneren van de bijhorende woningen.

individuele functies aan.

In het GRS zijn andere woonontwikkelingen voorzien waardoor deze

Het is niet noodzakelijk voor

819016/R/873212/Mech
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-2

Afstemmen van de ontwikkeling op reële
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-1

effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

woonontwikkeling niet noodzakelijk is.

invulling van een

De uitbreidingsmogelijkheden voor het bestaande bedrijf verdwijnen.

Idem en bijkomend lokaal

beoordeling

voorstel mildering

milder

-2

Idem en uitbreidingsbehoeften van het

-1

voorspelling

woonbehoefte.
van a naar A1

negatief effect op individuele

bedrijf nagaan en desgevallend

bedrijf.

uitbreidingsmogelijkheden in het plan
incorporeren.

cumulatief met

Het park op de ingetunnelde A8 en de (daardoor verbeterde)

Enkel de lokale individuele

intunneling A8 - Sint-Rochus

inbedding in het stedelijk gebied zorgt dat woonontwikkeling op deze

effecten blijven; er is wel een

locatie aantrekkelijk is en concurrentieel t.o.v. woonlocaties in het

behoefte.

-1

buitengebied. Hierdoor kan de vraag (behoefte) om in Halle te komen
wonen stijgen. Het plan vult dan wel een behoefte in.
hinderaspecten

van b naar A:

De nieuwe bebouwing zorgt voor een sterkere mildering van de

Hinder van A8 veminderd

lokaal intense bebouwing

hinder van N203a (A8) naar de bestaande woonomgeving

voor het bestaande

(40w/ha, afgebouwd naar

Essenbeek.

woonweefsel en leidt tot een

residentiële bebouwing

structrele verbetering in de

Essenbeek)

directe omgeving.

+2

Aandachtspunt bij inrichting: inpassing

+2

ten opzichte van de bestaande woningen.

van a naar A
De bijkomende woonontwikkeling kan lokaal hinder veroorzaken ten

Lokale hinder blijft mogelijk

opzichte van omliggende woningen (privacy, bezonning, drukte),

door de nieuwe

maar die leiden niet tot een structurele verslechtering in het

woonontwikkeling maar die

functioneren van de directe omgeving.

leiden niet tot structurele

-1

verslechtering in het
functioneren van de
bestaande woningen.
cumulatief met

De hindereffecten van A8 zijn reeds gemilderd door de intunneling

Lokale hinder blijft mogelijk

intunneling A8 - Sint-Rochus

van A8.

door de nieuwe

-1

Idem

0

-2

Geen ontwikkeling voorzien zolang A8

0

woonontwikkeling
kwaliteit

van b naar A:

Door de hinder van A8 is de woonkwaliteit van de nieuwe woningen
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Er is een structurele afname
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

lokaal intense bebouwing

zeer beperkt tot afwezig.

van de ruimtelijke kwaliteit.

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling
ruimtegebruik

(140w/ha, afgebouwd naar

Deze situeert zich vooral in

residentiële bebouwing

het plangebied.

bovengronds ligt.

Essenbeek)
van a naar A1

0

cumulatief effect met

Door de intunneling verdwijnt de hinder van A8 t.o.v. het gebied. Het

De ruimtelijke kwaliteit wordt

intunneling A8 - Sint-Rochus

park op het dek van de ingetunnelde A8 creëert een vrij unieke

structureel verbeterd rond

woonomgevingskwaliteit. Tegelijk zorgt de woonontwikkeling

het plangebied

+2

langsheen het park voor sociale controle en inbedding van het park in
het stedelijk weefsel.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

16.7.12

Tunnel A8 - Knooppunt R0 - A8 (21)
Tabel 16.36: Effectbespreking Mens - plangebied Tunnel A8 - Knooppunt R0 – A8
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

van b naar A1

+2

voorstel mildering

milder

Ingesloten woningen onteigenen.

+2

voorspelling
ruimtelijk-

Het betreft een aanpassing van het bestaande knooppunt. Dit

De barrièrewerking is minder

functionele

bestaande knooppunt is een barrière tussen omliggende open

sterk dan in de huidige

samenhang

ruimtegebieden. Verweven in het nieuwe knooppunt is een

situatie.

fietsverbinding voorzien tussen Kesterbeekbos, Kluisbos en SintRochus. Hierdoor mildert de barrièrewerking t.o.v. de bestaande

De insluiting van woningen is

toestand enigszins. De barrièrewerking tussen Essenbeek en

een verzwakking van

Kluisbos blijft bestaan. Dit wordt beschouwd als een versterking van

individuele functies.

-1

de samenhang op lokaal niveau.

819016/R/873212/Mech
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling
Woningen zullen mogelijk worden ingesloten door de nieuwe
infrastructuren. Dit is uitgesproken het geval voor de woning langs
Slimmebeekstraat en langs Hazenberg.
van a naar A1

ruimtebeslag

Idem (van b naar A).

-1

+2

ontwikkelingsscenario:

Niet relevant

van b naar A1

De oppervlakte aan infrastructuren zal uitbreiden.

Het plan tast het lokaal

Een drietal woningen zullen moeten plaatsmaken voor de

functioneren van individuele

onteigenen woningen. Ook woningen

infrastructuur, en van enkele woningen zal een deel van de tuinen

functies aan, maar het plan

onteigenen waarvan de resterende tuin te

ingenomen worden. Een deel van de huidige landbouwpercelen zal

is noodzakelijk om een

klein wordt. Begeleiding (sociale)

worden ingenomen maar deze hebben een lage tot zeer lage

bepaalde behoefte (betere

herhuisvesting voor onteigende gezinnen

landbouwwaardering.

verkeersdoorstroming op

in sociaal-economische zwakke positie.

-1

Een billijke vergoeding voor de te

0

hoofdweg) in te vullen.
van a naar A1

hinderaspecten

Idem (van b naar A).

-1

idem

0

-1

Betere buffering (stofwerend groen,

0

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A

De infrastructuur komt dichter bij enkele bestaande woningen te

Er zijn hinderaspecten maar

liggen. Voor deze woningen is echter ook in de huidige situatie al

die leiden niet tot een

geluidsschermen, gerichte verlichting…)

hinder. De hinder zal slechts in beperkte mate toenemen t.o.v. de

structurele verslechtering in

t.o.v. de huidige situatie.

bestaande hinder van N203a (A8) en R0.

het functioneren van de
directe omgeving of
ruimtelijke deelsystemen

van a naar A1

Idem (van b naar A).

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

-1

kwaliteit

van b naar A1:

De aangepaste infrastructuur houdt voor het grootste deel slechts een

Er is een lokale afname van

ruimtegebruik

ontwikkeling als

beperkte verandering in ten opzichte van de bestaande knoop. Enkel

de ruimtelijke kwaliteit.

bedrijventerrein

in het noordwestelijke deel gaat de infrastructuur aanzienlijk dieper in

-1

het open ruimtegebied dan in de huidige situatie. Bovendien betreft
het een fly-over die boven het maaiveld uitsteekt waardoor de

MER Halle
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling
infrastructuur vrij dominant in de omgeving aanwezig zal zijn. Dit tast
het open ruimtekarakter (o.a. voor recreatief medegebruik) aan.
van a naar A1

Idem (van b naar A).

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

-1

0/-1

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

16.7.13

Tunnel A8 - Intunneling A8 (22)
Tabel 16.37: Effectbespreking Mens - plangebied Tunnel A8 - Intunneling A8
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

van b naar A:

Het plan versterk de ruimtelijke samenhang tussen Sint-Rochus en

Zowel de interne als externe

+3

Aandachtspunt: inrichting en

Essenbeek. Het park zorgt ook voor een betere binding van het

samenhang van Halle wordt

oversteekbaarheid verbindingsweg op

stedelijk gebied met de open ruimte, zowel noordwaarts (Kluisbos) als

versterkt. Dit is een

maaiveldniveau tussen knooppunt

zuidwaarts (omgeving Vijverbeek). De voorziene secundaire weg op

versterking van het ruimtelijk

Landingsbaan en knooppunt

maaiveldniveau tussen knooppunt Landingsbaan en knooppunt

systeem op macroniveau.

Nijvelsesteenweg om ruimtelijke

voorspelling
ruimtelijkfunctionele
samenhang
van a naar A

Nijvelsesteenweg blijft op lokaal niveau wel enigszins een barrière,

barrièrewerking zo klein mogelijk te

maar deze is veel minder sterk dan de huidige N203a (A8).

houden.

Door de omvorming van N203a tot hoofdweg (A8) kan

Er is een verzwakking van

landbouwverkeer, tussen landbouwzetels die aan de ene zijde van

de ruimtelijk-functionele

-1

Een bijkomende verbinding over Zenne
en kanaal voorzien voor landbouw-

het stedelijk gebied liggen met de landbouwpercelen die aan de

samenhang voor individuele

verkeer ten zuiden van het centrum van

andere zijde van de stad liggen, geen gebruik meer maken van deze

landbouwbedrijven

Halle, bv. door openstelling van de brug

route. Vooral voor landbouwverkeer tussen omgeving

aan Lembeek dorp voor landbouwverkeer

Essenbeek/Maasdalbos enerzijds en omgeving

(Malheideweg).

Prinsenbos/Hogemierstraat anderzijds houdt dit een aanzienlijke
omrijfactor in. Voor landbouwverkeer tussen omgeving
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0

effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

-1

Een billijke vergoeding voor de te

+3

voorspelling
Essenbeek/Maasdalbos enerzijds en omgeving Groebegracht
anderzijds houdt een route doorheen het centrum geen structurele
omweg in maar mogelijks wel een langzamere route. Hoeveel
landbouwbedrijven in deze situatie zitten, is niet gekend.
Vermoedelijk betreft dit een verzwakking van de ruimtelijkefunctionele samenhang voor enkele individuele bedrijven, maar niet
voor de agrarische sector in en om Halle in zijn geheel.

ruimtebeslag

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

van b naar A:

De noodzakelijke oppervlakte voor aanleg houdt een beperkte

Het plan tast het lokaal

van a naar A

verbreding in t.o.v. de bestaande infrastructuur. Hierdoor zullen

functioneren van individuele

onteigenen woningen. Ook woningen

verspreid langsheen het tracé een twaalftal woningen moeten

functies aan -niet de

onteigenen waarvan de resterende tuin te

plaatsmaken voor de infrastructuur, en van enkele woningen zal een

woonfunctie op straat,-,

klein wordt. Begeleiding (sociale)

deel van de tuinen ingenomen worden. Een beperkt deel van de

buurt- of wijkniveau - en het

herhuisvesting voor onteigende gezinnen

huidige (hobby)landbouwpercelen zal worden ingenomen maar deze

plan is noodzakelijk om een

in sociaal-economische zwakke positie.

hebben een lage tot zeer lage landbouwwaardering.

bepaalde behoefte in te

De intunneling van A8 zorgt voor een betere verkeersdoorstroming op

vullen.

+3

het hoofdwegennet en creeert bovendeks nieuwe mogelijkheden voor
stedelijk groen en recreatieve functies ontstaan.Dit wordt beschouwd

Door de intunneling en het

als invulling van een behoefte om de stedelijke

park gaan ruimtelijke

woonomgevingskwaliteit te verbeteren.

deelsystemen structureel
beter functioneren.

hinderaspecten

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar A:

Door de intunneling van de A8 daalt de hinder van (verkeer op)

Bestaande hinderaspecten

lokaal intense bebouwing

N203a in de omgeving van het plangebied.

verminderen waardoor het

+2

functioneren op niveau van

van a naar A

de directe omgeving van het
plan verbetert.
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

kwaliteit

van b naar A:

ruimtegebruik

lokaal intense bebouwing

De nieuwe bovendekse invullingen geven invulling aan recreatieve

De ruimtelijke kwaliteit wordt

+3

behoeften van het stedelijk weefsel en dragen bij tot de algehele

structureel verbeterd op

van a naar A1

woonkwaliteit van de wijken Sint Rochus en Essenbeek. Het park is

niveau van het stedelijk

ongeveer 10ha In het kader van Groen in de Stad wordt, in het

gebied

voorstel mildering

milder

voorspelling

bijzonder in de rand rond Brussel, een norm van 30m2/inwoner
publiek toegankelijk groen gehanteerd. Het nieuwe park is volgens
die norm voldoende voor ca. 3.300 bewoners. Momenteel zijn er
ongeveer 2.500 inwoners binnen een straal van 500m.* Dit zorgt dus
voor een fundamentele kwaliteitsverbetering van de woonomgeving
voor deze stadsdelen.
Door de intunneling vervalt de functie van de buffergebied en komt
ruimte vrij voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen, waarbij ingesloten
onderbenutte ruimten kunnen worden ingeschakeld in het stedelijk
functioneren.
bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

cumulatief effect met

Deze ontwikkelingen houden potentieel ongeveer 380 bijkomende

deelplannen Essenbeek-

woningen in, of te wel 836 bijkomende inwoners (bij gemiddelde

Borreweg en Essenbeek

gezinsgrootte van 2,2). Het voorziene park is net groot genoeg om

Keerstraat

aan de norm van 30m²/inwoner in een straal van 500m te voldoen (ca.

(woonontwikkelingen)

2.500 bestaande inwoners en 835 bijkomende inwoners). Bovendien

idem als van b naar A

+3

hebben deze inwoners ook het sportcomplex Kruisveld binnen bereik.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
* Het betreft een raming op basis van gegevens op niveau van statistische sectoren, waarbij er wordt vanuit gegaan dat sector Heuvelpark volledig wordt meegeteld, sector Panorama voor 1/3de (slechts deel binnen 500 m van
A8 en daarvan is een deel door recreatiegebied ingenomen), sector Defloere en Essenbeek Centrum voor 1/2de wordt meegeteld (slecht deel binnen 500 m van A8).
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16.7.14

Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Tabel 16.38: Effectbespreking Mens plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

ruimtelijk-

van b naar A1: gemengde

Het plan voorziet in bijkomende ruimte voor stedelijke voorzieningen

De ontwikkeling versterkt het

+3

functionele

stedelijke ontwikkeling van

nabij bestaande concentraties van voorzieningen (centrum,

stedelijk gebied als ruimtelijk

samenhang

grootschalige stedelijke

stationsomgeving) en versterkt dus het stedelijk functioneren.

systeem op macroniveau.

voorzieningen en wonen

De schaal en dynamiek van de voorgestelde functies is groter dan de

Op lokaal niveau zorgt het

directe omgeving, die vooral residentieel is, maar sluit wel aan bij de

plan voor samenhang

functie van Landingsbaan als belangrijke toegangsweg . De

(overgang) tussen

voorgestelde ontwikkelingen zijn weliswaar ook al grotendeels

Landingsbaan en de

mogelijk binnen de bestaande bestemmingsplannen. Door het plan

residentiële woonomgeving.

voorstel mildering

milder

voorspelling

zullen de mogelijkheden voor deze ontwikkelingen wel geografisch
worden uitgebreid.
van a naar A1

De voorgestelde ontwikkelingen zijn ook al grotendeels mogelijk

Het plan zorgt voor een

binnen het bestaande BPA. Door het plan zullen de mogelijkheden

lokale versterking van het

voor deze ontwikkelingen wel geografisch worden uitgebreid.

ruimtelijk systeem

ontwikkelingsscenario:

Met de omvorming van A8 tot volwaardige hoofdweg krijgt

Het plan zorgt voor een

strategisch project voor de

Landingsbaan een nog belangrijkere rol als toegang tot het stedelijk

lokale versterking van het

oostelijke ontsluiting

gebied vanop het hoofdwegennet. Het plan zorgt voor samenhang

ruimtelijk systeem

+2

+2

+2

tussen Landingsbaan als stedelijke toegangsweg en het
stadscentrum enerzijds en voor een overgang tussen Landingsbaan
als verkeersweg en de residentiële woonomgevingen rond
Landingsbaan anderzijds.
ruimtebeslag

van b naar A1: gemengde

Door het plan verdwijnt een beperkte oppervlakte landbouwgrond en

Het plan heeft geen

stedelijke ontwikkeling van

een bufferstrook langs Landingsbaan. Gelet op de eerder beperkte

structurele impact op het

grootschalige stedelijke

oppervlakte en bestemming van de ingenomen landbouwgronden

functioneren van bestaande

voorzieningen en wonen

(woongebied, natuurgebied) wordt verondersteld dat geen structurele

functies. Het is niet zeker dat
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

impact heeft op het functioneren van betreffende landbouwbedrijven.

het plan (momenteel)

Het plan voorziet ruimte voor grootschalige stedelijke voorzieningen,

noodzakelijk is om een

maar momenteel is er geen concrete behoefte gekend.

behoefte in te vullen.

van a naar A1: gemengde

Een deel van het ruimtebeslag is al voorzien voor stedelijke

Met een beperkt bijkomend

stedelijke ontwikkeling van

ontwikkeling in het vigerende BPA. Het bijkomend ruimtebeslag door

ruimtebeslag wordt het

grootschalige stedelijke

het plan is beperkt. Ten opzichte van het BPA biedt het plan

potentieel ruimtegebruik

voorzieningen en wonen

31.500m² bijkomende ruimte voor stedelijke voorzieningen. De

geïntensifieerd.

beoordeling

voorstel mildering

milder

Het plan mag maatregelen in het kader

0

voorspelling

+1

voorgenomen bestemming ‘stedelijke voorzieningen’ is ook ruimer
dan de bestemmingen die in het BPA zijn vastgelegd.
bij ontwikkelingsscenario

Het strategisch project voor de oostelijke ontsluiting zal een eventuele

Het plan KAN een struturele

strategisch project voor de

verlegging van het tracé van de toegangsweg van R0 tot de

impact op het functioneren

-3

van de toekomstige mobiliteits- en

oostelijke ontsluiting

(binnen)stad en/of maatregelen in het kader van het toekomstige

van ruimtelijke deelsystemen

parkeerbeleid in en om de binnenstad

parkeerbeleid voor de binnenstad en stationsomgeving onderzoeken.

niet hypothekeren (bv. plaatselijke

Het plan kan door haar ruimtebeslag goede opties voor de oostelijke

verlegging van Landingsbaan om verkeer

ontsluiting verhinderen.

naar stationsomgeving of binnenstad te
leiden); dit kan door voldoende flexibiliteit
te laten of door het plan pas vast te
stellen nadat de gewenste maatregelen
voor de oostelijke ontsluiting zijn gekend.

hinderaspecten

van b naar A1

van a naar A1

De nieuwe bebouwing zal de hinder van verkeer op Landingsbaan

Er zijn hinderaspecten maar

t.o.v. de huidige bebouwing beter bufferen. De nieuwe functies

die leiden niet tot een

ontwikkeling op vlak van plaatsing en

kunnen echter op hun beurt hinder ondervinden.

structurele verslechtering in

volumetrie van bebouwing t.o.v. de

Lokaal kan door de nieuwe bebouwing hinder ontstaan t.o.v.

het functioneren van de

bestaande woningen (schaduw van

bestaande bebouwing (privacy, bezonning). Dergelijk hinder zou

directe omgeving of

gebouwen, privacy) ten opzichte van de

weliswaar eerder beperkt en lokaal zijn.

ruimtelijke deelsystemen

idem als huidige situatie, zij het dat het plan slechts een beperkte

-1

Ruimtelijke inpassing nieuwe

+1

bestaande woningen.
-1

Situering van minder hindergevoelige

uitbreiding inhoudt t.o.v. de ontwikkelingen die al in het BPA mogelijk

functies aan Landingsbaan, hinder

zijn.

reduceren door aangepast
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling
verkeersregime op en inrichting van
Landingsbaan.

bij ontwikkelingsscenario

idem als huidige situatie, zij het dat de hinder van verkeer op

project A8 en oostelijke

Landingsbaan kan toenemen door toename van het verkeer.

-2

-1/0

ontsluiting stedelijk gebied
kwaliteit

van b naar A1: gemengde

Het plangebied is goed gesitueerd voor de voorgestelde

De kwaliteit van het

ruimtegebruik

stedelijke ontwikkeling van

ontwikkelingen en de voorgestelde ontwikkeling zou leiden tot een

ruimtegebruik wordt

grootschalige stedelijke

efficiënter ruimtegebruik in een gebied dat nu (grotendeels) als

structureel verbeterd rond

voorzieningen en wonen

restruimte wordt ervaren. Door de (geografisch en qua bestemming)

het plangebied.

+2

ruimere ontwikkelingsmogelijkheden t.o.v. de huidige
bestemmingsplannen wordt de beschikbare ruimte efficiënter
gebruikt. Het plan draagt bij tot de versterking van de stedelijke
identiteit door een stedelijke omgeving te creëren aan de toegang
vanuit het hoofdwegennet i.p.v. een omgeving die nu vooral het
karakter heeft van een ‘achterkantstituatie’.
van a naar A1

T.o.v. het BPA omvat het plan ook een ontwikkeling op aanpalende

De ruimtelijke kwaliteit wordt

restruimten.

lokaal verbeterd.

+1

bij ontwikkelingsscenario /

De behoeften aan ruimte voor grootschalige stedelijke voorzieningen

De ruimtelijke kwaliteit kan

cumulatieve effecten:

is momenteel niet gekend. In combinatie met de ontwikkeling van

afnemen af op verschillende

op behoeften en qua inhoud en fasering

stadsontwikkelingsproject

plandeel Bergensesteenweg Noord (grootschalige stedelijke

plekken in het stedelijke

afstemmen op deelplan

Possozplein, deelplan

voorzieningen) en de ontwikkelingsscenario’s Wilgenveld

gebied

Bergensesteenweg Noord. Omdat de

Bergensesteenweg Noord

(kantooruitbreiding) en Possozplein (stedelijke voorzieningen op

behoeften niet gekend zijn, wordt de

schaal binnenstad) dreigt een overaanbod en onnodige ruimte-

ruimte best gereserveerd (geen andere

inname voor stedelijke voorzieningen.

ontwikkelingen die latere ontwikkeling

-3

De vaststelling van het plan afstemmen

hypothekeren) zonder de effectieve
bestemming en inrichting vast te leggen.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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16.7.15

Lembeek Noord - N6 - kleinhandel N6 Lembeek Noord (16)
Tabel 16.39: Effectbespreking Mens plangebied Lembeek Noord – N6 – Kleinhandel N6
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

ruimtelijk-

van b naar A1:

Het plan voorziet in een sterkere clustering van grootschalige

Het plan houdt een

+2

functionele

specifiek bedrijventerrein voor

kleinhandel waardoor het functioneren van de bestaande en nieuwe

versterking in van een

samenhang

grootschalige kleinhandel

handelsfuncties versterkt. Deze cluster ligt langs Bergensesteenweg

ruimtelijk systeem op lokaal

(N6) die één van de structurerende assen is in het stedelijk gebied.

niveau

Het aanbod aan winkeloppervlakte in Halle neemt potentieel toe door

Overaanbod dreigt waardoor

de aanwezigheid van 14.800 m² detailhandel in het BPA ‘t

bestaande en geplande

Beperken van de maximale
winkeloppervlakte die in het gebied kan

0

Parkske.De bijkomende oppervlakte in het plangebied overtreft in

clusters van grootschalige

worden ontwikkeld. Omdat de behoefte

combinatie hiermee vermoedelijk de behoefte aan bijkomende

kleinhandel en het

aan ruimte voor grootschalige

oppervlakte voor handel. gelet op het aantal inwoners in de volledige

binnenstedelijke

kleinhandel niet is gekend, kan vanuit de

gemeente Halle en omliggende gemeenten.De activiteiten kunnen

handelscentrum verzwakken.

ruimtelijke ordening als richtlijn worden

voorspelling

van a naar A1

-3

leiden tot een verschuiving van de stedelijke dynamiek van het

meegegeven dat de mogelijkheden voor

centrum naar de rand of van andere clusters van grootschalige

bijkomende individuele grootschalige

kleinhandel naar het plangebied. Dit verzwakt het functioneren van

kleinhandelsontwikkelingen worden

elk van de handelsconcentraties.Deze ontwikkeling zijn evenwel ook

beperkt tot de inbreidings- of

grotendeels mogelijk binnen de huidige gewestplanbestemming als

vervangingsmogelijkheden in de

woongebied. Het plan houdt een beperkte geografisch uitbreiding van

ruimtelijk samenhangende gehelen van

deze mogelijkheden in.

bestaande handelsclusters en de nieuw

ontwikkelingsscenario /

idem als van a naar A1, er wordt nog bijkomende ruimte voor

aan te snijden gronden (bv. de ruimte die

cumulatief effect project A8 en

grootschalige kleinhandel voorzien in deelplan Bergensesteenweg

vrijkomt na afschaffing van de oprit N6x

Bergensesteenweg Noord

Noord en op de gronden die vrijkomen door afschaffing van de oprit

A8). Aaneengesloten woongehelen

N6 x A8 (na realisatie project A8)

worden best gevrijwaard van
grootschalige
kleinhandelsontwikkelingen. Mocht de
behoefte in de toekomst groter blijken,
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling
kunnen bijkomende mogelijkheden
worden gecreëerd door
vervangingsbouw in aaneengesloten
gehelen van grotere (woon)percelen. De
totale ontwikkelingsmogelijkheden
moeten hoe dan ook worden afgestemd
op het bereikbaarheidsprofiel (discipline
mobiliteit).en worden afgestemd op het
totaal van de voorziene en geplande
ontwikkelingen voor grootschalige
kleinhandel (zie ook: plandeel
‘grootschalige kleinhandel Lembeek
Noord N6’). En voorkomen van
ongewilde grootschalige kleinhandel
langs andere verkeersassen in en om
het stedelijk gebied.

Randvoorwaarden stellen qua aard en
oppervlakte van de handelsfuncties zodat
deze niet concurrentieel zijn met
binnenstedelijke handelszaken.
ruimtebeslag

van b naar A1:

Bij een maximale invulling met grootschalige kleinhandel wordt

Het plan heeft structurele

specifiek bedrijventerrein voor

51.000m² vloeroppervlakte bijkomende handel gegenereerd. De

impact op niveau van

grootschalige kleinhandel

behoeften aan ruimte voor grootschalige kleinhandel zijn momenteel

individuele (woon)functie

niet gekend. Het is niet zeker dat dit beantwoord aan een reële

maar is mogelijks ook niet

behoefte.

(volledig) noodzakelijk om

Door inname van onbebouwde percelen of vervanging van bestaande

een behoefte in te vullen.

-1

Menging met woonfunctie toelaten.

woningen zal woongelegenheid verdwijnen en worden vervangen

MER Halle
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0

effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

De ontwikkeling is ook mogelijk binnen de woonzone van het

Het plan heeft geen

0

gewestplan. Het bekomend ruimtebeslag betreft enkel een verbod op

structurele impact op niveau

bijkomende woningen en inname van (een beperkt aantal) nog

van individuele (woon)functie

onbenutte percelen of perceelsdelen. Het verlies aan beschikbare

maar is mogelijks ook niet

ruimte voor bijkomende woningen is verwaarloosbaar.

(volledig) noodzakelijk om

voorstel mildering

milder

Onderscheiden zones voor woonfuncties

0/-1

voorspelling
door handelszaken. Er is echter geen onteigening voorzien, zodat dit
uit vrije wil van de huidige eigenaars gebeurt. Hierdoor zal wel de
ruimte voor bijkomend wonen in het geheel van het stedelijk gebied
licht toenemen. Deze toename is vermoedelijk niet van dien aard dat
bijkomende (grootschalige) woonontwikkelingen nodig zullen zijn
buiten de reeds voorziene ontwikkelingen.
van a naar A1

een behoefte in te vullen.
bij ontwikkelingsscenario /

idem als van a naar A1

cumulatief effect project A8

De gronden die vrijkomen door afschaffing van de oprit N6 x A8 (na
realisatie project A8) kunnen worden gebruikt voor grootschalige
kleinhandel. De behoefte is er mogelijks niet.

hinderaspecten

van b naar A1:

De realisatie van het plan kan resulteren in hinder voor de woningen

Er zijn hinderaspecten

specifiek bedrijventerrein voor

die langs, tussen of achter de grootschalige kleinhandelszaken liggen,

waardoor het functioneren

-2

enerzijds en handelsfuncties anderzijds

grootschalige kleinhandel

bijvoorbeeld lawaai van laden/lossen en/of parkings, verlichting van

van omliggende woningen

groeperen over voldoende lange

de parkeerterreinen, schaduw van hogere bebouwing.

kan worden verstoord.

segmenten en bufferende maatregelen
onderling voorzien.
Maatregelen van inrichting voorschrijven.
In functie van de vermindering van de
hinder vnl. wat betreft locatie parkings en
laad/loszones, buitenverlichting,
beeldkwaliteit (achterkant) gebouwen.

van a naar A1

De ontwikkeling van grootschalige kleinhandel – en bijhorende hinder

Geen wijzigingen

0

t.o.v. omliggende woningen – is ook mogelijk binnen de
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

0/+1

voorstel mildering

milder

Maatregelen opnemen inzake

+1

voorspelling
gewestplanbestemming ‘wonen’. Waar het plan bijkomende
mogelijkheden voorziet t.o.v. de woonzone van het gewestplan,
situeren zich geen woningen in de directe omgeving.
bij ontwikkelingsscenario /

idem als van a naar A1: ter hoogte van de oprit N6 x A8 situeren zich

Geen wijziging of lokaal

cumulatief effect project A8

enkele achterliggende woningen die zouden verstoord kunnen

beperkte verbetering

worden door grootschalige kleinhandelsontwikkeling in dit
gebiedsdeel. De omgevingskwaliteit is er nu echter ook verstoord
door de oprit.
kwaliteit

van b naar A1: specifiek

Het plan speelt in op de bestaande dynamiek langs N6. Het plan

De ruimtelijke kwaliteit neemt

ruimtegebruik

bedrijventerrein voor

faciliteert individuele ontwikkelingen. Dit kan leiden tot inefficient

lokaal af .

-1

grootschalige kleinhandel

ruimtegebruik.

(bv. gemeenschappelijk parkeren,

De functie en het beeld van de N6 zal verder verrommelen

inrichting voortuinstroken, plaatsing en

(samenhang bebouwingsbeeld, verdwijnen groene voortuinen,

beeldkwaliteit gebouwen…)

beeldkwaliteit en efficient ruimtegebruik

reclameborden, sterkere erfontsluitingsfunctie versus blijvende
verkeersfunctie,…).
van a naar A1

De ontwikkelingen zijn nu al mogelijk binnen de woonzone

Geen wijzigingen inzake

0

ruimtelijke kwaliteit
bij ontwikkelingsscenario /

Door afschaffing van de op-/afrit N6 x A8 kan de dynamiek lager

Structurele afname van de

cumulatief effect project A8

worden en verschuiven (vermoedelijk naar N7). In hoeverre het

ruimtelijke kwaliteit rond het

-2

Voorkomen van ongewilde grootschalige
kleinhandel langs andere verkeersassen

bijkomend aanbod in trek zal zijn is niet met zekerheid vast te stellen.

plangebied.

in en om het stedelijk gebied.

Ook de bestaande handelszaken zouden minder dynamisch kunnen
worden en dus minder sterk doorwegen in de locatiekeuze voor
nieuwe grootschalige kleinhandel. Het plan kan dan leiden tot
leegstand en braak blijven liggen van percelen.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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16.7.16

Lembeek Noord - N6 - Lembeek Noord (bedrijventerrein) (17)
Tabel 16.40: Effectbespreking Mens plangebied Lembeek Noord-N6 – Lembeek Noord
Alternatief 1 - Gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

ruimtelijk-

van b naar A1: gemengde

Het plan betreft een optimalisering van een bestaand bedrijventerrein,

Het betreft een versterking

+1

functionele

bedrijvigheid met

dat onderdeel uitmaakt van de ruimtelijk-economische structuur langs

van individuele functies

samenhang

productieactiviteiten

het kanaal Brussel-Charleroi. Door het uitsluiten van watergebonden

(bedrijven) maar niet op het

bedrijvigheid worden de potenties van het kanaal niet benut.

niveau van ruimtelijke

voorstel mildering

milder

voorspelling

systemen (economische
structuur die samenhangt
met het kanaal)
van a naar A1

De ruimtelijk-functionele samenhang is gelijkaardig als deze voorzien

De ruimtelijk-functionele

in het BPA. Het plan voorziet wel in een betere ruimtelijke inpassing

samenhang op lokaal niveau

+2

van de Zenne en betere overgang naar Lembeek Dorp.
ontwikkelingsscenario:

Niet relevant: het terrein maakt geen gebruik van deze vaarweg.

verbreding en verdieping
kanaal
ruimtebeslag

van b naar A1

van a naar A1

De ontwikkeling met bedrijvigheid geeft invulling aan de

Het bedrijventerrein gaat

ruimtebehoeften van het stedelijk gebied door de rationalisering van

beter functioneren, het plan

het ruimtegebruik.

heeft geen negatieve impact

Hierdoor zullen braakliggende gronden, deels in landbouwgebruik,

op het functioneren van

worden ingenomen. Gelet op de bestemming en oppervlakte van

individuele functie en is

deze landbouwpercelen, kan worden gesteld dat dit geen structurele

nodig om een behoefte aan

impact heeft op het functioneren van de betreffende

ruimte voor bedrijvigheid in

landbouwbedrijven.

te vullen.

Een beperkt deel van de zone voor bedrijvigheid in het BPA wordt

Het plan heeft geen

ingenomen voor verruiming van buffer/groen rond Zenne en Lembeek

structurele impact op de

819016/R/873212/Mech
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Alternatief 1 - Gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

dorp. Dit wordt echter niet als een structurele aantasting van de

ruimte voor bedrijvigheid.

oppervlakte voor bedrijvigheid gezien, omdat het gebiedsdelen betreft

Het plan is noodzakelijk om

die door hun configuratie niet efficient voor bedrijvigheid kunnen

een behoefte in te vullen.

beoordeling

voorstel mildering

voorspelling

worden ontwikkeld. Bovendien voorziet het plan in de rationalisering
van de percelering waardoor bijkomende mogelijkheden voor
intensivering van het ruimtegebruik worden geboden.

hinderaspecten

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

De nieuwe activiteiten zullen bijkomende hinder genereren naar

Er zijn hinderaspecten maar

enerzijds omliggende woonbebouwing en anderzijds het recrreatief

die leiden niet tot een

functioneren van de kanaalkades en het tegenoverliggende open

structurele verslechtering in

ruimte gebied. Gelet op de reeds aanwezige bedrijvigheid en de

het functioneren van de

voorgestelde buffers kan er vanuit worden gegaan dat dat de

directe omgeving of

bijkomende hinder niet zal leiden tot een structurele verslechtering in

ruimtelijke deelsystemen.

-1

het functioneren van de omgeving.
van a naar A1

Ten opzichte van BPA wordt een ruimere buffering voorzien t.o.v.

Hinderaspecten verminderen

Lembeek en het tegenoverliggende open ruimte gebied.

maar dit leidt niet tot een

+1

structurele verbetering het
functioneren van de
omgeving.

kwaliteit
ruimtegebruik

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

van b naar A1

Braakliggende terreinen en restruimten worden ingeschakeld om de

De ruimtelijke kwaliteit neemt

behoefte aan ruimte voor bedrijven op te vangen. Zo wordt

toe op het niveau van het

voorkomen dat elders meer ruimte moet worden ingenomen voor

stedelijk gebied.

+3

(bijkomende) bedrijventerreinen.
In het plan wordt een sterke ingroening van de Zenne voorzien.
Hierdoor wordt de continuïteit van de Zenne als groene ruggengraat
doorheen het stedelijk gebied versterkt.
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milder

Alternatief 1 - Gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

van a naar A1

Door rationalisering van de terreinconfiguratie kan de beschikbare

De ruimtelijke kwaliteit wordt

+1

ruimte efficiënter worden gebruikt. Door watergebondenheid uit te

lokaal verbeterd.

voorstel mildering

milder

voorstel mildering

milder

voorspelling

sluiten komt onbenutte ruimte sneller op de markt. Door een ruimere
buffering wordt het bedrijventerrein beter ingepast in de omgeving.
bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

Alternatief 2: watergebonden gemengde bedrijvigheid
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

ruimtelijk-

van b naar A2: watergebonden

Het plan betreft een optimalisering van een bestaand bedrijventerrein,

De interne ruimtelijk-

+3

functionele

bedrijvigheid

dat onderdeel uitmaakt van de ruimtelijk-economische structuur langs

functionele samenhang van

het kanaal Brussel-Charleroi. Door de reservering voor

het terrein als geheel en

watergebonden bedrijvigheid worden de potenties van het kanaal ten

haar positie als bedrijvigheid

volle benut.

in het stedelijk netwerk op

voorspelling

samenhang

macroniveau is
opgewaardeerd. Er is een
versterking van het ruimtelijk
systeem op macroniveau.
van a naar A2

De ruimtelijk-functionele samenhang is sterker dan deze voorzien in

Er is een versterking van het

het BPA. De potenties als watergebonden bedrijventerrein worden ten

ruimtelijk systeem op lokaal

volle gevrijwaard. Watergebonden bedrijvigheid is evenwel niet

niveau.

+2

uitgesloten in het huidige BPA. Het plan voorziet ook in een betere
ruimtelijke inpassing van de Zenne en betere overgang naar Lembeek
Dorp.
ontwikkelingsscenario:

Door de opwaardering van het kanaal als vaarweg zal het potentieel

Er is een versterking van het

belang van watergebonden bedrijvigheid in de verstedelijkte

ruimtelijk systeem op

Zennevallei toenemen. Het plan speelt hier op in en ondersteunt de

macroniveau
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Alternatief 2: watergebonden gemengde bedrijvigheid
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

-2

Voorzien van een plaatselijke (korte)

+3

voorspelling
opwaardering van het kanaal.
ruimtebeslag

van b naar A2: watergebonden

Door de rationalisering van de terreincofiguratie wordt ruimte geboden

Het plan heeft geen

bedrijvigheid

voor bijkomende bedrijvigheid. De behoefte aan ruimte voor

structurele impact op de

omleiding van de fietsas, bv. langsheen

watergebonden bedrijvigheid is momenteel echter niet gekend. Het

ruimte voor bedrijvigheid.

de Zenne.

blijvend braakliggen van percelen waarvoor momenteel een

Het plan heeft een negatieve

watergebonden activiteit als voorwaarde wordt gehanteerd, kan

impact op het functioneren

wijzen op een zeer kleine of onbestaande vraag.

van de westelijke

Door de bedrijfsontwikkelingen zullen braakliggende gronden, deels

kanaaloever als fietsas. Het

in landbouwgebruik, worden ingenomen. Gelet op de bestemming en

staat niet vast dat er een

oppervlakte van deze landbouwpercelen, kan worden gesteld dat dit

behoefte is aan ruimte voor

geen structurele impact heeft op het functioneren van de betreffende

watergebonden

landbouwbedrijven.

bedrijvigheid.

Een deel van de gronden aan het kanaal worden ingenomen voor
kadeinfrastructuur. De kanaalboord wordt momenteel gebruikt als
fietsas. De kadeinfrastructuur zal de continuïteit van de recreatieve as
aan de westzijde van het kanaal doorbreken. De oostkant blijft echter
als continue fietsas bestaan.
van a naar A2

idem als huidige situatie, zij het dat een beperkt deel van de zone

Het plan heeft geen

voor bedrijvigheid in het BPA wordt ingenomen voor verruiming van

structurele impact op de

buffer/groen rond Zenne en Lembeek dorp. Dit wordt echter niet als

ruimte voor bedrijvigheid.

een structurele aantasting van de oppervlakte voor bedrijvigheid

Het plan heeft een negatieve

gezien, omdat het gebiedsdelen betreft die door hun configuratie niet

impact op het functioneren

efficient voor bedrijvigheid kunnen worden ontwikkeld. Bovendien

van de westelijke

voorziet het plan in de rationalisering van de percelering waardoor

kanaaloever als fietsas. Het

bijkomende mogelijkheden voor intensivering van het ruimtegebruik

staat niet vast dat er een

worden geboden. Momenteel wordt watergebonden bedrijvigheid al

behoefte is aan ruimte voor

gehanteerd als voorwaarde bij uitgifte van een deel van de

watergebonden
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Alternatief 2: watergebonden gemengde bedrijvigheid
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

braakliggende gronden. Deze vereiste wordt door het plan ook voor

bedrijvigheid.

beoordeling

voorstel mildering

milder

-2

De kade zo ver mogelijk van Lembeek

-1

voorspelling

andere delen opgelegd.

hinderaspecten

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar A2: watergebonden

De nieuwe activiteiten zullen bijkomende hinder genereren naar

Er zijn hinderaspecten die

bedrijvigheid

enerzijds omliggende woonbebouwing en anderzijds het recrreatief

lokaal kunnen tot een

dorp situeren, voorwaarden opleggen

functioneren van de kanaalkades en het tegenoverliggende open

structurele verslechtering in

voor overslag activiteiten van bulk om

ruimte gebied. Overslagactiviteiten – vnl. van bulkgoederen - die

het functioneren van de

hinder (vnl. stof- en geluidshinder) zo

samengaan met watergebonden transport kunnen meer hinder t.o.v.

directe omgeving.

veel mogelijk te reduceren.

de omgeving geven dan productiebedrijven (zie ander
planalternatief).. De kade-infrastructuur versterkt het beeld van een
bedrijventerrein t.o.v. het recreatief gebruik van de kanaaloever en
het tegenoverliggend open ruimtegebied. Dit beeld wordt weliswaar al
sterk bepaald door het noordelijker gelegen bestaand bedrijf in het
plangebied.
van a naar A2

De hinderaspecten zijn dezelfde als in de huidige situatie,z ij het dat

De wijziging van de hinder-

het BPA watergebonden activiteiten niet uitsluit en deze hinder dus

aspecten is te verwaarlozen

hoe dan ook zou kunnen ontstaan. Weliswaar zal de kade-

of er is geen wijziging.

0

infrastructuur inhouden dat een deel van de buffer langs het kanaal –
die inhet BPA is voorzien – niet zal worden gerealiseerd. Het plan
voorziet dan weer een ruimere buffering langsheen de Zenne.
bij ontwikkelingsscenario

De verbreding en verdieping van het kanaal maakt containervaart

Er zijn hinderaspecten maar

-1/-2

De kade zo ver mogelijk van Lembeek

mogelijk waardoor de overslag niet beperkt is tot bulkgoederen. De

de kans dat deze leiden tot

dorp situeren, voorwaarden opleggen

mogelijke hinder van containeroverslag wordt minder groot ingeschat

een structurele

voor overslag activiteiten van bulk om

dan de hinder van overslag van bulkgoederen.

verslechtering in het

hinder (vnl. stof- en geluidshinder) zo

functioneren van de directe

veel mogelijk te reduceren.

omgeving is beperkter.
kwaliteit

van b naar A2: watergebonden

Braakliggende terreinen en restruimten worden ingeschakeld als

819016/R/873212/Mech

De ruimtelijke kwaliteit wordt
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0/-1

Alternatief 2: watergebonden gemengde bedrijvigheid
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

bedrijvigheid

ruimte voor bedrijven. Zo wordt voorkomen dat elders meer ruimte

nauwelijks verbeterd.

beoordeling

voorstel mildering

milder

-3

Geen voorwaarde voor

+1

voorspelling
ruimtegebruik

moet worden ingenomen voor (bijkomende) bedrijventerreinen. De
vraag naar watergebonden bedrijvigheid is momenteel echter niet
gekend. Door reservering voor watergebonden bedrijven zou het
ruimte-aanbod nog lange tijd in onbruik kunnen zijn. Dit zou een
continuering van de huidige toestand betekenen.
In het plan wordt wel een sterke ingroening van de Zenne voorzien.
Hierdoor wordt de continuïteit van de Zenne als groene ruggengraat
doorheen het stedelijk gebied versterkt.
van a naar A2

Door rationalisering van de terreinconfiguratie kan de beschikbare

De ruimtelijke kwaliteit kan

ruimte efficiënter worden gebruikt. Door watergebondenheid op te

afnemen op verschillende

watergebondenheid opleggen of

leggen vergroot echter de kans dat de beschikbare ruimte voor

plekken in het stedelijk

eventueel in de tijd beperken.

langere tijd onbenut blijft. De behoefte aan ruimte voor

gebied (blijvend

watergebondenbedrijvigheid is immers niet gekend. Dit zou kunnen

onderbenutte bedrijvenzone

leiden tot een grotere behoefte aan de ruimte voor niet-

Lembeek Noord en nieuwe

watergebonden bedrijvigheid die elders moet worden voorzien waarbij

inname structurele

waardevollere open ruimte i.p.v. restruimte wordt ingenomen.

landbouwgronden voor
bedrijventerrein elders)

bij ontwikkelingsscenario

De kade-infrastructuur wordt gecombineerd met een verbreding en

De ruimtelijke kwaliteit neemt

verdieping van het kanaal. De potenties voor watergebonden

toe op het niveau van het

bedrijvigheid nemen toe waardoor de kans afneemt dat de ruimte

stedelijk gebied.

+3

onderbenut blijft. Hierdoor wordt de ruimte effectief ingeschakeld om
de behoefte aan ruimte voor bedrijven op te vangen.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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16.7.17

Stasbeek - N6 vallei Stasbeek (18)
Tabel 16.41: Effectbespreking Mens plangebied Stasbeek – N6
effect-

plandeel Stasbeek

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

ruimtelijk-

van b naar A1:

In het valleigebied van Stasbeek is er geen relevante wijziging in de

geen wijziging

0

functionele

behoud open ruimte en

ruimtelijk-functionele samenhang.

samenhang

natuurontwikkeling Stasbeek
Het functioneren van de vallei van de Stasbeek als drager van een

Het betreft de versterking

+2

open ruimte vinger wordt gevrijwaard. Hiermee ontstaat wel geen

van een ruimtelijk systeem

verbinding tot bij de Zenne. Dit draagt bij tot de woonkwaliteit in

op lokaal niveau, maar niet

Lembeek-Cité.

van systemen op

voorstel mildering

milder

voorspelling

van a naar A1

macroniveau.

ruimtebeslag

ontwikkelingsscenario:

idem als van a naar A1.

beperkte ontwikking

De beperkte woonontwikkeling kan bijdragen tot een betere relatie

woonrservegebied Lembeek

tussen de open ruimte van de vallei Stasbeek en de woonwijk

Cité

Lembeek Cité

van b naar A1:

Geen effect.

Geen effect

0

Door de de herbestemming gaat ruimte voor ontwikkeling van ca.

Geen effect

0

behoud open ruimte en
natuurontwikkeling Stasbeek
van a naar A1

bijkomende 28 woningen verloren. De voorziene en geplande
ontwikkelingen in het GRS zijn ruim voldoende om de vooropgestelde
behoeften in te vullen.

hinderaspecten

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

van b naar A1:

Geen effect

Geen effect

0

Het plan vermijdt dat bijkomend hinder wordt gegenereerd naar

Hinderaspecten verminderen

+1

behoud open ruimte en
natuurontwikkeling Stasbeek
van a naar A1
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

omliggende functies door woonontwikkeling. Deze hinder zou

maar dit leidt niet tot een

weliswaar heel beperkt en lokaal zijn.

structurele verbetering in de

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling

directe omgeving
bij ontwikkelingsscenario

idem als van a naarA1

kwaliteit

van b naar A1: behoud open

Ten opzichte van de huidige situatie zorgt het plan niet voor een

ruimtegebruik

ruimte en natuurontwikkeling

wijziging van de ruimtelijke kwaliteit in het deelgebied Stasbeek. De

Stasbeek

bestaande kwaliteiten worden bevestigd.

van a naar A1

Geen wijziging

0

Door het plan wordt de open ruimte rond de Stasbeek, als ruimtelijk

De ruimtelijke kwaliteit wordt

+2

structurerend gegeven, gevrijwaard. Het plan vrijwaart open ruimte

structureel verbeterd rond

die van belang is voor het recreatief medegebruik, de

een plangebied

omgevingskwaliteit van Lembeek cité en de identiteit als stad in de
open ruimte.
bij ontwikkelingsscenario

idem als van a naar A1

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

16.7.18

Stasbeek - N6 plandeel ontginningsgebied (19)
Tabel 16.42: Effectbespreking Mens plangebied Stasbeek – N6
effect-

plandeel ontginningsgebied

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

ruimtelijk-

van b naar A1:

Het gebied sluit aan bij het nationaal voetbalcentrum en versterkt

Alles samen een

-1

Ontwikkeling beperken tot topsportfunctie

0/-1

functionele

wieler- en voetbalcentrum

vanuit dit oogpunt een topsportcluster van bovenlokaal niveau. Deze

verzwakking van de

(voorzieningen gericht op stedelijke

samenhang

(nabestemming

stedelijke cluster hangt ruimtelijk-functioneel niet samen met de rest

ruimtelijke samenhang op

inwoners meer aanslutiend bij stedelijk

ontginningsgebied)

van het stedelijk gebied. Het betret echter een zeer specifieke functie,

lokaal niveau

woonweefsel voorzien)

voorspelling

vooral gericht op topsport op nationaal niveau, die slechts in beperkte

Medegebruik voor wandelaars/fietsers

mate meegebruikt wordt door inwoners of bezoekers van het stedelijk

voorzien (poort voor recreatief
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling
gebied. Er worden wel voetbalterreinen voorzien voor stedelijke clubs.

medegebruik open ruimte)

Het plan voorziet in een overgang naar de achterliggende open

Maximaal medegebruik van bestaande of

ruimte. Hierdoor wordt het recreatief (sportief) medegebruik van de

nieuwe infrastructuur door

open ruimte gestimuleerd, weliswaar voor een beperkt publiek. De

voetbalcentrum en wielercentrum

ruimtelijk-functionele samenhang met N6 is afwezig of beperkt.

(parking, verblijfsaccomodatie, …)

In de huidige toestand is de ontginning ook een geïsoleerde functie in
de open ruimte, maar de actieve ontginning is van beperkte omvang
en van beperkte duur. Het landbouwgebruik van reeds ontgonnen of
nog te ontginnen gebiedsdelen sluit beter aan bij de achterliggende
open ruimte structuur.
van a naar A1

ruimtebeslag

idem als van b naar A1

verzwakking van de

De nabestemming landbouw sluit beter aan bij de achterliggende

ruimtelijke structuur op het

-2

De inname van open ruimte zoveel
mogelijk beperken (compactheid,

open ruimtestructuur.

niveau van ruimtelijke

verwevenheid door bv. oefenpistes via

deelsystemen

paden langs landbouwpercelen…)

ontwikkelingsscenario:

niet relevant

van b naar A1:

Door het plan worden huidige en toekomstige landbouwgronden

Het plan heeft een

wieler- en voetbalcentrum

ingenomen. De landbouwgronden worden in de huidige situatie –

structurele impact op het

De oppervlakte-inname indien mogelijk

(nabestemming

tijdelijk – door ontginning ingenomen. Ook zullen de parking van de

functioneren van een

beperken tot de oppervlakte die

ontginningsgebied)

autohandel verdwijnen, en kan een cluster van bestaande

ruimtelijk deelsysteem

momenteel wordt ingenomen door de

zonevreemde woningen verdwijnen. Deze effecten betreffen

(wooncluster) en op het

ontginning en de parking, eventueel met

individuele functies, behalve als een volledige wooncluster verdwijnt

functioneren van individuele

grondruil van landbouwgronden i.f.v. een

(kleine woonbuurt als ruimtelijk deelsysteem).

functies.

betere ruimtelijke configuratie.

-3

Behoud van de bestaande wooncluster.

-1

-1

Het voorstel tot ontwikkeling van het nationaal centrum ontstaat vanuit
een vraag van een bovenlokale nationale sportorganisatie, en wordt
beschouwd als noodzakelijk om een behoefte in te vullen.
van a naar A1

idem als van b naar A1

Het plan heeft een

Een aanzienlijke oppervlakte aan agrarisch gebied (in nabestemming)

structurele impact op de

planologische compensatie van

wordt ingenomen. De parking en woningen zijn dan weer

oppervlakte bestemd als

oppervlakte aan agrarisch gebied (bv.
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effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

zonevreemd.

agrarisch gebied van een

plangebied Stroppen, plangebied

ruimtelijk deelsysteem

Groebengracht)

milder

voorspelling

(landbouw)

hinderaspecten

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

van b naar A1:

De hinder ten gevolge van topsport-trainingen en een kantoor voor de

Bestaande hinderaspecten

wieler- en voetbalcentrum

sportfederatie wordt kleiner voor omwonenden, de aanpalende

verminderen maar dit leidt

(nabestemming

bedrijfsfunctie, landbouw en recreatief medegebruik van de open

niet tot een structurele

ontginningsgebied)

ruimte dan de huidige ontginning en parking.

verbetering in de directe

van a naar A1

Ten opzichte van de nabestemming landbouw zal het plan meer

Hinderaspecten leiden bij

hinder veroorzaken (geluid, licht). Deze hinder wordt beperkt

normale werking niet tot

geluidshinderende activiteiten niet nabij

ingeschat bij het voorziene normale gebruik voor topsporttrainingen.

structurele verslechtering in

woningen situeren en/of bufferen.

Bij evenementen kan belangrijke hinder ontstaan. De aangekondigde

het functioneren van de

Het aantal evenementen beperken in

bijkomende evenementen zijn sporadisch van aard

directe omgeving. Bij

aantal en tijd. Parkeerdruk en

evenementen kan hinder

wildparkeren in de omgeving voorkomen

verstorend zijn voor de

door evenementenvervoersmaatregelen

directe omgeving.

(bv. georganiseerde pendel naar

+1

omgeving.
-1/-2

Aangepaste verlichting, meest

0/-1

parkings op langere afstanden).
bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

kwaliteit

van b naar A1: wieler- en

Ten noorden van het bedrijf Dehandschutter kan het plan impliceren

Er is een structurele afname

ruimtegebruik

voetbalcentrum

dat de open ruimte in het deelgebied Stasbeek wordt ingesnoerd en

van de ruimtelijke kwaliteit

bedrijf Dehandschutter als open ruimte

(nabestemming

de kwaliteit van de open ruimtevinger langs de N6 verdwijnt. Dit

als de open ruimtecorridor

vrijwaren in samenhang met plandeel

ontginningsgebied)

schaadt de identiteit van Halle als stad in de open ruimte.

verdwijnt

Stasbeek.

-2

De open ruimte ten noorden van het

Momenteel is de omgeving gekenmerkt door verschillende functies

Aandachtspunt: het plan moet de

van verschillende schaal bij elkaar (bedrijf, grootschalige parking,

ruimtelijk samenhang tussen

ontginning, nationaal voetbalcentrum, woonlinten, open ruimte) die

voetbalcentrum, woonlinten, bedrijf De

ruimtelijk weinig samenhang vertonen. Het plan kan zorgen voor een

handschutter en open ruimte versterken.

betere samenhang tussen de verschillende functies en de ruimtelijke
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+1

effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling
kwaliteit lokaal verbeteren.
van a naar A1

idem als van b naar A1
Het is weinig waarschijnlijk dat het zonevreemde woonlint en de
grootschalige parking zullen verdwijnen bij het ingaan van de
nabestemming ‘landbouw’.

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

16.7.19

Hondzocht (20)
Tabel 16.43: Effectbespreking Mens plangebied Hondzocht
effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

ruimtelijk-

van b naar A:

Het gebied sluit aan bij het grootschalig bedrijventerrein Sint-

Er is een versterking van

-2

Geen handelsvoorzieningen op het

+2

functionele

ontwikkeling als

Reinhilde. Het hangt ruimtelijk-morfologisch niet samen met de rest

ruimtelijke systemen op

samenhang

bedrijventerrein

van het stedelijk gebied Halle. De functionele wisselwerking van een

lokaal niveau (het

van a naar A

bedrijventerrein met het stedelijk functioneren is hoe dan ook beperkt.

bedrijventerrein Sint-

Door de samenhang met Hondzochtsesteenweg en de

Reinhilde), maar (potentieel)

autobereikbaarheid is er een potentiële druk van

een aantasting van de

handelsontwikkelingen in het terrein. Dergelijke ontwikkelingen

systemen op macroniveau

hangen niet samen met het huidige en gewenste stedelijk

(grootschalige

functioneren.

kleinhandelsstructuur).

voorspelling

ruimtebeslag

terrein toelaten .

ontwikkelingsscenario:

Niet relevant.

van b naar A:

De ontwikkeling met bedrijvigheid geeft invulling aan de

Het tast het lokaal

ontwikkeling als

ruimtebehoeften van het stedelijk gebied inzake bedrijvigheid via de

functioneren van individuele

in de ontwikkeling van het terrein.

bedrijventerrein

uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein.

functies aan, maar is

Grondenbank i.f.v. compensatie verlies

Het landbouwareaal verdwijnt er. Het betreft een

noodzakelijk om een

landbouwareaal voor betrokken

819016/R/873212/Mech
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0

effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

landbouwoppervlakte van beperkte omvang die ingesloten ligt tussen

bepaalde behoefte in te

landbouwbedrijven

infrastructuren en het bestaande bedrijventerrein. Deze wordt

vullen.

Onteigening met billijke vergoeding voor

milder

voorspelling

momenteel ingenomen door een dierenartsenpraktijk en

de woning en dierenartsenpraktijk.

paardenhouderij (mogelijks hobbylandbouw of samenhangend met

Eventueel behoud van de

dierenartsenpraktijk). Daarnaast moet één woning verdwijnen om

dierenartsenpraktijk in het

bedrijvigheid mogelijk te maken en omvat het plan de huidige locatie

bedrijventerrein indien de ruimtebehoefte

van een watertoren. Omdat de locatiekeuze voor een watertoren

beperkt blijft tot het gebouw

gebonden is aan het reliëf en (bestaande) nutsleidingen kan deze
moeilijk worden geherlocaliseerd.
van a naar A

Idem huidige situatie.

-2

De in te nemen ruimte betreft herbevestigd agrarisch gebied.

Planologisch evenwicht voor het

0

herbevestigd agrarisch gebied (bv.
deelplan Stroppen of Groenbengracht)

hinderaspecten

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

van b naar A:

De bijkomende bedrijfsactiviteiten zullen bijkomende hinder

Er zijn hinderaspecten maar

ontwikkeling als

genereren. Gelet op het beperkt aantal omliggende woningen zal

die leiden niet tot een

(gemeenschappelijk voor het

bedrijventerrein

deze hinder beperkt zijn. De bijkomende bedrijvigheid zal ook impact

structurele verslechtering in

bedrijventerrein Sint-Reinhilde)

van a naar A1

hebben op de omgevingskwaliteit in de open ruimte bij recreatief

het functioneren van de

medegebruik. De impact is weliswaar beperkt door de reeds

directe omgeving.

-1

Een buffering voorzien t.o.v. de omgeving

aanwezige impact van het bestaande bedrijventerrein en A8.
bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

kwaliteit

van b naar A1:

Het plan biedt de mogelijkheid om een bestaand bedrijventerrein te

Er is globaal geen wijziging

ruimtegebruik

ontwikkeling als

versterken en het ruimtegebruik voor bedrijfsactiviteiten te

van de ruimtelijke kwaliteit.

bedrijventerrein

optimaliseren. De ligging bij een bestaand bedrijventerrein en goede

van a naar A1

ontsluitingsmogelijkheden gelden als potenties voor

0

bedrijfsontwikkeling. Hierdoor wordt open ruimte ingenomen die als
onderdeel van de openruimtestructuur wordt beschouwd. Invulling
van de behoefte aan bijkomend bedrijventerrein zal naar alle
waarschijnlijkheid ook inname van een deel van de open ruimte
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0

effect-

inhoud

Beschrijving

waardering

beoordeling

voorstel mildering

milder

voorspelling
structuur inhouden.
In hoeverre de positie van de ondergrondse leidingstraat een
rationele ontwikkeling van het bedrijventerrein in de weg kan staan, is
niet gekend.
bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

16.8

Ontwikkelingsscenario’s
In tabel 16.44 wordt afgetoetst of het plan een belemmering vormt voor de ontwikkelingsscenario’s op het vlak van Fauna en flora.
Tabel 16.44: Aftoetsing ontwikkelingsscenario’s discipline Fauna en flora
visie-element

Aftoetsing voor Fauna en flora

afbakeningslijn

Het plan kadert in de afbakeningslijn en vormt hier dan ook geen
belemmering voor.

verbeteren recreatief medegebruik, waterberging en

De ontwikkeling van plangebied Lembeek Noord (beide

ecologische verbindingsfunctie Zennevallei

alternatieven) kan een belemmering vormen hiervoor. De
voorgestelde milderende maatregelen sluiten echter aan bij dit
visie-element.

verbeteren landschappelijke kwaliteit, recreatief

In het plangebied Zuidelijke deel Groebegracht zorgt het plan

medegebruik, waterberging en ecologische functie

echter voor bijkomende natuur langs de Groebegracht. Het plan

omgeving Groebegracht

vormt dan ook geen belemmering voor dit ontwikkelingsscenario.

voet- en fietsersbrug station – binnenstad

Het plan vormt voor Fauna en flora geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.

fietsverbinding station – Dassenveld

Het plan vormt voor Fauna en flora geen belemmering voor dit

(nog geen tracé vastgelegd)

ontwikkelingsscenario.

verbeterde noordeljike ontsluiting

Het plan vormt voor Fauna en flora geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.
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strategisch project oostelijke ontsluiting

Het plan vormt voor Fauna en flora geen belemmering voor dit

(wijzigingen (rol) bestaande wegen in het netwerk nog

ontwikkelingsscenario.

niet vastgelegd)
opwaardering A8 tot hoofdweg
-

aanpassing knoop R0 – A8

-

intunneling segment Sint-Rochus

-

nieuwe verbinding N6 – Hondzocht

Het plan vormt voor Fauna en flora geen belemmering voor dit
ontwikkelingsscenario.

woonontwikkelingen ten oosten van SK Halle

Het plan vormt voor Fauna en flora geen belemmering voor dit

(ingesloten deel woonreservegebied)

ontwikkelingsscenario.

woonontwikkelingen tussen bebouwing en

Het plan vormt voor Fauna en flora geen belemmering voor dit

sportterreinen Stroppen

ontwikkelingsscenario.

(ingesloten deel woonreservegebied)
woonontwikkeling Windmoleken

Het plan vormt voor Fauna en flora geen belemmering voor dit

(rest woonuitbreidingsgebied)

ontwikkelingsscenario.

woonontwikkelingen Cité Lembeek

Het plan vormt voor Fauna en flora geen belemmering voor dit

(ingesloten deel woonreservegebied)

ontwikkelingsscenario.

uitbreiding Wilgenveld

Het plan vormt voor Fauna en flora geen belemmering voor dit

boulevardvorming Demaeghtlaan

Het plan vormt voor Fauna en flora geen belemmering voor dit

ontwikkelingsscenario.
ontwikkelingsscenario.
stadsontwikkelingsproject Possozplein – Slingerweg

Het plan vormt voor Fauna en flora geen belemmering voor dit

uitbreiding ziekenhuis

Het plan vormt voor Fauna en flora geen belemmering voor dit

brug over het kanaal

Het plan vormt voor Fauna en flora geen belemmering voor dit

ontwikkelingsscenario.
ontwikkelingsscenario.
ontwikkelingsscenario.
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17

DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE

17.1

Figuren
Figuur 17.1: Traditionele landschappen
Figuur 17.2: Landschapsatlas
Figuur 17.3: Beschermde monumenten en landschappen
Figuur 17.4: Overzicht archeologische vindplaatsen en indicaties

17.2

Afbakening van het studiegebied
Het studiegebied omvat het plangebieden uitgebreid met de zones waarbinnen directe
of indirecte wijzigingen kunnen optreden, alsook de zone rond deze plangebieden
waarbinnen de wijzigingen visueel waarneembaar zijn. Bepalend zijn de aantasting van
open ruimte door wijziging van ruimtegebruik, de versnippering van gebieden en de
isolatie van gebieden door de versterking van barrières.
Omwille van het reliëf is er een grote zichtbaarheid van eventuele wijzigingen in het
landschap. Daarom wordt voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie een ruime zone rond de plangebieden genomen en wordt dit studiegebied
ter hoogte van de plangebieden aan de grens met de afbakening van het kleinstedelijk
gebied verder uitgebreid.
Bij de afbakening van aandachtsgebieden zijn de onderscheiden plangebieden
bepalend omwille van de wijziging van het ruimtegebruik op mesoniveau. Daarnaast
krijgen ook volgende gebieden specifieke aandacht:
 beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten op basis van
het beschikbare kaartmateriaal
 ankerplaatsen, relictzones, punt- en lijnrelicten volgens de landschapsatlas
 waardevol bouwkundig erfgoed nabij of in het plangebied
 gekend en ongekend archeologisch erfgoed nabij het plangebied
 concentraties van kleine landschapselementen tussen verschillende vormen van
ruimtegebruik.

17.3

Beschrijving van de referentiesituatie
Op macroschaal worden de historiek en landschappelijke opbouw en context van het
studiegebied beschreven. De beschrijving van de traditionele landschappen naar Antrop
e.a. (2002) vormt hierbij een belangrijke basis, maar daarnaast wordt ook gebruik
gemaakt van historische kaarten, de centraal archeologische inventaris, de beschrijving
van het bouwkundig erfgoed. Bij de opmaak van het plan-MER zal de beschrijving
bijkomend moeten worden getoetst met de historisch-geografische studie van het
Pajottenland (Cordemans K., 2003) en de bijdragen van de lokale erfgoedvereniging in
het tijdschrift Hallensia. Een mogelijke bijkomende bron vormt de onuitgegeven
verhandeling van Maes (1988) over de prehistorische bezetting in Essenbeek-Halle.
Op mesoschaal worden de verschillende plangebieden gesitueerd in de hoger
beschreven traditionele landschappen en historische context. Er wordt onderzocht welke
rol zij spelen binnen deze ruimere geografische en historische context en wat de waarde
is van deze rol. Er wordt beschreven hoe de structurerende matrix op macroniveau zich
819016/R/873212/Mech
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in en rond de onderscheiden plangebieden concretiseert en eventueel hoe het
plangebied hiervan afwijkt. Daarnaast zal worden beschreven hoe het landschap van
het gebied kan worden getypeerd. Ook de perceptieve kwaliteiten en de visuele impact
op de omgeving zullen worden onderzocht.
De beschrijving op mesoschaal zal uitgaan van een eerste analyse op microschaal. Het
onderzoek op microschaal blijft beperkt tot de bepaling van de specifieke aandachtsgebieden. Er zal worden nagegaan wat de kenmerkende elementen zijn die zorgen
voor de typering en waardering van de verschillende gebieden op mesoschaal. Hiertoe
zal worden onderzocht welk landgebruik de onderscheiden plangebieden kennen en
welke specifieke cultuurhistorische en archeologische waarden aanwezig zijn.
17.3.1

Historiek van het gebied
De algemene topografische en fysische basis van het landschap is gevormd onder
continentale omstandigheden na het Tertiair. In het Pajottenland komen lokaal nog
getuigenheuvels voor van de mariene afzettingsfasen uit dit Tertair. Zij zijn evenwel
noordwaarts ten opzichte van het studiegebied gelegen. In het quartair, gedurende de
ijstijden in het Pleistoceen, onderging het gebied klimaatgerelateerde processen van
(eolische) afzetting en erosie. Na de ijstijden ontwikkelde zich een loofbos, het latere
Kolenwoud. Dit woud zorgde voor een fixatie van de bodem.
De eerste gekende nederzettingen in de streek rond Halle dateren vanaf de ijzertijd
(onder andere nabij de Sint-Elooishospitaal en te Veroonslinde of zandgroef). Ook uit
vroegere perioden zijn er (vooral ten oosten van de Zenne) evenwel sporen van
menselijke aanwezigheid. Bij het kasteel Lembeek en een concentratie in het Kluisbos
zijn sporen als neolithisch zijn gedateerd 18. In het Hallerbos zijn mogelijke grafheuvels
teruggevonden die op basis van de uiterlijke kenmerken in de Bronstijd zijn gedateerd.
Langs kleine beek te Smeerhout zijn vermoedelijke nederzettingssporen uit de steentijd
gedetecteerd. In deze vroege periode waren de landbouwtechnieken evenwel nog
primitief. Een sterke bosontginning en ontbossing was niet mogelijk. Dit werd pas
mogelijk vanaf de Romeinse periode. Ook rond Halle waren Romeinse nederzettingen
aanwezig. De archeologische vondsten in de omgeving van het voormalig sanatorium in
het Kluisbos zijn hiervan getuige alsook vondsten bij opgravingen naar aanleiding van
de aanleg van de autosnelweg.
Vanaf de vroege middeleeuwen stond (de ontginning van) het gebied rond Halle onder
de voogdij van de Waldetrudisabdij van Mons. Rond de burcht van Halle zijn sporen
aanwezig van een mogelijke vroege nederzetting. Het hof te Wedem zou kunnen
teruggaan tot de zevende eeuw. Ook in de omgeving van het Sint-Elooishospitaal zijn
sporen van een vroegmiddeleeuwse nederzetting gevonden.
De omgeving van het kasteel van Buizingen zijn er vermoedens van een eerste
nederzetting (een motte en later donjon) uit de 12de eeuw. Net zoals dit ook het geval is
voor het kasteel Essenbeek zou de vesting mogelijk teruggaan op een castrale motte.
In de late middeleeuwen werd de stad onder gebracht in het graafschap Henegouwen.
18

Vooralsnog is het niet duidelijk of de sporen in het Kluisbos als grafheuvel dan wel
als restanten van een kasteelpark zijn te catalogeren.
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De stadskeure wordt in 1225 verleend door de gravin van Vlaanderen en Henegouwen.
De eerste vesten dateren van het eind van de 14de eeuw. In de 12de eeuw zijn er sporen
dat plaatsen binnen deze omwallingen aan overstromingen onderhevig waren en dat
met de omwalling ook beken konden worden gedempt. De plaatselijke burcht, vermeld
sedert 1376, was een verdedigingspost in het grensgebied Henegouwen - Brabant. In
deze late middeleeuwen (13de tot 15de eeuw) kent de stad een gestage groei,
voornamelijk als handelscentrum en bedevaartsoord, dankzij het bezit van een
miraculeus Mariabeeld sedert 1267. Uit deze periode dateert ook de basiliek van Halle,
waarvan de toren nu nog het silhouet van de stad bepaalt. In het omliggend gebied zijn
er de verschillende alleenstaande hoeves en versterkte kastelen zoals de hoeve van
Elbeek, het klein en het groot hof van Scheisingen en het versterkt kasteel Vlieringenhof
ten westen van Halle. Ten oosten was er het kasteel Essenbeek, de hoeve Resteleeuw,
de omgeving van het kerkhof - Dodestraat. Ook de watermolen te Rodenem op de
rechteroever van de Zenne ten zuiden van Halle is hiervan getuige. In het zuiden is er
het kasteel van Hondzocht. In de omgeving van Stroppen zijn allerhande losse vondsten
uit deze periode teruggevonden.
Na herhaaldelijke belegeringen, plunderingen en verwoestingen komt er pas een
heropleving onder het bewind onder het bewind van Keizerin Maria-Theresia (1740). Uit
die periode dateren ook de kabinetskaarten van de Ferraris. Het kaartbeeld toont Halle
als versterkte vesting langs de Zenne in het graafschap Henegouwen. Zenne is ten deel
rond deze omwalling geleid, maar loopt ook door de stad. Lembeek is een belangrijke
kern in het grensgebied (Franchise) van het hertogdom Brabant ten zuiden. Ten oosten
van de Zenne komt verspreide bebouwing voor met onder ander de kleinere kernen
Buizingen en Eizingen en zijn grotere compartimenten, waaronder het Kluisbos, bebos
en zijn een aantal compartimenten in landbouwgebruik. Ten westen blijkt een
afwisseling te bestaan tussen de valleien met meersen (waaronder de vallei van
Groebegracht) en uitgestrekte akkers met geïsoleerde bebouwing. De steenweg naar
Brussel blijkt ten noorden van Halle (omgeving Stroppen) ook een basis voor
woonontwikkelingen.
In de negentiende eeuw breken de moderne tijden aan met een sterke verstedelijking
van Halle in de schaduw van de Belgische hoofdstad, Brussel. De ligging langs het
kanaal Brussel-Charleroi droeg bij tot de industriële ontwikkeling van de stad. De kaart
van Vandermaelen toont de situatie omstreeks 1830. Het kanaal is gegraven. Veel
industriële ontwikkelingen zijn er evenwel nog niet. Op een echte industriële expansie
blijft het wachten op de spoorlijn en haar verbindingen naar het Franse spoorwegennet
in de tweede helft van de negentiende eeuw. De parochie Essenbeek werd gesticht in
1874, de parochie Sint-Rochus in 1910.
Vanaf de jaren 1920 ontstonden de verschillende tuinwijken (Floralaan, Geynstbos,
Dorekensveld, Kamerijkdelle en Kornijkweld). Uit die periode stammen ook de sanatoria
in het Kluisbos. In de tweede helft van de vorige eeuw werd de Don Bosco wijk
ontwikkeld. Uit die periode dateren ook de autosnelwegen.
17.3.2

Landschapsstructuur
Centraal in het studiegebied ligt het stedelijk landschap van Halle. Daarnaast ligt het
studiegebied tevens in delen van de traditionele landschappen Pajottenland, Brabantse
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Ardennen en Zennevallei. In het studiegebied worden met name volgende subeenheden
van deze traditionele landschappen onderscheiden:
 Pajottenland (220141) en Land van Edingen (220142) in het Pajottenland
 Land van Dworp (730050) in de Brabantse Ardennen
 Zennevallei (921060).
Zowel Pajottenland als Brabantse Ardennen maken deel uit van een groter heuvelachtig
gebied met zandleem en leemgronden op de overgang tussen het plateau van MiddenBelgië en de Noordelijke Laagvlakte. Zennevallei doorsnijdt dit gebied. Kenmerkend zijn
de oost-west bodem- en reliëfovergang en de sterke samenhang van de open ruimte
structuur met het vertakte waterlopennetwerk dat samenhangt met de Zennevallei. Deze
beekstructuren zijn belangrijke landschapsecologische structuren en zorgen voor
samenhang tussen de verschillende open ruimte delen
In het Pajottenland is het open landbouwlandschap met wijdse vergezichten en
duidelijke valleien typerend. De structuurdragende matrix van het Pajottenland bestaat
uit een golvende topografie met asymmetrische valleien, bossen en kleine kerndorpen.
De op het zuiden gerichte valleien zijn minder steil dan de tegenoverliggende. De
zichtbare open ruimten worden gekenmerkt door talrijke gerichte en panoramische
vergezichten waarbij de topografie veelal de skyline bepaalt. In de valleien richt ook de
vegetatie deze zichten. De kerndorpen in het Pajottenland zijn duidelijk herkenbaar en
begrensd en zijn structurerende beelddragers. Lintbebouwing zorgt evenwel voor een
snelle degradatie. Daarnaast zijn er in dit open landschap talrijke geïsoleerde
beelddragers zoals torens en geïsoleerde bosjes. Het microreliëf en lineair groen in de
valleien zijn door hun contrast structuurversterkend. De kleine hoop- en pleindorpen en
de talrijke monumenten zijn dragers van de landschappelijke erfgoedwaarde.
Rond het stedelijk weefsel van Halle kunnen volgende facetten van dit landschap
onderscheiden worden:
 het gebied Stroppen - Alsput - Mekingen met de opeenvolging van heuvelruggen en
valleien van Lubbeek Rodebeek en Lotbeek
 het plateaugebied Breedhout met de brongebieden en bovenlopen van verschillende
beken
 het valleigebied Groebegracht en haar zijbeken (Meerbeek, Rollebeek)
 het landbouwgebied Prinsenbos
 Lembeek met de kern nabij de Zenne, de dense bebouwing langs A Puesstraat en
de woonwijk ten noorden hiervan
 het valleigebied rond Stasbeek.
De Brabantse Ardennen worden getypeerd door het open akkerland op het plateau, het
bos op de hellingen en graslanden, natte bossen en vijvers in de valleien. In het
landschap zijn uitgestrekte loofbossen gesitueerd en valleien zonder colluvium.
De structuurdragende matrix van de Brabantse Ardennen bestaat uit een golvende
topgrafie en valleien, boscomplexen en een sterk verstedelijkt weefsel.
De zichtbare open ruimten zijn sterk versnipperd en onregelmatig. In de bossen zijn
besloten gefilterde ruimte aanwezig. De vergezichten zijn beperkt en bepaald door de
topografie. Ze zijn meestal gericht en begrensd door bebouwing en vegetatie.
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De bebouwing van de Brabantse Ardennen zorgt in een belangrijk deel voor een
typering van het gebied als perifeer landschap. Er is een complexe verweving van open
ruimten en bebouwing waarbij deze open ruimten dikwijls ruimtebegrenzend is. De
bossen zijn daarentegen geïsoleerd en niet ruimte-bepalend of begrenzend. Kleine
landschapselementen in dit complex zijn meestal onopvallend en geïsoleerd.
De talrijke monumenten en kastelen zorgen voor erfgoedwaarde. De bossen vormen
relictlandschappen waarin het pre-neolitisch microreliëf bewaard is gebleven, onder
andere door de afwezigheid van bodemerosie ten gevolge van landontginning en
landbouw.
Rond het stedelijk weefsel van Halle wordt de overgang gevormd tussen Zennevallei en
Brabantse Ardennen. Van zuid naar noord kan een landcatena met volgende facetten
worden onderscheiden:
 de open valleirand van Zenne met opeenvolgend
 het valleigebied van Lembeekbosbeek/Ruisseau de Vraimont met Lembeekbos
als brongebied in het oosten
 de Mussenberg als open landbouwgebied
 het valleigebied van Mollebeek
 het valleigebied van Maasdalbeek/Vijverbeek met het landsbouwgebied rond
Veugeleer en de brongebieden van Vijverbeek en Maasdalbeek (het door
bebouwing ingeslotenWarande)
 de residentiële bebouwing van Essenbeek (ten noorden van Warande en het
brongebied Maasdalbeek en ten zuidoosten van A8 de residentiële bebouwing in
Sint-Rochus)
 het valleigebied van Kleine beek met behalve het landbouwgebied Smeerhout ook
het Kluisbos en, afgesneden door R0, het Krabbos
 de residentiële bebouwing van Buizingen en Huizingen.
De Zennevallei is een valleilandschap met een sterke graad van verstedelijking. De
Structuurdragende matrix van de Zennevallei bestaat uit afgesneden meanders in een
brede vallei met gekanaliseerde rivier. De fossiele meanders van het Oer-Demerdijlereliëf van assymetrische valleiranden zijn structuurversterkend. De kleine
landschapselementen zijn, net zoals de resterende open ruimten, in hun betekenis
beperkt door de begrenzing door vegetatie, topografie en infrastructuur.Ten zuiden van
het stedelijk landschap van Halle wordt de vallei niet langer als traditioneel landschap
onderscheiden. Lembeek, oorspronkelijk een kerndorp langs de Zenne, wordt in de atlas
van de traditionele landschappen tot het Pajottenland gerekend, al zijn er verschillende
argumenten om de dorpskern in één van deze grotere meanders ook tot het traditioneel
landschap van Zenne te rekenen.
Halle vormt een stedelijk centrum in dit gebied. De structuurbepalende matrix wordt
gevormd door de stedelijke bebouwing met centraal een historisch stratenpatroon dat
(op de omgeving van het Possozplein na) intact bleef en omliggend verschillende
tuinwijken en industriële ontwikkelingen langs kanaal en A8 in het westen.
De bebouwing zorgt ervoor dat de openruimte sterk wordt afgebakend en wordt
begrensd en gekokerd. De zichten langs het kanaal reiken hierin iets verder. Van buiten
de stad is de toren van de basiliek bepalend voor het silhouet.
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17.3.3

Landschapsbeeld
Rondom het bestaande stedelijk weefsel wordt de opbouw en de begrenzing van de
visuele open ruimte in belangrijke mate bepaald door het reliëf en de aanwezigheid van
massieve bossen. Bebouwing en lokale lijnbeplanting zorgt voor een verdere filtering
van het beeld.
De standplaats van de waarneming is bepalend voor de mate waarin deze opbouw en
omvang van de open ruimte kan worden waargenomen en of bepaalde blikvangers wel
of niet in beeld komen. Hierbij kunnen bepaalde routes als verzamelingen van
standplaatsen worden beschreven en kunnen ook individuele standplaatsen worden
vastgelegd.
Op schaal van het volledige studiegebied worden ten behoeve van de analyse volgende
open ruimten worden onderscheiden rond het stedelijk gebied:
 de open ruimte ten noorden van Stroppen (en standplaats langs N6)
 de open ruimte rond Groebegracht (en standplaatsen langs Mierenberg en
Beertsestraat en ter hoogte van de kruising van Molenstraat met spoor)
 de open ruimte ten zuiden van het spoor en de standplaatsen ter hoogte van A8
 de open ruimte Prinsenbos - Moerbeek
 omgeving Stasbeek
 Maasdalbeek - Vijverbeek en landbouwgebied rond Veugeleer
 valleigebied van Kleine beek en landbouwgebied Smeerhout
Standplaatsen die de relatie tussen het stedelijk gebied en de open ruimte in beeld
brengen situeren zich op deze schaal op de steenwegen, de recreatieve fietsroutes
maar ook het spoor en autowegen die de stad doorkruisen. Volgende routes worden
geselecteerd: N6, Mierenberg en Beertsestraat, spoor, A8, Edingsesteenweg,
Veroonslinde, Veugeleer en Berendries, Nachtegaalstraat.
De randen van de open ruimte kunnen hard zijn en ervoor zorgen dat de verstedleijking
in het gebied zelf getrokken wordt. Filterende en groene grenzen krijgen vanuit de open
ruimte een voorkeur. Op die manier wordt de aandacht niet afgeleid en kunnen
individuele blikvangers zoals een toren die de stedelijke historiek weerspiegeld als
blikvanger en baken worden gewaardeerd. Hier situeert zich overigens het onderscheid
tussen bakens en blikvangers: de symboolwaarde voor en de inbedding op de plek.
In het stedelijk weefsel zelf zijn de open ruimten sterk begrensd door bebouwing. Open
ruimten worden gevormd door bredere verkeersassen als de stedelijke ring gevormd
door Demaeghtlaan of wateroppervlakten zoals het kanaal. Bruggen over het kanaal
bieden hierbij een zeer specifieke blik en zijn op hun beurt prominent aanwezig in het
beeld.

17.3.4

Landschapsbeleving
De landschapsbeleving betreft de manier waarop de waarnemer, vanuit zijn specifieke
situatie het landschap zal beleven. Hiermee komen het waarnemersstandpunt, de duur
van de waarneming en de subjectieve hinderaspecten komen op de voorgrond.
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De beschreven standplaatsen van waaruit het landschapsbeeld in beeld komt zijn hierbij
niet willekeurig gekozen.
 Langs N6, A8 en Edingsesteenweg wordt uitgegaan van het standpunt van de
autopassagier vooraan in de wagen
 Langs Mierenberg, Beertsestraat, Veroonslinde, Veugeleer, Berendriesen
Nachtegaalstraat komt de recreatieve fietser op de voorgrond
 Langs spoor treedt de treinpassagier op de voorgrond.
In het stedelijk weefsel wordt geopteerd voor het waarnemersstandpunt van de
voetganger op langs Demaeghtlaan en op de brug van Sint-Rochusstraat. Langs het
kanaal wordt het standpunt van de recreatieve fietser aangehouden.
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17.3.5

Beschrijving per plangebied
Plangebied Biezenput (1)
Biezeput ligt in de Brabantse Ardennen, in het land van Dworp. Het betreft een ingesloten open ruimte in het stedelijk weefsel tussen de woonlob
Buizingen en de infrastructurenbundel van Brusselsesteenweg, kanaal en spoor met tussen de twee laatste infrastructuren een ingesloten Zenne. De
hoogspanningsleiding door het gebied versterkt het beeld van een infrastructurele ruimte.
Tabel 17.1: Landschappelijke aspecten plangebied Biezenput
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro

lage waarde voor landschapsstructuur:

-

Biezeput ligt op grens Brabantse Ardennen - land van Dworp, aan de rand van de Zennevallei.



-

Het gebied is een onderdeel van het stedelijk weefsel tussen de woonzone Buizingen en de infrastructurenbundel van

structuur

Brusselsesteenweg, kanaal en spoor met tussen beide de Zenne.

open ruimte in de overgang tussen
Zennevallei naar Brabantse Ardennen



Meso

sterk verstoord een geïsoleerde
structuur, intern verder aangetast

-

Het betreft een ingesloten open ruimte in het stedelijk weefsel.

-

Het gebied is afgescheiden van de Zennevallei door de spoorlijn. In samenhang met de infrastructuren doorheen



nog enkele relicten aanwezig van
samenhang op microniveau

deze vallei is ook Biezeput verder aangetast door infrastructuur (hoogspanningsleidingen).
-

Het gebied sluit aan bij een hoofdzakelijk residentieel bebouwde omgeving.

Micro
-

Biezeput is intern gestructureerd door een trage weg (buurtweg 18) als relict voor de concordante met Zenne.

-

De percelering in het gebied is sterk aangetast.

-

In het gebied zijn weilanden (met biezen) en akkers die als relict de samenhang met de Zenne (Biezen) tot
uitdrukking brengen. Dit wordt onderstreept door de steile helling in het oostelijk deel van het gebied.

a. gewijzigde situatie

Ten opzichte van de huidige situatie is Biezeput is als open ruimte gebufferd ten opzichte van het spoor door

zeer lage waarde voor landschapsstructuur:

natuurontwikkeling (natuurgebied) op mesoschaal. het gebied wordt gedomineerd door recreatieve infrastructuren en op



verstedelijkt gebied

microschaal is de percelering is verder aangepast en zijn de trage wegen verdwenen of verplaatst.

landschapsbeeld

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



Het gebied kan worden waargenomen vanop de trage wegen langs en door het gebied (Pallieterweidestraat in het

lage beeldwaarde

zuidoosten en de fiets-as in het noordwesten) en vanop het spoor.
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referentie

inhoud

beschrijving


waardering

Het beeld is begrensd binnen 500 m door spoor (vanop Pallieterweide), bebouwing met tuinen (vanop spoor) en de
helling naar de Zennevallei.

a. gewijzigde situatie

erfgoed



Hoogspanningsmasten, recreatieve infrastructuur en spoorinfrastructuur zijn negatieve beelddragers.



In de rand van het gebied is verlichting aanwezig.



Het betreft een verstedelijkt gebied: recreatiecomplex met open terreinen en -gebouwen.



Het beeld is begrensd binnen 500 m.



In het gebied is verlichting aanwezig op de publieke ruimte of bij gebruik van de open lucht sportvelden.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie





lage beeldwaarde

Biezeput is vanuit macroschaal / contextueel herkenbaar als relict van het traditioneel landschap aan de rand van de

matige erfgoedwaarde

Zennevallei in een zeer sterk verstedelijkte omgeving en nabij het verdwenen gehucht Eizingen.



De oorspronkelijke percelering (atlas buurtwegen) is sterk aangetast, nog herkenbaar door kleurverschillen
(bodemvochtigheid) via historische luchtbeelden (april 2007).

sterk aangetaste context door
infrastructurele ingrepen



relictwaarde als open ruimte en omwille



Buurtweg 19 is verdwenen, buurtweg 18 is nog aanwezig.

van context mogelijke archeologische



Er is geen gekend geomorfologisch of bodemkundig erfgoed, wel een (deels bedolven) textuur B-horizont en overgang

waarde

van natte naar droge leembodem. Het gebied helt sterk richting Zenne, langs de trage weg is er een talud.


Het gebied bevat geen bouwkundig erfgoed en er is geen bouwkundig erfgoed in de directe omgeving.



Het gebied bevat geen gekend archeologisch erfgoed. Er zijn wel potenties op basis van de context: verschillende
(romeinse) vondsten in de omgeving, ligging aan de oevers van de Zenne, mogelijk iets hogere ligging (mogelijk
bedolven), gradiënt van bodemvochtigheid.

beleving

a. gewijzigde situatie



ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie





De context is verdwenen, de vergravingen zijn lokaal voor specifieke gebouwen.

lage tot zeer lage erfgoedwaarde

Het betreft een ingesloten lokale open ruimte langs een (door sterk verstedelijkt landschap lopende) fietsroute en langs

matige belevingswaarde

het spoor. Het beeld voor de treinpassagier is weinig opzienbarend door de insluiting en is deel van de stedelijke



lokale belevingswaarde als open

ruimte. Voor de fietser is de belevingswaarde hoger.

ruimte/buffer met lage beeldwaarde,

De open ruimte fungeert als buffer naar infrastructuren voor woningen langs Biezeput en langs Oct. De Kerckhove

langs (verstedelijkte) fietsroute

d’Exaerdestraat. De trage weg met talud en de helling leveren een bijdrage aan de openheid en rust van het gebied.
a. gewijzigde situatie





Het betreft een deels open recreatieve ruimte langs een fietsroute die door natuurgebied langs het spoor loopt. Het

lage belevingswaarde

beeld voor de treinpassagier is weinig opzienbarend en is deel van de stedelijke ruimte.



De recreatieve infrastructuren liggen aan de achterzijde van de woningen. De belevingswaarde is nauwelijks te
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

bepalen. Mogelijk wordt het gebied ook s’ nachts gebruikt.
ontwikkelingsscenario

Niet relevant

zicht vanop onverhard zuidelijk deel Pallieterweidestraat

zicht vanop onverhard zuidelijk deel Pallieterweidestraat

zicht vanop noordelijk deel Pallieterweidestraat naar het

richting spoor

naar het noorden

zuiden

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Plangebied Stroppen (2)
Stroppen ligt in het traditioneel landschap Pajottenland, in de subeenheid Pajottenland ten noorden van het stedelijk weefsel. Samen met Alsput en
Mekingen wordt de fysische basis van deze open ruimten ten oosten van Gaasbeeksesteenweg - Brabantsebaan gevormd door een aantal
consequent noordoostwaarts afwaterende beken met asymetrische beekvalleien. De beken worden gemarkeerd door vegetatie, op de hoger gelegen
gebieden domineert het landbouwgebruik onder de vorm van akkers waardoor een aantal panoramische zichten mogelijk zijn. Historische bebouwing
is in de valleien gesitueerd, te Pijnbroekstraat, consequent met Lotbeek is er een lint. De wijk G. De Valckstraat is een recentere aantasting van dit
landschap.
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Tabel 17.2: Landschappelijke aspecten plangebied Stroppen
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro:

matige waarde landschapsstructuur



Het gebied ligt aan de rand van het traditioneel landschap Pajottenland met het stedelijk weefsel van Halle.





Het vormt een onderdeel van het open ruimte gebied Stroppen - Alsbeek - Mekingen.

structuur

rand van het stedelijk gebied Halle


Meso:

open ruimte in Pajottenland aan de

aansluiting met de open ruimte lokaal



Het betreft hoger gelegen open akkerland en weiland op de heuvelrug tussen Lubbeek en Zenne.

verstoord door geïsoleerde



De noordelijke helling en het brongebied zijbeek Lubbeek zijn structurerende reliëfelementen.

verkaveling



De aansluiting met de omliggende open ruimte is verstoord door de verkaveling G. De Valckstraat (geïsoleerd in de
open ruimte).

Micro:


De aanwezigheid van een lokale weg door het gebied zorgt voor een verdere structurering.

a. gewijzigde situatie

Macro:

lage waarde landschapsstructuur

(ontwikkeling volledig





woonreservegebied voor

Meso:

wonen)



Het betreft een residentiële woonwijk aan de rand van de stad.



Het betreft een hoger gelegen bebouwde ruimte aan de rand van de open ruimte.

woonwijk met groene recreatieve



De wijk wordt gekenmerkt door een centrale groene recreatieve kern in het stadsweefsel.

elementen

Het gebied ligt binnen het stedelijk weefsel in de noordelijke stadsrand van Halle.

bebouwde ruimte van het stedelijk
gebied Halle, incl huidige verkaveling



aaneengesloten residentiële

Micro:

landschapsbeeld



Het gebied wordt bepaald door woningen, tuinen en lokale wegen.

ontwikkelingsscenario



Het zuidelijk deel van het woonreservegebied Stroppen (tussen bebouwing en sportterreinen) is ontwikkeld.

b. huidige situatie



Plaatsen voor waarneming bevinden zich aan de noord westelijke rand van het gebied, op de trage weg door het

matige beeldwaarde:

gebied en langs Jean Jacqminstraat.





Aan de rand zijn er wijdse zichten naar de open ruimte en verspreide bebouwing.



Van op de trage weg door het gebied is het beeld begrensd binnen de 500 m, onder andere door de verkaveling De

wijd maar gebanaliseerd zicht open
ruimte

Valckstraat, maar zijn er vergezichten naar het westen.


Van op Jacqminstraat is het beeld begrensd binnen de 500 m. Er zijn doorzichten naar het noorden, maar deze
worden gefilterd door opgaande bomen en sterk vernauwd.



Het beeld van de open ruimte wordt gebanaliseerd door de geïsoleerde verkaveling.
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referentie

inhoud

a. gewijzigde situatie

beschrijving
Er zijn geen blikvangers in het gebied met uitzondering van (intra-oculair) de veedrinkpoel.



Er is geen verlichting aanwezig.



Het gebied ontwikkelt zich tot residentiële omgeving met begrensde zichten binnen de 500 m. De aanleg van de

lage beeldwaarde:

publieke ruimte bepaalt het beeld. Enkel aan de rand blijven de wijdse zichten behouden.



(ontwikkeling volledig
woonreservegebied voor



De bebouwde, stedelijke rand wordt zichtbaar van op grotere afstand (bebouwing van heuveltop).

wonen)



De publieke ruimte in het gebied is verlicht.

ontwikkelingsscenario



Het zuidelijk deel van het woonreservegebied Stroppen is ontwikkeld. Jacqminstraat is niet langer een relevante

(zie hoger)
erfgoed

waardering



b. huidige situatie

beeld vernauwd en bepaald door
bebouwing

standplaats om het gebied te bekijken.


-

Op macroschaal is het gebied een relict van het traditioneel landschap van het Pajottenland, doch aangetast door

lage erfgoedwaarde

bebouwing.



context al aangetast, doch

Het gebied ligt in het voormalig grensgebied tussen het hertogdom Brabant en het graafschap Henegouwen (cfr. de

vermoeden van mogelijke

Ferraris). Op de noordelijke heuvelflank liggen de relicten van een antitanklijn (1937 - 1940).

archeologische sporen



Buurtweg 78 (tussen recreatieterreinen en geïsoleerde verkaveling) is verplaatst.



lokaal heeft de trage weg waarde



De oorspronkelijke percelering is verdwenen maar relicten zijn (via kleurverschillen) nog merkbaar op luchtfoto’s.



er zijn geen waardevolle



Er is geen gekend geomorfologisch of bodemkundig erfgoed. Het gebied heeft een textuur B-horizont.



Het gebied bevat geen bouwkundig erfgoed.

erfgoedwaarden gekend



In het gebied en haar omgeving zijn verschillende losse vondsten uit late middeleeuwen geregistreerd.

a. gewijzigde situatie



De cultuurhistorische context is verdwenen.

zeer lage erfgoedwaarde

(ontwikkeling volledig



De ondergrond wordt bijkomend vergraven voor woningbouw, eventuele archeologische materialen zijn aangetast.



woonreservegebied voor

archeologisch erfgoed ook

wonen)
ontwikkelingsscenario

context verdwenen en hoog risico dat

verdwenen is


Het zuidelijk deel van het woonreservegebied Stroppen is ontwikkeld. Dit heeft geen invloed op de referentiesituatie.



Langs de trage weg door het gebied en vanuit recreatieve omgeving in het gebied wordt het open landschap rond

matige tot hoge belevingswaarde

Halle beleefd. Door de hoge ligging van het gebied zijn er wijdse vergezichten en is de belevingswaarde hoog.



(zie hoger)
beleving

b. huidige situatie



a. gewijzigde situatie
(ontwikkeling volledig



Vanop de lager gelegen fietsroute ten noorden (langs Alsbeek) wordt de open ruimte van de heuvelflanken ervaren. Er

open ruimte

is nauwelijks zicht op de stedelijke ontwikkeling.



Het beeld binnen het gebied wordt bepaald door de aanleg van de publieke ruimte en door het residentieel,

lage tot matige belevingswaarde

verstedelijkt weefsel.
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referentie

inhoud

beschrijving

woonreservegebied voor



waardering

Langs de functionele fietsroute ten noorden is de stad Halle nog steeds merkbaar aanwezig.

ruimte, residentieel deel van de stad


wonen)

fietsroute in open ruimte, maar met
zicht op bebouwde woonomgeving

ontwikkelingsscenario
(zie hoger)



De beleving van de open ruimte zal door de ontwikkeling van het zuidelijk deel van Stroppen niet meer vanuit
Jacqminstraat kunnen gebeuren.

zicht vanop J. Uylenbroeckstraat, noordwestwaarts, met op
de voorgrond de veedrinkpoel, op de achtergrond De

open zicht vanop (niet bebouwbaar deel langs) Jean
zicht vanuit het noorden (Alsputweg) richting De Valckstraat

Valckstraat

Jacqminstraat naar het noordwesten, rechts ligt verkaveling
De Valck, links is het silhouet van Brussel zichtbaar

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Plangebied Groebegracht (3, 4, 5)
De vallei van Groebengracht ligt in het traditioneel landschap Pajottenland. De vallei vormt het onderscheid tussen de subeenheden Pajottenland en
Land van Edingen in dit traditioneel landschap. De vallei wordt gekenmerkt door beekbegeleidende begroeiing.
De vallei sluit aan bij de open ruimte ten westen van het stedelijk weefsel. De beek vormt een drager van open ruimte die ver in het stedelijk weefsel
van Halle doordringt.
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In en rond het plangebied wordt het landschapsbeeld van deze vallei sterk gedomineerd door het ziekenhuis, door de vestiging van Colruyt op
Dassenveld, de kantoren van Colruyt op Wilgenveld en door Druco aan de Beertsestraat. Van op A. Demaeghtlaan is het open ruimte gebied van
Groebegracht zichtbaar ter hoogte van de toegangsweg naar het ziekenhuis.
Tabel 17.3: Landschappelijke aspecten plangebied Groebegracht
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro

hoge waarde



Het gebied ligt aan de rand van het traditioneel landschap Pajottenland met het stedelijk weefsel van Halle.





Het gebied vormt een onderdeel van het valleigebied rond Groebegracht.



In het traditioneel landschap vormt Groebegracht de grens tussen de subeenheden Pajottenland en land van Edingen.

structuur

Meso

open ruimte in Pajottenland aan de
rand van het stedelijk gebied Halle



structurerend valleigebied met
(verstoorde) relatie dal - valleiflank



Het gebied vormt een aaneengesloten open ruimte van de vallei Groebegracht in verstedelijkte context.



Het betreft zowel de valleibodem (het dal) als de noordelijke en een deel van de zuidelijke flank van de vallei.



De interne samenhang tussen noordelijke valleiflank en het eigenlijke dal is aangetast maar niet verdwenen:



het laagste deel (het dal) sluit aan bij de rest van de vallei van Groebegracht, het bovenste deel (de valleiflank) is deels
afgescheiden door bebouwing langs Elbeekstraat en versnipperd door de bebouwing langs Grote Weide.



De interne samenhang tussen zuidelijke valleiflank en het eigenlijke dal is sterker aangetast:



het laagste deel (het dal) sluit aan bij de rest van de vallei van Groebegracht, het bovenste deel (de valleiflank) is
bebouwd door de bedrijven te Dassenveld en Wilgenveld en is doorsneden door infrastructuur (spoorweg en A8).

Micro


Het hoogste (noordelijke) deel:



wordt ten westen begrensd door een verkaveling langs Demesmaekerstraat met intern een onafgewerkte
kamstructuur, lokaal afgeschermd van de open ruimte door groene tuinen



wordt ten oosten begrensd door de infrastructuren van SK-Halle en het ziekenhuis (blikvanger)



bevat opgaand groen (kleine landschapselementen) die samen met het microreliëf zorgt voor een gelaagde opbouw



bevat de voormalige Ninoofsesteenweg en wordt doorkruist door voetweg 52 (Mierenberg)



wordt in het zuiden begrensd door voetweg 49 (Grote Weide).



In het zuidelijk deel:



dringt de Groebegracht, vanuit de open ruimte van het traditioneel landschap, diep door in het stedelijk weefsel en net
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

als elders in de vallei zijn het reliëf, de weilanden langs de beek en de akkerlanden iets hoger kenmerkend



is de begroeiing langs de beek aanwezig, de beek heeft een lage structuurkwaliteit.



is de beek zichtbaar door het reliëf, ten zuiden is nog open ruimte



loopt de voormalige trambedding.

Macro:

matige waarde landschapsstructuur

ontwikkeling





resterend

Meso:

woonreservegebied



Het betreft een residentiële woonwijk aan de rand van de stad.

ontwikkeling



Het ziekenhuis behoort tot het stedelijk gebied.

woonwijk met ziekenhuis als

Wilgenveld ten



De vallei van Groebegracht loopt door in deze stedelijke omgeving, met natuurontwikkeling in het dal zowel ten

kenmerkend gebouw, dooraderd door

noorden (tot de voetweg 49) als ten zuiden van de beek.

het dal van Groebegracht.

a. gewijzigde situatie:




zuiden


Het gebied behoort tot het stedelijk weefsel van Halle en ligt in de westelijke stadsrand rond het ziekenhuis.

bebouwde ruimte van het stedelijk
weefsel Halle



aaneengesloten residentiële

Hoewel het dal vrij breed is, zijn er aan beide zijden van het beekdal stedelijke ontwikkelingen en wordt de vallei verder
ingesloten. Ten noorden blijven de bestaande woningen bestaan en wordt het ziekenhuis uitgebreid, ten zuiden zijn er
nieuwe woonontwikkelingen. De open ruimte van het dal contrasteert mogelijk met de stedelijke ontwikkelingen ten
noorden en ten zuiden.



De relatie tussen de valleiflanken en het dal is verbroken.

Micro:


Het gebied wordt gedomineerd door woningen, tuinen en lokale wegen in het noorden, ziekenhuis en het beekdal
Groebegracht.

ontwikkelingsscenario’s:


uitbreiding ziekenhuis



verbetering



De weilanden die zuidelijk aan Groebegracht grenzen zijn verder ontwikkeld als natuurgebied



De noordelijke flank van de vallei is geïsoleerd. Op mesoniveau is de samenhang tussen noordelijke valleiflank en dal
verdwenen. Op microniveau loopt de open ruimte naar het zuiden door tot Elbeekstraat. (lage/matige waarde)



landschap omgeving

In het zuiden is de vallei van Groebegracht breder. De landschapstructurerende waarde van Groebegracht is
opgewaardeerd over een grotere breedte (matig hoge waarde).

Groebegracht
landschapsbeeld

b. huidige situatie





Standplaatsen zijn er langs Ninoofsesteenweg (ter hoogte van L.A. Sluysstraat), Mierenberg, Elbeekstraat, Grote

matige beeldwaarde:

Weide, Tramstraat en Beertsestraat.



In het noordelijk deel van het plangebied is de ruimte op de verschillende standplaatsen begrensd door de bebouwing.

Wijdse maar gebanaliseerde zichten
naar de open ruimte.

Tussen de recreatieve infrastructuren van SK Halle en de bebouwing rond Demesmaekerstraat is er een afstand van
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

ca. 500m. De openheid van het terrein en de kleine landschapselementen zorgen voor filtering. Vanop
Ninoofsesteenweg zorgt het ziekenhuis samen met de bebouwing langs Elbeekstraat voor een opdeling van het beeld
in een voorplan (de akkers op de flanken), een middenplan (het dal begrensd door bebouwing en begroeiing langs
Beertsestraat) en een achterplan (de hoger liggende bebouwing en bebossing aan de overzijde van Zennevallei).
Verspreide constructies in de randen banaliseren het beeld. In de vallei van Groebegracht wordt het beeld bepaald
door de bedrijfsgebouwen op Wilgenveld. Net zoals het ziekenhuis van Halle fungeert het gebouw als blikvanger. Dit
geldt ook voor de windmolens.


In het zuidelijk deel is de begrenzing minder. Door de afwezigheid van dense begroeiing langs Groebegracht zijn er
wijdse zichten. Van op Beertsestraat is er een overzicht over de vallei. Het ziekenhuis vormt een baken op het tweede
plan en verhoudt zich met de omliggende open ruimte en begroeiing. De woningen langs Ninoofsesteenweg bevinden
zicht op het achterplan. In de richting van de stad wordt het beeld gefilterd door bomenrijen. Ook vanop Tramstraat zijn
er wijdse zichten over de vallei. Het ziekenhuis is hier een blikvanger op het voorplan.

a. gewijzigde situatie



De verlichting is beperkt tot straatverlichting en verlichting in de omgeving van de gebouwen.



Al in een eerste fase (voor de ontwikkeling van het woonreservegebied) langs Ninoofsesteenweg (woongebied met



lage beeldwaarde

landelijk karakter) is het zicht naar de open ruimte verdwenen.



sterk vernauwd valleigebied



In het noordelijk deel van het plangebied is de ruimte op de verschillende standplaatsen begrensd door de bebouwing.
Er zijn geen verre zichten door het reliëf.



Groebegracht is een groen lint door het stedelijk weefsel. Het ziekenhuis vormt een onderdeel van de noordelijke
wand. Door de natuurontwikkeling langs Groebegracht, inclusief opgaande begroeiing is de beek als lijnelement beter
herkenbaar. Algemeen zijn de zichten ingeperkt door de verdere ontwikkeling van het stedelijk weefsel aan beide
zijden van Groebegracht.



Van op Beertsestraat is er ten westen van V. Demesmaekerstraat een zicht naar de vallei begrensd door een
hoogstamboomgaard. Langs Groebegracht zijn lijnvormige groenelementen aanwezig.



Van op Beertsestraat ten oosten van V. Demesmaekerstraat is de vallei volledig uit beeld verdwenen door de
residentiële bebouwing.



In het gebied is de publieke ruimte tussen de bebouwing verlicht. Dit kan leiden tot een uitbreiding van de lichtkoepel
rond het stedelijk centrum.

ontwikkelingsscenario’s:


uitbreiding ziekenhuis



Het beeld van het noordelijk deel is bijna volledig begrensd binnen de 500 m. Van op Ninoofsesteenweg is enkel het
voorplan zichtbaar. Vanop Mierenberg en Elbeekstraat is enkel het intern noordelijk gebied zichtbaar. Het noordelijk
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referentie

inhoud


beschrijving

waardering

verbetering

gebied is niet zichtbaar van op de andere standplaatsen. Vergezichten zijn afwezig. Het beeld is vernauwd en zal

landschap omgeving

verder worden ingeperkt bij een opwaardering van de vallei met opgaand groen.

Groebegracht



De vallei van Groebegracht in het zuiden is breder. Ook ten noorden van Groebegracht zijn weilanden als natuur
ontwikkeld. Het ziekenhuis vormt hier een stedelijke wand voor een vallei die ook landschappelijk verder is ontwikkeld.
Deze wand is ook zichtbaar van buiten het gebied (Beerstestraat, spoor).

erfgoed

b. huidige situatie

Het noordelijk deel (inclusief de strip Demesmaekerstraat)

matige erfgoedwaarde

-



Op macroschaal is het gebied herkenbaar als relict van het traditioneel landschap van het Pajottenland. Het gebied
wordt historisch gebruikt voor landbouw. De verspreide kleine landschapselementen vormen relicten in het landschap.



vermoeden van archeologische

De oorspronkelijke percelering (Popp, atlas buurtwegen) is (vooral ten noorden van Mierenberg) sterk aangetast door

sporen


samenvoeging van percelen.


context al aangetast, doch

er gekende erfgoedwaarden

Trage wegen in de atlas der buurtwegen zijn: de gedeeltelijk verplaatste voetweg 52 (Mierenberg), voetweg 49 (Grote

aanwezig: lokaal de trage wegen en

Weide) op de zuidelijke grens en vanuit Elbeekstraat, voetweg 10x op (langs het huidig ziekenhuis).

hiermee samenhangend de O.L.V.-



De voormalige Ninoofsesteenweg is afgeschaft volgens de atlas der buurtwegen.

omgang



Er is geen gekend geomorfologisch of bodemkundig erfgoed. Elementen van het microreliëf zijn ten westen van
Beverkouter en Karelveld op de Ferraris herkenbaar als lijnelementen.



Het gebied bevat bouwkundig erfgoed: O.L.V.-kapel langs Elbeekstraat. Elbeekstraat en trage weg zijn onderdeel van
een bedevaartsroute (O.L.V.-omgang van 5 km uit de 18de en 19de eeuw).



In de omgeving zijn losse vondsten uit late middeleeuwen geregistreerd. Door erosie en landbouw worden de potenties
als beperkt geschat.



Er is geen beschermd erfgoed.

Het zuidelijk deel:


Vanuit macroschaal is het gebied contextueel herkenbaar als relict van het traditioneel landschap van het Pajottenland.
Het gebied is historisch in landbouwgebruik op de valleiflanken Groebegracht, met weilanden in de valleibodem. De
gracht is rechtgetrokken. De Tramstraat verwijst naar een historisch tracé van de tram, de infrastructuur verwijzend
naar de ontwikkeling van Halle en de relatie met Brussel.



De percelering van het traditioneel landschap (Popp en atlas der buurtwegen) is nog goed herkenbaar.



Trage wegen volgens de atlas der buurtwegen zijn (de verbrede doch deels verdwenen) voetweg 42 door het gebied
en voetweg 104 (verplaatst naar de trambedding)



Er is geen gekend geomorfologisch of bodemkundig erfgoed. Het gebied kent nauwelijks profielontwikkeling en er is
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

colluvium in noordelijk deel. Tramstraat ligt op een talud.

a. gewijzigde situatie

ontwikkelingsscenario

beleving

b. huidige situatie



Het gebied bevat geen bouwkundig erfgoed.



In het gebied is (verplaatst) archeologisch erfgoed mogelijk.



Er is geen beschermd erfgoed.



De cultuurhistorische context is volledig verdwenen.

zeer lage erfgoedwaarde



Door bebouwing zijn in het noordelijk deel verschillende tracés van trage wegen (waaronder OLV-omweg) verdwenen.



dat archeologisch erfgoed ook



De ondergrond is vergraven door bebouwing. Eventuele archeologische materialen zijn aangetast.

verdwenen is



Het bouwkundig erfgoed en de omgang liggen in een meer verstedelijkte context.



Een deel van de vallei is gevrijwaard en niet vergraven.



Hoewel begrensd in het noorden beleven omwonenden het gebied als onderdeel van de open ruimten rond Halle. De

matige belevingswaarde

vergezichten bieden een meerwaarde voor deze beleving, ook voor de gebruikers van de trage weg en de fietsers



langs Ninoofsesteenweg.




Halle met gedeelde zichten naar de
open ruimte

In het zuiden ligt een functionele fietsroute die ook voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt. De Groebegracht



functioneert als poort naar de open ruimte rond Halle.
a. gewijzigde situatie

context verdwenen, en hoog risico

Het tracé van Elbeekstraat en Grote Weide is behouden.

In een eerste fase verdwijnt langs Ninoofsesteenweg (woongebied met landelijk karakter) het zicht naar de open

fietsroutes met vergezichten en open
ruimte.

lage belevingswaarde

ruimte voor functionele fietsers.

ontwikkelingsscenario



Het beeld binnen het gebied wordt bepaald door de aanleg van de publieke ruimte.



Langs Groebegracht is een natuurgebied ontwikkeld. Het is een groen lint doorheen het stedelijk weefsel.



Een aantal vergezichten uit de huidige situatie die een meerwaarde bieden voor de beleving van Halle in de open

lage belevingswaarde

ruimte zijn verdwenen. Het noordelijk deel betreft een ingesloten hellende open ruimte in het stedelijk weefsel.





De belevingsmogelijkheden van het dal van Groebegracht zijn uitgebreid. De verbetering van de landschappelijke
kwaliteit van de vallei zal de belevingswaarde verder optimaliseren.

in het noorden is de beleving van de
open ruimte weg.



in het zuiden ligt een fietsroute naar
de open ruimte
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a

c
b

d

e

f

panorama over de vallei van Groebegracht vanop Ninoofsesteenweg, boven talud waaronder zich de oude steenweg bevindt
a.

terreinen SK Halle

b.

ziekenhuisgebouwen

c.

gebouwen bedrijventerrein Wilgenveld

d.

bebouwing langs Elbeekstraat

e.

gebouwen bedrijventerrein Dassenveld

f.

doorkijk over plangebied economische pool A8 - zoekzone tracé A8 om Dassenveld
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a

d

b

e

e

f

c

f
g

h
j

i

k

zichtcirkel vanop het knooppunt Elbeekstraat - Mierenberg
ten zuiden van Elbeekstraat (bovenste) met

ten noorden van Elbeekstraat, westelijk deel

ten noorden van Elbeekstraat, oostelijk deel

a. parkeerplaatsen ziekenhuis

f. bebouwing Elbeekstraat

h. terreinen SK Halle

b. bebouwing langs Beertsestraat

g. Mierenberg

i. Elbeekstraat

c. Groebegracht

j. kapel O.L.V.-omgang

d. gebouwen Wilgenveld

k. ziekenhuis

e. gebouwen Dassenveld
f. bebouwing Elbeekstraat
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a

c

d

e

c

b

f

g

h
c

Zicht op de stad vanop
Demesmaekerstraat.
De beeldwaarde is
beperkt door de
blikvangers:
ziekenhuis, lichtbaken
Mc Donalds, toren
basiliek en zendmast.
De natuurlijke
ontwikkeling in de vallei
op de voorgrond biedt
een meerwaarde.

noordelijk zicht van op westelijk deel Elbeekstraat ‘rand bebouwing)
met:


bebouwing langs Ninoofsesteenweg



terreinen SK-Halle



Elbeekstraat

zuidelijk zicht (180°) van op westelijk deel Elbeekstraat ‘rand
bebouwing) met:
c. Elbeekstraat
d. ziekenhuisgebouwen
e. bomenrijen omgeving Tramstraat
f. opgaand groen en bebouwing ten noorden van Grote Weide
g. bebouwing bedrijventerrein Wilgenveld (achtergrond)
h. bebouwing bedrijventerrein Dassenveld (achtergrond)

De sterke compartimentering op de noordelijke
valleiflank levert een positieve bijdrage aan het
landschapsbeeld: groenelementen en doorzichten
filteren er het beeld naar de bebouwing te Wilgenveld
en Dassenveld.
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zicht naar de noordelijke
flank van de vallei
Groebegracht van op
Beertsestraat met:
a. de bebouwing en
groenelementen
langs Grote Weide
b. de bebouwing langs
Elbeekstraat
c. de bebouwing langs
Ninoofsesteenweg
d. de zendmast
e. het ziekenhuis

zicht van op Tramstraat met
a. SK Halle
b. Bebouwing Grote Weide
c. ziekenhuis

doorkijk naar de
noordelijke flank van de
vallei Groebegracht van
op Tramstraat (a) met op
de achtergrond de
bebouwing langs
Ninoofsesteenweg (a)
links begrensd door de
bebouwing langs Grote
Weide en
groenelementen, rechts
door het ziekenhuis.

doorkijk van op Beertsestraat
ter hoogte van Druco naar
terreinen SK Halle (a) aan de
overzijde van de vallei,
doorkijk sterk gefilterd door
groenelementen en begrensd
door bebouwing langs Grote
Weide (b) en ziekenhuisgebouwen (c)

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Plangebied Economische pool A8 (6, 7, 8, 9, 10)
Economische pool A8 en omgeving ligt in het traditioneel landschap Pajottenland, in de subeenheid Land van Edingen.
Tabel 17.4: Landschappelijke aspecten plangebied Economische pool A8 – Bergensesteenweg Noord
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro

lage tot zeer lage waarde voor de



landschapsstructuur

structuur

Het gebied ligt in het stedelijk weefsel van Halle.

Meso:


Het gebied ligt in de zuidelijke stadsrand en is volledig omsloten door infrastructuren en bebouwing.

Micro:


landschapsbeeld

Enkele relicten van perceelstructuur zijn zeer beperkt herkenbaar.

a. gewijzigde situatie

Ten opzichte van de huidige situatie is het gebied verder ontwikkeld voor bedrijvigheid en wonen langs de steenwegen. De

zeer lage waarde voor de

bebossing is verdwenen. Het zijn wijzigingen op microschaal

landschapsstructuur

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



Het gebied is volledig begrensd binnen de 500 m. Groenelementen zijn zichtbaar aanwezig.



Standplaatsen worden enkel door omwonenden ingenomen: het spoor is een buffer.



Intern is verlichting in het gebied afwezig.



Het gebied is volledig begrensd binnen de 500m. Het binnengebied is verstedelijkt door bedrijvigheid. Het gebied

a. gewijzigde situatie

lage beeldwaarde, zeer lokaal

idem tot afwezig

tijdens de donkere periodes verlicht. Er is een groenbuffer in de richting van de woningen.

erfgoed

beleving

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



De landschappelijke erfgoedwaarden zijn verdwenen door verstedelijking. Er is geen bouwkundig erfgoed.

lage erfgoedwaarde



Het gebied ligt al lange tijd aan de samenkomst van steenwegen ter hoogte van Halle.



zeer sterk aangetaste context

a. gewijzigde situatie



Het erfgoed is verder aangetast door vergraving.



zeer lage erfgoedwaarde

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



De beleving van de open ruimte beperkt zich tot de bewoners van het gebied.

matig tot hoge belevingswaarde

a. gewijzigde situatie



De belevingswaarde van het groen is ingeperkt. De volledige site is verstedelijkt op een groene buffer na.



ontwikkelingsscenario

Niet relevant
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collage van oblieke foto’s over het gebied vanuit het noorden, bron: bingmaps, 2011

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Tabel 17.5: Landschappelijke aspecten plangebied Economische pool A8 - Hellebroek
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro

matige waarde voor de landschaps-



Het gebied ligt in het stedelijk weefsel van Halle.

structuur



Het gebied ligt aan de rand van de Zennevallei en bij het landbouwgebied Prinsenbos.

structuur

Meso:


Het gebied ligt in de zuidelijke stadsrand en is omsloten door infrastructuren en bebouwing.



Het gebied behoort tot het valleigebied van Hellebeek en sluit aan bij Zennevallei. De bebossing vormt een groene
corridor. De samenhang is evenwel ernstig verstoord door de versnijding door infrastructuren.

Micro:


De oprit naar de autosnelweg bepaalt de samenhang in het gebied.
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referentie

inhoud

beschrijving


waardering

Er is een helling naar Zennevallei. Het betreft een antropogeen talud met open plekken.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

matige waarde voor de landschaps-

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



Relevante plaatsen voor waarneming situeren zich langs Bergensesteenweg.



Het gebied is volledig begrensd binnen de 500 m. Er zijn geen blikvangers.



Infrastructuren (A8, oprit, spoor en N6) voeren de boventoon binnen het gebied en worden aangevuld met

structuur

landschapsbeeld

lage beeldwaarde, lokaal

groenelementen.

a. gewijzigde situatie

erfgoed



In het gebied is straatverlichting aanwezig.



Het gebied is volledig begrensd binnen de 500m.



Infrastructuren (A8, oprit, spoor en N6) bedrijvigheid en groenelementen voeren de boventoon binnen het gebied.



In het gebied is straatverlichting aanwezig.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



lage beeldwaarde, lokaal

Het betreft de voormalige vallei van Hellebeek, de landschappelijke erfgoedwaarden zijn verdwenen door

zeer lage erfgoedwaarde

verstedelijking en vergraving. Er is geen bouwkundig erfgoed.

beleving

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



zeer lage erfgoedwaarde

De beleving van de open ruimte beperkt zich tot een groene corridor tussen infrastructuren voor passanten langs de

lage belevingswaarde

steenweg.
a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

lage belevingswaarde
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a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Tabel 17.6: Landschappelijke aspecten plangebied Economische pool A8 - nieuw tracé N7a tussen spoor en N6
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro



lage structurerende waarde



Het gebied ligt in het Pajottenland, in het land van Edingen.



de sporadische begroeiing langs het



Het gebied ligt in het zuiden van de vallei van Groebegracht, op de valleiflank en grenst aan het stedelijk weefsel.

structuur

spoor zorgen mee voor een

Meso:

begrenzing en is gerelateerd aan het



spoor

Het gebied ligt concordant met het spoor dat, behoudens de ligging van Druco, een harde grens vormt voor stedelijke
ontwikkelingen. Het spoor versnijdt de flank van de vallei van Groebegracht.

Micro:


Verspreide groenelementen in het gebied, langs het spoor (op talud), zorgen ervoor dat dit spoor sporadisch op het
achterplan verdwijnt.



In het oosten behoort het gebied tot het stedelijk weefsel en valt het samen met Oude Groeneweg.



Spoor en spoorwegberm zijn bepalend voor landschapsvormende processen. In de rand ligt onbebouwd
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landbouwgebied
a. gewijzigde situatie



Macro:


idem

Idem huidige situatie

Meso:


Idem huidige situatie

Micro:

landschapsbeeld



Idem huidige situatie



De structurerende rol van de zijbeken van Groebegracht (natuurgebied) kan toenemen.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



Relevante standplaatsen zijn het spoor, Beerstestraat en Demesmaekerstraat.

Matig tot hoge beeldwaarde omwille van



De verschillende standplaatsen bevatten wijdse zichten.

de wijdse zichten en het filterend karakter



Langs het spoor zijn er wijdse zichten doorheen het gebied over het valleigebied van Groebegracht. Het ziekenhuis is

van het gebied naar de ruimere omgeving

hier een blikvanger. De vallei is een open ruimte aan de rand van de stad. Druco, hoogspanningskabels en verspreide
bebouwing verstoren het beeld.


Langs Beertsestraat en Grote Weide (overzijde vallei Groebegracht) zorgt de site Dassenveld voor een sterk
verstedelijkt beeld van het gebied op het achterplan.



In het oosten is het beeld begrensd. Het gebied loopt samen met het spoor door tussen Dassenveld en Wilgenveld.



Er zijn geen specifieke blikvangers in het gebied. De verlichting is enkel lokaal.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario





Ten opzichte van de huidige situatie is het woonreservegebied in de vallei van Groebegracht verder ingevuld. Het

De beeldwaarde kan dalen in de toekomst

ziekenhuis is als blikvanger verdwenen.

tenzij andere plandelen worden

Het beeld is gerelateerd aan de ontwikkelingen in het plangebied Groebegracht, waar een behoud van de open ruimte

uitgevoerd.

is vooropgesteld. De zichten naar dit plangebied zijn beperkt.
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

erfgoed

b. huidige situatie



matig tot lage erfgoedwaarde

Vanuit macroschaal is het gebied contextueel herkenbaar als relict van het traditioneel landschap van het Pajottenland.
Het gebied behoort ten dele tot de relictzone “Den Daal - Mouliebos - Grobbegracht”, zone waarvoor het spoor als
grens is genomen bij de kartering.

beleving



De oorspronkelijke percelering (Popp, atlas buurtwegen) is herkenbaar in het westelijk deel.



Er is geen gekend geomorfologisch of bodemkundig erfgoed.



Er is geen bouwkundig erfgoed.



De aanwezigheid van archeologisch erfgoed is mogelijk, doch wellicht aangetast bij de aanleg van het spoor.



Er is geen beschermd erfgoed.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



matig tot hoge erfgoedwaarde

Langs het spoor komt de grens van het stedelijk gebied in beeld en wordt de open ruimte van Groebegracht beleefd

matig tot hoge belevingswaarde

als open ruimte aan de rand van de stad.


Het gebied heeft een buffert Dassenveld voor functionele gebruikers van de fietsroute langs Beertsestraat.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.



ontwikkelingsscenario



toename van de belevingswaarde

Van op het spoor wordt het beeld van de open ruimte opgewaardeerd door de opwaardering van de vallei. De

idem

verstoring blijft wel bestaan.


De recreatieve gebruikswaarde van de vallei van Groebegracht wordt opgewaardeerd. Het belang voor deze
recreatieve beleving neemt toe.
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Zicht vanuit de vallei van de Groebegracht
(Beertsestraat) richting spoor (zuidelijke
richting).

De bebouwing van Dassenveld is slechts in
beperkte mate gebufferd door de aanwezige
struikopslag. Zij valt samen met het talud
van het spoor. Meer naar het oosten (links
op het beeld) is dit spoor ingegraven.

Een zijbeek van Groebegracht zorgt voor
een verdere opdeling van het beeld. Langs
de beek zijn een aantal relicten van
beekrandbegroeiing aanwezig. Aan beide
zijden verschilt het bodemgebruik, er is een
reliëfovergang richting spoor.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Tabel 17.7: Landschappelijke aspecten plangebied Economische pool A8 – nieuwe op/afrit A8/N7
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro

matige tot hoge waarde voor de



Het gebied ligt in het Pajottenland, in het land van Edingen.

landschapsstructuur:



Het gebied ligt op de heuvelrug ten zuiden van de vallei van Groebegracht.

-



Het gebied sluit aan bij het landbouwgebied van Prinsenbos.

structuur

verstoord open ruimtegebied

Meso:


De samenhang met de omliggende open ruimten is doorsneden en aangetast door de (lager gelegen) autosnelweg
(A8), de lintbebouwing langs Edingensesteenweg en hoogspanningskabels.
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referentie

inhoud

beschrijving


waardering

Ten noorden is de relatie met de vallei van Groebegracht ingeperkt door A8 en Dassenveld. Met de rest van de kouter
is de relatie verdwenen door bebouwing van verkavelingen.



Het onbebouwde karakter van het gebied zorgt voor aansluiting van de open ruimte rond Hellebeek met de ruimere
omgeving van het Pajottenland.

Micro:


Het gebied ligt aan de rand van het brongebied van de Meerbeek, zijbeek van Groebegracht.



Het betreft een hoofdzakelijk open ruimte in landbouwgebruik en in samenhang met een aantal waardevolle hoeves
langs Edingensesteenweg alsook een oud schoolgebouw, relicten van het oude langwerpig gehucht Hondzocht. De
landbouw is bepalend voor het landschap. De vallei heeft een herkenbare opbouw.

a. gewijzigde situatie

landschapsbeeld

Ten opzichte van de huidige situatie is een opwaardering van de structurerende rol van het brongebied van Meerbeek

matige tot hoge waarde voor de

(natuurgebied) mogelijk.

landschapsstructuur

ontwikkelingsscenario

niet relevant

b. huidige situatie



Relevante standplaatsen zijn Edingensesteenweg, A8 (oostelijke rijrichting) en Hogemierstraat

matige beeldwaarde



De verschillende standplaatsen bevatten wijdse zichten in en doorheen het gebied, er zijn geen relevante blikvangers..

de wijdse zichten zijn positief, sterk

Het profiel van Brussel is zichtbaar. Het beeld van een open ruimte is sterk aangetast door de aanwezige

aangetast door infrastructuren

infrastructuren die het verstedelijkte karakter van de omgeving benadrukken.


In het gebied is geen verlichting aanwezig tenzij ter hoogte van de bestaande op- en afrit. Het gebied is evenwel sterk
vervuild door de verlichting van A8. Hierdoor wordt bijvoorbeeld ook het zicht naar het centrum van Halle verstoord.

a. gewijzigde situatie

Idem. De herkenbaarheid van Meerbeek kan verbeterd zijn met lijnelementen (natuurgebied).

ontwikkelingsscenario

niet relevant
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matige beeldwaarde
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

erfgoed

b. huidige situatie

-

matig tot hoge erfgoedwaarde

Vanuit macroschaal is het gebied contextueel herkenbaar als relict van het traditioneel landschap van het Pajottenland.
Het gebied is historisch in gebruik voor landbouw. De verspreide kleine landschapselementen vormen relicten van het
landschap. Ten westen ligt het brongebied van Meerbeek.



De roerende geschiedenis van het gehucht Hondzocht is verweven met de slag van Waterloo. In een latere periode
was de locatie, strategisch om haar hoge ligging, getuige van schermutselingen aan het einde van de tweede
wereldoorlog. Vanuit de evocatie van deze geschiedenis wordt vooral belang gehecht aan de concentratie en de
mogelijke samenhang van deze waarden uit de periode eind 18

de

eeuw. Lokaal wordt de samenhang wordt aangetast

door A8 en een hoogspanningsleiding. N6, Edingensesteenweg (aangelegd in de tweede helft van de 18

de

eeuw)

speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van Hondzocht. Intussen is de weg verbreed en ingericht voor
autoverkeer.


De oorspronkelijke percelering (Popp, atlas buurtwegen) is herkenbaar. Ook de Meerbeek en haar relatie met de
voormalige hoeve ten Westen (“In de Put”/Hautem). Door het gebied ligt een (verdwenen) buurtweg nr. 69.



Er is geen gekend geomorfologisch of bodemkundig erfgoed. Het gebied heeft een textuur B-horizont.



Ten westen ligt bouwkundig erfgoed : hoeve ten westen “In de Put” uit 18de eeuw, de vallei van Meerbeek en de
omliggende open ruimte leveren de context van dit erfgoed. Deze context is sterk aangetast door de aanwezige
infrastructuren. Het tracé kruist de huiskavels van het landbouwbedrijf dat in deze hoeve is gezeteld. Ter hoogte van
N6 ligt het tracé naast het schoolgebouw Hondzocht, een gebouw uit ca. 1913 met een industriële architectuur.

beleving



In het gebied kan archeologisch erfgoed aanwezig zijn.



Er is geen beschermd erfgoed.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

matig tot hoge erfgoedwaarde

b. huidige situatie



Het gebied tussen Edingensesteenweg en A8 laat een beleving van de open ruimte toe en van Halle.



Voor de fietsers langs Hogemierstraat wordt deze beleving aangevuld door de vallei van Meerbeek en de relatie met

matig belevingswaarde

de hoeve. De belevingswaarde wordt verstoord door hoogspanningsleidingen en A8.
a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

matig belevingswaarde
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zicht van op Edingensesteenweg, op de voorgrond de context van open
ruimte bij de hoeve “in de Put” op de achtergrond het profiel van
Brussel en de beeldbepalende hoogspanningsleidingen en windmolen.

Zicht van op Hogemierstraat, op de voorgrond de vallei Meerbeek en de
gebouwen horend bij de hoeve “in de Put”,
A8 fungeert als begrenzing voor de bedrijfsgebouwen van Dassenveld
op het middenplan en het profiel van Brussel op de achtergrond.
De hoogspanningsleidingen benadrukken de sterk verstedelijkte
context.
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Hoeve De Put: bouwkundig

Samenhang van Hoeve De put met brongebied

erfgoed met zeer sterk

van Meerbeek, zicht vanop Hogemierstraat.

aangetaste context, zicht
vanop Edingensesteenweg

Vrije kleuterschool Sancta

Achteraanzicht kleuterschool Sancta Maria, het

Maria met voorliggend

gebouw vormt een blikvanger in het

gras- en speelveld, zicht

landbouwgebied tussen A8 en N6.

vanop Edingensesteenweg

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Tabel 17.8: Landschappelijke aspecten plangebied Economische pool A8: zoekzone tracé N7a om Dassenveld
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro



structuur



Het gebied ligt aan de rand van het traditioneel landschap Pajottenland met het stedelijk weefsel van Halle.



Het gebied vormt een onderdeel van het valleigebied rond Groebegracht. Het ligt op de zuidelijke valleiflank.



In het traditioneel landschap vormt Groebegracht de grens tussen de subeenheden Pajottenland en land van Edingen.



Dassenveld ligt aan de zijde van het land van Edingen.

landschapsstructuur:




structuur is sterk verstoord door
bestaande infrastructuren

De samenhang met de rest van de vallei van Groebegracht is aangetast door doorsnijding door het spoor, windmolens



en hoogspanningsleidingen. Ten zuiden wordt de open ruimte doorsneden door A8.


structurerend als open valleiflank van
Groebegracht langs zijbeek

Het betreft een ingesloten open ruimte ten oosten van de dens begroeide Rollebeek en ten westen van het
bedrijventerrein Dassenveld.



open ruimte aan de rand van het
stedelijk gebied



Meso:


matige waarde voor

op microniveau is de percelering
verloren.

Het gebied sluit aan bij een hoofdzakelijk omgeving van bedrijvigheid (Dassenveld).

Micro:

a. gewijzigde situatie



De percelering in het gebied is sterk aangetas door de landbouw.



Het gebied bevat nauwelijks kleine landschapselementen behalve de bufferstrook langs Dassenveld.


Macro:


idem huidige situatie

structuur:


Meso:


matige waarde voor landschaps-

Idem

idem huidige situatie

Micro:


landschapsbeeld

De Meerbeek is verder als natuurgebied ontwikkeld in samenhang met de omliggende open ruimte.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



De standplaatsen liggen langs Hogemierstraat, spoor, A8 en Ninoofsesteenweg

hoge beeldwaarde, doch verstoord door



Langs Hogemierstraat is het zicht weids. In het westen wordt het beeld bepaald door de begroeiing langs de

infrastructuren en verspreide bebouwing

Rollebeek, in het westen door het bedrijventerrein, de voorliggende buffer en de hoogspanningsleidingen. Naar het
zuiden verstoort A8 het beeld. Naar het noorden wordt het zicht naar het dal van Groebegracht verstoord door de
spoorlijn en de verspreide bebouwing langs Beertsestraat.


Langs A8 is het zicht weids.
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referentie

inhoud

beschrijving


waardering

Langs het spoor is er een open beeld van het door bebouwing versnipperde Pajottenland aan de stedelijke rand. Het
zicht is weids.



Van op Ninoofsesteenweg laat het gebied een doorkijk toe tot Hondzocht.



In het gebied is geen verlichting aanwezig. Het nachtbeeld wordt evenwel sterk bepaald door de verlichting langs A8
en de wagens die van deze infrastructuur gebruik maken.

erfgoed

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie, van op Ninoofsesteenweg is het zicht verdwenen door bebouwing.

ontwikkelingsscenario

niet relevant

hoge beeldwaarde

b. huidige situatie



Het gebied kent een historisch landbouwgebruik. De context is recent verstoord door bedrijvigheid.

matige tot lage erfgoedwaarde



De oorspronkelijke percelering (Popp, atlas buurtwegen) is sterk aangetast en verdwenen.





Door het gebied lopen geen trage wegen volgens de atlas der buurtwegen. Hogemierstraat is en nieuwe weg.



Er is geen gekend als geomorfologisch of bodemkundig erfgoed. Er is wel (deels bedolven) textuur B-horizont en

sterk aangetaste context door
infrastructurele ingrepen



relictwaarde als open ruimte en

overgang van natte naar droge leembodem.

omwille van context mogelijke



Het gebied bevat geen bouwkundig erfgoed en er is geen bouwkundig erfgoed in de directe omgeving.

archeologische waarde, doch sterke



Het gebied bevat geen gekend archeologisch erfgoed. De potenties in het gebied worden laag ingeschat omwille van

nivellering van het landschap

de erosie en nivellering van het landschap, maar worden niet uitgesloten. Het gebied is al lange tijd als
landbouwgebied in gebruik en in de ruimere omgeving zijn (vooral ten oosten van Zenne en Halle) vondsten uit de
verschillende periodes gekend.

beleving



Het gebied behoort tot de relictzone ‘Den Daal - Mouliebos - Grobbegracht.

a. gewijzigde situatie



idem huidige situatie

ontwikkelingsscenario

niet relevant

b. huidige situatie





Het betreft een open ruimte aan de rand van het stedelijk gebied, beleefbaar van op spoor en A8. De open ruimte sluit

lage tot zeer lage erfgoedwaarde

matig tot hoge belevingswaarde

aan bij de rest van het Pajottenland. De stedelijke wand vormt hier een markante terreinovergang.


De bedrijvigheid is sterk verweven met het imago van Halle.



Langs Hogemierstraat, een recreatieve fietsroute, zijn wijdse zichten aanwezig naar de open ruimte. De beleving wordt
wel verstoord door autosnelweg en bedrijvigheid.

a. gewijzigde situatie



ontwikkelingsscenario

niet relevant



idem huidige situatie
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Zicht van op Hogemierstraat richting Dassenveld. De lagere ligging in de

Zicht van op Hogemierstraat richting Groebegracht. De valleivorm van

Zicht van op Hogemierstraat naar het noorden. Behalve de

vallei van Meerbeek zorgt ervoor dat Dassenveld op de achtergrond

Meerbeek is herkenbaar. Rechts zijn de hoogspanningskabels en de

elektriciteitsleidingen bepalen ook de infrastructuren langs A8 het beeld.

verdwijnt. Het beeld wordt bepaald door infrastructuren.

windmolen sterk beeldbepalend. Centraal in beeld is er de VRT-toren,
rechts een voorbijrijdende trein.
Doorkijk richting Hondzocht van op Oude Ninoofsesteenweg. De zoekzone tracé N7a om Dassenveld
betreft de open ruimte centraal in dit beeld (a). De molen van Hondzocht (b) is nog net herkenbaar. De

b

potentiële rol als blikvanger is weggedrukt door de aanwezige infrastructuren (hoogspanningsleidingen en
windmolen) en door de bebouwing.
Het gebied geeft als open ruimte op de zuidelijke valleiflank mee vorm aan de samenhang van het
valleigebied rond Groebegracht. Meer naar het oosten (links in beeld) wordt de vallei ingenomen en

a

begrensd door bebouwing op bedrijventerreinen.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Plangebied Eilandje (11)
Het plangebied Eilandje behoort tot het stedelijk landschap van Halle.
Tabel 17.9: Landschappelijke aspecten plangebied Eilandje
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro



matige structurerende waarde



matige structurerende waarde



matige structurerende waarde

structuur



Het gebied ligt in de Zennevallei.



Het gebied is onderdeel van de infrastructurele ruimte bepaald door kanaal en spoor doorheen het stedelijk weefsel
van Halle.

Meso:


De samenhang met het kanaal is doorsneden door een dienstweg tussen bos en kanaal. Het kanaal heeft een steile
(infrastructurele)oever.



Het gebied is deel van het talud naar het spoor. Het is gerelateerd met de bruggen over het kanaal.



Het kanaal zorgt voor een open ruimte door de stad. Het gebied ligt aan de overzijde ten opzichte van het stedelijk
weefsel en zorgt voor een groen accent.

Micro:

a. gewijzigde situatie

De bebossing van het gebied bepaalt de interne structuur. Er zijn een aantal open plekken.

Ten opzichte van de huidige situatie wordt de interne structuur bepaald door bedrijvigheid langs het spoor en een
groenbuffer langs het kanaal. De wijzigingen situeren zich op microschaal.

Ontwikkelingsscenario:

De ruimte wordt gedeeltelijk ingenomen door het kanaal. Een deel van het eilandje verdwijnt. De wijzigingen situeren zich

verbreding/verdieping

op microschaal en zijn beperkt relevant.

kanaal + bijkomende brug
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschapsbeeld

b. huidige situatie



Relevante standplaatsen zijn Suikerkaai, René Deboecklaan, Bospoortbrug, Ijzerwegstraat, spoor.

Matig tot hoge beeldwaarde omwille van



De verschillende standplaatsen bevatten vergezichten. Het kanaal vormt als open ruimte een drager van de zichten ter

de wijdse zichten en het filterend karakter

hoogte van de bruggen en wegen langs het kanaal. Voor de standplaatsen van het spoor zijn de verzichten beperkt tot

van het gebied voor de ruimere omgeving

de brug.


Het beboste gebied vormt een groene wand binnen deze visuele ruimte rond het kanaal en biedt zo een beeld van het
kanaal als groene vinger tot in de stad. Elders zijn de wanden bebouwd (voorgevels langs R. Debocklaan,
bedrijvigheid ter hoogte van Suikerkaai) of mee bepaald door infrastructuur (spoorinfrastructuur en bomenrij langs
Ijzerwegstraat).



In dit gebied vormt het nieuwe stationsgebouw een stedelijke blikvanger tussen de stedelijke bebouwing vanuit het
zuidwesten.



Door het contrast draagt het gebied als groen bosgebied bij aan het esthetisch kader waarin de boogbruggen van het
spoor over het kanaal zijn gesitueerd en als waardevolle blikvangers kunnen waargenomen worden.



erfgoed

Het gebied is niet verlicht.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

Ontwikkelingsscenario:

De ruimte wordt gedeeltelijk ingenomen door het kanaal. Een deel van het eilandje verdwijnt. Er kan worden verwacht dat

verbreding/verdieping

het zicht naar de verschillende bruggen iets breder wordt en een beboste wand blijft bestaan. De wijzigingen situeren zich

kanaal + bijkomende brug

op microniveau en zijn slechts beperkte mate relevant. De impact van een mogelijke brug over het kanaal zijn onduidelijk.

b. huidige situatie



Vanuit macroschaal is het gebied onderdeel van de infrastructurele ontwikkelingen in de Zennevallei.



De oorspronkelijke percelering is verdwenen.



Er is geen gekend geomorfologisch of bodemkundig erfgoed.



Er is geen relevant bouwkundig erfgoed bij het gebied. Het stationsgebouw is wel een architecturale blikvanger in het

lage erfgoedwaarde

stedelijk weefsel.

beleving



De aanwezigheid van archeologisch erfgoed is mogelijk, doch waarschijnlijk aangetast.



Er is geen beschermd erfgoed.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



lage erfgoedwaarde

Het gebied ligt langs een recreatieve route in het stedelijk weefsel. Het vormt een groene wand in één van de

hoge belevingswaarde

belangrijkste open publieke ruimten van de stad en is aldus bepalend voor de stedelijke beleving. De wand zorgt voor
de beleving van het Kanaal als groene vinger.
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referentie

inhoud

beschrijving


waardering

Het gebied heeftgeen invulling en kan als groene restruimte worden beschouwd door de fietsende passant op
microschaal.



De gerichte zichten van en naar het gebied en de rol van het bos als deel van de begrenzing van de visuele ruimte is
zeer waardevol voor de beleving van de ruimte langs het kanaal.

a. gewijzigde situatie



Idem



ontwikkelingsscenario



Idem

toename van de belevingswaarde

idem

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Plangebied Tunnel A8 (13, 14)
Het plangebied Tunnel A8 ligt in de Brabantse Ardennen, in het land van Dworp. Het betreft ingesloten open ruimten in het stedelijk weefsel
Tabel 17.10: Landschappelijke aspecten plangebied Tunnel A8 – Essenbeek-Keerstraat
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro

matige structurerende waarde

structuur



Het gebied ligt in de Brabantse Ardennen, in het land van Dworp.



Het gebied is onderdeel van de residentiële bebouwing rond Essenbeek.

Meso:


Het betreft een ingesloten open ruimte tussen een residentieel weefsel van Essenbeek en de infrastructuur A8.

Micro:


Het betreft een open gebied met tal van kleine landschapselementen (een boomgaard, perceelsranden) aan de rand
van het dorp. Zij zijn gerelateerd aan de aanwezige tuinen.



Het gebied is in het noordwesten begrensd door de lager gelegen A8 en de bijhorende buffers. Aan de andere zijden
door de persceelgrenzen van lintbebouwing.



De hellingen zijn beperkt en weilanden zijn dominant aanwezig.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

matige structurerende waarde

situatie na intunneling A8

Macro:

matige structurerende waarde

(cfr. plandeel)



Idem huidige situatie.

Meso:


Het betreft een ingesloten open ruimte tussen een residentieel weefsel van Essenbeek en een stedelijke verzamelweg
met centrumfuncties. Bomenrijen zorgen voor opdeling.

Micro:


Het betreft een open gebied met tal van kleine landschapselementen (een boomgaard, perceelsranden) aan de rand
van het dorp.


ontwikkelingsscenario

Het gebied is in het noordwesten begrensd door bomenrijen en een weg.

Niet relevant
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschapsbeeld

b. huidige situatie



Relevante standplaatsen zijn beperkt door en tot de lintbebouwing rondom en het voetbalveld.

lage beeldwaarde



Het zicht in het gebied is volledig begrensd binnen de 500 m.



De verschillende kleine landschapselementen dragen bij tot de beeldwaarde van het gebied.



Het voetbalveld en de kleinschalige bebouwingselementen in de tuinen rond het gebied beperken de beeldwaarde.



Het voetbalveld wordt sporadisch verlicht. De verlichting in het gebied is beperkt. Lichtinval van op A8 is gebufferd
door de plantingen langs deze weg.

erfgoed

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

lage beeldwaarde

situatie na intunneling A8



Relevante standplaatsen liggen bijkomend ten opzichte van de huidige situatie langs de nieuwe weg boven A8.

matige beeldwaarde

(cfr. plandeel)



Het zicht in het gebied is bijna volledig begrensd binnen de 500 m.



Doorheen het gebied zijn er (weliswaar door bomenrijen gefilterde) vergezichten mogelijk.



De verspreide groenelementen bepalen het beeld van het gebied.

ontwikkelingsscenario

niet relevant

b. huidige situatie



Het gebied is landschappelijk sterk beïnvloed door de infrastructurele doorsnijding en verstedelijking.

lage tot matige erfgoedwaarde



Het gebied vormt onderdeel van het voormalig Klein Cruysveld (Popp), meer recent doorsneden door A8.

hoge potentiële archeologische waarde



De oorspronkelijke percelering in het gebied (Popp en atlas van de buurtwegen) is nog herkenbaar, onder andere met
de ligging van Kapelweg en Halleweg. Het Klein Cruysveld is opgedeeld met de aanleg van A8. De randen van het
gebied zijn aangetast door lintbebouwing. Verschillende percelen zijn verder ingedeeld bij de bebouwing en vertuining
van het gebied.



Buurtweg nr. 64 (van Essenbeek naar Nederhem en Buizingen) is verdwenen.



Er is geen gekend geomorfologisch of bodemkundig erfgoed. In het gebied heeft de bodem een (gevlekte) textuur Bhorizont.



Er is geen relevant bouwkundig erfgoed bij het gebied.



Het gebied bevat geen gekend archeologisch erfgoed. Er zijn wel potenties op basis van de context: verschillende
vondsten in de omgeving, het toponiem Dodenweg.



Er is geen beschermd erfgoed.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

situatie na intunneling A8

Niet relevant

lage tot matige erfgoedwaarde

(cfr. plandeel)
ontwikkelingsscenario

Niet relevant
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

beleving

b. huidige situatie



lage tot matige belevingswaarde

Het gebied heeft een recreatieve belevingswaarde voor omwonenden en gebruikers van het gebied. Er is onder
andere een voetbalveld en een trage weg.



Voor de omwonenden fungeert het gebied als buffer naar A8 en als scheidende open ruimte voor de beleving van het
wonen in een dorp. De open ruimte is ingesloten.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

lage tot matige belevingswaarde

situatie na intunneling A8



Het gebied heeft een recreatieve belevingswaarde voor omwonenden en gebruikers van het voetbalveld.

matige belevingswaarde

(cfr. plandeel)



Het gebied fungeert als scheidende open ruimte voor de beleving van het wonen in een dorp. De nabijheid van het
stedelijk gebied wordt versterkt. A8 als scheidend element is verdwenen. In de plaats is er een smallere stedelijke
verzamelweg met centrumfuncties die evenmin kan worden gekruist.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

foto-collage, zicht van op Kromstraat naar de open ruimte rond het voetbalterrein
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fotocollage van oblieke opnames boven het gebied, bron: bing-maps.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Tabel 17.11: Landschappelijke aspecten plangebied Tunnel A8: Essenbeek - Borreweg
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro



structuur



matige structurerende waarde

Het gebied ligt in de Brabantse Ardennen, in het land van Dworp en is onderdeel van de residentiële bebouwing rond
Essenbeek.

Meso:
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referentie

inhoud

beschrijving


waardering

Het betreft een ingesloten open ruimte tussen een residentieel weefsel van Essenbeek en de infrastructuur A8.

Micro:


Het betreft een open gebied met tal van kleine landschapselementen (een boomgaard, perceelsranden) aan de rand
van het dorp.



Het gebied is in het noordwesten begrensd door de lager gelegen A8 en de bijhorende buffers.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

matige structurerende waarde

situatie na intunneling A8

Macro:

matige structurerende waarde

(cfr. plandeel)



Idem huidige situatie.

Meso:


Het betreft een ingesloten open ruimte tussen een residentieel weefsel van Essenbeek en een stedelijke verzamelweg
met centrumfuncties. Het stedelijk weefsel en bomenrijen zorgen voor opdeling.

Micro:


Het betreft een open gebied met tal van kleine landschapselementen (een boomgaard, perceelsranden van tuinen)
aan de rand van het dorp.

landschapsbeeld

ontwikkelingsscenario

niet relevant

b. huidige situatie



Relevante standplaatsen zijn beperkt door en tot de lintbebouwing rondom.



Het beeld in het gebied is volledig begrensd binnen de 500 m.



De verschillende kleine landschapselementen dragen bij tot de beeldwaarde van het gebied.



De harde wand van het bedrijf langs Halleweg vermindert de beeldwaarde.

a. gewijzigde situatie



Idem

lage beeldwaarde

situatie na intunneling A8



Relevante standplaatsen liggen bijkomend ten opzichte van de huidige situatie langs de nieuwe weg boven A8.

lage beeldwaarde

(cfr. plandeel)



De verspreide groenelementen bepalen het beeld van het gebied. Het bedrijf langs Halleweg blijft een blikvanger in het

lage beeldwaarde

gebied.
ontwikkelingsscenario

niet relevant
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

erfgoed

b. huidige situatie



Het gebied is landschappelijk sterk beïnvloed door de infrastructurele doorsnijding en door verstedelijking.

lage tot matige erfgoedwaarde



Het gebied is onderdeel van het voormalig ‘Kruysveld’ (Popp). Dit gebied is meer recent doorsneden door A8.

hoge potentiële archeologische waarde

De oorspronkelijke percelering in het gebied (Popp en atlas van de buurtwegen) is nog herkenbaar, maar de
blokvormige percelen in Popp zijn opgedeeld bij de bebouwing en vertuining in het gebied. De randen van het gebied
zijn aangetast door lintbebouwing.


Er waren geen trage wegen door het gebied bij de opmaak van de atlas van de buurtwegen.



Er is geen gekend geomorfologisch of bodemkundig erfgoed. De bodem heeft een (gevlekte) textuur B-horizont.



Er is geen relevant bouwkundig erfgoed bij het gebied.



Het gebied bevat geen gekend archeologisch erfgoed. Er zijn wel potenties op basis van de context: verschillende
vondsten in de omgeving.



Er is geen beschermd erfgoed.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

lage tot matige erfgoedwaarde

situatie na intunneling A8

Idem huidige situatie.

lage tot matige erfgoedwaarde

(cfr. plandeel)

beleving

ontwikkelingsscenario

niet relevant

b. huidige situatie



Het gebied heeft een recreatieve belevingswaarde voor omwonenden en gebruikers van het gebied.



Voor de omwonenden fungeert het gebied als buffer naar A8 en als scheidende open ruimte voor de beleving van het

lage tot matige belevingswaarde

wonen in een dorp. De open ruimte is ingesloten.
a. gewijzigde situatie



Idem huidige situatie.

lage tot matige belevingswaarde

situatie na intunneling A8



Het gebied heeft een recreatieve belevingswaarde voor omwonenden en gebruikers van het voetbalveld.

matige belevingswaarde

(cfr. plandeel)



Het gebied fungeert als scheidende open ruimte voor de beleving van het wonen in een dorp. De nabijheid van het
stedelijk gebied wordt hierdoor versterkt. A8 als scheidend element is verdwenen. In de plaats is er een smallere
stedelijke verzamelweg met centrumfuncties die evenmin kan worden gekruist.

ontwikkelingsscenario



niet relevant
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fotocollage van oblieke opnames boven het gebied, bron: bing-maps

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Plangebied Tunnel A8 - Intunneling A8 (22)
Tabel 17.12: Landschappelijke aspecten plangebied Tunnel A8 - Intunneling A8
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro

lage structurerende waarde:



De infrastructuur in het plangebied is onderdeel van het autowegenlandschap op regionaal niveau.

versnipperend en begrenzend



Het plangebied ligt in de Brabantse Ardennen, in het land van Dworp.

structuur
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

Meso:


De infrastructuur doorsnijdt het stedelijk weefsel tussen Sint-Rochus en Essenbeek. Het plangebied is in het zuiden
onderdeel van een markante overgang tussen het stedelijk weefsel en de open ruimte.



Het plangebied bestaat in hoofdzaak uit infrastructuur en is omzoomd door bosaanplanten..

Micro:


In het plangebied zijn er een aantal knooppunten met radiale verkeerswegen vanuit het stedelijk weefsel.



De infrastructuur heeft gezorgd voor een doorsnijding van een aantal historische entiteiten en historische wegen. De
verbinding tussen het gehucht Rodenem en de stad is verdwenen en gebieden als ‘Kruysveld’ en ‘Klein Cruysveld’ zijn
doorsneden.

landschapsbeeld

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

ontwikkelingsscenario

Idem huidige situatie.

b. huidige situatie





Het beeld wordt beheerst door de infrastructuur van en het verkeer op A8. Het groen in de randen en de middenberm

lage beeldwaarde: sterk begrensd beeld

zorgen voor omkadering en begrenzing en leiden de perspectieven in de richting van A8.

De groenbuffer verzacht de grens tussen

Vanuit de omgeving zorgt de begroeiing langs de weg voor een groene wand voor de open ruimten. Lokaal (van op

stedelijke en open ruimte.

kortere afstand) zorgen zij slechts voor filtering van het beeld.


De kruispunten vormen open plekken langs A8.



Langs A8 is er lichtpollutie door zowel straatverlichting (ter hoogte van de knooppunten) als verkeer. De mate waarin
de weg nog wordt verlicht niet gekend, de infrastructuur is nog aanwezig.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

lage beeldwaarde

ontwikkelingsscenario

Idem huidige situatie

lage beeldwaarde
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

erfgoed

b. huidige situatie



Het gebied is landschappelijk sterk beïnvloed door de infrastructurele doorsnijding en door verstedelijking.

lage erfgoedwaarde



De relictzone Mussenberg - Krekelenberg - Pipaanshoek - Vijverbeek - Maasdalbeek ligt ten zuiden in de open ruimte.



De oorspronkelijke percelering in het gebied (Popp en atlas van de buurtwegen) is weinig herkenbaar. De
infrastructuur heeft voor een doorsnijding gezorgd van open ruimte gehelen.



Buurtweg 103 (achter de tuinen ten westen van Rodenemweg) en buurtweg 106 (ter hoogte van Nijvelsesteenweg) die
A8 kruisten zijn afgeschaft. Nieuwe wegen zijn aangelegd: Rodenemweg. Versneden verbindingen van wegen dwars
op A8 zijn buurtweg 66 (Resteleurs - Kouter - Brouwerijstraat) en weg nr. 16 (Driepikkel - Ernest Druezstraat).
Buurtweg 64 (ter hoogte van Kromstraat) is verdwenen.



Er is geen gekend geomorfologisch of bodemkundig erfgoed. Volgens de bodemkaart heeft de bodem veelal een
textuur B-horizont. Ten opzichte van deze kaart is de bodem in belangrijke mate bewerkt en verhard naar aanleiding
van de aanleg van A8.



Er is geen relevant bouwkundig erfgoed bij het gebied.



Het gebied bevat geen gekend archeologisch erfgoed. Er zijn wel potenties op basis van de context: verschillende
vondsten in de omgeving. Ook hier worden de potenties in de bovenste lagen laag ingeschat als gevolg van
vergravingen in functie van de aanleg van A8.



beleving

Er is geen beschermd erfgoed.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie.

lage erfgoedwaarde

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



Het gebied heeft een lage belevingswaarde voor omwonenden.



Voor gebruikers (automobilisten) zorgen de groene wanden voor een seizoensgebonden hoge belevingswaarde in

matige belevingswaarde

zoverre het verkeer niet gestremd is.


Vanuit de open ruimte blijft de visuele aantasting van de infrastructuur beperkt door de groene inbuffering. Er is wel
een daling van de belevingswaarde door geluid (en mogelijk door een lichtkoepel ’s nachts).

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

matige belevingswaarde
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zicht vanuit de open ruimte

Zicht nabij A8:

(Resteleurs):

De aanplant zorgt lokaal slechts voor

de aanplant zorgt voor een

visuele filtering

groene wand voor de open
ruimte.

doodlopende straat

Doodlopende straat, afgeleid parallel

(Driepikkel)

met A8 (Biezeweide)

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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Plangebied Tunnel A8 - Knooppunt A8-R0 (21)
Tabel 17.13: Landschappelijke aspecten plangebied Knooppunt A8-R0
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro

matig tot hoge structurerende waarde

structuur



De infrastructuur in het plangebied is onderdeel van het internationaal autoweglandschap.



De infrastructuur doorsnijdt in de Brabantse Ardennen, in het land van Dworp. Het plangebied ligt in de helling naar de
Zennevallei.



Het plangebied ligt in het valleigebied van Kleine beek, met behalve het landbouwgebied Smeerhout ook het Kluisbos
en, ten oosten van R0, het Krabbos.



Het plangebied sluit aan bij de bebossing van Hallerbos.

Meso:


Het betreft een hoofdzakelijk beboste open ruimte met de Kleine Beek als belangrijke abiotische structuurdrager. Deze
samenhang is doorsneden door de infrastructuren R0 en A8 die als bijkomende drager voor de bebossing fungeren.

Micro:


Ten noordwesten van het knooppunt R0 - A8 liggen twee waterplassen langs de Kleine beek. De beek zorgt voor
insnijding in het reliëf en is gemarkeerd door begroeiing.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

matig tot hoge structurerende waarde

ontwikkelingsscenario

Idem huidige situatie

matig tot hoge structurerende waarde

(woonreservegebied)
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschapsbeeld

b. huidige situatie



Relevante standplaatsen liggen langs Slimmebeekweg, Smeerhout, Zavelstraat, Hazenberg en Vastenavondstraat.

matige beeldwaarde



In het gebied zijn vergezichten ingeperkt door de aanwezige bebossing. Deze bossen vormen een degelijke visuele
buffer voor de infrastructuren R0 en A8 en het verkeer op deze wegen.



Voor zover zichtassen aanwezig zijn, situeren zij zich langs de autosnelweg.



Ten noordwesten van het knooppunt, in de omgeving van Smeerhout, wordt het beeld bepaald door de aanwezige
paardenweilanden. De begroeiing is gevarieerd (niet louter gras maar ook seizoensgebonden bloei) en er is
microreliëf. De beek is ingesneden.



Het gebied is intens verlicht door zowel straatverlichting als autoverkeer. Van op een grotere afstand geeft dit een
lichtkoepel.

erfgoed

a. gewijzigde situatie



idem huidige situatie

matige beeldwaarde

ontwikkelingsscenario



idem huidige situatie

matige beeldwaarde

b. huidige situatie



Het gebied is landschappelijk sterk beïnvloed door de infrastructurele doorsnijding en verstedelijking.

matige erfgoedwaarde



In het zuidoosten grenst het plangebied aan de ankerplaats Hallerbos en ligt het knooppunt bij de relictzone
Mussenberg - Krekelenberg - Pipaanshoek - Vijverbeek - Maasdalbeek. Verder zuidwaarts doorsnijdt de R0 deze
ankerplaats en relictzone.



In het noordoosten ligt, buiten het plangebied, het beschermd landschap gevormd door het ‘Krabbos’(Kesterbeekbos).
Het is in 1941 beschermd omwille van de Esthetische waarde. Van op de top van het perceel zou men een panorama
over de Zennevallei ontwaren. Constructies zijn niet toegelaten in het gebied. Het huidig beeld is evenwel ingeperkt
door de omliggende bebossing.



De percelering cfr. Popp is ernstig verstoord door aanleg van R0 en A8 en nauwelijks herkenbaar. Kleine Beek vormt
een referentie. Op de huidige site van de hoeve ten noordwesten van het knooppunt was reeds bebouwing aanwezig
volgens de Popp-kaart.



In het gebied liggen verschillende buurtwegen die doorsneden zijn door R0 en A8 (vb. buurtwegen 26, 29, 30, 83 en
84). De oorspronkelijke wegenstructuur met de aanleg van deze infrastructuren nagenoeg volledig verdwenen en
nauwelijks of niet herkenbaar.



Het huidig knooppunt ligt in het brongebied van Slimmebeek. Ten oosten van R0 ligt een droge tot zeerdroge bodem
met een duidelijke humus- of/en ijzer- B horizont.



Er is geen relevant bouwkundig erfgoed bij het gebied.



De centrale archeologische inventaris beschrijft in en aansluitend bij dit knooppunt verschillende nederzettingssporen
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

uit de ijzertijd en later (inventarisnr. 1482, 1482, 157). Van een aantal structuren is de oorsprong vooralsnog niet
duidelijk. In het gebied zelf geldt dit bijvoorbeeld voor inventarisnr. 1487. De structuur zou volgens de inventaris
kunnen resulteren uit de aanleg van een kasteelpark en niet van een grafheuvel.


beleving

Er is geen beschermd erfgoed.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

matige erfgoedwaarde

ontwikkelingsscenario

Idem huidige situatie

matige erfgoedwaarde

b. huidige situatie



matige belevingswaarde

Een belangrijk deel van de beleving van de omgeving van het gebied gebeurt in de auto: op de bestaande
autosnelwegen. De verharding is hiervan een vanzelfsprekend onderdeel. Het gebied is onderdeel van een traject
waar de bebossing sterk aanwezig is en als dusdanig herkenbaar is als onderdeel van de route langs de autosnelweg
ten zuiden van Brussel in de omgeving van het voormalige Kolenwoud.



Vanuit de directe omgeving zijn de infrastructuren weinig tot niet zichtbaar. Het geluid van het verkeer wordt evenwel
slechts ten dele gebufferd en tempert de potentiële belevingswaarde als groene open en natuurlijke ruimte.



Op grotere afstand (vb. te Smeerhout) blijft de infrastructuur uit beeld.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

matige belevingswaarde

ontwikkelingsscenario

Idem huidige situatie

matige belevingswaarde

zicht vanuit het woninggroepje Smeerhout

taverne ’t Smeerhout,

in de richting van het knooppunt R0 - A8.

geïsoleerd langs de

Het zicht naar het plangebied wordt

Slimmebeekweg

ingeperkt door de bebossing langs de
Kleine Beek.
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beeld langs de Slimmebeekweg:
links een ingesloten open
natuurlijk weiland, rechts de
begroeide berm naar de R0.

De belangrijkste zichtassen in het gebied bevinden zich langs de autosnelwegen. De verhardde oppervlakte neemt een centrale plaats in. Zowel de beboste structuur in de omgeving als het buffergroen langs deze wegen zijn
bepalend voor wanden langs deze wegen. R0 snelt langs Hallerbos, het voormalig Kolenwoud ten zuiden van Brussel. (links: opname langs R0, midden: opname ter hoogte van het kruispunt R0 - A8 rechts: noordwaarts beeld
van op brug Arenbergstraat)
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Beeld van op de Hazenberg naar R0.

Beeld naar de R0 van op de Zavelstraat: er is

De infrastructuur ligt op een talud. Het

een dense en brede groenbuffer (20 tot 40

loofhout zorgt voor filtering van het

meter)

beeld van voorsbijsnellende auto’s.

woonomgeving.

Beeld van op de Vastenavond naar

Beeld van op Arenbergstraat in de richting

R0. De infrastructuur ligt lager. Het

van R0. Het plangebied ligt achter een aantal

loofhout zorgt voor filtering.

woningen en is lager gelegen.

tussen

infrastructuur

en

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Het plangebied ligt in de Brabantse Ardennen, in het land van Dworp. Het betreft ingesloten open ruimten in het stedelijk weefsel
Tabel 17.14: Landschappelijke aspecten plangebie Stedelijke toegangspoort Landingsbaan
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro

matige structurerende waarde

structuur



Het gebied ligt in de Brabantse Ardennen, in het land van Dworp.



Het gebied is onderdeel van de residentiële bebouwing rond Essenbeek en ligt aan de rand van het stedelijk weefsel.

Meso:
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering



Het betreft open ruimte die het stedelijk weefsel binnendringt langs N203.



N203 heeft een waardevolle opbouw van een groene laan naar de stad maar eindigt op een ‘achterkant’ van de stad.

Micro:


Het betreft een open gebied met beboste elementen, langwerpige percelen met weilanden en akkers.



Het gebied heeft resten van perceelsranden. De bufferende bebossing langs N203 structureert het gebied. Ten
noorden van N203 loopt het relict van buurtweg 61 (R. Ghesquiereweg).

a. gewijzigde situatie

Macro:


matige structurerende waarde

Idem huidige situatie.

Meso:


Het betreft ten dele een open gebied die het stedelijk weefsel binnendringt langs N203. Op het eindpunt is bebouwing
aanwezig fungerend als intredepoort.

Micro:


Ten noorden van N203 sluit de residentiële bebouwing aan bij de tuinwijken rond Buizingen. Tussen de bebouwing zijn
resten van het tracé van de buurtweg aanwezig. Zij is niet structurerend.



Ten zuiden van N203 betreft het een overwegend open gebied met tal van kleine landschapselementen (een
boomgaard, perceelsranden) aan de rand van het dorp.



Het gebied is in het noordwesten begrensd door bomenrijen en een weg. Zij bepalen de overgang naar het stedelijk
weefsel.

Ontwikkelingsscenario

Het is vooralsnog niet duidelijk of het tracé van Landingsbaan behouden blijft. Door de wijzigende functie kan haar

niet gekend

structurerende rol wijzigen.
landschapsbeeld

b. huidige situatie



Relevante standplaatsen zijn er langs N203 en R. Ghesquierestraat ten noorden van N203.



Het beeld in het gebied is volledig begrensd binnen de 500 m. De weilanden laten brede zichten toe.



De verschillende kleine landschapselementen compartimenteren het beeld en bepalen de beeldwaarde.



N203 vormt een zichtas met bomenrijen en groen als wand. De weg bepaalt het beeld.



Er is infrastructuur voor de verlichting van de weg aanwezig. Tevens is er licht van het verkeer. De mate waarin de

lage tot matige beeldwaarde

weg wordt verlicht niet gekend. De lichthinder voor de omgeving wordt gebufferd door de begroeiing. De aanwezigheid
van een lichtkoepel is niet uitgesloten.
a. gewijzigde situatie



Langs N203 zijn de meest relevante standplaatsen aanwezig. Het vormt een zichtas met bomenrijen en groen als

lage tot matige beeldwaarde

wand en een constructie en gebouw als eindpunt bekeken vanuit het oosten.
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referentie

inhoud

ontwikkelingsscenario

beschrijving

waardering



Ten noorden is het beeld beperkt tot de publieke ruimte langs de woonstraten.



Ten zuiden is het beeld in het gebied volledig begrensd binnen de 500 m. De weilanden laten brede zichten toe.



De verschillende kleine landschapselementen compartimenteren het beeld en dragen bij tot de beeldwaarde.

Niet gekend.


niet gekend

Het is vooralsnog niet duidelijk of het tracé van Landingsbaan behouden blijft. Door de wijzigende functie kan haar
structurerende rol wijzigen.

erfgoed

b. huidige situatie



Het gebied is landschappelijk sterk beïnvloed door de infrastructurele doorsnijding en door verstedelijking.

matige erfgoedwaarde



De oorspronkelijke percelering in het gebied (Popp en atlas van de buurtwegen) is nog herkenbaar, maar percelen zijn

hoge potentiële archeologische waarde

samengevoegd en doorsneden.


Trage weg 61 loopt door het gebied.



Er is geen gekend geomorfologisch of bodemkundig erfgoed. In het gebied heeft de bodem een textuur B-horizont.



Er is geen relevant bouwkundig erfgoed bij het gebied.



Het gebied bevat geen gekend archeologisch erfgoed. Er zijn wel potenties op basis van de context: verschillende
vondsten in de omgeving.

a. gewijzigde situatie



Er is geen beschermd erfgoed.



Het gebied is landschappelijk sterk beïnvloed door de infrastructurele doorsnijding en door verstedelijking.

lage tot matige erfgoedwaarde



De oorspronkelijke percelering in het gebied is nog herkenbaar in het zuidelijk deel, in het zuiden is dit verdwenen.

hoge potentiële archeologische waarde



Trage weg 61 is grotendeels verdwenen of verplaatst.



Er is geen gekend geomorfologisch of bodemkundig erfgoed. In het zuidelijk deel heeft de bodem een textuur Bhorizont. In het noordelijk deel is dit verhard.



Het gebied bevat geen gekend archeologisch erfgoed. In het noordelijk deel is de bodem vergraven. In het zuidelijk
deel zijn er potenties op basis van de context: verschillende vondsten in de omgeving.



beleving

Er is geen beschermd erfgoed.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



Het gebied heeft een recreatieve belevingswaarde voor omwonenden en gebruikers van het gebied.



Voor de omwonenden en passanten langs Ghesquiereweg fungeert het gebied als buffer naar N203 en als groene

matige belevingswaarde

ruimte. De open ruimte is ingesloten.


Voor de gebruikers van N203 fungeert deze weg als landingsbaan naar Halle in een groen kader. De
gebruiksintensiteit is beperkt in verhouding tot de capaciteit van de weg en laat een sterke beleving van de omliggende
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

ruimte toe. De belevingswaarde van het gebied wordt vooral bepaald door de gebruikers van dit gebied.
a. gewijzigde situatie



Het gebied heeft een recreatieve belevingswaarde voor omwonenden en gebruikers van het gebied.



Voor de omwonenden langs Villalaan fungeert het gebied als buffer naar N203 en als groene ruimte. De open ruimte is

matige belevingswaarde

ingesloten. Ten noorden betreft het een residentiële woonomgeving.


Voor de gebruikers van N203 fungeert deze weg als landingsbaan naar Halle in een groen kader. De weg heeft een
eindpunt. De gebruiksintensiteit is beperkt in verhouding tot de capaciteit van de weg en laat een sterke beleving van
de omliggende ruimte toe. De belevingswaarde van het gebied wordt vooral bepaald door de gebruikers van dit
gebied.

ontwikkelingsscenario

Niet gekend.


niet gekend

Het is vooralsnog niet duidelijk of het tracé van Landingsbaan behouden blijft. Door de wijzigende functie kan haar
structurerende rol wijzigen.



Een toename van de gebruiksintensiteit van N203 zal de landschappelijke belevingswaarde van de weg inperken.

Opeenvolgende beelden vanuit de auto stadinwaarts. Het zicht is gekokerd door de sterke begroeiing aan de wanden. De weg heeft geen duidelijk eindpunt.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Plangebied Lembeek Noord – N6 (16, 17)
Het plangebied Lembeek Noord - N6 behoort tot het land van Edingen, een subeenheid van het traditioneel landschap Pajottenland. De Zenne vormt
een lijnelement op de rand van dit gebied. Het gebied ligt in en restant van de grotere Zennevallei op de rand van Lembeek met haar burcht.
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Tabel 17.15: Landschappelijke aspecten plangebied Lembeek Noord –N6 – Lembeek noord
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro



matig structurerende waarde



matige structurerende waarde



structuur

Het gebied ligt in de Zennevallei. Deze oer-Dijle-Demervallei is sterk geïndustrialiseerd. De sterk meanderende Zenne
is versneden door infrastructuren, verstedelijking en industrie.



Meso:



Het betreft een aangetaste grotere open ruimte in de vallei ten zuiden van Halle, in een traditioneel landschap dat
algemeen sterk is versneden door infrastructuren en bebouwing een historiek van industrialisering met zich draagt.



Stroomopwaarts zijn grotere open ruimten aanwezig, al is hier ook versnijding aanwezig.



Door de open ruimte is de dorpskern van Lembeek herkenbaar als traditionele kern langs de Zenne.

Micro:


Het noordelijk deel van het plangebied is geëgaliseerd. Het microreliëf is verdwenen en gereduceerd tot een steile
helling naar de vallei van Zenne.



In het westen wordt de open ruimte begrensd door infrastructuur (spoor). In het oosten ligt de meanderende Zenne.



Ten zuiden komt de breedte van de Zennevallei in het oer Dijle-Demer dal tot uiting alsook de mate van meandering
van Zenne. Er ligt een geïsoleerde bedrijfsruimte omgeven door oude meander van de Zenne, met sterke
aanwezigheid opgaand groen aan de rand van de dorpskern. Dit deel is niet opgehoogd en kent nog een potentiële
landschapsecologische relatie met Zenne.



Zenne heeft landschapsecologische waarde als natuurlijke verbinding in het oosten en doorheen het gebied. Zenne
wordt hierin versterkt door Kleine Zenne die samen met de Zenne door het dal van de stroomt. Behalve met de directe
oevers zijn de dwarsrelaties met de ruimere vallei verdwenen. De meandering is ‘vastgelegd’ en het
landschapsvormend karakter van Zenne ingeperkt.

a. gewijzigde situatie

Macro:


Het gebied ligt in de Zennevallei. Deze oer-Dijle-Demervallei is sterk geïndustrialiseerd. De sterk meanderende Zenne
is versneden door infrastructuren, verstedelijking en industrie.

Meso:


Het gebied is in gebruik voor industrie. Samen met de omgeving rond Bergensesteenweg vormt het een zuidelijke
uitloper van de stad Halle langs de infrastructuren kanaal, spoor en Steenweg.
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering



Zenne meandert doorheen deze stedelijke en industriële omgeving maar geïsoleerd van de rest van de vallei.



De dorpskern van Lembeek vormt het sluitstuk van de zuidelijke uitloper van Halle.

Micro:


Het plangebied is bebouwd en geëgaliseerd. Het gebied sluit aan bij het spoor.



De meanderende Zenne is een groen lint door en langs verstedelijkt gebied. Vanuit het gebied sluit zij aan bij de open
ruimte van de vallei en begrensd zij het gebied in het oosten.



Kleine Zenne zet de rol van Zenne als groen lint door het gebied voort en zorgt voor een scheiding tussen de
geïndustrialiseerde ruimte en de kern van Lembeek.



Zenne heeft landschapsecologische waarde als natuurlijke verbinding doorheen het gebied. Zenne wordt hierin
versterkt door Kleine Zenne die samen met de Zenne door het dal van de stroomt. De dwarsrelaties zijn verdwenen.
De meandering is ‘vastgelegd’ en het landschapsvormend karakter van Zenne ingeperkt.

landschapsbeeld

Ontwikkelingsscenario

Niet relevant.



b. huidige situatie



Het beeld in het gebied is volledig begrensd binnen de 500 m. Naar het oosten zijn er sterk gefilterde doorzichten

matige beeldwaarde

doorheen de begroeiing langs de Zenne. Het beeld wordt bepaald door de sterk rationele egalisatie van het gebied en

Het beeld is verstoord door de

de ongebruikte weg en heeft geen waarde. Van op Hoefstraat is het gebied wel zichtbaar.

omliggende bebouwing.



Niet relevant

Relevante standplaatsen met zicht naar en door het gebied zijn er langs Heerweg (1), Hoefstraat (2) het kanaal (beide
oevers) (3), Malheidebrug (4), Berendries (5) en intern.
Vanaf Heerweg (1) is het gebied een geëgaliseerde ruimte. Tussen de bebouwing door zijn er begrensde vergezichten
naar het gebied ten oosten van de vallei van de Zenne. Vanop het groen kader van Hoefstraat is een braakliggende
industriële ruimte zichtbaar op het eiland ten noorden. Vanop de wegen langs het kanaal (3) begrenst een dijk het
beeld in de richting van de vallei van Zenne op het voorplan. Aan de overzijde van het kanaal ligt het op het achterplan
op een hoger gelegen gebied achter de filterende begroeiing langs Zenne met lokaal bedrijfsgebouwen. In het noorden
gaat het om achterkanten langs het kanaal. Vanop Malheidebrug (4) is maar een klein deel van het gebied zichtbaar.
Zenne is haar oeverbegroeiing ligt op het voorplan. Op het achterplan ligt een hoger gebied achter de filterende
begroeiing langs Zenne met lokaal bedrijfsgebouwen. Vanop Berendries (5) ligt de vallei van Zenne en het kanaal op
het voorplan in het dal. Achter de Zenne kan tussen de bestaande bedrijven door het spoor worden onderscheiden
alsook de bebouwing langs Bergensesteenweg. Extraoculair is de open ruimte van Prinsenbos zichtbaar.

a. gewijzigde situatie



Het beeld is volledig begrensd binnen de 500 m. In het gebied is de aanleg van de publieke ruimte en de gevels en

matige tot lage beeldwaarde

positionering van de gebouwen bepalend voor het beeld.
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referentie

inhoud

beschrijving


waardering

De relevante standplaatsen zijn gelijk aan de huidige situatie.
Vanop het spoor (1) is een industrieel bebouwde ruimte zichtbaar. De architecturale waarde is niet gekend. Ten
noorden van Hoefstraat(2) is het gebied zichtbaar in gebruik voor industriële activiteiten. Vanop de wegen langs het
kanaal (3) en Malheidebrug (4) is maar een klein deel van het gebied zichtbaar. Zenne is haar oeverbegroeiing ligt op
het voorplan. Het betreft onder andere een bos op het links in het zicht. Ook hier staan gebouwen op het achterplan,
achter de filterende begroeiing langs de Zenne. Vanop Berendries (5) ligt de vallei van Zenne en het kanaal op het
voorplan in het dal. Achter de Zenne, op een tweede plan ligt industriële (grootschalige) bebouwing.

erfgoed

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.



b. huidige situatie



Door de breedte en de sterke meandering is de oer Dijle-Demer nog af te lezen in het landschap. Het gebied is

matige erfgoedwaarde

landschappelijk echter sterk beïnvloed door de infrastructurele doorsnijding en door verstedelijking.

hoge potentiële archeologische waarde

De trage wegen en oorspronkelijke percelering in het gebied (Popp en atlas van de buurtwegen) zijn verdwenen. Enkel

doch bedolven



niet relevant

Zenne en kleine Zenne zijn relicten van een vroeger landschap alsook een watermolen ten noorden. Ten zuiden ligt
het gebied bij de burcht van Lembeek.


Er is geen gekend geomorfologisch of bodemkundig erfgoed.



Het gebied bevat geen gekend archeologisch erfgoed. Er zijn wel potenties op basis van de context: verschillende
vondsten in de omgeving en de nabijheid van de burcht. Het terrein is opgehoogd en geëffend.



In het oosten liggen delen van het gebied in de (op 04/01/2013 definitief aangeduide) ankerplaats HallerbosLembeekbos-Maasdalbos. De waarde die bij de aanduiding zijn benoemd betreffen vnl. het ruimtelijk (landschaps)structurerend karakter van de Zennevallei (ecologische beemden, meanders, en aan de overzijde van het kanaal het
geologisch erfgoed in de steengroeve Rodenem)).

a. gewijzigde situatie



Er is geen beschermd erfgoed.



De oer-Dijle-Demer is enkel nog af te lezen in het landschap door de verschillende groene linten van voormalige

matige erfgoedwaarde

meanders. Het gebied is landschappelijk echter sterk beïnvloed door de infrastructurele doorsnijding en door

hoge potentiële archeologische waarde

verstedelijking.

doch bedolven of vergraven



De trage wegen en oorspronkelijke percelering in het gebied (Popp en atlas van de buurtwegen) zijn verdwenen. Enkel
Zenne en kleine Zenne zijn relicten van een vroeger landschap alsook een watermolen ten noorden. Ten zuiden ligt
het gebied bij de burcht van Lembeek.



Er is geen gekend geomorfologisch of bodemkundig erfgoed.



Het gebied bevat geen gekend archeologisch erfgoed. Er zijn wel potenties op basis van de context: verschillende
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

vondsten in de omgeving en de nabijheid van de burcht. Het terrein is opgehoogd, geëffend en bebouwd.

beleving



Er is geen beschermd erfgoed.



De delen in de ankerplaats zijn nauwelijks gewijzigd want bestemd voor natuur en water.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



De beleving van het gebied als dusdanig is laag. Het gebied is voorbereid maar ligt braak. Toekomstverwachtingen

Lage belevingswaarde

worden niet ingelost. Deze beleving is ook aanwezig langs het spoor. De snelheid laat nagenoeg niet toe de open
ruimte op het achterplan te beleven.


Langs Hoefstraat contrasteert het braakliggend terrein met het groen kader van de omgeving. Vanop de recreatieve
routes langs het kanaal en Malheidebrug is er een onbebouwde ruimte en wordt in de eerste plaats Zennevallei samen
met kanaal optimaal beleefd als groene as. Het gebied zelf wordt niet beleefd.



Van op Berendries is er een beeld van braakliggende, ongebruikte terreinen tussen bedrijfsgebouwen. Zenne vormt
een begrenzende open ruimte met begroeiing. Op de recreatieve beleving als dusdanig heeft de invulling in het
plangebied nauwelijks impact. De omgeving en bestaande gebouwen zorgen al voor een sterk verstedelijkt uitzicht.
Hetzelfde geldt voor de beleving van op Edingsesteenweg.

a. gewijzigde situatie



Het gebied is in gebruik en functioneert als bedrijventerrein. Beeld en functioneren stemmen overeen.



Langs het spoor sluit de bebouwde industriële ruimte aan bij de bebouwde omgeving. De belevingswaarde hangt

Matige belevingswaarde

onder andere af van de architecturale waarde en stedenbouwkundige samenhang in het gebied. Het is de stedelijke
rand voor aankomst in het station van Halle.


Langs Hoefstraat contrasteert de industriële bebouwing met het groen kader van de omgeving. Vanop de recreatieve
routes langs het kanaal en Malheidebrug is wordt in de eerste plaats Zennevallei samen met kanaal optimaal beleefd
als groene as. Op het achterplan is een industrieel bebouwde ruimte aanwezig, ten dele gefilterd door groen aan de
overzijde van Zenne.



Langs Berendries is er een bedrijventerrein. Zenne vormt een begrenzende open ruimte en harde grens. Op de
recreatieve beleving als dusdanig heeft de invulling met bedrijven in het plangebied nauwelijks impact. De omgeving
en bestaande gebouwen zorgen al voor een sterk verstedelijkt uitzicht.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant
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zicht vanop de spoorwegbrug te Lembeek naar het

Zicht ter hoogte van samenvloeiing kanaal en Zenne. Het

noordelijk gebied dat is opgehoogd

dijklichaam schermt het zicht naar het bedrijventerrein af.

Boven: oblieke luchtopname van het gebied
Onder: achterzijde van het zuidelijk deel van het terrein
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Beeld van de vallei van de Zenne van op

Vanaf Veugeleer blijft het

Berendries met zicht op de bestaande

terrein nagenoeg volledig uit

gebouwen in het bedrijventerrein (rechts

beeld ten gevolge van het

van de bomen centraal in beeld) en de

reliëf en toenemende

bebouwing te Lembeek.

afstand.

In het noorden wordt het kanaal niet gebruikt. De perspectieven langs
Kanaalstraat/IJzerwegstraat worden geleid door d open ruimte van het kanaal.
De wanden zijn veelal gevormd door bomenrijen,
In het noorden zijn er industriële achterkanten.
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Zicht van op Heerstraat naar het gebied. Op de voorgrond parkeerboxen. Zij verbergen de

Zicht van op Heerstraat naar het gebied. Op de voorgrond de parkeerplaatsen bij een kleuterschool, daarachter en lager gelegen de

spoorinfrastructuur die erachter is gelegen. Op het middenplan is de nieuwbouw op het opgehoogde

spoorinfrastructuctuur. Op het middenplan het braakliggend bedrijventerrein met rechts het bedrijf dat door Kleine Zenne is

bedrijventerrein te zien. De bruinachtige kleur zorgt er in combinatie met de omliggende velden voor

ingesloten. Op de achtergrond de oostelijke flank van de Zennevallei.

dat de gebouwen geen blikvanger vormen. Op de achtergrond de oostelijke van de Zenne.

Intern beeld in het gebied
Rechts van de weg:
(a)

De kerktoren van Lembeek fungeert als blikvanger.

(b)

In het middenplan ligt het iets lager het bedrijf omringd door

(c)

De terreinen zijn opgehoogd maar hellen af naar de vallei

oude Zenne, begeleid door groen

van Zenne. Op de achtergrond is de bebossing op de
oostelijke valleiflank te zien
Links van de weg: (d) een meer recent bedrijf
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Het bedrijf nabij Lembeek ligt lager. Een kunstmatig aangelegde holleweg in het opgehoogde bedrijventerrein leidt ernaar toe. De kleine Zenne is ingegraven, de buffer naar de verhardde oppervlakte afwezig of tot een minimum beperkt.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Tabel 17.16: Landschappelijke aspecten plangebied Lembeek Noord –N6 – Kleinhandel N6 Lembeek noord
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro



lage structurerende waarde

structuur



Het gebied ligt in de Zennevallei op de rand van het Pajottenland / land van Edingen.



Het gebied sluit aan bij het stedelijk weefsel van Halle langs een steenweg concordant met de vallei van de Zenne.



Meso:



Het betreft een gebied dat door een steenweg vanuit de stad is gestructureerd. Van Halle is het gescheiden door A8,
spoor en de tussenliggende ruimte.

Micro:


Steenweg en bebouwing zijn de structuurdragers van het landschap. De bebouwing is divers en chaotisch geordend.
De wegbreedte varieert. Relaties op microschaal zijn weinig tot niet landschapsstructurerend.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie



matige structurerende waarde

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.



niet relevant
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referentie

inhoud

beschrijving

landschapsbeeld

b. huidige situatie



Relevante standplaatsen bevinden zich langs Bergensesteenweg, Edingsesteenweg en Maasdal

waardering



Vanop Maasdal is een bebouwd gebied zichtbaar.



Langs de Steenweg is het beeld begrensd. De breedte varieert door de constant verspringende breedtes van de weg
en bouwdieptes en gevelbreedtes van de bebouwing. De diepte van het zicht varieert door het reliëf. De chaos in het
beeld wordt verder versterkt door variaties in materiaalgebruik, kleur en verlichting.

erfgoed

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

matige tot lage beeldwaarde

b. huidige situatie



Het betreft de oude steenweg vanuit Halle naar Mons, volledig aangetast door verstedelijking.



Geomorfologisch of bodemkundig erfgoed is afwezig.



Kapel Rattenput vormt het enige bouwkundig erfgoed. Er is een klasseringsbesluit. . De kapel, omringd door een

lage erfgoedwaarde

groene zone met twee platanen is beschermd als landschap.


beleving

Archeologisch erfgoed is mogelijk aanwezig, maar weinig waarschijnlijk door vergravingen.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

b. huidige situatie



lage erfgoedwaarde

De beleving van het gebied is laag. Het betreft een chaotische steenweg waarlangs de blikvangers voortdurend in

lage belevingswaarde

concurrentie staan en de zichtbaarheid voortdurend verschuift. Referentiepunten om zich te oriënteren zijn afwezig.
Het druk verkeer langs de weg zorgt ervoor dat de belevingswaarde laag blijft.
a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

ontwikkelingsscenario



matige belevingswaarde

De ontwikkelingsscenario’s zijn relevant voor zover sterke veranderingen van verkeersdynamiek langs deze steenweg
ontstaan.
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a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Plangebied Stasbeek - N6 (18, 19)
Het plangebied Stasbeek - N6 behoort tot het land van Edingen, een subeenheid van het traditioneel landschap Pajottenland.
Het plangebied ligt meer bepaald in de vallei van de Stasbeek. De vallei is landschappelijk waardevol. De Stasbeek heeft een vrij goede
structuurkwaliteit, wordt begeleid door waardevolle knotbomenrijen en stroomafwaarts ook enkele nattere zones. De aansluiting van de Stasbeek op
de Zenne is wel problematisch. Op grondgebied Halle is een leemontginningszone gelegen. Een deel van de open ruimte aansluitend aan het
woonweefsel van Lembeek is bestemd als woonuitbreidingsgebied. Op deze twee zones na is het hele gebied herbevestigd als agrarisch gebied.
Tabel 17.17: Landschappelijke aspecten plangebied Stasbeek – N6
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro:

matig tot hoge structurerende waarde

structuur



Het gebied ligt in het Pajottenland / land van Edingen.



Het gebied sluit aan bij het stedelijk weefsel rond Lembeek langs Bergensesteenweg en ligt nabij Zennevallei.

Meso:


Het gebied behoort tot Stasbeekvallei, die van de Zenne is afgesneden door Bergensesteenweg en spoor.



Het plangebied vallei Stasbeek is beperkt in oppervlakte. Het gebied maakt een verbinding tussen Stasbeek en een
park met vijver. Het ligt ten westen van de verstedelijkte ruimte langs Bergensesteenweg en ten zuiden van het
residentieel weefsel van Lembeek.
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referentie

inhoud

beschrijving


waardering

Het plangebied ontginningsgebied ligt grotendeels ten zuiden van de Stasbeek. De beek vormt samen met
Steengroefstraat de noordelijke grens van dit deelgebied. De open ruimte langs deze beek reikt tot de sterk
verstedelijkte Bergensesteenweg. Vanuit Halle betreft het de eerste grotere open ruimte langs deze steenweg. Ten
zuiden ligt een voetbalcentrum en het talud van het spoor.

Micro:


Het plangebied vallei Stasbeek wordt gekenmerkt door een rijk microreliëf met aantal taluds, grasland en bomenrijen.



In het plangebied ontginningsgebied loopt parallel met de Stasbeek de weg Veroonslinde/Steengroefstraat. Er is
begroeiing langs de Stasbeek. Er zijn tevens bomenrijen langs Kleine Molenstraat en ten westen van één van de
noordelijke akkers. Het gebied kent een belangrijke helling naar Stadsbeek. Het gebied is in het zuiden vergraven in
het kader van leemontginningen. Een bedrijf bepaalt mee de structuur van dit gebied. Ten zuiden van de ontginning is
een cluster van rijbebouwing aanwezig.

a. gewijzigde situatie



Het plangebied vallei Stasbeek is ontwikkeld als woonreservegebied en onderdeel van het stedelijk weefsel van

lage tot matige structurerende waarde

Lembeek. De natuurlijke processen aan de rand van de vallei zijn stopgezet. Het microreliëf is verdwenen.


Het plangebied ontginningsgebied is verder ontgonnen en vergraven. Voor zover het niet is gelegen in woongebied
met landelijk karakter of binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bvba Dehandschutter is het gebied in gebruik
voor landbouw en onderdeel van de open ruimte van het Pajottenland. Het vroegere microreliëf is verdwenen.

ontwikkelingsscenario



De relatie van het plangebied vallei Stasbeek met de valleiflanken is ingeperkt in het noorden.

(woonontwikkelingen cité
Lembeek, ingesloten deel
woonreservegebied)
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschapsbeeld

b. huidige situatie



matige beeldwaarde

Relevante standplaatsen bevinden zich langs Bergensesteenweg, Veroonslinde/Steengroefstraat, Kruiskensheide
Sterrestraat.



Langs Bergensesteenweg zijn de zichten algemeen begrensd binnen de 500 m door bebouwing. Ter hoogte van het
plangebied is een doorkijk naar het westen. Het zicht wordt begrensd door opgaande begroeiing.



Langs Veroonslinde/Steengroefstraat en Kruiskensheide zijn de zichten begrensd door reliëf en begroeiing. De weg is
lager gelegen. De vallei van de Zenne is niet zichtbaar. Zowel de bebouwing langs Bergensesteenweg als het spoor
(op een talud) begrenzen het zicht.



Van op Sterrestraat is het beeld begrensd met verre uitzichten over de vallei van de Stasbeek. Het beeld naar dit
plangebied wordt begrensd door de aanwezige begroeiing in het noordelijk deel van het plangebied. Het bestaande
stadium op het grondgebied van Tubeke is een blikvanger.



Het zuidelijk deel van dit plangebied is aangetast door de ontginningen, de bijhorende bebouwing en de bebouwde
cluster rond Kleine Molenstraat.



Het gebied zelf is niet verlicht, behoudens tijdens winterse ontginningswerkzaamheden. Er is lichtpollutie in de rand
door de verlichting langs N6 en de verlichting van de bestaande sportinfrastructuur op Waals grondgebied.

a. gewijzigde situatie



Langs Veroonslinde/Steengroefstraat is bijkomend het zicht naar de noordelijke valleiflank verder ingeperkt door

matige beeldwaarde

residentiële bebouwing. De vallei van Stasbeek is bebouwd.


Langs Bergensesteenweg is het beeld gelijkaardig. Mogelijk is een deel van het gebied wel verder ontgonnen en het
reliëf gewijzigd ten zuiden van de Stasbeek.

ontwikkelingsscenario



Van op Sterrestraat is het zicht naar de vallei volledig verdwenen door residentiële bebouwing.
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lage beeldwaarde
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

erfgoed

b. huidige situatie



Het betreft het valleigebied van de Stasbeek. Het noordelijk deel van deze vallei is herkenbaar door bodemgebruik.

lage tot matige erfgoedwaarde



De percelering (Popp, atlas der buurtwegen) is herkenbaar maar percelen zijn samengevoegd of versneden. De weg
(Veroonslinde/Steengroefstraat) en beek zijn grotendeels behouden op dezelfde locatie.



Geomorfologisch erfgoed is afwezig. Het betreft een vallei waarvan het reliëf sterk is aangetast.



Bodemkundig erfgoed is afwezig. In het noordelijk deel is het gebied langs de beek vergraven. Ten noorden is de
bodem bedekt door colluvium. In het zuidelijk deel is er behalve het colluvium langs de beek een textuur B-horizont
aanwezig als zijn ook hier belangrijke delen vergraven sinds de opmaak van de bodemkaart.



Bouwkundig erfgoed is afwezig.



Archeologisch erfgoed ter hoogte van het ontginningsgebied is afwezig. Bij de vergraving zijn wel sporen van een site
uit de ijzertijd teruggevonden. In het niet ontgonnen deel kunnen nog sporen aanwezig zijn.

beleving

a. gewijzigde situatie



De plangebieden zijn verder ontgonnen en vergraven. Het archeologisch erfgoed is er volledig verdwenen.

lage erfgoedwaarde

ontwikkelingsscenario



De context van de vallei is verder verdwenen door de bebouwing in Cité Lembeek.

lage erfgoedwaarde

b. huidige situatie



Langs Bergensesteenweg vormt het plangebied het enige rustpunt van open ruimte tussen Halle (Hellebroek) en

matige tot hoge belevingswaarde

Tubeke. Door de beperkte lengte van het onbebouwd gebied is de beleving vanuit de auto beperkt. Er zijn geen
opvallende groenelementen aanwezig waardoor de belevingswaarde beperkt blijft.


Langs Veroonslinde/Steengroefstraat en Kruiskensheide dragen de groenelementen bij tot de beleving van de open
ruimte voor de fietser. De begroeiing langs de beek vormt een kleine buffer naar het ontginningsgebied.



Langs Sterrestraat ligt het zicht naar de open ruimte langs een recreatieve fietsroute. Het is een gebied van
achterkanten aan de ene zijde en vergezichten naar de overzijde van de vallei. Het groen aan de randen van het
plangebied biedt ondanks het begrenzend karakter een hoge belevingswaarde.

a. gewijzigde situatie



De route langs Veroonskouter loopt langs een residentiële omgeving in het noordelijk deel van het plangebied.

matige belevingswaarde

ontwikkelingsscenario



Langs Sterrestraat zijn de zichten begrensd door residentiële bebouwing.

matige belevingswaarde
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b
a

zicht op het plangebied

het valleigebied Stasbeek (a)

vallei Stasbeek (a)

stroomopwaarts, met

vanop Veroonslinde, op
b

de achtergrond: cité

doorkijken tot het plangebied

b

Hondzocht (watertoren, b)

Lembeek (b)

zicht van op het knooppunt
a

b

d

e

c

Kruiskensheide met Veroonslinde met
a.

bebouwing cité Lembeek

b.

groenelementen plangebied vallei

c.

materialen plangebied

Stasbeek

ontginningsgebied
d.

bebossing aan overzijde

e.

bestaand voetbalcentrum

Zennevallei
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zicht van op Bergensesteenweg naar het noordwesten, in de richting van de lager gelegen vallei van de Stasbeek met
a
c
b

a.

bebouwing bedrijf Dehandschutter bvba

b.

plangebied ontginningsgebied op de voorgrond, populieren en groenelementen plangebied valleigebied Stasbeek op de

c.

bebouwing hogere delen Cité Lembeek

d.

bebouwing ter hoogte van Steengroefstraat

e.

omgeving knooppunt Bergensesteenweg - Steengroefstraat.

d

achtergrond

e

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

Plangebied Hondzocht (20)
Het plangebied Stasbeek - N6 behoort tot het land van Edingen, een subeenheid van het traditioneel landschap Pajottenland.
Tabel 17.18: Landschappelijke aspecten plangebied Hondzocht
referentie

inhoud

beschrijving

waardering

landschappelijke

b. huidige situatie

Macro

matig tot hoge structurerende waarde

structuur



Het gebied ligt in het Pajottenland / land van Edingen.

Meso:


Het gebied is onderdeel van de open ruimte rond het gehucht Hondzocht in de open ruimte. Dit gehucht ligt op een
heuveltop op het knooppunt van Edingsesteenweg met Bellingenstraat en Veroonskouter. De topligging zorgt voor
associatie met de bergmolen van Hondzocht en het brongebied van Stasbeekvallei.



Het gebied sluit aan bij een geïsoleerd bedrijventerrein van Tubeke en zorgt door haar open ruimte voor afscheiding
van Hondzocht ten opzichte van het geïsoleerde bedrijventerrein. Door de ontsluiting van dit bedrijventerrein via
Bergensesteenweg en Hondzochtsesteenweg zijn beide al sterk met elkaar gerelateerd. De verkeersdynamiek en de
lokale horeca ter hoogte van het knooppunt brengen de relatie visueel tot uiting.



Het gebied ligt aan de rand van het dalhoofd van Stasbeekvallei. De vallei is versneden door A8 maar heeft verder nog
een sterke natuurlijke samenhang.

Micro:
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering



Het gebied is afgesneden van Stasbeekvallei door de rechtgetrokken en deels verhoogde Hondzochtsesteenweg.



Microreliëf in het gebied is afwezig.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

ontwikkelingsscenario

Idem huidige situatie

(woonreservegebied)
landschapsbeeld

b. huidige situatie



Relevante standplaatsen zijn Edingsesteenweg, Hondzochtsesteenweg en Veroonslinde.



Langs beide steenwegen zijn er wijdse zichten over de vallei van Stasbeek en over de vallei van Groebegracht. De

matige beeldwaarde

molen van Hondzocht is één van de blikvangers langs Edingsesteenweg. Hetzelfde geldt voor de vierkanthoeves.


Langs Edingsesteenweg vormt het gehucht een afgescheiden kern van bebouwing. Ten opzichte van het
bedrijventerrein is de verwevenheid groot door de aanwezige verkeersdynamiek.



Van op het knooppunt Veroonslinde is er een doorkijk tot dit brongebied van Stasbeek. De aanwezige watertoren is
een blikvanger vanuit het begin van de vallei. Het gebied heeft een hoofdzakelijk groene wand.



Vanop Oude Baan is het gebied zichtbaar op het achterplan. Op de voorgrond overheersen de infrastructuren rond A8.



In het gebied zelf is weinig of geen verlichting aanwezig. Langs Hondzochtsesteenweg is infrastructuur aanwezig voor
verlichting. Andere belangrijke lichtbronnen in de omgeving met uitstraling over het gebied zijn het bedrijventerrein van
Sint-Reinhilde en het knooppunt van Hondzochtsesteenweg met A8.

erfgoed

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

matige beeldwaarde

ontwikkelingsscenario

Idem huidige situatie

lage beeldwaarde

b. huidige situatie



matige erfgoedwaarde

De streekvereniging Zenne & Zoniën heeft bij de Vlaamse overheid een aanvraag voor bescherming ingediend voor de
zone tussen de molen en de hoeve Yserbyt. In de ruime omgeving zijn een aantal bouwkundige relicten met
monumentale waarde. De roerende geschiedenis van het gehucht Hondzocht is verweven met de slag van Waterloo.
In de zone zijn volgende elementen beschermd.



Ten noorden van Edingsesteenweg ligt het beschermd dorpsgezicht “Steenweg op Edingen 485 (Hof Cottem),
Steenweg op Edingen 369 (hoeve) en Beertstraat 1 (hoeve)” (BS 1981-09-16). Hoeve Beertstraat 1 betreft mogelijk de
hoeve Malavise.



Ten noorden van het plangebied, op de grens tussen het Vlaams en Waals gewest domineert de Molen van
Hondzocht het landschap. De molen (1775) ligt op Waals grondgebied, het molenhuis op Vlaams grondgebied. Het
geheel is beschermd als monument op 4 april 1944. Op 15 maart plaatste de Vlaamse Regering deze stenen
bergmolen op de lijst van beschermde goederen waarop het “Institut du Patrimoine Wallon” een beheersopdracht
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referentie

inhoud

beschrijving

waardering

vervult. Het is de bedoeling de molen te restaureren en opnieuw maalvaardig te maken.


Stroomafwaarts Stasbeek, ter hoogte van de vijvers aan Borreweidestraat vormt een oude schuur/woning het relict van
het oude kasteel Hondzocht.



Ten opzichte van de Atlas der buurtwegen is Hondzochtsesteenweg verbreed en rechtgetrokken. Het betreft de
vroegere buurtweg 59. Op de grens ligt weg nr.26. Zij sluit aan op Veroonslinde.



Langs Edingsesteenweg zijn verschillende hoeves aanwezig.



De percelering in het gebied ten zuiden van Edingsesteenweg is ten opzichte van de atlas der buurtwegen sterk
aangetast. Het rechttrekken van Hondzochtsesteenweg en de versnijding door A8 zorgen ervoor dat zij nagenoeg
onherkenbaar is geworden.



Volgens de landschapsatlas behoort de molen van Hondzocht tot de relictzone De Daal - Mouliebos - Grobbegracht.
De gaafheid, samenhang en herkenbaarheid is er onder andere aangetast door verkavelingen. De zone is
geassocieerd met de molen van Hondzocht en het hof van Cottem als puntrelicten. Zowel naar samenhang als naar
herkenbaarheid en gaafheid is geen score gegeven.



Vooral de openheid van het landschap op de heuveltop, de aansluiting bij het brongebied van Stasbeek met
stroomafwaarts de vijvers bij het vroegere kasteel Hondzocht en de concentratie van oudere hoeves en molen op de
heuveltop bepalen de waarde van het gebied.



Het noordelijk deel van het gebied draagt er, ondanks de kleinere constructies (een waterzuivering), toe bij dat het
open karakter van het landschap als bindend element behouden blijft en zorgt mee voor een beperkte buffering van
het gebied.

beleving

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

matige erfgoedwaarde

ontwikkelingsscenario

Idem huidige situatie

idem

b. huidige situatie



matige belevingswaarde

Het landelijk karakter van de omgeving en de wijdse zichten zorgen voor een hoge belevingswaarde die, ter hoogte
van het plangebied ernstig is ingeperkt door de bedrijvigheid ten westen en A8 in het oosten.



Het gehucht Hondzocht is nog als afzonderlijke entiteit herkenbaar langs Bergensesteenweg en
Hondzochtsesteenweg. Monumenten en vergezichten leveren een bijdrage aan de belevingswaarde. De
verkeersdynamiek en het verval van de bebouwing zijn sterk beperkend.

a. gewijzigde situatie

Idem huidige situatie

matige belevingswaarde

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

matige belevingswaarde
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links:
zicht vanop Veroonslinde/
Steengroefstraat

Rechts:
zicht vanop Veroonslinde
het gebied ligt op het
dalhoofd

van

Stasbeekvallei.

b

a

c

d
d

a

zicht vanop oude baan ten zuiden van A8 naar de noordzijde van het gebied met links het volledig beeld met autosnelweg op de voorgrond, en rechts een uitsnede:
a. de bebouwing op het industrieterrein Tubbeke
b. woonbebouwing met tuin in het plangebied
c. watertoren als blikvanger
d. bebouwing en groen gehucht Hondzocht.
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de

fotomontage - zichten van op Hondzochtsesteenweg naar het westen
en naar het noorden over het plangebied

zicht van op de rue Andrain (Tubeke)

zicht van op de rue Andrain (Tubeke) naar het

naar

zuiden: rechts het bedrijventerrein te Tubeke,

het

noorden:

links

het

bedrijventerrein te Tubeke, rechts de

links

watertorens in het plangebied

hobbylandbouw in het plangebied

de

hagen

van

de

weilanden

met

beelden ter hoogte van het knooppunt Bergensesteenweg - Rue Andrain met rechts de horeca ter hoogte van de Hondzochtmolen en rechts de Rue Andrain
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17.4

Methodologie effectvoorspelling
Om de effecten van elk plangebied op het landschap te kunnen beoordelen wordt de
geplande situatie op macro-, meso- en microschaal beoordeeld. De beoordeling wordt
samengevat in paragraaf 17.6. De quotering van de effecten gebeurt volgens een
schaal met 7 gradaties (-3, -2, -1, 0 +1, +2, +3). De scores kunnen niet worden opgeteld
en dienen samen met de beschrijving van de effecten te worden gelezen.

17.4.1

Wijziging landschapsstructuur
Met landschapsstructuur wordt verwezen naar de opbouw van het landschap. Zij is een
gevolg van de samenhang en wisselwerking tussen cultuurhistorische, ecologische en
fysisch-geomorfologische processen. Ze is als matrix herkenbaar als een bepaald
patroon van elementen en componenten die met hun specifieke samenhangende
verschijning het landschap vormgeven. Op basis van deze matrix kunnen in het
landschap ook verschillende gebieden worden onderscheiden op verschillende
schaalniveaus.
Voor de verschillende deelgebieden kan worden onderzocht hoe zij, via hun
verschillende kenmerken, deze landschapsstructuur mee vormgeven. Er zal worden
onderzocht welke patronen aanwezig zijn, hoe gaaf zij nog zijn en in welke mate zij
typerend en identiteitsbepalend zijn voor de ruimere omgeving. Tevens zal worden
onderzocht in welke mate het gebied ook aansluit bij de omgeving dan wel hiervan
geïsoleerd is en hierdoor mogelijk aan waarde inboet.
Door de geplande ingreep zal de landschapsstructuur alsook bepaalde landschapsvormende processen mogelijk onder druk komen te staan. Elders ontstaan juist
bijkomende mogelijkheden om deze landschapsstructuur toekomstgericht beter in hun
omliggende context te vrijwaren of te versterken.
De gevolgen van het nieuwe gebruik worden vergeleken met de bestaande landschapsstructuur. De effecten worden kwalitatief beschreven en beoordeeld op basis van expert
judgement. Effecten op macroschaal zullen hierbij als meer doorslaggevend worden
gewaardeerd dan individuele en lokale effecten.

17.4.2

Wijziging landschapsbeeld
Het toekomstig ruimtegebruik kan leiden tot wijzigingen in de schaal, de openheid, het
reliëf, de beelddragers, het contrast, de kleur, de zichtpunten enz. van het landschap.
Door de verandering van de bestemming en voorschriften via het ruimtelijk uitvoeringsplan veranderen de voorwaarden om de ruimte te gebruiken. De manier waarop dit
gebeurt, zal pas volledig duidelijk worden bij de vergunningverlening. Op planniveau
komt het er op aan na te gaan in te schatten welke perceptieve kenmerken (bijkomend)
worden bedreigd door de nieuwe mogelijkheden of waar de nieuwe voorwaarden er juist
kunnen toe leiden dat bepaalde kenmerken worden gevrijwaard. Hierbij moet rekening
gehouden worden met de graad van detaillering van het plan.
De mogelijke ruimtelijke invullingen van de plangebieden zullen worden getoetst aan het
huidig landschapsbeeld. De focus ligt hierbij zowel op de aanwezigheid en de
begrenzing van open ruimten als op de zichtbaarheid van beelddragers. De
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aanwezigheid van filterende landschapselementen kunnen een breuk in het beeld
tussen open ruimte en stedelijke ruimte vermijden. De effecten worden kwalitatief
beschreven en beoordeeld op basis van expert judgement.
Bij de waardering van de openheid van het gebied vanop de beschreven standplaatsen
wordt volgende maatvoering gehanteerd. Indien het een weg betreft wordt naar de
meest optimale positie (met de grootste openheid) gerefereerd.
Tabel 17.19: Classificatie van de ruimten uitgaande van de standplaats en de zichtwijdte (Bron:
Antrop ( 1989) tabel 19, naar Van der Ham e.a. 1970)
Classificatie ruimten en

Ruimtevormende objecten in graden van de kijkcirkel

waarnemingspunt

>1.200m

500 - 1200m

extra-oculair

oculair

intra-oculair

Zeer weids

> 180

< 180

< 180

Weids

60 - 180 *

< 180

< 180

Begrensd met verre uitzichten

5- 60 **

> 240

< 120

Begrensd

<5

> 300

< 60

< 500m

Begrensd binnen 500 m met verre uitzichten

5-60 **

< 120

> 240

Begrensd binnen 500 m

<5

< 60

> 300

* Ongesommeerd; indien gesommeerd 100 - 180
** Ongesommeerd; indien gesommeerd: 5 - 100

17.4.3

Wijziging erfgoedwaarden
Door de gewijzigde mogelijkheden inzake ruimtegebruik en door de hieruit volgende
wijzigingen in de bestaande structuren kunnen bepaalde erfgoedelementen verloren
gaan of hun landschappelijke context verliezen. Het kan hierbij gaan om landschappelijk
erfgoed (perceleringspatroon, landgebruik, historisch wegennet, relicten en
ankerplaatsen uit het traditioneel landschap), geomorfologisch erfgoed (specifieke
reliëfelementen, waardevolle erfgoedbodems), bouwkundig erfgoed en (ondergrondse,
onzichtbare) archeologische erfgoedwaarden.
De mogelijke ruimtelijke invullingen ten gevolge van het plan en de ruimtelijke impact
van deze invullingen (afgraving of vergraving, reliëfwijzigingen, aantasting van
landschappelijke samenhang van ankerplaatsen, enz.) zal worden vergeleken met het
gekende bestaande erfgoed en de kwetsbare gebieden van het archeologisch erfgoed.
Om de significantie van de effecten te bepalen wordt behalve de graad van degradatie
(vernieling, aantasting, beïnvloeding ensemble en contextwaarde, restauratie en
renovatie) ook de waarde of de potentiële aanwezigheid van het erfgoed in de mate van
het mogelijke ingeschat. Belangrijke criteria zijn hierbij de graad van bescherming, de
ouderdom, de gaafheid en staat van het erfgoed, de zeldzaamheid en de ensemblewaarde. De effecten worden kwalitatief beschreven en beoordeeld op basis van expert
judgement.

17.4.4

Wijziging belevingswaarde
De uitvoering van het plan kan er tevens toe leiden dat de beleving van het landschap
wordt aangepast. Door de nieuwe gebruiksfuncties kan de rol van bepaalde perceptieve
kenmerken (zoals de filterende rol van kleine landschapselementen) wijzigen of worden
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bepaalde erfgoedwaarden of positieve beelddragers mogelijk beter ontsloten of in beeld
gebracht. Tevens kunnen evenwel nieuwe hindere elementen op de voorgrond treden.
Het mogelijk ruimtegebruik na uitvoering van het plan zal worden vergeleken met de
landschapsstructuur, het landschapsbeeld en de aanwezige erfgoedwaarden. Er zal
worden gekeken welke rol deze kenmerken (hadden) kunnen spelen voor de huidige en
de nieuwe ruimtegebruikers en waar het verlies of de toevoeging zorgt voor een toe- of
afname van de belevingswaarde.

17.5

Effectuitdrukking
De effecten worden als volgt uitgedrukt:
 wijziging landschapstructuur: kwalitatieve beschrijving van de landschapsstructuur
en de mogelijke wijzigingen die zij door het plan kan ondergaan
 wijziging van het landschapsbeeld: kwalitatieve beschrijving van het
landschapsbeeld en hoe de perceptieve kenmerken door het plan aan verandering
onderhevig zijn
 wijziging van erfgoedwaarden: kwalitatieve beschrijving van de bestaande
erfgoedwaarden en hoe zij door uitvoering van het plan aan verandering onderhevig
zijn.
 wijziging van de landschapsbeleving: kwalitatieve beschrijving van de manier
waarop de belevingswaarde van het landschap aan verandering onderhevig is door
uitvoering van het plan.

17.6

Beoordelingskader
Om de effecten te kunnen beoordelen, wordt er een beschrijving gegeven van de
effecten op de 4 effectgroepen uit paragraaf 17.4.
De beoordeling voor positieve dan wel negatieve effecten voor de verschillende
effectgroepen gebeurt als volgt:
 landschapsstructuur:
+3
wanneer waardevolle structuren of relaties worden in hun globaliteit worden
hersteld of opgewaardeerd
+2
wanneer waardevolle structuren of relaties lokaal worden hersteld of opgewaardeerd of wanneer minder waardevolle structuren of relaties in hun globaliteit
worden hersteld of opgewaardeerd
+1
wanneer de landschapsstructuur of de relaties lokaal worden hersteld;
0
geen wezenlijke verandering van de samenhang of landschapsvormende
processen
-1
wanneer de landschapsstructuur of relaties lokaal worden verstoord, of
versnipperd of wanneer reeds aangetaste structuren of relaties globaal worden
verstoord
-2
wanneer waardevolle structuren of relaties een beperkte verstoring ondergaan
of wanneer reeds aangetaste structuren of relaties sterk worden verstoord
-3
wanneer waardevolle structuren of relaties worden verstoord of versnipperd


landschapsbeeld:
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+3

+2

+1
0
-1
-2
-3

wanneer een belangrijke meerwaarde wordt gecreëerd voor perceptieve
kenmerken, (zichten op) waardevolle positieve beelddragers worden
toegevoegd of negatieve beelddragers worden verwijderd
wanneer lokaal een meerwaarde wordt gecreëerd voor perceptieve kenmerken,
lokale positieve beelddragers worden toegevoegd of negatieve beelddragers
worden verwijderd
wanneer positieve beelddragers worden beschermd of versterkt of negatieve
beelddragers worden afgezwakt
geen wezenlijke verandering van het landschapsbeeld
wanneer de perceptieve kenmerken beperkt worden aangetast, wanneer
positieve beelddragers worden verzwakt of negatieve beelddragers versterkt
wanneer de perceptieve kenmerken een belangrijke lokale aantasting
ondergaan (bijvoorbeeld verwijderen van kenmerkende randbegroeiing)
wanneer de perceptieve kenmerken globaal worden aangetast

 erfgoedwaarden (landschappelijk cultuurhistorische en archeologische waarden):
+3
wanneer in het volledige studiegebied historische landgebruiksystemen hersteld
of zeer waardevolle erfgoedelementen worden hersteld
+2
wanneer lokaal historische landgebruikssystemen worden hersteld of elementen
met een hoge erfgoedwaarde worden gerestaureerd of gerenoveerd
+1
wanneer elementen met een beperkte erfgoedwaarde worden gerenoveerd,
gerestaureerd of wanneer de contextwaarde van erfgoedwaarden wordt hersteld
0
geen wezenlijke verandering van de cultuurhistorische waarden
-1
wanneer de elementen met een lage erfgoedwaarde worden vernield of
elementen met een matige erfgoedwaarde worden aangetast of de context- en
ensemblewaarde van dergelijke elementen wordt aangetast of bedreigd
-2
wanneer de elementen met een matige erfgoedwaarde worden vernield of
elementen met een hoge erfgoedwaarde worden aangetast of de context- en
ensemblewaarde van elementen met een hoge tot zeer hoge erfgoedwaarde
wordt aangetast of bedreigd
-3
wanneer elementen met een zeer hoge erfgoedwaarde worden vernield of
aangetast of hun ensembe- of contextwaarde wordt aangetast.
 landschapsbeleving:
+3
wanneer de ingrepen zorgen voor een globale en sterke verbetering van de
landschapsbeleving
+2
wanneer de landschapsbeleving lokaal verbetert binnen en rond de onderscheiden plangebieden
+1
wanneer de landschapsbeleving verbetert binnen de onderscheiden
plangebieden
0
geen wezenlijke verandering van de landschapsbeleving
-1
wanneer de beleving van het gebied minder aansluit bij de uitgangssituatie en
wordt gehinderd
-2
wanneer belevingsaspecten toegevoegd worden die duidelijk niet in
overeenstemming zijn met de gewenste functie noch met de uitgangssituatie, of
wanneer de mogelijke beleving van waardevolle landschapselementen sterk
wordt gereduceerd
-3
wanneer de beleving van het gebied zodanig verandert dat er geen herkenning
van de uitgangssituatie meer is.
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17.7

Effectbepaling

17.7.1

Biezeput (1)
Tabel 17.20: Effectbespreking Landschap - plangebied Biezeput
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

score

voorstel mildering

milder

landschappelijke structuur

van b naar A1

De open ruimte, ingesloten als zij was in het residentieel weefsel en met haar sterk

Lokale verstoring van

-1

Een typologie formuleren (aantal

-1/0

ingeperkte overgang naar de Zennevallei en relatie met de Zenne, wordt ingenomen.

relaties

bouwlagen, oppervlakte van de

Al aangetaste structuren

gebouwen) die aansluit bij de

worden globaal verstoord

groene residentiële omgeving en

specifieke aandachtspunten op microniveau:


De trage weg kan verdwijnen.

kleinere groenelementen inpassen



Een schaalbreuk met de bebouwing in de omgeving is mogelijk.

kunnen ervoor zorgen dat
schaalbreuken worden vermeden
en een gecontroleerde ontwikkeling
mogelijkis.

landschapsbeeld

van a naar A1

Het betreft een nieuwe invulling van verstedelijkte ruimte in residentieel weefsel.

Geen wijziging

0

-

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

0/+1

van b naar A1

Het beeld wordt verder vernauwd tot wegen en wanden van deze wegen.

Zichten in het gebied met

-1/0

Lokale regels opleggen en

-1/0

Er ontstaan lokale gerichte assen, het belang van de wanden (woningen en tuinen)

haar lage beeldwaarde

krachtlijnen formuleren inzake de

wordt sterker, de aankleding en wijze van invulling zijn niet gekend.

worden verder vernauwd.

aanleg van de publieke ruimte, de

In het gebied wordt de publieke ruimte verlicht.

Zeer lokale blikvangers

bebouwingstypologie, de lokale

(bomen) verdwijnen uit

groenelementen, de verlichting

beeld.

kunnen zorgen voor een meer

specifieke aandachtspunten op microniveau


De hoogspanningsleidingen komen minder prominent in beeld.



Bij individuele ontwikkeling van woningen kan een chaotisch beeld ontstaan, daar

gecontroleerde ontwikkeling.

waar de omgeving wordt gekenmerkt door tuinwijken.
van a naar A1

Er is een verandering van beelddragers en een bijkomende vernauwing van het beeld

Geen wijziging in waarde

0

-

0

door de geplande bebouwingsgraad. Sportvelden en sporthal worden vervangen door
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effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

score

voorstel mildering

milder

-2/-1

Archeologische prospectie

-1

woningen met tuinen.

erfgoed

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

De al sterk aangetaste context zal verdwijnen.

Verder verdwijnen van de

Er is aantasting van archeologisch erfgoed door vergraving mogelijk.

context en vernieling van

voorschrijven.

lokale erfgoedelementen.
van a naar A1

Er worden bijkomende vergravingen verwacht i.f.v. de toenemende bebouwingsgraad.

Geen wijziging in waarde

-1/0

-1/0

Vernieling lokaal erfgoed

beleving

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

De kleine open ruimte langs de verstedelijkte fietsroute verdwijnt. Voor de

De beleving van het gebied

treinpassagier is de wijziging niet significant.

sluit minder aan bij de

aanleg van de publieke ruimte, de

De open ruimte buffer en het beeld naar infrastructuren voor bestaande woningen

uitgangssituatie.

bebouwingstypologie, en het

verdwijnt.

Het beeld wordt gehinderd

behoud van lokale groenelementen

De infrastructuren liggen dichter bij de nieuwe woningen.

zowel voor doorgaande als

kunnen zorgen voor een meer

lokale beleving.

gecontroleerde ontwikkeling.

-1

Regels en krachtlijnen voor de

+1

specifieke aandachtspunten op microniveau

van a naar A1

bij ontwikkelingsscenario

De aanleg van de publieke ruimte langs de fietsroute is belangrijk.

Er verdwijnt open/recreatieve ruimte.

De beleving van het gebied

Er is een toenemende beleving van infrastructuur in de woonomgeving door het

sluit minder aan bij de

verdwijnen van de buffer.

uitgangssituatie.

-1

+1

Niet relevant

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

17.7.2

Stroppen (2)
Tabel 17.21: Effectbespreking Landschap - plangebied Stroppen
effectvoorspelling

inhoud

beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A1

Er is geen wijziging van de huidige situatie.

Geen effect

0

-

0

structuur
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effectvoorspelling

inhoud

beschrijving

waardering

scores

van a naar A1

De ontwikkeling kan door het plan gedeeltelijk niet worden uitgevoerd.

Positief effect:

+1

Het plan vrijwaart de open ruimte aan de rand van het traditioneel landschap. De

het vrijwaren van de open

aansluiting met deze open ruimte is wel al verstoord door een geïsoleerde

ruimte is positief;

verkaveling. De groene recreatieve ruimte sluit aan bij de open ruimte rond Halle.

minder waardevolle

voorstel mildering

milder
+1

structuren worden hersteld.
ontwikkelingsscenario

Het effect op de landschapsstructuur is gelijkaardig aan de invulling van het
ontwikkelingsscenario (gedeeltelijke ontwikkeling van het woonreservegebied
Stroppen) en kan als referentie wordt gehanteerd.

landschapsbeeld

van b naar A1

De open ruimte en de bijhorende standplaatsen en zichten blijven bestaan.

Geen effect

0

-

0

van a naar A1

Door het plan worden de standplaatsen en bijhorende zichten naar de omliggende

Beperkt positief effect:

+1

Het bouwvrij karakter in de

+1

open ruimte behouden.

het vrijwaren op plan is

Het plan vrijwaart de open ruimte-functie en haar beeldwaarde.

positief te waarderen.

Er komt geen bijkomende verlichting.

erfgoed

voorschriften inschrijven.

ontwikkelingsscenario

Er wordt een gelijkaardig effect verwacht als ten opzichte van de referentiesituatie.

van b naar A1

Er is geen wijziging van de huidige situatie.

Geen effect

0

0

van a naar A1

De ontwikkeling kan door plan deels niet worden uitgevoerd.

Positief effect:

0

0/+1

Het plan vermijdt verdere aantasting historische contextwaarden.

het vrijwaren op plan is als

Het plan vermijdt verdere aantasting archeologisch materiaal en bodemkundig

herstel te waarderen.

erfgoed door infrastructurele werkzaamheden.
Het plan biedt een sterkere waarborg op behoud van archeologisch materiaal in situ.

beleving

ontwikkelingsscenario

Er wordt een gelijkaardig effect verwacht als ten opzichte van de referentiesituatie.

van b naar A1

Er is geen wijziging van de huidige situatie.

Geen effect

0

0

van a naar A1

Het plan verhindert dat de huidige belevingswaarde van de open ruimte verder wordt

Positief effect :

+1/+2

+1/+2

aangetast.

het vrijwaren op plan is als
herstel te waarderen.

ontwikkelingsscenario

Er wordt hetzelfde effect verwacht als ten opzichte van de referentiesituatie.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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17.7.3

Groebegracht (3, 4, 5)
Tabel 17.22: Effectbespreking Landschap - plangebied Groebegracht
Alternatief 1: Enkel strip Demesmaekerstraat als woonomgeving, rest als open ruimtebestemmingen
effectvoorspelling

inhoud

beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A1

Er is geen wijziging van de huidige situatie op macro- en mesoschaal

Er is lokaal een negatief

-1

Om de waarde van de open ruimte

0

Op microschaal wordt de kamstructuur Demesmaekerstraat afgewerkt. De wijze van

effect in het noorden als

0

in het noordelijk deel te vrijwaren is

0

‘afwerking’ is onduidelijk (drie mogelijkheden: (1) doodlopende wegen in het

harde wand naar de open

0

een begroeide rand wenselijk.

0

verlengde van bestaande patroon, (2) noord-zuid weg hier dwars op kamstructuur en

ruimte wordt gecreëerd (2)

Dit kunnen onbebouwde tuinen zijn

rand door voorgevels van woningen aan westelijke zijde of (3) woningen aan beide

door isolatie van de open

(3) of opgaande kleine

zijden en rand open ruimte gevormd door tuinen.

ruimte binnen het stedelijk

landschapselementen langs de

Op microschaal laat de aard van invulling van het zuidelijk deel Groebegracht als

weefsel. In het zuiden is er

weg, vb een bomenrij bij (2) of een

open ruimte een verdere opwaardering van de vallei vermoeden. Dit zal evenwel pas

lokaal een positief effect: de

boom bij (1)

duidelijk zijn bij uitvoering op het terrein.

verdere opwaardering van de

de opwaardering van de vallei van

Indirecte effecten door wijziging van de bestemming (na verdwijnen van vb.

vallei.

Groebegracht is mogelijk via

speculatie: woonreserve naar open ruimte) worden niet verwacht

Er is geen verandering in

gericht beheer maar hoeft niet

samenhang.

expliciet in het RUP:

structuur - A1

cfr. ontwikkelingsscenario
van a naar A1

Op macroschaal vrijwaart het plan de relatie met het traditioneel landschap Pajotten-

Positief effect

0

land. Het blijft evenwel een randgebied in de overgang met het stedelijk weefsel van

Het vrijwaren op plan is als

+1/+2

+1/+2

Halle. Groebegracht blijft prominent aanwezig.

herstel te waarderen.

+2

+2

Op mesoschaal vrijwaart het plan de noordelijke samenhang tussen valleiflank en dal

De strip Demesmaeker heeft

maar blijft de afscheiding door de bebouwing langs Elbeekstraat en ter hoogte van

geen significant effect.

Zie wijziging huidige situatie

grote Weide (voetweg 49) bestaan. Het plan zorgt ervoor dat het dal van
Groebegracht niet verder wordt ingesloten door de uitbreiding van het stedelijk
weefsel.
Op microschaal blijven de bestaande padenstructuren door het gebied behouden.
Zowel het behoud als de opwaardering van structurerende elementen in het beekdal
van Groebegracht blijven mogelijk.
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0

Alternatief 1: Enkel strip Demesmaekerstraat als woonomgeving, rest als open ruimtebestemmingen
effectvoorspelling

inhoud

beschrijving

waardering

scores

A1 ontwikkelingsscenario

Het plan faciliteert de landschappelijke opwaardering van de vallei. Ten opzichte van

(0)

de gewijzigde situatie is de potentiële bijdrage van de noordelijke delen van het plan

(+1)

aan de landschapsstructuur lager en situeert zich op microniveau wegens gebrek

(+2)

voorstel mildering

milder

aan samenhang met de ruimere omgeving. Ook voor het zuidelijk deel van de
Groebegracht is de meerwaarde iets lager wegens de afwezigheid van relaties met de
noordelijke valleiflank.

Landschapsbeeld A1

cumulatief

Bij een uitbreiding van Dassenveld wordt de vallei van Groebegracht verder versmald.

van b naar A1

In het noorden is de zichtafstand tussen de recreatieve infrastructuren van SK Halle

Geen effect

0

Regels opleggen en krachtlijnen

0

en de bebouwing rond Demesmaekerstraat ingeperkt. De ruimte was al begrensd

De ontwikkeling van een

0

formuleren inzake de aanleg van

0

maar met vergezichten. De vergezichten blijven bestaan.

éénduidig beeld in het westen

0

de publieke ruimte, de

0

Het beeld naar het westen is afhankelijk van de wijze van afwerking van

krijgt hier de voorkeur.

bebouwingstypologie, de lokale

Demesmaekerstraat (zie hoger). Dit beeld kan geschakeerd en zelfs chaotisch zijn,

groenelementen, de verlichting.

maar ook bestaan uit een duidelijke wand. De uitbreiding van de verlichting van het
openbaar domein is verwaarloosbaar in de onderstelling dat dit op een gelijkaardige
manier gebeurt als in de omgevende verkavelingen.
In het zuiden is er geen effect.
van a naar A1

In het noorden wordt de open ruimte in belangrijke mate gevrijwaard. Als het plan

0

Ook het woongebied met landelijk

+1

volledig wordt uitgevoerd, worden de vergezichten behouden in zowel het noordelijk

+1/+2

karakter langs Ninoofsesteenweg

+1/+2

als het zuidelijk deel. Vanuit dit opzicht biedt het plan een meerwaarde. Vanop

+2

herbestemmen naar open ruimte.

+2

Ninoofsesteenweg zijn deze zichten evenwel verdwenen.
In het zuiden vrijwaart het plan het volledig dal van de vallei van bebouwing.
Groebegracht en haar valleidal wordt niet beperkt tot een groen lint maar is een open
deels gecompartimenteerde ruimte tot tegen de stad.
Bijkomende verlichting en een uitbreiding van de lichtkoepel wordt vermeden.
A1 bij

De meerwaarde van het plan ten opzichte van de gewijzigde situatie in het noordelijk

Het plan gaat in tegen de

(0)

ontwikkelingsscenario

deel (omgeving SK Halle) blijft lokaal. Er worden geen vergezichten gevrijwaard. Voor

ontwikkeling van het

(+1)

de strip Demesmaekerstraat is er geen verschil.

ziekenhuis voor wat betreft

(+2)

De meerwaarde van het zuidelijk deel van het plan is lager. De doorkijk van op

het vrijwaren van de open
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Alternatief 1: Enkel strip Demesmaekerstraat als woonomgeving, rest als open ruimtebestemmingen
effectvoorspelling

inhoud

cumulatief

beschrijving

waardering

bijvoorbeeld Beertsestraat naar het noorden is begrensd. Het beeld van de valleiflank

ruimte.

is verdwenen.

Het plan ondersteunt de

In het zuiden biedt het plan bijkomende mogelijkheden voor landschapsontwikkeling

mogelijkheden voor

in het dal van Groebegracht t.o.v. zowel de huidige als de gewijzigde situatie.

landschapsontwikkeling.

scores

voorstel mildering

milder

Bij een uitbreiding van Dassenveld wordt de vallei van Groebegracht verder versmald
en wordt van op Ninoofsesteenweg een bebouwde flank waargenomen. De
onbebouwde ruimte van de noordelijke valleiflank wordt ook van op N7a
waargenomen.

erfgoed

van b naar A1

Het archeologisch erfgoed wordt lokaal aangetast door vergraving ter hoogte van de

Lokaal negatief effect in de

-1

Archeologische prospectie is

0

strip Demesmaekerstraat.

strip Demesmaekerstraat.

0

wenselijk, maar zal vermoedelijk

0

0

weinig opleveren.

0

Elders blijft de bestaande toestand bestaan.
van a naar A1

Behoudens de lokale vergravingen in de strip Demesmaekerstraat vermijdt het plan

Algemeen positief effect:

0

Archeologische prospectie

0

verdere aantasting historische contextwaarden.

het vrijwaren op plan is als

+1

voorschrijven in de strip

+1

Binnen het noordelijk gebied is er vooral de verdere aantasting van archeologisch

herstel te waarderen

+1

Demesmaekerstraat.

+1

materiaal door vergraving.

voor Demesmaekerstraat

Binnen het zuidelijk deel verhindert het plan aantasting door vergraving voor de

geeft dit geen verschil.

0

Zie hoger: de keuze voor het

+1

de belevingswaarde in het noorden. Een degelijke inrichting van de wand kan een

0

tweede voorgestelde inrichting van

0

meer bevattelijke/geordende begrenzing van de open ruimte doen ontstaan in het

0

de strip krijgt de voorkeur. Een

0

residentiële bebouwing (woonreservegebied).
A1 bij

De meerwaarde van het plan ten opzichte van de gewijzigde situatie is lager door de

ontwikkelingsscenario

lagere contextwaarde. Behoud van de open ruimte vrijwaart de samenhang van de
vallei en het landelijk kader van het bouwkundig erfgoed (de kapellen en hun
omgang). De verschillen zijn niet significant.

beleving

van b naar A1

Afhankelijk van de aard van de afwerking van de strip is er een lokale verbetering van

Er is geen effect in gekend.

noorden. De keuze voor een ontwikkeling cfr. 2 in de landschappelijke structuur biedt

gecontroleerde ontwikkeling kan

mogelijkheden voor zowel beleving door (nieuwe) omwonenden als voor

lokaal een meerwaarde opleveren.

weggebruikers. Hoe de ontwikkeling gebeurt is echter niet gekend.
In het zuiden is er geen effect.
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Alternatief 1: Enkel strip Demesmaekerstraat als woonomgeving, rest als open ruimtebestemmingen
effectvoorspelling

inhoud

beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

van a naar A1

Het gebied behoudt de open ruimte en zorgt zo voor een verbreding van de

Positief effect:

+1

Het herbestemmen van het

+1

belevingswaarde van Halle als stad in de open ruimte.

het vrijwaren op plan is als

+2

woongebied met landelijk karakter

+2

In het noordelijk deel vermijdt het plan dat de huidige belevingswaarde van de open

herstel te waarderen.

+2

langs Ninoofsesteenweg kan een

+2

ruimte wordt aangetast, zowel lokaal binnen het gebied als in de omgeving.

meerwaarde bieden voor de

Langs Ninoofsesteenweg is het gebied niet zichtbaar en dus niet beleefbaar door

beleving van de open ruimte door

woonontwikkelingen in woongebied met landelijk karakter.

fietsers.

In het zuidelijk deel zorgt het plan dat de belevingswaarde van de vallei van de
Groebegracht maximaal gevrijwaard blijft. De doorzichten naar en door het gebied in
de omgeving SK Halle bleven tevens bestaan.
A1 ontwikkelingsscenario

Het gebied is niet langer deel van de open ruimte rond Halle maar een open ruimte in

(+1/0)

De meerwaarden die het plan

het stedelijk weefsel. De open ruimte wordt beleefd vanuit het zuiden. De

(+2/+1)

genereert hangen ook af van de

meerwaarde van het plan is lager.

(+2)

ontwikkeling van het ziekenhuis.

Ongeacht de ontwikkeling van het ziekenhuis kan het gebied een recreatieve waarde

Het plan ondersteunt het

als open ruimte voor de bewoners krijgen. De mogelijkheden voor het

ontwikkelingsscenario van

ontwikkelingsscenario van landschapsherstel en recreatieve opwaardering nemen toe

landschapsherstel.

door het plan.
Bijkomende recreatieve assen en toegangswegen (N7a) zorgen ervoor dat het belang
van de belevingswaarde van het gebied toeneemt.
cumulatief

Bij een uitbreiding van Dassenveld wordt de vallei van Groebegracht verder versmald
en boet de vallei van Groebegracht in aan waarde. De onbebouwde ruimte van de
noordelijke valleiflank wordt ook van op N7a beleefd.

Alternatief 2: Zowel strip Demesmaekerstraat als noordelijk deel wordt ontwikkeld, het zuidelijk deel krijgt open ruimtebestemmingen
effectvoorspelling

inhoud

beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A2

Op macroschaal wordt het noordelijk deel van de valleiflank integraal deel van het

Het noordelijk deel wordt

-1

zie ander alternatief

-1/0

stedelijk weefsel van Halle. Het plan vrijwaart de relatie van de sterk samenhangende

volgens het plan

-1

Een aantal maatregelen inzake de

-1

open ruimte rond Groebegracht met het traditioneel landschap Pajottenland.

ontwikkeld.

0

inrichting van de publieke ruimte

0

structuur - A2

Op mesoschaal vrijwaart het plan ten zuiden een brede open ruimte rond het dal van
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Alternatief 2: Zowel strip Demesmaekerstraat als noordelijk deel wordt ontwikkeld, het zuidelijk deel krijgt open ruimtebestemmingen
effectvoorspelling

inhoud

beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

Groebegracht en zal het dal van de Groebegracht als open ruimteverbinding (mede

gebied als deel van de valleiflank

door de voorziene open ruimte ontwikkeling) contrasteren met de bebouwde

Groebegracht opwaarderen op

omgeving ten noorden. De relatie tussen het zuidelijk en het noordelijk deel van de

microniveau.

valleiflank verdwijnt volledig

(Zie verder bij beeld en beleving)

Op microschaal blijven de bestaande padenstructuren door het gebied bestaan. De
kleine structurerende elementen in de omgeving SK Halle verdwijnen. Zowel het
behoud als de opwaardering van structurerende elementen in het beekdal van
Groebegracht en de omliggende open ruimte blijven mogelijk.
van a naar A2

Op macroschaal vrijwaart het plan de relatie van de sterk samenhangende open

Enkel voor het zuidelijk

0

ruimte rond Groebegracht met het traditioneel landschap Pajottenland.

deel van Groebegracht is

0

0/+1

Op mesoschaal vrijwaart het plan ten zuiden een brede open ruimte rond het dal van

er een positief effect.

+2

+2

Zie wijziging huidige situatie

0/+1

Groebegracht en zal het dal van de Groebegracht als open ruimteverbinding (mede
door de voorziene open ruimte ontwikkeling) contrasteren met de bebouwde
omgeving ten noorden.
Op microschaal blijven de bestaande padenstructuren door het gebied bestaan.
Zowel het behoud als de opwaardering van structurerende elementen in het beekdal
van Groebegracht en de open ruimte blijven mogelijk.
A2 bij

De impact van het plan ten opzichte van de gewijzigde toestand is veeleer lokaal. In

ontwikkelingsscenario

de noordelijke plandelen heeft het ontwikkelingsscenario geen impact op de effecten
van de landschapsstructuur.
Het plan maakt in het zuiden een opwaardering van de landschapsstructuur mogelijk.

landschapsbeeld

cumulatief

Bij een uitbreiding van Dassenveld wordt de vallei van Groebegracht verder versmald.

van b naar A2

In de noordelijke delen wordt het landschapsbeeld sterk ingeperkt. Enkel op de

De invulling van het

0

De afwerking van de residentiële

0

zuidelijke grens van het plangebied omgeving SK Halle zijn er beelden naar de vallei.

plangebied Demes-

-2

bebouwing naar de vallei van

-2

De residentiële bebouwing vormt de wand van dit beeld over het dal. In het oosten is

maekerstraat heeft geen

0

Groebegracht verdient aandacht.

0

het ziekenhuis een deel van dit bebouwd beeld. De lichtkoepel van de stad wordt

effect op het beeld. SK

In het noordelijk deel lokale regels

uitgebreid bij een sterke verlichting van het openbaar domein.

Halle wel.

opleggen en krachtlijnen

Relevante standplaatsen met zicht naar en over de open ruimte zijn beperkt tot deze

De invulling van het

formuleren inzake de aanleg van

A2
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Alternatief 2: Zowel strip Demesmaekerstraat als noordelijk deel wordt ontwikkeld, het zuidelijk deel krijgt open ruimtebestemmingen
effectvoorspelling

inhoud

beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

buiten de noordelijke plangebieden: Grote Weide, Tramstraat en Beertsestraat.

zuidelijk plangebied geeft

de publieke ruimte, de

Inrichting van de publieke ruimte en bebouwing bepalen het beeld. Zij zijn onbekend.

wel effect.

bebouwingstypologie, de lokale

In de noordelijke delen heeft het plan geen effect t.o.v. de gewijzigde situatie.

Er zijn lokale effecten gelijk

0

0

In het zuidelijk deel wordt een open beeld gegenereerd in het dal van de

aan huidige situatie.

0

0

+2

+2

groenelementen, de verlichting.
van a naar A2

Groebegracht en ontstaan een aantal vergezichten over de vallei.
De lichtkoepel wordt enkel op de noordelijke valleiflank van Groebegracht uitgebreid.
De verlichting langs Ninoofsesteenweg is niet langer als lijnelement zichtbaar vanuit
de vallei.
A2 bij

De effecten op het landschapsbeeld blijven lokaal binnen het gebied. Vooral de

ontwikkelingsscenario

inname van de open ruimte door woningen in het plandeel omgeving SK Halle
genereert dergelijke begrenzende effecten.
Mogelijk kan het ontwikkelingsscenario van landschapsontwikkeling in de vallei
bijdragen tot de gelaagdheid van het beeld.

cumulatief

Bij een uitbreiding van Dassenveld wordt de vallei van Groebegracht verder versmald
en wordt van op Weidestraat een bebouwde flank waargenomen. De onbebouwde
ruimte in het valleidal wordt ook van op N7a waargenomen.

erfgoed A2

van b naar A2

De erfgoedwaarden in de noordelijke delen van het plangebied (strip

Alle gekende erfgoed-

-1

Archeologische prospectie

-1/0

Demesmaekerstraat en omgeving SK Halle) worden volledig aangetast. Het behoud

waarden zijn lokaal van

-1

voorschrijven.

-1/0

van de bestaande buurtwegen kan worden overwogen, maar de context van een

aard. Het effect wordt als

0

Behoud van trage wegen door het

0/+1

open landelijke omgeving is verdwenen. De meerwaarde is zeer beperkt. Het

weinig significant negatief

noordelijk deel van het gebied is

noordelijk gebied is ook vergraven.

gewaardeerd.

een meerwaarde. In het zuiden

In het zuiden kunnen de erfgoedwaarden gevrijwaard worden. Een deel van de

betreft dit het behoud van

context (de relatie met het noordelijk dele van de vallei is wel verdwenen).
van a naar A2

Het plan zorgt ervoor dat

0

Archeologische prospectie

0/+1

plan genereert hier geen effecten inzake erfgoedwaarde.

lokale erfgoedwaarden in

0

voorschrijven.

0

In het zuiden wordt een deel van de context van Groebegracht gevrijwaard door het

het zuiden gevrijwaard

+1

plan. Erfgoedwaarden worden niet aangetast door vergraving of insluiting door

worden ten opzichte van de
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Tramstraat

De erfgoedwaarden zijn volgens het plan al volledig verdwenen in het noorden. Het

+1
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Alternatief 2: Zowel strip Demesmaekerstraat als noordelijk deel wordt ontwikkeld, het zuidelijk deel krijgt open ruimtebestemmingen
effectvoorspelling

beleving A2

inhoud

beschrijving

waardering

bebouwing. Het dal van Groebegracht blijft lokaal behouden als vallei.

geplande situatie.

scores

voorstel mildering

milder

A2 bij

Het plan draagt bij tot de mogelijkheden van landschapsherstel. De effecten op de

ontwikkelingsscenario

erfgoedwaarden zijn onafhankelijk van de ontwikkeling van het ziekenhuis.

van b naar A2

Het plan zal de beleving van Halle als stad in de open ruimte inperken. De stand-

De belevingswaarde van

0

0

plaatsen in de noordelijke deelgebieden zijn niet langer relevant voor de beleving. Dit

Groebegracht als open

-1

-1

is vooral het gevolg van het plangebied omgeving SK Halle. De effecten van de strip

ruimte aan de rand van de

0

0

Demesmakerstraat zijn hier minder relevant.

stad wordt ingeperkt.

De inrichting van de publieke ruimte zal de beleving van het gebied bepalen.
Integratie van de helling van het gebied in het ontwerp kan een bijdrage leveren aan
de landschappelijke beleving in en naar de noordelijke plandelen.
De beleving van Groebegracht als deel van de open ruimte zal door de bebouwing op
de valleiflank worden afgezwakt. Naarmate de stedelijke wand verhardt is dit effect
sterker.
van a naar A2

In het noordelijk deel bevestigt het plan de gewijzigde toestand. Er is geen effect.

De meerwaarde van het

0

+0

De belevingswaarde van het zuidelijk deel van de Groebegracht neemt in belangrijke

zuidelijk deel van het plan

0

0

mate toe. Zij vormt een open ruimte en geen eenvoudige groene corridor. Belangrijke

is iets lager dan bij

+2

+2

standplaatsen aan de rand van de stad (recreatieve routes, toegangswegen tot de

toepassing van het eerste

stad dragen bij tot de beeldvorming van Halle als stad in de groene ruimte. Ook de

alternatief, maar blijft

vallei zelf wordt herkenbaar gemaakt met haar binding naar de open ruimte.

significant positief

A2 bij

Het landschapsherstel voorzien in plan verhoogt de belevingswaarde van de vallei.

ontwikkelingsscenario

Bijkomende recreatieve assen en toegangswegen (N7a) zorgen voor meer

(+1/+2)

belevingswaarde van het gebied.
cumulatief

Bij een uitbreiding van Dassenveld wordt de vallei van Groebegracht verder versmald
en wordt van op Beerstestraat aan die zijde een bebouwde flank waargenomen. De
resterende onbebouwde ruimte in het valleidal wordt ook van op N7a waargenomen.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
De drie onder elkaar staande scores verwijzen achtereenvolgens naar de deelgebieden Strip Demesmaekerstraat, Omgeving SK Halle en Zuidelijk deel Groebegracht
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17.7.4

Economische pool A8 - zoekzone trace N7a om Dassenveld (6)
Tabel 17.23: Effectbespreking Landschap - plangebied Economische pool A8 - Zoekzone tracé N7a om Dassenveld
Alternatief 1: weg aan de westelijke zijde, ontwikkeling als bedrijventerrein
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A1

De ingesloten open ruimte op mesoniveau wordt verder ingeperkt in

Reeds aangetaste structuren

-1

Voldoende buffer creëren die de

-1/0

oppervlakte. Ze hangt nog steeds samen met het bedrijventerrein.

of relaties worden lokaal

mogelijkheid biedt om Meerbeek als beek

Meerbeek wordt een grens. De samenhang met de onbebouwde

verstoord.

met bijhorende vallei de ontwikkelen.

structuur

oostelijke valleiflank verdwijnt.
van a naar A1

Hogemierstraat behouden.

De verharding van het bedrijventerrein en infrastructuur zorgen voor

Reeds aangetaste structuren

een lokale verstoring van landschapsvorming rond Meerbeek.

of relaties worden lokaal

-1

Idem.

-1/0

-2/-1

Tussen weg en Meerbeek een filterende

-2/-1

verstoord

landschapsbeeld

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

De open ruimte voor het stedelijk gebied (tussen Rollebeek en

Het aantal wijdse zichten

bedrijventerrein) versmalt en verliest hiermee haar waarde.

daalt lokaal

groenbuffer voorzien die de grens tussen

De doorkijk richting Hondzocht vanop Oude Ninoofsesteenweg en het

Er is een betere samenhang

open ruimte en stad verzwakt en/of

zeer wijdse karakter langs Hogemierstraat verdwijnen.

van verstorende elementen

aandacht schenken aan de architecturale

Langs A8 en spoor blijven de wijdse zichten over de versmalde open

met bedrijvigheid

kwaliteit van de wand.

ruimte bestaan. Hun aantal vermindert.

De verlichting sober en gericht houden.

De storende hoogspanningsleidingen, windmolens worden meer

De weg inbedden in het reliëf en een

geïntegreerd in de bedrijvigheid.

inbuffering voorzien i.v.m. de verlichting

Er ontstaat een stedelijke wand van bedrijfsgebouwen.

door het verkeer.

Met de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt de lichtkoepel van
de stad uitgebreid. Langs de weg is er bijkomende lichtpollutie van
vallei door het verkeer en straatverlichting.

erfgoed

van a naar A1

Idem (van b naar A1)

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

Idem (van b naar A1)

-1/2

-

-2/-1

van b naar A1

De al sterk aangetaste context zal verdwijnen.

De context en mogelijke

-1

Archeologische prospectie voorschrijven

-1/0

Er is een mogelijke aantasting van archeologisch erfgoed door

vernieling van lokale
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Alternatief 1: weg aan de westelijke zijde, ontwikkeling als bedrijventerrein
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

vergraving.

erfgoedelementen

Idem (van b naar A1)

-1

idem

-1/0

-1

Een buffer tussen de recreatieve route

-1

verdwijnen verder.
van a naar A1

beleving

Idem (van b naar A1)

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

Langs de recreatieve fietsroute Hogemierstraat wordt de bedrijvigheid

De beleving van het gebied

van zeer nabij beleefd. De belevingswaarde van de open ruimte wordt

sluit minder aan bij de

lokaal ernstig verstoord. Wijdse zichten over de vallei van

uitgangssituatie en wordt

Groebegracht blijven bestaan.

gehinderd langs

Langs de spoorlijn blijft de stedelijke wand bestaan ter hoogte van de

Hogemierstraat

van Hogemierstraat en de weg voorzien.

bedrijvigheid. Er is een weg bijgekomen.
De nieuwe infrastructuur zorgt voor bijkomende standplaatsen met
wijdse zichten aan één zijde.
Nachtelijke beleving van deze open ruimte wordt verhinderd.
van a naar A1

Idem (van b naar A1)

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

Idem (van b naar A1)

-1

-1

Alternatief 2: weg aan de oostelijke zijde, behoud van de open ruimte
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

landschappelijke

van b naar A2

De ingesloten open ruimte op mesoniveau wordt nauwelijks in

Geen relevant effect

0

0

Geen relevant effect

0

0

-1

structuur

landschapsbeeld

voorstel mildering

milder

oppervlakte ingeperkt.
van a naar A2

Idem (van b naar A2)

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A2

De open ruimte voor het stedelijk gebied (tussen Rollebeek en

De stedelijke rand komt

bedrijventerrein) versmalt. De infrastructuur versterkt de markante

sterker in beeld.

De verlichting sober en gericht houden.

-1/0

De weg inbedden in het reliëf en een

overgang naar het stedelijk weefsel.

inbuffering voorzien i.v.m. de verlichting

Langs A8 en spoor blijven de wijdse zichten over de versmalde open

door het verkeer.

ruimte bestaan.
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Alternatief 2: weg aan de oostelijke zijde, behoud van de open ruimte
Er is bijkomende verlichting in het gebied (van wagens en straat).

erfgoed

van a naar A2

Idem (van b naar A2)

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

Idem (van b naar A2)

-1

Idem (van b naar A2)

-1/0

van b naar A2

De al sterk aangetaste context zal verdwijnen.

Lokaal verdwijnen van de

-1/0

Archeologische prospectie voorschrijven

-1/0

Er is mogelijke aantasting van archeologisch erfgoed door vergraving.

context en vernieling van

Idem (van b naar A2)

-1/0

Idem (van b naar A2)

-1/0

-1

Een buffer tussen de recreatieve route

-1/0

lokale erfgoedelementen
van a naar A2

beleving

Idem (van b naar A2)

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A2

Langs de recreatieve fietsroute Hogemierstraat wordt de weg van

De beleving van het gebied

zeer nabij beleefd. De belevingswaarde van de open ruimte (al

sluit minder aan bij de

aangetast door A8 en infrastructuren) wordt lokaal ernstig verstoord.

uitgangssituatie en wordt

Wijdse zichten over de vallei van Groebegracht blijven bestaan.

gehinderd langs

Langs spoorlijn blijft de stedelijke wand bestaan ter hoogte van de

Hogemierstra

van Hogemierstraat en de weg voorzien.

bedrijvigheid. Er is een weg bijgekomen.
De nieuwe infrastructuur zorgt voor bijkomende standplaatsen met
wijdse zichten aan één zijde.
van a naar A2

Idem (van b naar A2)

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

Idem (van b naar A2)

-1

-1/0

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

17.7.5

Economische pool A8 - Bergensesteenweg Noord (7)
Tabel 17.24: Effectbespreking Landschap - plangebied Economische pool A8 - Bergensesteenweg Noord
Alternatief 1: grootschalige kleinhandel
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

landschappelijke

van b naar A1

Het gebied ondergaat intern een verandering.

Geen relevant gekend effect

0

0

structuur

van a naar A1

Het gebied ondergaat intern geen verandering.

Geen relevant effect

0

0

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

MER Halle
Rapport

voorstel mildering

milder
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Alternatief 1: grootschalige kleinhandel
landschapsbeeld

van b naar A1

Het gebied gaat enkel intern een verandering. Het groen in het

De perceptieve elementen

gebied, bepalend voor het beeld van de omwonenden, maakt plaats

worden beperkt aangetast.

-1

woonomgeving.

Het gebied ondergaat intern een verandering. De groenbuffer naar de

De perceptieve elementen

woningen verdwijnt. De groene wand achter de woningen maakt

worden beperkt aangetast.

-1

beleving

Het gebied als geheel inrichten met

-1/0

aandacht voor de inpassing naar de

plaats voor bebouwing. De ruimte wordt verlicht.

erfgoed

-1/0

aandacht voor de inpassing naar de

voor bebouwing. Er is bijkomende verlichting in het gebied.
van a naar A1

Het gebied als geheel inrichten met

woonomgeving.

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

De al sterk aangetaste context zal verdwijnen. Er is bijkomende
vergraving.

erfgoedelementen.

van a naar A1

De erfgoedwaarden zijn al vergraven, er is geen effect

Geen relevant effect

0

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

Het groen in de woonomgeving verdwijnt.

Voor omwonenden daalt de

-1

Lokaal verdwijnen

-1

belevingswaarde.
van a naar A1

De groene buffer voor de woningen langs Edingensesteenweg

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

Archeologische prospectie voorschrijven

-1/0

0

De groene buffer naar de

-1/0

kleinhandelssite behouden.

Idem (van b naar A1)

-1

-1/0

verdwijnt.

Alternatief 2: grootschalige stedelijke voorzieningen met wonen
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A2

Het gebied ondergaat intern een verandering.

Geen relevant gekend effect

0

Omwille van de nabijheid van het

0

structuur

Het effect op de landschapsstructuur is afhankelijk van de invulling.

knooppunt N6 - N7 en het spoor betreft

De invulling kan omwille van het strategische karakter van de locatie

het een strategische locatie voor het

aan de rand van de stad een nieuwe dynamiek op gang helpen

stedelijk weefsel.

brengen in het zuiden van dit stedelijk weefsel. Hoogbouw wordt
mogelijk een blikvanger voor een ruimer gebied.
van a naar A2

Het gebied ondergaat intern geen verandering.

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

Geen relevant effect

cumulatief

Als ten zuiden van hetgebied ook N7a wordt ontwikekld zorgt dit voor

819016/R/873212/Mech
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0
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Alternatief 2: grootschalige stedelijke voorzieningen met wonen
effectvoorspelling

inhoud

landschapsbeeld

van b naar A2

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

Het gebied ondergaat enkel intern een verandering

De perceptieve elementen

-1

Bij de keuze voor hoogbouw is een

-1/0

Het effect is afhankelijk van de invulling. De herontwikkeling kan (via

worden beperkt aangetast.

een bijkomende zichtbaarheid.

gedegen architecturaal ontwerp

vb. hoogbouw) een nieuwe (en vernieuwende) stedelijke impuls

gewenst, alsook een volledige

geven aan de stad en de omgeving en een blikvanger worden voor

ontwikkeling (incl. inpassing naar de

een ruimere omgeving. Voor de omwonenden kunnen desgevallend

woningen langs Edingensesteenweg).

schaduweffecten optreden. Van op Ninoofsesteenweg en een aantal
invalswegen naar de omgeving van dit knooppunt (o.a. A8, N7 en N6)
kan dit een blikvanger worden.
van a naar A2

erfgoed

Het gebied ondergaat enkel intern een verandering.

De perceptieve elementen

Het effect is afhankelijk van de invulling. (zie boven).

worden beperkt aangetast.

-1



-1

Archeologische prospectie

zie boven

-1/0

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A2

De al sterk aangetaste context zal verdwijnen. Er is bijkomende

Lokaal verdwijnen

vergraving. Bij hoogbouw zal de vergraving dieper zijn.

erfgoedelementen

De erfgoedwaarden zijn al vergraven, er is geen effect

geen relevant gekend effect

0

idem

0

-1

Behoud van groene buffer kan mogelijk

-1/0

van a naar A1

-1/0

voorschrijven

Bij hoogbouw zal de vergraving dieper zijn.

beleving

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar A2

Het groen in de woonomgeving verdwijnt.

Het gekend effect is beperkt

Bij keuze voor hoogbouw ontstaan bijkomend schaduweffecten

tot het verdwijnen van groen

niet volstaan. Bij hoogbouw kan een

waardoor de belevingskwaliteit van de woonomgeving langs

voor de woonomgeving.

volledige herontwikkeling van het

Edingensesteenweg daalt.

gebied worden overwogen. De
stedelijke beleefbaarheid neemt toe.

van a naar A2

Idem (van b naar A1)

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

Idem (van b naar A1)

-1

-1/0

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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17.7.6

Economische pool A8 - Uitbreiding Hellebroek (8)
Tabel 17.25: Effectbespreking Landschap - plangebied Economische pool A8 - Uitbreiding Hellebroek
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A1

De uitbreiding van bedrijvigheid zorgt mee voor het doorsnijden van

De al aangetaste en

-2/-1

De uitbreiding van de regionale bedrijvigheid

0

de vallei. De buffer van 50 meter volstaat niet om een verbinding te

versneden structuur op

verder beperken tot het noordelijk deel van

realiseren en de landschapsvormende processen te herstellen.

mesoschaal wordt lokaal

het gebied zodat de vallei van Hellebeek

De vallei wordt ingeperkt ten opzichte van de huidige situatie als

verder verstoord.

beter aaneensluit ondanks de doorsnijding

structuur

louter de groenbuffer van 50 meter wordt gehanteerd. Volgens de

door A8.

gewenste ruimtelijke structuur is hier de ontwikkeling van een open

Bebossing voorzien tot aan de weg.

ruimte corridor naar de Zenne gewenst.

landschapsbeeld

van a naar A1

Idem (van b naar A1):.

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

De standplaatsen langs oprit verdwijnen

Idem (van b naar A1).

-2/-1

Geen relevant effect gekend.

0

0

De ontwikkeling van een dichte groene

Het beeld blijft begrensd binnen de 500 m en gedomineerd door

landschappelijke buffer biedt een

groen en infrastructuren.

meerwaarde voor het beeld langs

De zichtbaarheid in functie van verkeersveiligheid wordt minder

Bergensesteenweg.

belangrijk door het verdwijnen van het knooppunt. Meer opgaand

Het groen neemt dan toe ten opzichte van

groen wordt mogelijk. Dit kan tevens als visuele buffer naar de

de infrastructuren in het beeld.

+1

bedrijvigheid fungeren.
Een deel van de straatverlichting verdwijnt. In de plaats is er de
verlichting van het bedrijfsterrein

erfgoed

van a naar A1

Idem (van b naar A1)

Idem (van b naar A1)

0

+1

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

De al sterk aangetaste context zal verdwijnen.

Lokaal verdwijnen

0

0

Er is vergraving in een al vergraven gebied. Archeologische

erfgoedelementen

0

0

prospectie zal mogelijk weinig opleveren.
van a naar A1

De erfgoedwaarden zijn al vergraven, er is geen effect

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

819016/R/873212/Mech
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effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

beleving

van b naar A1

Langs de sterk verstedelijkt Bergensesteenweg (tevens functionele

Geen relevant effect.

0

Opwaardering van de vallei van Hellebeek

+1

fietsroute) ontstaat een groene corridor.

en de verbinding naar Zenne kan de

Er ontstaat bijkomende belevingsruimte.

beleving versterken als hier ook

Het gebied blijft vooral een infrastructurele ruimte.

standplaatsen aan worden verbonden (vb.
door een trage verbinding met Europalaan
en Zenne).

van a naar A1

Idem (van b naar A1)

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

Idem (van b naar A1)

0

+1

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

17.7.7

Economische pool A8 - nieuwe op/afrit A8 - N7 (9)
Tabel 17.26: Effectbespreking Landschap - plangebied Economische pool A8 - Nieuwe op/afrit A8 – N7
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A1: aansluiting A8

Het gebied wordt verder versneden door infrastructuren. Het blijft een

De al aangetaste en

-1

Samen met de infrastructuur kan een

-1/0

open ruimte.

versneden ruimte wordt

opwaardering van het bron- en

De samenhang van het brongebied van Meerbeek met haar ruimere

lokaal verder aangetast.

valleigebied worden gepland.

structuur

omgeving wordt afgezwakt.
De relatie tussen vierkantshoeve (In de Put) en omliggende akkers
wordt verder afgezwakt.
van a naar A1

Idem (van b naar A1). Ook in de gewijzigde toestand is Meerbeek

Idem (van b naar A1)

-1

-2

-1/0

doorsneden.

landschapsbeeld

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A

Langs A8 blijft het zicht begrensd.

Het beeld wordt lokaal sterk

De wijdse zichten richting Brussel verdwijnen. De ruimte krijgt een

ingeperkt; langs

open ruimte op te waarderen.

begrensd karakter.

Edingsesteenweg betreft het

De verlichting sober en gericht houden

De open ruimte verbinding langs A8 verdwijnt uit beeld.

grotere open zichten op

op de infrastructuur en de omgeving van

Langs Hogemierstraat blijven wijdse zichten bestaan. De

strategische plekken.

het knooppunt zelf. Minimaal een lage
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De infrastructuur visueel bufferen om de

-2/-1

819016/R/873212/Mech
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effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

infrastructuur komt sterker op de voorgrond en veroorzaakt een

buffer (vb. haag) voorzien waar de weg

verlies aan beeldkwaliteit. Langs de weg is er bijkomende lichtpollutie

boven het omliggend terrein ligt.

door het verkeer en de straatverlichting.
van a naar A1

Idem (van b naar A1).

Het beeld wordt lokaal

Meerbeek blijft visueel sterker aanwezig onder voorwaarde dat er

ingeperkt; langs

natuurontwikkeling met lijnelementen (bomen langs beek) was.

Edingsesteenweg betreft het

-2

-2/-1

grotere open beelden op
strategische plekken

erfgoed

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1: aansluiting A8

De context rond de hoeve “in de Put” verdwijnt volledig.

Lokaal verdwijnen erfgoed-

Er is vergraving in een gebied met een aantal potenties

elementen en context.

Idem (van b naar A1).

Idem (van b naar A1)

van a naar A1

beleving

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1: aansluiting A8

Voor de passagier langs A8 is er geen betekenisvolle verandering. De

-1

Archeologische prospectie is sterk aan te

-1/0

raden.
-1

-1/0

-2

-2

-2

-2

infrastructuur hoort bij het infrastructureel landschap en wordt
verplaatst. De wijdse open ruimte zal nog steeds beleefd worden voor
passanten langs A8.
Langs Edingsesteenweg wordt deze beleving afgesneden en een
ruimer gebied door de infrastructuur A8 beïnvloed.
De recreatieve beleving en het beeld naar Meerbeek langs
Hogemierstraat worden verstoord door de nieuwe dynamiek in het
gebied.
van a naar A1

Idem (van b naar A1).

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

Idem (van b naar A1)

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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17.7.8

Economische pool - nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 (10)
Tabel 17.27: Effectbespreking Landschap - plangebied Economische pool A8 - Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

landschappelijke

van b naar A1

De infrastructuren zijn breder. De impact blijft lokaal.

Lokaal worden relaties

-1

-1

Een aantal groenelementen langs het spoor verdwijnen.

verstoord. Zij zijn reeds

-1

structuur

landschapsbeeld

voorstel mildering

milder

De samenhang van het landschap wordt weinig significant verstoord.

aangetast.

van a naar A1

Idem (van b naar A1).

Idem (van b naar A1)

-1

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

Voor de passagiers langs het spoor komt de weg op het voorplan.

De infrastructuur als

-1

Wijdse zichten blijven mogelijk.

negatieve beelddrager wordt

voorzien en de noodzakelijke verlichting

Voor de fietsers langs Beerstestraat komt de infrastructurenbundel en

versterkt.

sober

Zo

mogelijk

en

geen

gericht

straatverlichting

houden

op

0/+1

de

haar gebruik sterker op het voorplan.

infrastructuur en de omgeving van het

Aan de overzijde van Groebegracht (Grote Weide) is er een toename

knooppunt zelf. Minimaal een lage buffer

van dynamiek in het beeld. Dassenveld is meer bepalend.

(vb. haag) voorzien waar de weg boven

Met de nieuwe weg neemt het aantal standplaatsen met wijdse

het omliggend terrein ligt.

zichten toe.

De buffer bestaande uit een bomenrij kan

Langs de weg wordt potentieel verlichting voorzien en er zal

tevens het bedrijventerrein Dassenveld
filteren.

lichtpollutie zijn door autoverkeer.
van a naar A1

Idem (van b naar A1)

-1

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

cumulatief

Als het woonreservegebied ten noorden wordt ontwikkeld verdwijnt

0/+1

een deel van het zicht over de vallei. Cumulatief zorgt het niet
ontwikkelen van Groebegracht voor het behoud van het huidig zicht.
Meer naar het oosten passeert het tracé ook het gebied
Bergensesteenweg-Noord.
erfgoed

van b naar A1

van a naar A1

Er is vergraving in een gebied met een aantal (mogelijk aangetaste)

Er verdwijnen mogelijk

potenties.

erfgoedelementen

Idem (van b naar A1).

Idem (van b naar A1)
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-1

Archeologische prospectie voorschrijven

-1/0

-1

Idem

-1/0
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effectvoorspelling

beleving

inhoud

Beschrijving

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

waardering

van b naar A1

Voor de functionele en recreatieve fietsers langs Beertsestraat wordt

scores

voorstel mildering

milder

-1/0

Een buffer voorzien

0/+1

het gebied door de invalsweg lokaal dynamischer. Ook vermindert de

(cfr. landschapsbeeld).

belevingswaarde van de open ruimte. Afname van verkeer op
Beertsestraat doet de belevingsruimte toenemen zodat de dynamiek
van N7a vaker in beeld komt.
Op de andere standplaatsen (spoor en overzijde van het valleigebied)
zal de belevingswaarde geen significante wijziging ondergaan.
Het aantal standplaatsen neemt toe. De beleving van de open ruimte
gebeurt hier vooral staduitwaarts en biedt vergezichten over de vallei
van Groebegracht.
van a naar A1

Idem (van b naar A1).

bij ontwikkelingsscenario

De opwaardering van de recreatieve waarde van Groebegracht zal

Idem (van b naar A1)

-1/0

0/+1

een bijkomende positieve invloed hebben. De nieuwe weg verhindert
deze ontwikkeling niet.
cumulatief

Als het woonreservegebied ten noorden wordt ontwikkeld verdwijnt
een deel van het zicht over de vallei. Cumulatief zorgt het niet
ontwikkelen van Groebegracht voro het behoud van het huidig zicht.
Meer naar het oosten passeert het tracé ook het gebied
Bergensesteenweg-Noord.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

17.7.9

Eilandje (11)
Tabel 17.28: Effectbespreking Landschap - plangebied Eilandje
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A1

Er wordt geen wijziging verwacht.

Geen effect

0

Voorzien van een minimale (land-

0

structuur

Voorwaarde is wel dat de bebossing van het gebied niet verdwijnt.

819016/R/873212/Mech
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effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

de recreatieve infrastructuur.

landschapsbeeld

van a naar A1

Idem (van b naar A1).

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

Er wordt geen wijziging verwacht onder voorwaarde dat de bebossing

Geen effect

0

0

Geen effect

0

0

Geen effect

0

0

Geen effect

0

Archeologische prospectie voorschrijven

0

0

idem

0

+2

Voorzien van een minimale

+2

van het gebied niet verdwijnt en het gebied niet bijkomend wordt
verlicht..
De recreatieve infrastructuur kan een bevestiging zijn van het gebied
als standplaats.

erfgoed

van a naar A1

Idem (van b naar A1).

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

De vergraving in het gebied is beperkt. Er worden geen potenties

van a naar A1

Idem (van b naar A1).

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

De recreatieve infrastructuur zal de mogelijkheid tot beleving lokaal

Er is een lokale toename van

opwaarderen. Een goede integratie is nodig.

de potentiële belevings-

(landschappelijke) begroeiing en

De infrastructuur zorgt voor een toename van de toegankelijkheid van

waarde van de stad langs

integratie van de recreatieve

de beleving langs een bovenlokale as.

(en van) een bovenlokale

infrastructuur

verwacht al zijn vondsten nooit uit te sluiten.

beleving

recreatieve as.
van a naar A1

Idem (van b naar A1).

ontwikkelingsscenario

De ontwikkeling draagt bij tot de beleving van de publieke ruimte. Het

Idem (van b naar A1)

+2

waardering

scores

+2

belang hiervan neemt toe.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

17.7.10

Tunnel A8 - Essenbeek-Keerstraat (13)
Tabel 17.29: Effectbespreking Landschap - plangebied Tunnel A8 - Essenbeek-Keerstraat
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving
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voorstel mildering

milder

819016/R/873212/Mech
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effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A1

Het versnipperend karakter van A8 wordt versterkt. De nieuwe

Het versnipperend karakter

-2/-1

De bebouwing naar de omliggende

0

stedelijke bebouwing is geïsoleerd van de rest van het stedelijk

van A8 wordt versterkt in

residentiële omgeving van Essenbeek

weefsel.

een gebied dat

afbouwen om schaalbreuken te

Een te hoge bebouwing kan de landschapsstructuur van het stedelijk

landschappelijk al

vermijden.

weefsel uit evenwicht brengen. Het nieuw stadsdeel met haar hoge

versnipperd is.

Hoogbouw van grootstedelijke schaal

structuur

bouwdichtheid ligt dan verwijderd van het centrum en gaat in tegen

vermijden.

het traditioneel beeld van een lagere bebouwingsintensiteit aan de
randen van de stad.
Door de opbouw worden schaalbreuken ten opzichte van de directe
omgeving alvast vermeden.
Essenbeek als afgezonderd residentieel weefsel van een kern in het
land van Dworp verdwijnt. Het betreft een minder dens bebouwd
weefsel aan de rand van de stedelijke ruimte. Door de opbouw is er
geen schaalbreuk in het weefsel.
Kleine landschapselementen zijn verdwenen.
De landschapsvormende processen worden bepaald door de aanleg
van de publieke ruimte en de aard van de bebouwing.
van a naar A1

Idem (van b naar A1)

Idem (van b naar A1)

-2/-1

cumulatief effect met

Door de bebouwing wordt de samenhang in het stedelijk weefsel

De samenhang van het

-2/-1

intunneling A8 - Sint-Rochus

versterkt.

stedelijk weefsel wordt

hoofdstraat (met veel aandacht voor

(en ontwikkeling Essenbeek -

De inrichting van de bovengrondse weg als secundaire weg

versterkt. De doorsnijding

publieke ruimte voor traag verkeer)

Borreweg)

(uitsluitend gericht op autoverkeer, geen oversteek) kan de

met een secundaire weg

inrichten.

samenhang binnen dit stedelijk weefsel beperken.

beperkt deze meerwaarde.

In de typologie van bebouwing de

Intensivering van de bebouwing aan beide zijden van de tunnel kan er

Te dense bebouwing kan de

samenhang voorzien met de andere

voor zorgen dat het versnipperend en landschapsstructurerend

traditionele landschaps-

projecten rond het nieuw park.

karakter van A8 wordt hertaald en in versterkt beeld komt. Ook het

structuur van het stads-

Hogere bebouwing is enkel wenselijk in

gevaar van een onevenwicht in het stedelijk weefsel blijft bestaan.

weefsel verstoren en een

relatie met de ontwikkeling van een

Als ook de andere plangebieden langs A8 worden ontwikkeld, is het

nieuw zwaartepunt

baken in de omgeving van het knooppunt

gebied onderdeel van een nieuw stadsdeel en hangt het

genereren.

A8 - N203.
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0
De bovengrondse weg als stedelijke

+1
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effectvoorspelling

landschapsbeeld

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

landschappelijk samen met het nieuwe park gestructureerd door A8.

Zie ook milderende maatregelen zonder

Aandacht voor het evenwicht in het stedelijk weefsel blijft wel nodig.

intunneling..

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1:

De zichtbare ruimte wordt lokaal ingeperkt.

De zichtbare ruimte wordt

lokaal intense bebouwing

Bij voldoende hoogte wordt de bebouwing zichtbaar van op grotere

ingeperkt.

van de bebouwing zodat de blikvanger

(140w/ha, afgebouwd naar

afstand (onder andere vanuit het noordwesten) en een mogelijke

De gebouwen tasten het

een positieve beelddrager kan zijn.

residentiële bebouwing

blikvanger.

referentiebeeld van een

Lokale regels opleggen en/of krachtlijnen

Essenbeek)

De bebouwing staat los van het stedelijk weefsel.

landelijke open ruimte aan.

formuleren inzake de aanleg van de

-1

Waken over de architecturale kwaliteit

De bebouwing is niet in concurrentie met andere stedelijke

publieke ruimte, de bebouwingstypologie,

blikvangers.

de lokale groenelementen, de verlichting.

milder

0/-1

De nieuwe woningen vormen een standplaats met zicht op de
aanpalende infrastructurele ruimte en bij voldoende hoogte mogelijk
ook naar de Zennevallei, het stadscentrum en delen van het
Pajottenland.
Het gebied wordt bijkomend verlicht.
van a naar A1

Idem (van b naar A1).

Idem (van b naar A1)

-1

0/-1

cumulatief effect met

Idem (van b naar A1) + bijkomend effect:

De perceptieve kenmerken

-1

intunneling A8 - Sint-Rochus

De bebouwing vormt samen met het park boven A8 één van de

worden verder begrensd.

architecturale en stedenbouwkundige

herkenningspunten van de nieuwe stedelijke wijk. Deze wijk behoort

Er ontstaat het beeld van

kwaliteit van het geheel (in relatie met de

tot het stedelijk weefsel. De kwaliteit van de nieuwe beelddragers is

een stedelijke wijk.

ruimere omgeving rond A8).

Bijkomend aandacht besteden aan de

0

niet gekend.

erfgoed

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

Het gebied wordt intens vergraven.

+1

Het betreft een gebied met archeologische potenties.

erfgoedwaarde

van a naar A1

Idem (van b naar A1).

cumulatief effect met

Idem (van b naar A1).

Lokale aantasting

-1

Archeologische prospectie voorschrijven

0/-1

Idem (van b naar A1)

-1

Idem (van b naar A1)

0/-1

Idem (van b naar A1)

-1

Idem (van b naar A1)

0/-1

De beleving van een

-2

Geen ontwikkeling voorzien zolang A8

intunneling A8 - Sint-Rochus

beleving

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar A1

Voor de omwonenden en gebruikers verdwijnt de beleving van het
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0

effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

gebied als open ruimte aan de rand van het dorp. In de plaats komt er

infrastructurele woon-

een geïsoleerde stedelijke ontwikkeling.

omgeving is niet in

De nieuwe bewoners beleven een infrastructurele ruimte op de lagere

overeenstemming met de

verdiepingen. De intensiteit van de laagwaardige beleving neemt toe.

beleving van de stad als

Op de hogere verdiepingen is een hoge belevingskwaliteit mogelijk

aantrekkelijke woonplaats.

scores

voorstel mildering

milder

niet is ingetunneld.

door de aanwezige zichten.
Als deel van het stedelijke Halle sluit de zichtbaarheid van de
bebouwing vanuit de open ruimte aan bij de positie van Halle als stad
in de open ruimte.
van b naar A1

Idem (van a naar A1).

Idem (van a naar A1)

-2

cumulatief effect met

De ontwikkeling vermindert de beleving van het gebied als infrastruc-

Het park wordt als stedelijke

-1 (0)

0

intunneling A8 - Sint-Rochus

turele ruimte en draagt zo bij tot de beleving van de stedelijkheid van

ontwikkeling gepositioneerd

stedelijke hoofdstraat met mogelijkheden

Halle.

en hierdoor als positief

voor oversteek.

De beperkte oversteekbaarheid van de secundaire weg beperkt de

gegeven beleefd.

potentiële beleving van een samenhangend stedelijk weefsel. Er blijft

Het plan creëert een nieuwe

een scheiding.

stedelijke belevingsruimte.

De secundaire weg inrichten als

+1

De meerwaarde wordt sterk
ingeperkt door het niet
oversteekbaar zijn van de
bovengrondse weg.
ontwikkelingsscenario



Niet relevant

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

17.7.11

Tunnel A8 - Essenbeek-Borreweg (14)
Tabel 17.30: Effectbespreking Landschap - plangebied Tunnel A8 – Essenbeek-Borreweg
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A1

Zie effecten voor het gebied tunnel A8 - Keerstraat.

Zie de waardering van de

-2/-1

Zie de voorstellen voor mildering voor het

0

819016/R/873212/Mech

MER Halle
688

Rapport

effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

structuur

scores

effecten voor het gebied

voorstel mildering

milder

gebied tunnel A8 - Keerstraat

tunnel A8 - Keerstraat.
van a naar A1

Idem (van b naar A1)

Idem (van b naar A1)

-2/-1

cumulatief effect met

Zie effecten voor tunnel A8 - Keerstraat.

Zie de waardering van de

-2/-1

intunneling A8 - Sint-Rochus

effecten voor het gebied

0
Zie de voorstellen voor mildering voor het

+1

gebied tunnel A8 - Keerstraat .

tunnel A8 - Keerstraat.

landschapsbeeld

ontwikkelingsscenario

Niet relevant.

van b naar A1

Zie effecten voor het gebied tunnel A8 - Keerstraat.

Zie de waardering van de

-1

effecten voor het gebied

Zie de voorstellen voor mildering voor het

0/-1

gebied tunnel A8 - Keerstraat .

tunnel A8 - Keerstraat.
van a naar A1

Idem (van b naar A1)

Idem (van b naar A1)

-1

cumulatief effect met

Zie effecten voor het gebied tunnel A8 - Keerstraat.

Zie de waardering van de

-1

Zie de voorstellen voor mildering voor het

effecten voor het gebied

(0)

gebied tunnel A8 - Keerstraat.

-1

Zie de voorstellen voor mildering voor het

intunneling A8 - Sint-Rochus

0/-1
0

tunnel A8 - Keerstraat.
bij ontwikkelingsscenario
erfgoed

van b naar A1

+1
Zie effecten voor het gebied tunnel A8 - Keerstraat.

Zie de waardering van de
effecten voor het gebied

0/-1

gebied tunnel A8 - Keerstraat.

tunnel A8 - Keerstraat.
van a naar A1

Idem (van b naar A1)

cumulatief effect met

Idem (van b naar A1)

Idem (van b naar A1)

-1

idem

0/-1

-1

0/-1

-2

0

intunneling A8 - Sint-Rochus

beleving

bij ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar A1

Zie effecten voor het gebied tunnel A8 - Keerstraat.

Zie de waardering van de
effecten voor het gebied
tunnel A8 - Keerstraat.

van a naar A1

Idem (van b naar A1)

Idem (van b naar A1)

-2

cumulatief effect met

Zie effecten voor het gebied tunnel A8 - Keerstraat.

Zie de waardering van de

-1 (0)

intunneling A8 - Sint-Rochus

effecten voor het gebied
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0
Zie de voorstellen voor mildering voor het
gebied tunnel A8 - Keerstraat.
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+1

effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

tunnel A8 - Keerstraat.
bij ontwikkelingsscenario

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

17.7.12

Tunnel A8 - Knooppunt A8 - R0 (21)
Tabel 17.31: Effectbespreking Landschap - plangebied Tunnel A8 - Knooppunt A8 – R0
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A1

De impact van de infrastructuur op mesoniveau zal verder toenemen.

De reeds aangetaste

-2/-1

Bijkomend groen voorzien bij de

-1

De Kleine beek wordt verder naar de achtergrond verdrongen als

structuren worden lokaal

infrastructuur.

structuurdrager.

verder verstoord.

De beekstructuur vrijwaren en

Indien de bijkomende infrastructuren niet gepaard gaan met een

Potentieel worden de Kleine

opwaarderen.

bijkomende groenbuffer en geen rekening wordt gehouden met het

Beek als waardevolle

Een brede beboste buffer te behouden

structuurdragend karakter van de Kleine beek betreft het een sterke

structuurdrager en haar

om de samenhang van deze beboste

verstoring.

beboste context verstoord.

omgeving te vrijwaren.

structuur

landschapsbeeld

van a naar A

Idem van b naar A1.

ontwikkelingsscenario:

Niet relevant

-2/-1

van b naar A1:

Door de bijkomende infrastructuren kunnen delen van de bestaande

Kenmerkende

ontwikkeling knooppunt

bebossing verdwijnen en de infrastructuur sterker in beeld komen.

randbegroeiing verdwijnt.

-2

-1

De breedte van de buffer behouden en

0

bijkomende ruimte ter vervanging van de

Bijkomende ruimte wordt dan beheerst door verharding.

bestaande buffer voorzien.

De lichtkoepel wordt uitgebreid.

De verlichting sober houden en maximaal
richten op de weg.

erfgoed

van a naar A1

Idem van b naar A1.

-2

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A:

De aanleg van de bijkomende infrastructuren en randinfrastructuren

Potentieel worden elementen

ontwikkeling knooppunt

impliceert vergraving en samendrukking van de bodem. Hierdoor zal

met erfgoedwaarde

voor aanvang van de werken.

bestaand archeologisch erfgoed verdwijnen (bij vergraving) of ernstig

aangetast.

Een brede beboste buffer behouden om

worden aangetast (samendrukking door werfverkeer). Het gebied

819016/R/873212/Mech

-2

0

Uitvoeren van archeologisch onderzoek

0

randeffecten naar de ankerplaats te
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effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

vermijden.

In het zuiden wordt de ankerplaats Hallerbos potentieel verder

De zorgplicht binnen het deel dat binnen

verstoord. Het betreft een aantasting aan de rand van de ankerplaats

de ankerplaats ligt maximaal naleven en

die gelijkaardig is aan de bestaande aantasting.

beleving

voorstel mildering

heeft hoge potenties op dit vlak.

van a naar A1

Idem van b naar A1.

milder

een motiveringsnota opstellen.
Idem

-2

Idem

0

-1

Een brede beboste buffer voorzien.

0

Idem

-1

Idem

0

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1:

De belevingswaarde van een beboste omgeving daalt door de

De beleving van het gebied

ontwikkeling knooppunt

bijgekomen infrastructuur. Dit geldt ook voor de beleving van het

sluit minder aan bij de

Hallerbos voor passanten langs de R0.

uitgangssituatie en wordt

Er zullen woningen naast de nieuwe infrastructuren liggen. De huidige

lokaal gehinderd waar

belevingswaarde van de omgeving zal dalen.

bijkomende infrastructuur

(Ter hoogte van de intunneling zal de landschappelijke belevings-

wordt voorzien..

waarde van de omgeving voor bestuurder en passagier verdwijnen.
Voor andere ruimtegebruikers verdwijnt de storende infrastructuur uit
beeld en neemt de potentiële belevingswaarde toe. -> zie intunneling)
van a naar A1

Idem van b naar A1.

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

17.7.13

Tunnel A8 - Intunneling A8 (22)
Tabel 17.32: Effectbespreking Landschap - plangebied Tunnel A8 - Intunneling A8
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A1

In het noorden blijft bovengronds de secundaire weg een barrière

Aangetaste structuren

+2

In het noorden een meer stedelijke

+2

vormen. De lagere verkeersdruk en verminderde breedte beperken de

worden hersteld.

invulling rond de bovengrondse

barrièrewerking. De omliggende open ruimte blijft evenwel aan deze

De infrastructuur verdwijnt

infrastructuur overwegen opdat de

infrastructuur gelieerd.

als deel van een markante

samenhang tussen Essenbeek en Sint-

In het zuiden ontstaan mogelijkheden om vroegere verbindingen te

overgang tussen stad en

Rochus als delen van het stedelijk

structuur
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effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

herstellen. Een onbebouwde (groene) ruimte blijft er wel zorgen voor

open ruimte. In de plaats

scores

voorstel mildering
weefsel wordt versterkt. (cfr. andere

milder

opdeling van historische entiteiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de

komt een parkachtige

plandelen in de omgeving van de tunnel).

bebouwde ruimte langs Rodenemweg.

afwerking.

De infrastructuur verdwijnt als drager van een groene wand tussen
stedelijke en open ruimte en van de markante overgang naar deze
open ruimte in het zuiden. Haar rol als drager wordt vervangen door
de ontwikkeling van een park of recreatieve ruimte.
Er ontstaat potentieel een groene verbinding tussen de ingesloten
open ruimten Essenbeek en de open ruimte van het buitengebied.

landschapsbeeld

van a naar A

Idem van b naar A1.

ontwikkelingsscenario:

Niet relevant

+2

van b naar A1

De ontwikkeling van een park vermijdt dat de groene wand naar de

Het groen als verzameling

open ruimte verdwijnt. Het laat ook een gerichte aanplant van

van positieve beelddragers

landschapsarchitectuur van het park,

bomenrijen toe zodat zowel een zachte rand vanuit de open ruimte

wordt beschermd of versterkt

zowel intern (met haar perspectief als

als een perspectief van een open ruimteverbinding ontstaat.

als park.

open ruimte verbinding) als in haar

Aan de rand van het stedelijk weefsel ontstaan mogelijkheden voor de

A8 als verzameling

positie als markante overgang tussen

ontwikkeling van een nieuwe stedelijke wand met zicht naar de open

negatieve beelddragers

stedelijk weefsel en open ruimte.

ruimte . Deze wand zal ook vanuit de open ruimte zichtbaar zijn.

wordt afgezwakt.

Aandacht schenken aan de architecturale

Aansluitingen met de ingetunnelde A8 kunnen lokaal zorgen voor een

Het beeld van de

kwaliteit van gebouwen en de inrichting

kloof in de publieke ruimte waardoor de barrièrewerking van A8

autogebruiker op A8 wordt

van de open ruimte.

visueel wordt uitgediept.

ingetunneld. Voor deze

De aansluitingen met A8 beperken.

De autogebruikers zullen een ondergronds beeld hebben en worden

gebruiker verdwijnt het groen

afgesloten van de omgeving.

als positieve beelddrager.

+1

+2

Aandacht schenken aan de

+2

De lichtpollutie verdwijnt.

erfgoed

van a naar A1

Niet relevant

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

+1

van b naar A

Er ontstaat ruimte om historische structuren (vb. afgeschafte of

Potentieel worden elementen

doorsneden buurtwegen) te herstellen.

met erfgoedwaarde

De verwijdering en vervanging van infrastructuren en bomen

aangetast.
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+2

Archeologische prospectie voorschrijven

+1
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effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

impliceert vergraving en samendrukking van de bodem. Hierdoor kan

De contextwaarde van

scores

voorstel mildering

milder

bestaand archeologisch erfgoed verdwijnen of ernstig worden

erfgoedwaarden wordt

aangetast. Door vroegere aantasting heeft gebied heeft lage potenties

hersteld

Idem

+1

Idem

+1

+2

Zorgen voor oversteekbaarheid van de

+2

op dit vlak al zijn vondsten niet uitgesloten.
van a naar A1

beleving

Idem van b naar A1.

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

Ter hoogte van de intunneling zal de landschappelijke

De landschapsbeleving

belevingswaarde van de omgeving voor bestuurder en passagier

verbetert lokaal binnen en

verdwijnen.

rond het plangebied.

secundaire weg.

Voor andere ruimtegebruikers verdwijnt de storende infrastructuur uit
beeld en neemt de potentiële belevingswaarde toe.

In het noorden is de

De bovengrondse secundaire weg in het noordelijk deel blijft evenwel

waardevermeerdering zeer

een barrière: visueel wel, maar de facto niet oversteekbaar.

lokaal.

van a naar A1

Idem van b naar A1.

Idem

+2

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

Idem

+2

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

17.7.14

Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Tabel 17.33: Effectbespreking Landschap plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A1

Er kan worden verwacht dat de ontwikkeling zorgt voor een stedelijk

Het gebied wordt expliciet

+1/+2

Een schaalbreuk in de bebouwing naar

+2

eindpunt van N203 en de bestaande structuur afwerkt en

deel van het stedelijk

het residentiel weefsel vermijden.

opwaardeert. N203 wordt als landingsbaan een stedelijke toegang tot

weefsel. Kleine

Waken over de architecturale kwaliteit

de stad. De verhouding tussen het weg en context wordt

landschapselementen zijn

van de bebouwing zodat de nieuwe

geoptimaliseerd.

verdwenen.

ontwikkeling effectief voor een

structuur

Het gebied wordt expliciet deel van het stedelijk weefsel.

opwaardering van de landschappelijke

Een schaalbreuk met het omliggend weefsel is mogelijk bij te hoge

structuur zorgt.
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effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

De hogere stedelijkheid staat beter in verhouding tot de aard van de

Het gebied wordt expliciet

+1

Een schaalbreuk in de bebouwing naar

+1

N203 als landingsbaan naar de stadmaar het gevaar op een

deel van het stedelijk

schaalbreuk neemt toe.

weefsel. Kleine landschaps-

Het stedelijk weefsel wordt geëxpliciteerd.

elementen in het zuiden zijn

Waken over de architecturale kwaliteit

Kleine landschapselementen zijn verdwenen.

verdwenen.

van de bebouwing zodat de nieuwe

bouwintensiteiten.
De neerwaartse helling in westelijke richting (ca.2%) heeft een relatief
beperkte impact.
Kleine landschapselementen verdwijnen.
van a naar A1

het residentiel weefsel vermijden.

ontwikkeling effectief voor een
opwaardering van de landschappelijke
structuur zorgt.
ontwikkelingsscenario:

De interne structuur van het gebied is vooralsnog niet gekend. De

De verhouding ten opzichte

Afstemmen met het strategisch project

strategisch project voor de

manier waarop de ontwikkeling wordt afgestemd met N203 evenmin

van N203 is niet gekend.

voor de oostelijke ontsluiting.

oostelijke ontsluiting

terwijl de weg bepalend is voor de interne structuur.
Bij de veronderstelde ontwikkeling is er geen verschil met de wijziging
ten opzichte van de referentiesituatie.

landschapsbeeld

van b naar A1

De nieuwe gebouwen vormen een standplaats met zicht op de

Het beeld van N203 wordt

aanpalende infrastructurele ruimte en bij voldoende hoogte mogelijk

versterkt, aangevuld en

0/+1

Waken over de architecturale kwaliteit
van de bebouwing, de inrichting van de

ook naar het stadscentrum en de ruimere omgeving.

afgewerkt.

publieke ruimte en de bijhorende

Bij voldoende hoogte wordt de bebouwing zichtbaar vanop grotere

infrastructuren zodat de blikvanger een

afstand. De bebouwing kan een nieuwe stedelijke blikvanger vormen.

positieve beelddrager kan zijn en de

Bij voldoende hoogte en opvallende structuur kan een overgang van

bebouwing een bijdrage kan leveren aan

een dreef naar een stedelijke wand worden gevormd langs N203.

de overgang naar een stedelijke wand

De stedelijke bebouwing op het eindpunt staat in verhouding tot de

langs N203.

wegbeeld ernaar toe. Het beeld van een toegang naar de stad wordt

Het dreefkarakter langs N203 behouden.

versterkt.

Regels opnemen die een schaalbreuk,

De zichtbare ruimte wordt lokaal ingeperkt.

schaduweffecten, lichthinder etc.

Er kunnen schaalbreuken en schaduweffecten ontstaan naar de

vermijden.
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effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

Idem

0/+1

Idem

+1

Zie boven

(0/+1)

Aantasting erfgoedwaarde

-1

Archeologische prospectie voorschrijven

-1/0

Aantasting erfgoedwaarde

-1

Idem

-1/0

+1/+2

Aandacht besteden aan de architecturale

+2

omliggende bebouwing.
Langs de weg kan bijkomende lichthinder ontstaan door vb.
verlichting van de publieke ruimte of publiciteit.
van a naar A1

De nieuwe gebouwen vormen een standplaats met zicht op de
aanpalende infrastructurele ruimte en bij voldoende hoogte mogelijk
naar het stadscentrum en de omgeving.
Bij voldoende hoogte wordt de bebouwing zichtbaar vanop grotere
afstand. De bebouwing kan een nieuwe stedelijke blikvanger vormen.
Bij voldoende hoogte en opvallende structuur kan een overgang van
een dreef naar een stedelijke wand worden gevormd langs N203.
Het stedelijk karakter aan het eind van N203 als landingsbaan neemt
toe.
Langs de weg kan bijkomende lichthinder ontstaan door vb.
verlichting van de publieke ruimte of publiciteit.

bij ontwikkelingsscenario

Idem effect ten opzichte van de referentiesituatie.

(+1)

Op de weg neemt het stedelijk en dynamisch karakter mogelijk toe
door bijkomend autoverkeer.
erfgoed

van b naar A1

Het gebied wordt intens vergraven. Het betreft een gebied met
archeologische potenties.

van a naar A1

beleving

Idem (van b naar A1).

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

Voor de omwonenden en gebruikers verdwijnt de beleving van het

Er ontstaat een nieuwe,

gebied als achterkant van de stad en landingsbaan zonder eindpunt.

stedelijke situatie. Zij sluit

kwaliteit en de samenhang met N203.

In de plaats komt er een uitdrukkelijk stedelijke ontwikkeling. De dreef

beter aan bij de omgeving en

Waken over de woonkwaliteit van de

N203 wordt toegang tot de stad.

de aard van de beleving naar

omliggende woningen (cfr.

Op de hogere verdiepingen is een hoge belevingskwaliteit mogelijk

de plek.

schaduweffecten, schaalbreuken etc.).

door de aanwezige zichten.
Waar er nu nog open ruimten zijn die als buffer fungeren voor de
bestaande woningen komt er bebouwing. Bij schaalbreuken kan dit
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effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

De stedelijke ontwikkeling is meer expliciet dan oorspronkelijk

Er ontstaat een betere

+1

Idem

gepland en er zijn meer kansen op een schaalbreuk.

stedelijke situatie.

milder

lokaal leiden tot een afname van de belevingswaarde.
van a naar A1

+2

Op de hogere verdiepingen is een hoge belevingskwaliteit mogelijk
door de aanwezige zichten.
De dreef N203 wordt een toegang tot een uitdrukkelijk stedelijke
ontwikkeling.
bij ontwikkelingsscenario

Idem als voorgaande.

Idem als referentiesituatie

(0)

Het plan speelt in op het ontwikkelingsscenario en creëert een nieuwe
stedelijke belevingsruimte.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

17.7.15

Lembeek Noord N6 - Kleinhandel N6 Lembeek Noord (16)
Tabel 17.34: Effectbespreking Landschap - plangebied Lembeek Noord N6 – Kleinhandel N6 Lembeek Noord
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A1

De herbestemming van het plangebied zorgt niet voor een wijziging

De structurerende waarde

0

Regels aangaande bouwdiepte voorzien

+1

van de chaotische structuur.

van de steenweg blijft

en/of bij de inrichting van de steenweg

bestaan. De lage waarde

een structurerend element aanbrengen.

structuur

van de landschapsstructuur
als dusdanig blijft bestaan.
van a naar A1

landschapsbeeld

Idem (van b naar A1)

ontwikkelingsscenario:

Niet relevant

van b naar A1

Het chaotisch karakter van het landschapsbeeld zal niet wijzigen door

Idem (van b naar A1)

0

Idem

+1

Geen effect

0

Een minimale uniformiteit voorzien via

+1

de herbestemming. Hooguit zullen de bestaande woningen in het

elementen als de inrichtingsregels.

gebied verdwijnen.

Inzetten op de inrichting van de publieke
ruimte en de bijhorende infrastructuren.

van a naar A1

De beeldwaarde ten opzichte van de geplande situatie is gelijk.

819016/R/873212/Mech
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effectvoorspelling

erfgoed

inhoud

Beschrijving

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

waardering

scores

voorstel mildering

milder

van b naar A1

Lokaal kan de groene omkadering van de kapel aangetast worden..

Aantasting van bouwkundig

-1

Beperkte archeologische prospectie

0/-1

Het gebied kan worden vergraven op niet aangetaste delen van het

erfgoed

voorschrijven.

archeologisch erfgoed.

Een groen accent ter hoogte van de
kapel behouden (te integreren in een
meer globaal uniformiserend kader voor
de steenweg).

van a naar A1

beleving

Idem (van b naar A1).

Idem (van b naar A1)

-1

Idem (van b naar A1)

0/-1

0/+1

De belevingswaarde verbeteren door

+1

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

Het gebied krijgt invulling.

Lokaal positief door de

De lage belevingswaarde blijft bestaan als het plangebied enkel een

invulling en het groen kader

herbestemming van de huidige ruimte voorziet.

langs Hoefstraat.

van a naar A1

Idem (van b naar A1).

Idem (van b naar A1)

0/+1

bij ontwikkelingsscenario

Door het plan zal de verkeersdynamiek langs de weg niet afnemen en

uniformiserende regels van inrichting.

Idem

+1

het aantal bestemmingen toenemen. Dit betekent dat inrichting aan
belang toeneemt om een optimale beleving te krijgen en gebruiker
voloende ruimte te bieden voor oriëntatie.

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

17.7.16

Lembeek Noord N6 - Lembeek Noord (bedrijventerrein) (17)
Tabel 17.35: Effectbespreking Landschap - plangebied Lembeek Noord N6 – Lembeek Noord
Alternatief 1: Gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A1

De geëgaliseerde ruimte wordt bebouwd. Samen met de omgeving

De ingreep zorgt voor een

-1

Een voldoende brede buffer creëren rond

0

rond Bergensesteenweg vormt het een zuidelijke uitloper van de stad

nieuwe samenhang in een

de Kleine Zenne in functie van de

Halle langs de infrastructuren spoor en Bergensesteenweg. De

versnipperd en onduidelijk

structuurkwaliteit.

structuur
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Alternatief 1: Gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

huidige versneden open ruimte verdwijnt.

gebied.

De Kleine Zenne niet herprofileren maar

De herprofilering van de Kleine Zenne zal zorgen voor een verdere

De (verticale) binding van de

integreren in het ontwerp voor het terrein.

verarming in de structuur en de inbedding van de plek in de

plek in de Zennevallei

Het ‘eiland’ behouden en de dynamische

Zennevallei.

verdwijnt.

relatie met de omliggende Kleine Zenne

De bijkomende bebossing ten zuiden zal zorgen voor een duidelijke

voorstel mildering

milder

(+2)

herstellen.

scheiding maar verarmt de verweving en de inbedding van de plek in
de Zennevallei.
De globale samenhang van Zennevallei gaat niet verloren.
van a naar A1

De geplande toestand wordt bevestigd.

Idem (van b naar A1)

-1

Idem (van b naar A1)

0

De Zenne wordt echter geherprofileerd.

(+2)

Het effect op de landschapsstructuur is gelijkaardig aan de wijziging
ten opzichte van de huidige situatie.

landschapsbeeld

ontwikkelingsscenario:

Niet relevant

van b naar A1

Het beeld wordt gelijkaardig aan de gewijzigde referentiesituatie. In

Het beeld in het gebied

het gebied is het beeld vernauwd.

vernauwt. Net als in de

Zenne en Kanaal om het zicht op de

Er ontstaat een bebouwd beeld langs Heerweg. Afhankelijk van de

referentiesituatie is de

gebouwen te beperken.

hoogte van de bebouwing kan een deel van het zicht naar de

beeldwaarde er zeer laag.

De beeldwaarde van de gebouwen

oostelijke valleiflank verdwijnen of worden de daken van de

Langs Hoefstraat ontstaat

bewaken.

gebouwen zichtbaar.

een groen kader.

De hoogte van de gebouwen beperken

Hoefstraat loopt door een bebost groengebied. Vanaf de wegen langs

Het plan zorgt niet voor een

zodat doorzichten naar de andere

het kanaal en vanop Malheidebrug is de bebouwing in het gebied

kwalitatieve wijziging van het

valleiflank van Zenne behouden blijven.

zichtbaar, maar een robuuste buffer beperkt de zichtbaarheid. Zenne

landschapsbeeld op grotere

De bestaande gebouwen op het

en haar begroeiing blijven, samen met het kanaal, aanwezig op het

afstand.

opgehoogde deel kunnen als referentie

-2/-1

Bijkomende begroeiing voorzien langs

voorplan.

dienen.

Vanop Berendries kan een aaneengesloten bedrijventerrein worden

De verlichting op het terrein sober en

waargenomen begrensd door de begroeiing op de oevers van de

gericht houden.

0

Zenne. Het betreft een stedelijke wand, deels vergelijkbaar met
Dassenveld vanop Ninoofsesteenweg.
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Alternatief 1: Gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

De waarde blijft gelijk.

0

Zie bovenstaande maatregelen ivm de

+1

Vanop de verdere standplaatsen vormt de bebouwing een geheel met
de omgeving langs spoor.
Bij sterke verlichting van het terrein ontstaat een lichtkoepel boven het
terrein.
van a naar A1

De beeldwaarde ten opzichte van de geplande situatie is gelijk.

huidige situatie

erfgoed

beleving

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

De Kleine Zenne wordt geherprofileerd. De relictwaarde als meander

Aantasting van de

in de oer-Dijle-Demer vallei verdwijnt uit beeld. Op mesoniveau boet

landschappelijke en

in de directe omgeving van de Zenne.

de context van het erfgoed aan waarde.

archeologische

De Zenne niet herprofileren maar

De vergravingen in functie van de herprofilering van de waterloop

erfgoedwaarde

integreren in het ontwerp voor het terrein.

-2/-1

Archeologische prospectie voorschrijven

kunnen zorgen voor een aantasting van archeologisch erfgoed.

De zorgplicht maximaal naleven binnen

Een deel van het gebied valt binnen de definitief aangeduide

het deel dat binnen de ankerplaats ligt en

ankerplaats Hallebos, Lembeekbos en Maasdalbos.

een motiveringsnota opstellen.

van a naar A1

Idem (van b naar A1).

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

Idem (van b naar A1)

-2/-1

van b naar A1

Het gebied krijgt invulling.

Lokaal positief door de

0/+1

De impact op de recreatieve beleving is beperkt, zij het dat er nu

invulling en het groen kader

bebouwing in beeld komt. Langs Hoefstraat verdwijnt het deels

langs Hoefstraat.

Idem

0

0

0/+1

braakliggend terrein uit beeld en wordt de weg als een pad door het
bos aan de rand van het dorp beleefd. Van op de recreatieve routes
langs kanaal en brug is het zicht op de bebouwing beperkt door de
robuuste begroeiing langs Zenne.
Van op grotere afstand vormt het gebied een meer aaneengesloten
geheel van bebouwing in de vallei. De beleving van de meanderende
Zenne op die plek is verdwenen. Het effect op de algemene beleving
op die plek is beperkt tot afwezig, temeer dit groen element weinig
contrasteert met de onbebouwde ruimte.
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Alternatief 1: Gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

van a naar A1

De invulling van het gebied blijft grotendeels bestaan.



0/+1

idem

voorstel mildering

milder
0/+1

De impact op de recreatieve beleving is beperkt. Langs Hoefstraat
verdwijnt de bebouwing uit beeld en wordt de weg als een pad door
het bos aan de rand van het dorp beleefd.
Er is een ruimer groengebied bij de kern.
bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

Alternatief 2: watergebonden gemengde bedrijvigheid
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A2

De geëgaliseerde ruimte wordt bebouwd. Samen met de omgeving

De ingreep zorgt voor een

-2/-1

De Zenne niet herprofileren maar

0/+1

rond Bergensesteenweg vormt het een zuidelijke uitloper van de stad

nieuwe samenhang in een

integreren in het ontwerp voor het terrein.

Halle langs de infrastructuren kanaal, spoor en Bergensesteenweg.

versnipperd en onduidelijk

Langs Zenne een robuuste buffer

De huidige versneden open ruimte verdwijnt.

gebied.

voorzien.

De herprofilering van de Kleine Zenne zal zorgen voor een verarming

De (verticale)binding van de

(Een voldoende buffer creëren rond de

in de structuur en de inbedding van de plek in de Zennevallei.

plek in de Zennevallei

Kleine Zenne en de structuur van het

De bijkomende bebossing ten zuiden zal zorgen voor een duidelijke

verdwijnt.

eiland behouden. De dynamische relatie

scheiding maar verarmt de verweving en de inbedding van de plek in

Er is tevens samenhang met

met de omliggende Zenne herstellen.)

de Zennevallei.

het kanaal als infrastructuur

De Zenne verliest haar karakter als begrenzend element en verwordt

maar Zenne is verder

tot een groen lint, doorsneden door de ontsluiting voor

ingesloten.

structuur

(+2)

kadeinfrastructuren.
De globale samenhang van Zennevallei gaat niet verloren.
van a naar A2

De geplande toestand wordt bevestigd.

Idem (van b naar A2)

De Kleine Zenne wordt geherprofileerd. De Zenne verliest haar

-2/-1

Idem

0/+1
(+2)

karakter als begrenzend element en verwordt tot een groen lint.
Het effect op de landschapsstructuur is gelijkaardig aan de wijziging
ten opzichte van de huidige situatie.
ontwikkelingsscenario

Niet relevant
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Alternatief 2: watergebonden gemengde bedrijvigheid
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschapsbeeld

van b naar A2

Het beeld wordt gelijkaardig aan de gewijzigde referentiesituatie. In

Het beeld in het gebied

-2/-1

Een filterende buffer voorzien langs het

-1

het gebied is het beeld vernauwd.

vernauwt. Net als in de

kanaal en Zenne.

Er ontstaat een bebouwd beeld langs Heerweg. Afhankelijk van de

referentiesituatie is de

De kade zal zichtbaar blijven.

hoogte van de bebouwing kan een deel van het zicht naar de

beeldwaarde zeer laag.

oostelijke valleiflank verdwijnen of worden de daken van de

Langs Hoefstraat ontstaat

gebouwen zichtbaar.

een groen kade en langs

Hoefstraat loopt door een bebost groengebied. Vanaf de wegen langs

kanaal ontstaat een

het kanaal en vanop Malheidebrug is de bebouwing in het gebied

industrieel kader.

zichtbaar aanwezig. De aanlegkade zorgt voor een infrastructureel

De wijziging zorgt niet voor

beeld. Zenne en haar begroeiing verdwijnt lokaal op het achterplan.

een kwalitatieve wijziging

Er kan tijdelijke opslag worden verwacht. Het beeld wordt afhankelijk

van het landschapsbeeld op

van de architecturale waarde en de wijze van opslag langs het

grotere afstand. Zenne

kanaal.

verdwijnt uit beeld. Dit

Vanop Berendries kan een aaneengesloten bedrijventerrein worden

contrasteert met de

waargenomen.

landelijkheid van omgeving.

Vanop de verdere standplaatsen vormt de bebouwing een geheel met
de omgeving langs spoor en het kanaal.
Bij sterke verlichting van het terrein ontstaat een lichtkoepel boven het
terrein. Aan de kade ontstaat een verlichte ruimte in een anders
duister gebied.
van a naar A2

De belangrijkste effecten zijn gelijkaardig.Ten opzichte van het BPA

Idem (van b naar A2)

-2/-1

De kade zal zichtbaar blijven.

-1



-2/-1



0/-1

komen ook de kade-infrastructuren in beeld.

erfgoed

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A2:

Kleine Zenne wordt geherprofileerd. De relictwaarde als meander in

watergebonden gemengde

de oer-Dijle-Demer vallei verdwijnt uit beeld. Op mesoniveau boet de

landschappelijke en

bedrijvigheid

context van het erfgoed met watermolens in aan waarde.

archeologische

Zenne verliest haar begrenzende positie en wordt een groene

erfgoedwaarde

meanderend lint.

archeologische prospectie
voorschrijven in de directe omgeving
van de Zenne



De Kleine Zenne niet herprofileren
maar integreren in het ontwerp voor
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Alternatief 2: watergebonden gemengde bedrijvigheid
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

De vergravingen in functie van de herprofilering van de waterloop en

milder

het terrein.


de aanleg van kade-infrastructuren kunnen zorgen voor een

Geen kade-infrastructuren voorzien

aantasting van archeologisch erfgoed.

of de ruimte hiervoor zo klein

Een deel van het gebied valt binnen de definitief aangeduide

mogelijk houden en zorgen voor een

ankerplaats Hallebos, Lembeekbos en Maasdalbos. Het betreft onder

goede inpassing in de omgeving. De

andere het gedeelte dat voor kade-ontwikkelingen in aanmerking

zorgplicht maximaal naleven en een

komt.

motiveringsnota opstellen.

van a naar A2

Idem (van b naar A2).

ontwikkelingsscenario

Er zullen ook vergravingen nodig zijn inhet kader van de

Idem (van b naar A2)

-2/-1

idem

0/-1

-2

Behoud van de open ruimte tussen

0/-1

verbreding/verdieping van het kanaal.
beleving

van b naar A2:

Het gebied krijgt invulling.

Lokaal positief door de

watergebonden gemengde

Langs Hoefstraat verdwijnt het deels braakliggend terrein uit beeld en

invulling en het groen kader

kanaal en Zenne. Het recreatief pad

bedrijvigheid

wordt de weg als een pad door het bos aan de rand van het dorp

langs Hoefstraat. De waarde

langs Zenne inpassen in een robuuste

beleefd.

van Halle als stad in de open

groene omgeving. Dit pad zal wel tussen

Van op de recreatieve routes langs kanaal en brug komt de

ruimte verliest aan kracht.

bedrijventerrein en kade lopen en

industriële bebouwing in beeld. Het landelijk karakter van de

Hetzelfde geldt voor de

overbrugd zijn.

omgeving ten zuiden van Halle verdwijnt uit beeld. De waarde van

waarde van Zenne als

Halle als stad in de open ruimte verliest aan kracht. Hetzelfde geldt

structurerend element.

voor de waarde van Zenne als structurerend element.
Van op grotere afstand vormt het gebied een meer aaneengesloten
geheel van bebouwing in de vallei. De beleving van de meanderende
Zenne op die plek is verdwenen. Het effect op de algemene beleving
op die plek is beperkt tot afwezig, temeer dit groen element weinig
contrasteert met de onbebouwde ruimte.
van a naar A2

De invulling van het gebied blijft grotendeels bestaan.

Idem (van b naar A2)

-2

0/-1

De impact op de recreatieve beleving is belangrijk en gelijk aan de
effecten ten opzichte van de huidige toestand.
ontwikkelingsscenario

Niet relevant
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a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand

17.7.17

Stasbeek - N6 (18, 19)
Tabel 17.36: Effectbespreking Landschap - plangebied Stasbeek – N6
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

landschappelijke

van b naar A1

De herbestemming van het plangebied zorgt niet voor een wijziging

Geen effect

0

structuur

voorstel mildering

milder

Kiezen voor natuur of valleigebied in

0

van de landschappelijke structuur op macro- en mesoniveau.

plaats van louter landbouw op de

+1

De natuurbestemming in het plangebied vallei Stasbeek draagt bij

onbebouwde percelen ten zuiden van

tot het behoud van de geomorfologische structuur en groenelementen

Stasbeek biedt bijkomende

in het gebied.

mogelijkheden om de vallei te versterken.

Het ontginningsgebied krijgt een andere antropogene invulling na

De overdruk valleigebied kan inhouden

ontginning. De recreatieve infrastructuren vervangen de vergraven

dat de open landbouw ruimte behouden

open ruimte als structuurbepalende elementen op microniveau. De

blijft en zorgen voor bijkomende

invulling impliceert een toekomstige samenhang met de

begroeiing van de perceelsranden. Dit

Bergensesteenweg. De bebouwing ligt wel dieper in de open ruimte.

kan de compartimentering en de

De huidige percelering binnen het ontginningsgebied wijzigt alsook

structurerende waarde als (hellende)

de bijhorende perceelsrandbegroeiing.

open ruimte langs Bergensesteenweg

Er kan worden aangenomen dat de begroeiing langs de beek blijft

versterken.

bestaan. De percelen langs Stasbeek blijven onbebouwd. De

De bebouwing laten aansluiten bij de

noordelijke percelen blijven in landbouwgebruik. Bestaande

bestaande bebouwing langs N6.

perceelsranden kunnen verdwijnen (na ontginning).
van a naar A1

In het plangebied vallei Stasbeek is geen ontwikkeling voorzien van

Lokaal een positief effect

+1

Idem

het woonreservergebied. Het plan voorkomt de bebouwing van de

door vrijwaring van

0

Elementen van inrichting (zoals

verbinding tussen vijver en park enerzijds en de vallei van Stasbeek.

bebouwing Stasbeek.

bijvoorbeeld het vrijwaren van de

Geomorfologische elementen worden van afvlakking gevrijwaard. .

Het effect is te verwaarlozen

achterliggende delen van bebouwing,

In het ontginningsgebied is het verschil met de wijziging ten

in het onginningsgebied.

een groene invulling langs Stasbeek en

opzichte van de huidige situatie lokaal: een herbestemming naar

het bouwvrij en open houden van de

landbouw impliceert samenhang met het omliggend landbouwgebied.

noordelijke helling naar Stasbeek kunnen
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effectvoorspelling

landschapsbeeld

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

Een herbestemming naar recreatie zorgt voor samenhang met de

de landschappelijke structuur lokaal

Bergensesteenweg.

versterken in het ontginningsgebied.

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

De relevante standplaatsen blijven dezelfde. Langs

Een buffering met bebossing langs de

0

Bergensesteenweg is er geen significante wijziging van het beeld.

Geen effect

0

beek is mogelijk.

+1

Hetzelfde geldt voor Kruiskensheide en Sterrestraat.

Het filteren van het beeld met kleine

Langs Veroonslinde/Steengroefstraat ontstaat een geordende

landschapselementen en het behoud van

recreatieve ruimte op het achterplan.

het landbouwgebruik kan het beeld van

In het gebied komt er bijkomende verlichting in functie van het gebruik

open ruimte langs Bergensesteenweg

van de sportinfrastructuren. Hierdoor kan een lichtkoepel ontstaan.

opwaarderen.
De bebouwing laten aansluiten bij de
bestaande bebouwing langs N6.
De verlichting gericht en sober houden.

erfgoed

van a naar A1

Idem (van b naar A1)

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

Idem (van b naar A1)

0

Zie boven

0 / +1

van b naar A1

Naarmate het gebied is ontgonnen zullen belangrijke delen al

Lokaal

-1

Archeologische prospectie is enkel nodig

0/-1

vergraven zijn en archeologische sporen uitgewist. Bijkomende

effecten door vergraving in

0

bij vergraving voor natuurontwikkeling in

0

vergraving voor de ontwikkeling van de recreatieve infrastructuur of

het

de herwaardering van de vallei van Stasbeek tot Bergensesteenweg

Stasbeek mogelijk.

zullen in het zuidelijk deel van het plangebied geen effect hebben.

In het ontginningsgebied is

In het plangebied vallei Stasbeek kunnen ook vergravingen voor

alles reeds vergraven.

zijn

negatieve

plangebied

vallei

het noordelijk deel.

natuurontwikkeling zorgen voor het uitwissen van sporen (vb. onder
het colluvium. Behoud van het microreliëf lijkt hier wenselijk.
van a naar A1

Idem (van b naar A1). Vergraving in het noorden zou ook gebeuren bij

Idem (van b naar A1)

woningbouw.

beleving

0

idem

0/-1

0

ontwikkelingsscenario

niet relevant

van b naar A1

De belevingswaarde in het plangebied vallei Stasbeek blijft behouden.



geen significant effect

0

0

Door het aanbrengen van kleine

+1

De belevingswaarde langs Bergensesteenweg blijft gelijk.

landschapselementen kan de

De belevingswaarde langs de fietsroute Veroonslinde/

belevingswaarde van de vallei worden
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effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

Steengroefstraat wordt mogelijk opgewaardeerd door de betere

opgewaardeerd. Dit geldt ook voor de

ordening van het gebied.

ruimte langs Bergensesteenweg.

milder

De belevingswaarde op Sterrestraat blijft gelijk.
van a naar A1

Idem (van b naar A1)

ontwikkelingsscenario

Niet relevant

Idem (van b naar A1)

0

Idem

+1

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
Bij verschillende scores wordt eerst de score voor het deel Vallei Stasbeek en daaronder de score voor het deel Ontginningsgebied gegeven.

17.7.18

Hondzocht (20)
Tabel 17.37: Effectbespreking Landschap - plangebied Hondzocht
effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

voorstel mildering

milder

landschappelijke

van b naar A1:

Het dalhoofd van de vallei van Stasbeek krijgt een overwegend

Op mesoniveau. Is de kern

-2/-1

Inbuffering in de richting van

0

structuur

ontwikkeling als

bebouwd karakter.

geïsoleerd van de open

Hondzochtsesteenweg (ca. 50m) zorgt

bedrijventerrein

Door de bebouwing van het gebied sluit het gehucht Hondzocht ter

ruimte. De impact van het

ervoor dat de vallei van Stasbeek

hoogte van het knooppunt Bergensesteenweg – Hondzochtse-

bedrijventerrein wordt groter.

maximaal wordt gevrijwaard van

steenweg aan bij het bedrijventerrein.

Op microniveau wordt de

bebouwing.Een ontsluiting naar de weg is

samenhang van bebouwing

mogelijk om zo bijvoorbeeld de

en dynamiek versterkt.

samenhang met het gehucht Hondzocht
ter hoogte van het knooppunt
Hondzochtsesteenweg –
Edingensesteenweg in te perken.

landschapsbeeld

van a naar A1

Idem (van b naar A1).

ontwikkelingsscenario:

Niet relevant

Idem (van b naar A1)

-2/-1

Idem

0

van b naar A1

Het plangebied wordt deel van het bedrijventerrein ten westen.

De perceptieve kenmerken

-2

Een buffer voorzien in de richting van

0

Dit beeld zal overheersen ten opzichte van de kleinschalige

ondergaan een belangrijke

Hondzochtsesteenweg en vallei van

bebouwing van het gehucht.

lokale aantasting.

Stasbeek.

De bebouwing zal bepalend zijn voor het zicht vanuit Veroonslinde
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effectvoorspelling

inhoud

Beschrijving

waardering

scores

-2

voorstel mildering

milder

over de vallei van Stasbeek in de richting van het dalhoofd.
Verlichting van het terrein kan leiden tot uitbreiding van de lichtkoepel
op deze heuveltop.

erfgoed

van a naar A1

Idem (van b naar A1)

Idem (van b naar A1)

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

Niet relevant

van b naar A1

In het gebied zelf zijn geen belangrijke erfgoedwaarden aanwezig. Er

Vooral de contextwaarde

is geen lokale aantasting.

verdwijnt.

0

-1

Archeologische prospectie voorschrijven.

0/-1

Idem (van b naar A1)

-1

idem

0/-1

-2

Het noordelijk deel niet bebouwen.

-1

De context van Hondzocht als gehucht in de open ruimte degradeert
zowel naar structuur als naar beeld.

beleving

van a naar A1

Idem (van b naar A1).

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

van b naar A1

De belevingswaarde van Hondzocht als gehucht in de open ruimte

De nieuwe belevingswaarde

was al ernstig verstoord. Het plan zorgt er potentieel voor dat het

staat haaks op de gewenste

Een ontsluiting via

kritiek punt van isolatie ten opzichte van het bedrijventerrein wordt

belevingswaarde van

Hondzochtsesteenweg in plaats van Rue

overschreden en dat het gehucht wordt opgeslorpt door het

Hondzocht als gehucht.

Andrain zorgt ervoor dat

bedrijventerrein.

Edingsesteenweg en het knooppunt met

Het belang van deze belevingswaarde wordt verder aangescherpt

Hondzochtsesteenweg wordt ontlast van

door de roerende erfgoedwaarde van de plek die op bovenlokaal

zwaar verkeer. Hierdoor ontstaat ruimte

niveau aanwezig is.

voor herwaardering van de bebouwing en

De belevingswaarde van de open vallei van Stasbeek verdwijnt.

de publieke ruimte in deze kern van het
gehucht Hondzochjt..

van a naar A1

Idem

bij ontwikkelingsscenario

Niet relevant

Idem (van b naar A1)

-2

Idem (van b naar A1)

-1

a: gewestplanbestemmingen; b: bestaande toestand
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18

GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN
Grensoverschrijdende effecten zijn mogelijk met Wallonië. In het MER worden per
discipline de effecten besproken zonder rekening te houden met de grens met Wallonië.
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gemaakt van de effecten die zich specifiek op
het Waals grondgebied voordoen. Deze samenvatting is gebaseerd op de
effectbespreking uit de verschillende disciplines (hoofdstuk 10 tot en met 17).

18.1

Mens – mobiliteit
Ten gevolge van het plan zijn een aantal verschuivingen en bijkomende
verkeersgeneratie te verwachten. De effecten op de mobiliteit zullen zich vooral
voordoen op Vlaams grondgebied gezien het meeste verkeer zich richting de rest van
Vlaanderen beweegt. Op Waals grondgebied kunnen er beperkte effecten optreden.
Echter zal de bijkomende verkeersgeneratie op Waals grondgebied beperkt zijn in
verhouding met de bestaande verkeersintensiteiten.
Er wordt algemeen een afname van het verkeer verwacht op BergensesteenwegHondzonchtsesteenweg tussen plangebied Stasbeek langs Tubeke tot knooppunt A8.
Specifiek voor het plangebied Hondzocht neemt de verkeersintensiteit licht toe langs
Hondzochtsesteenweg en Edingsesteenweg.

18.2

Bodem
Voor de discipline Bodem worden geen effecten verwacht buiten de plangebieden zelf.
Grensoverschrijdende effecten zijn dan ook niet aan de orde.

18.3

Water
Waar effecten optreden voor de discipline Water, worden deze voornamelijk
stroomafwaarts van de plangebieden verwacht. Richting het Waalse gewest zijn er dan
ook geen grensoverschrijdende effecten te verwachten. Naar het Brussels gewest toe,
wordt de afstand voldoende groot geacht om eventuele effecten te neutraliseren.

18.4

Geluid en trillingen

18.4.1

Exploitatie Plangebieden
De plangebieden Hondzocht en stasbeek N6 Liggen tegen de gewestgrens Voor deze
gebieden dienen de grensoverschrijdende effecten dan ook nader bekenen te worden.
Geluidsbronnen in deze plangebieden zouden dan verhoogde geluidsniveaus kunnen
veroorzaken in Wallonië.
Voor het plangebied Statsbeek N6 (natuurgebied) worden geen negatieve effecten
verwacht. Afhankelijk van de invulling van het plangebied Hondzocht kan er een invloed
zijn op het geluidsklimaat in Wallonië. Bij vergunning van bedrijven met aanzienlijke
geluidsbronnen dienen de effecten op Walonë dan ook nagegaan te worden.
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Voor de overige plangebieden die minimaal op 1 km van de gewestgrens zijn gelegen
dient een onderscheid gemaakt te worden naar de invulling. De plangebieden ten
behoeve van mobiliteit veroorzaken op zich geen extra verkeersbewegingen. Deze
dienen om de de doorstroming op R0 en de goede ontsluiting van Halle te blijven
verzekeren. De effecten hiervan zijn hoofdzakelijk te merken op de Vlaamse wegen.
Door de invulling van de overige plangebieden worden extra geluidsbronnen verwacht.
De overige plangebieden zijn echter op voldoende afstand gelegen, of er worden geen
activiteiten voorzien die van die aard zijn, dat ze eventueel overschrijdingen van de
normen zouden veroorzaken op Waals grondgebied. Bij vergunning van bedrijven met
aanzienlijke geluidsbronnen dienen de effecten op Walonië nagegaan te worden. Indien
de geluidsnormen in Vlaanderen gerespecteerd worden zal dit eveneens het geval zijn
in Wallonië.
18.4.2

Mobiliteit
Ten gevolge van het plan zijn een aantal verschuivingen en bijkomende
verkeersgeneratie te verwachten. De effecten op de mobiliteit zullen zich vooral
voordoen op Vlaams grondgebied gezien het meeste verkeer zich richting de rest van
Vlaanderen beweegt. Op Waals grondgebied kunnen er beperkte effecten optreden.
Echter zal de bijkomende verkeersgeneratie op Waals grondgebied beperkt zijn in
verhouding met de bestaande verkeersintensiteiten.

18.5

Lucht

18.5.1

Exploitatie Plangebieden
De plangebieden Hondzocht en stasbeek N6 Liggen tegen de gewestgrens Voor deze
gebieden dienen de grensoverschrijdende effecten dan ook nader bekeken te worden.
Emissies in deze plangebieden zouden dan ook een invloed kunnen hebben op de
luchtkwaliteit in Wallonië.
Voor het plangebied Statsbeek N6 (natuurgebied) worden geen negatieve effecten
verwacht. Afhankelijk van de invulling van het plangebied Hondzocht kan er een invloed
zijn op de luchtkwaliteit in Wallonië. Bij Noordoostelijke wind kunnen er afhankelijk van
de invulling dan ook verontreinigende componenten richting wallonië getransporteerd
worden. De dominerende windrichting in BelgIië waait echter van het zuidwesten naar
het noordoosten wat een verspreiding richting Wallonië beperkt. De piekconcentraties of
pluimmaxima van toekomstige bedrijven zullen dan ook op Vlaams grondgebied
gelegen zijn. Bij vergunning van bedrijven met aanzienlijke emissies dienen de effecten
op Walonë dan ook nagegaan te worden.
Voor de overige plangebieden die minimaal op 1 km van de geestgrens zijn gelegen
dient een onderscheid gemaakt te worden naar de invulling. De plangebieden ten
behoeve van mobiliteit veroorzaken op zich geen extra verkeersbewegingen. Deze
dienen om de de doorstroming op R0 en de goede ontsluiting van Halle te blijven
verzekeren. De effecten hiervan zijn hoofdzakelijk te merken op de Vlaamse wegen.
Door de invulling van de overige plangebieden worden al dan niet extra emissies
verwacht. De overige plangebieden zijn echter op voldoende afstand gelegen, of er
MER Halle
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worden geen activiteiten voorzien die van die aard zijn, dat ze eventueel
overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen zouden veroorzaken op Waals
grondgebied. De dominerende windrichting waait bovendien van het zuidwesten naar
het noordoosten wat een verspreiding richting Wallonië beperkt. Voor de potentiële
luchtvervuiling vormt deze dominante windrichting een reden om aan te nemen dat de
grensoverschrijdende effecten vanuit deze plangebieden verwaarloosbaar zullen zijn. Bij
vergunning van bedrijven met aanzienlijke emissies dienen de effecten op Walonë
nagegaan te worden.
18.5.2

Mobiliteit
Ten gevolge van het plan zijn een aantal verschuivingen en bijkomende
verkeersgenratie te verwachten. De effecten op de mobiliteit zullen zich vooral voordoen
op Vlaams grondgebied gezien het meeste verkeer zich richting de rest van Vlaanderen
beweegt. Op Waals grondgebied kunnen er beperkte effecten optreden. Echter zal de
bijkomende verkeersgeneratie op Waals grondgebied beperkt zijn in verhouding met de
bestaande verkeersintensiteiten.

18.6

Fauna & Flora
Er zijn geen Waalse beschermingszones gelegen in de nabijheid van de plangebieden.
De twee plangebieden die grenzen aan Wallonië zijn Hondzocht en Stasbeek –N6. Op
Waals grondgebied grenst het bedrijventerrein van Tubeke aan plangebied Hondzocht
en een voetbalterrein aan Stasbeek – N6. In beide gebieden zijn dan ook geen hoge
natuurwaarden te verwachten die negatieve effecten zouden kunnen ondervinden
omwille van het plan.
Gezien voor de discipline Geluid en trillingen geen belangrijke grensoverschrijdende
effecten verwacht worden, zal het effect van verstoring op Waals grondgebied ook
verwaarloosbaar zijn.

18.7

Mens – ruimtelijke aspecten
Voor het plangebied van de Stasbeek kan, ook in Wallonië, een verzwakking van de
ruimtelijke samenhang verwacht worden. Ook zal er, zowel in Wallonië als Vlaanderen,
hinder zijn tijdens de evenementen die zullen door gaan in de sportinfrastructuur.
De deelplannen Stasbeek – ontginningsgebied en Hondzocht zorgen lokaal voor een
versterking van aansluitende functies op Waals grondgebied (resp. aansluitend
nationaal voetbalcentrum en aansluitend bedrijventerrein).

18.8

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Vanuit de discipline Landschap wordt enkel een grensoverschrijdend negatief effect
gededecteerd voor het deelplan Hondzocht. De waarde van de beschermde molen, deel
van het gehucht Hondzocht, wordt in het gedrang gebracht. De milderende maatregel
inzake het behoud van de watertoren en de inrichting van het buffergebied kan ervoor
zorgen dat dit effect te niet wordt gedaan. Voor het deelplan Stasbeek ontginningsgebied wordt geen significatief negatief effect gedetecteerd.
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INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE

19.1

Figuren en bijlagen
Bijlage 19.1: Milderende maatregelen voor de verschillende disciplines

19.2

Integratie

19.2.1

Gepland initiatief
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de effectbeoordeling van het gepland
initiatief voor de verschillende disciplines en effectgroepen. tabel 19.1 vat de
effectbeoordelingen samen voor de huidige bestemming en

tabel 19.2 voor de bestaande situatie.

MER Halle
Rapport

819016/R/873212/Mech
711

Tabel 19.1: Effectbeoordeling ten opzichte van de huidige bestemming

Plangebied

Groebegracht

Economische pool A8

Tunnel A8

Lembeek Noord N6 Stasbeek N6

819016/R/873212/Mech

Hondzocht

+2
-2

+2
-2

+2

nvt

0/-1

-1

-3
-2

nvt
0

-1
-1

+2
-1

nvt
+3

nvt
0

+2
-3

+2
-2

+1
-3

+1
-2

+1
0

nvt
0

0
0(-3)

+2
-1

+1
+1
+1

0
+1
+1

+1
+1
+1

-2
-2
-1

-1
-1
-1

0
0
0

0
0
0

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

+2
+2
+2

-2
-2
0

-2
-2
0

+2
-2
0

0
0
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

0
0
0

-2
-2
-1

-2
-2
-1

+1
+1
+1

-1
0
0

-1
-1
0

+2
+2
+1
+2

0
0
0
0

+1
+2
+1
+1

-2
-2
-2
-1

-1
-1
-1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-1
-1
-1
0

-1
-1
-1
0

-1
-1
-1
0

+1
+1
+1
0

-2
-2
-1
-1

-2
-2
-1
-1

+2
+2
+1
-2

0
0
0
0

-1
-1
_1
0

-1
-1
_1
0

0
0
0
0

-2
-3
-1
-1

-2
-3
-1
-1

+2
+2
+1
+1

-1
-1
+1
0

-1
-1
0
0

+1

0

+1

-2

-1

0

0

0

-1

-1

+1

0

0

+2

-1

-1

-1

0

0

0

+1

-1

-2

+1

0

+1

-1

-1

0

0

-1

-1

-1

+1

-1

-1

+2

-1

-1

-1

0

-1

-1

+1

0

-2

0
0

0
0

0
0

0
-2

0
-1

-1
-1

-1
0

-2
-2

0
-1

0
-1

+1
+1

-2
-2

-2
-2

+2
+1

-1
0

0
0

0
0

-1
-1

0
0

0
-2

+3
+3

0
0

0
0

+3
-1
+1
+2

+2
0
+1
0

+3
-1
+1
+3

+1
-2
-2
+1

0
-1
-1
-1

-3
0
-2
+3

-1
0
0
+3

+1
-3
0
+1

-2
-1
-2
-2

-1
-1
+2
-2

+2
0
+3
+2

-2
-2
-1
-2

-2
-2
-1
-2

+2
0
+2
+3

-1
-1
-1
-1

+2
+1
-1
+1

+2
+1
-1
+1

-3
0
0
0

+2
+1
+1
+1

+2
-2
0
-3

+2
-2
0
-3
+1 -1'(-2)
+2
-2

+1(+2)
+1(+2)
+1
+2

0
0
0
0

+2
+2
+1
+2

0
-1
0
-1

0 -2 (-1)
-1
0
0
0
-1
0

-1
-2
-1
-2

-1
-1
-1
-1 (0)

-1
0
-1(-2) -1
-1 -1 (0)
-1
-1

A1

A2

A1

Rapport

0 -2 (-1) -2 (-1)
0
-1
-1
0
-1
-1
+2
-2
-2

A2

A1

Vallei Stasbeek

Lembeel Noord

+2
+2

A2

Knooppunt R0-A8

-2
-1

A1

Intunneling A8

nvt
+1

A2

Eilandje

Ontginningsgebied

Kleinhandel N6 Lembeek Noord

Stedelijke toegangspoort Landingsbaan

Essenbeek-Borreweg

Essenbeek-Keerstraatt

Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6

0
0

A1

MER Halle
712

Nieuwe op/afrit A8/N7

Uitbreiding Hellebroek

Bergensesteenweg Noord

Zoekzone tracé N7a om Dassenveld

nvt
+1

Omgeving SK Halle

Deelgebied
Alternatief
Discipline Mens-Mobiliteit
Bereikbaarheidsprofiel
+1 (+2) nvt
0
Lokale impact
-2
+1
0
Discipline Bodem
Bodemgebruik
0
0
+1
Bodemprofiel/ruimtebeslag
0
0
+1
Verdichting/erosie
0
0
+1
Discipline Water
Oppervlaktewaterkwantiteit
0
0
0
Overstromingen
0
0
0
Oppervlaktewaterkwaliteit
0
0
0
Grondwater
0
0
0
Discipline Geluid
Geluidsklimaat
0
+1
0
Discipline Lucht
Luchtkwaliteit
0
+1
0
Discipline Fauna en Flora
Effectroep Flora
0
0
0
Effectgroep Fauna
0
+1
0
Discipline Mens
Ruimtelijk-functionele samenhang
-1
+2
-1
Ruimtebeslag
-2
+2
-1
Hinderaspecten
+1
+1
0
Kwaliteit ruimtegebruik
-2
+3
0
Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke structuur
0
+1
0
Landschapsbeeld
0
+1
0
Erfgoed
(-1)0
0
0
Beleving
-1 +1(+2) +1

Zuidelijk deel Groebegracht

Strip Demesmaekerstraat

Stroppen

Biezeput

A8/ Ni euwe
op/afri t A8N7 en nw.
tra cé N7A
tus s en s poor
en N6

A2

+2 -2 (-1) +1
+1
0
-1 -2 (-1)
+1
-2 0 (+1) 0 (+1) 0
0 -2 (-1)
+1
-2
-1
-1
-1 -2 (-1) -2 (-1)
+2
-1
+1
+1 0 (+1) 0 (+1) -2

0
0
0
0

0
0
0
0

-2
-2
-1
0
-2 (-1)
-2
-1
-2

Tabel 19.2: Effectbeoordeling ten opzichte van de bestaande situatie
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Rapport

819016/R/873212/Mech
713

Plangebied

Groebegracht

Economische pool A8

Tunnel A8

Lembeek Noord N6
Stasbeek N6

819016/R/873212/Mech

A1

A2

A1

A1

A2

A1

Hondzocht

Ontginningsgebied

Vallei Stasbeek

Lembeel Noord

Kleinhandel N6 Lembeek Noord

Stedelijke toegangspoort Landingsbaan

Knooppunt R0-A8

Intunneling A8

Essenbeek-Borreweg

Essenbeek-Keerstraatt

A2

A2

nvt
+1

-2
-1

+2 +2 +2
+2 -2 (-3) -2

+2

nvt

0/-1

-1

-3
-2

nvt
0

-1
-1

+2
-1

nvt nvt
+3
0

+2
-3

+2
-2

+1
-3

+1
-2

+1
0

0
0 +2
0 0 (-3) -1

0
0
0

-2
-2
-1

-1
-1
-1

-2
-2
-1

-2
-2
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-2
-2
-1

-2
-2
-1

+2
-2
0

0
0
0

-2
-2
-1

-2
-2
-1

0
0
0

-2
-2
-1

-2
-2
-1

0
0
0

-1
0
0

-1
-1
0

0
0
0
0

-2
-2
-2
-1

-1
-1
-1
0

-2
-2
-1
-1

-2
-2
-1
-1

-1
-1
-1
0

-1
-1
-1
0

-1
-1
-1
0

-1
0
0
0

-2
-2
-1
-1

-2
-2
-1
-1

+2
+2
+1
-2

0
0
0
0

-2
-2
-1
-1

-2
-2
-1
-1

0
0
0
0

-2
-3
-1
-1

-2
-3
-1
-1

0
+2
0
0

-1
-1
+1
0

-1
-1
0
0

0

-1

0

-1

-1

0

-1

-1

0

-1

-1

+2

-1

-1

-1

0

-1

-1

0

-1

-2

0

-1

-1

0

0

0

-1

-1

0

-1

-1

+2

-1

-1

-1

0

-1

-1

0

0

-2

-2
-2

0
0

0
0

-2
-2

-2
-1

-2
0

-2
-1

-2
-1

-2
-1

-2
-1

-2
-1

+2
+1

-2
0

-2
0

-2
0

-3
0

-2
-3

-2
-3

+3
+3

0
0

0
0

-1
-1
-1
-1

+1 0 +2
-2 -1 -1
-1 0(-1) -2
-1 -1 +2

-1
-1
-2
+2

+1
-3
0
-2

-2
-1
-2
-2

+2
-1
-1
-3

+2
0
0
+2

-2
-2
-1
-2

-2
-2
-1
-2

-1
-1
+2
-3

+2
-1
-1
-1

+3
0
-1
+2

+3
0
-1
+2

+2
-1
-2
-1

+1
+3
-1
+3

+3
-2
-2
0

0
0
0
0

-1
-3
+1
-2

-2
-1
-1
0

0 -1
0
0 -2 (-1) -1
0 -1 -1 (0)
0 -1 -1

0
-1
-1
-1

0 -2 (-1)
-1
0
-1
0
-1
0

-1 -1
-2 -1
-1 -1
-2 -1 (0)
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Eilandje

Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6

Nieuwe op/afrit A8/N7

Uitbreiding Hellebroek

Bergensesteenweg Noord

Zoekzone tracé N7a om Dassenveld

Deelgebied
Alternatief
A1 A2
Discipline Mens-Mobiliteit
Bereikbaarheidsprofiel
+1 (+2) nvt 0 nvt +1
Lokale impact
-2
0
0 +1 -2
Discipline Bodem
Bodemgebruik
-1
0
0
0
0
Bodemprofiel/ruimtebeslag
-1
0
0
0
0
Verdichting/erosie
-1
0
0
0
0
Discipline Water
Oppervlaktewaterkwantiteit
0
0
0
0
0
Overstromingen
0
0
0
0
0
Oppervlaktewaterkwaliteit
-1 0(-1) -1
0
-1
Grondwater
0
0
0
0
0
Discipline Geluid
Geluidsklimaat
-1
0 -1
0
-1
Discipline Lucht
Luchtkwaliteit
-1
0 -1
0
-1
Discipline Fauna en Flora
Effectroep Flora
-1
0
0
0
0
Effectgroep Fauna
0
+1 0
0
0
Discipline Mens
Ruimtelijk-functionele samenhang
-1
0
0
0
-2
Ruimtebeslag
0
-1
0 -1 -3
Hinderaspecten
-1
0 -1 +1 -1
Kwaliteit ruimtegebruik
-2 0 (+1) 0 +2 -2
Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke structuur
-1
0 -1
0
-1
Landschapsbeeld
0(-1)
0
0
0
-2
Erfgoed
(-1)'(-2) 0 -1
0
-1
Beleving
-1
0
0
0
-1

Zuidelijk deel Groebegracht

Omgeving SK Halle

Strip Demesmaekerstraat

Stroppen

Biezeput

A8/
Nieuwe
op/afrit A8N7 en nw.
tra cé N7A
tus s en
s poor en

Rapport

0 -2 (-1)-2 (-1)
0 -1 -1
0 -1 -1
+2 -2 -2

+2 -2 (-1)+1 (+2)+1 (+2) 0 -1 -2 (-1) 0
+1 -2 0 (+1)0 (+1) 0 -2 (-1)- 2 (-1) 0
+1 -2 -1 -1 -1 -2 (-1)- 2 (-1) (-1)
+2 -1 +1 (+2)+1 (+2)0 (+1)0 (+1) -2
0

0 -2 (-1)
0 -2
0 -1
0 -2
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A1

A2

A1

Hondzocht

Essenbeek-Borreweg

Essenbeek-Keerstraatt

A2

A1

nvt
+1

-2
-1

+2 +2 +2
+2 -2 (-3) -2

+2

nvt

0/-1

0
0
0

-2
-2
-1

-1
-1
-1

-2
-2
-1

-2
-2
-1

0
0
0
0

-2
-2
-2
-1

-1
-1
-1
0

-2
-2
-1
-1

0

-1

0

0

-1

-2
-2

0
0

-1
-1
-1
-1

A2

A1

A2

-1

-3
-2

nvt
0

-1
-1

+2
-1

nvt nvt
+3 0

+2
-3

+2
-2

+1
-3

+1
-2

+1
0

0
0
+2
0 0 (-3) -1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-2
-2
-1

-2
-2
-1

+2
-2
0

0
0
0

-2
-2
-1

-2
-2
-1

0
0
0

-2
-2
-1

-2
-2
-1

0
0
0

-1
0
0

-1
-1
0

-2
-2
-1
-1

-1
-1
-1
0

-1
-1
-1
0

-1
-1
-1
0

-1
0
0
0

-2
-2
-1
-1

-2
-2
-1
-1

+2
+2
+1
-2

0
0
0
0

-2
-2
-1
-1

-2
-2
-1
-1

0
0
0
0

-2
-3
-1
-1

-2
-3
-1
-1

0
+2
0
0

-1
-1
+1
0

-1
-1
0
0

-1

-1

0

-1

-1

0

-1

-1

+2

-1

-1

-1

0

-1

-1

0

-1

-2

-1

0

0

0

-1

-1

0

-1

-1

+2

-1

-1

-1

0

-1

-1

0

0

-2

0
0

-2
-2

-2
-1

-2
0

-2
-1

-2
-1

-2
-1

-2
-1

-2
-1

+2
+1

-2
0

-2
0

-2
0

-3
0

-2
-3

-2
-3

+3
+3

0
0

0
0

+1 0
+2
-2 -1 -1
-1 0(-1) -2
-1 -1 +2

-1
-1
-2
+2

+1
-3
0
-2

-2
-1
-2
-2

+2
-1
-1
-3

+2
0
0
+2

-2
-2
-1
-2

-2
-2
-1
-2

-1
-1
+2
-3

+2
-1
-1
-1

+3
0
-1
+2

+3
0
-1
+2

+2
-1
-2
-1

+1
+3
-1
+3

+3
-2
-2
0

0
0
0
0

-1
-3
+1
-2

-2
-1
-1
0

0
-1
0
0 -2 (-1) -1
0
-1 -1 (0)
0
-1 -1

0
-1
-1
-1

0 -2 (-1)
-1
0
-1
0
-1
0
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Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6

Nieuwe op/afrit A8/N7

Zoekzone tracé N7a om Dassenveld

Deelgebied
Alternatief
A1 A2
Discipline Mens-Mobiliteit
Bereikbaarheidsprofiel
+1 (+2) nvt 0 nvt +1
Lokale impact
-2
0
0
+1 -2
Discipline Bodem
Bodemgebruik
-1
0
0
0
0
Bodemprofiel/ruimtebeslag
-1
0
0
0
0
Verdichting/erosie
-1
0
0
0
0
Discipline Water
Oppervlaktewaterkwantiteit
0
0
0
0
0
Overstromingen
0
0
0
0
0
Oppervlaktewaterkwaliteit
-1
0(-1) -1
0
-1
Grondwater
0
0
0
0
0
Discipline Geluid
Geluidsklimaat
-1
0
-1
0
-1
Discipline Lucht
Luchtkwaliteit
-1
0
-1
0
-1
Discipline Fauna en Flora
Effectroep Flora
-1
0
0
0
0
Effectgroep Fauna
0
+1 0
0
0
Discipline Mens
Ruimtelijk-functionele samenhang
-1
0
0
0
-2
Ruimtebeslag
0
-1
0
-1 -3
Hinderaspecten
-1
0
-1 +1 -1
Kwaliteit ruimtegebruik
-2 0 (+1) 0
+2 -2
Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke structuur
-1
0
-1
0
-1
Landschapsbeeld
0(-1)
0
0
0
-2
Erfgoed
(-1)'(-2) 0
-1
0
-1
Beleving
-1
0
0
0
-1

Zuidelijk deel Groebegracht

Omgeving SK Halle

Strip Demesmaekerstraat

Stroppen

Groebegracht

Biezeput

Plangebied

-1 -1
-2 -1
-1 -1
-2 -1 (0)

0 -2 (-1)-2 (-1)
0
-1 -1
0
-1 -1
+2 -2 -2

+2 -2 (-1)+1 (+2)
+1 (+2) 0
-1 -2 (-1) 0
+1 -2 0 (+1)0 (+1) 0 -2 (-1)-2 (-1) 0
+1 -2 -1 -1 -1 -2 (-1)-2 (-1) (-1)
+2 -1 +1 (+2)
+1 (+2)0 (+1)0 (+1) -2
0

0 -2 (-1)
0
-2
0
-1
0
-2

19.2.2

Milderende maatregelen
Voor verschillende disciplines worden negatieve effecten opgetekend naar aanleiding
van voorliggend plan. In bijlage 19.1 worden de milderende maatregelen voor de
verschillende disciplines samengevat. Hierbij wordt duidelijk aangegeven of ze bindend
zijn op te nemen in het plan, verplicht zijn omwille van bestaande wetgeving of enkel
flankerend zijn.
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Tabel 19.3: Samenvatting milderende maatregelen per deelgebied
naam

maatregel

gebied

Dwingend (d)

(f) flankerend

informatief (i)

(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

Biezeput
Knooppunt Alsembergse steenweg aanpassen (buiten plan)

i

f

wegbeheerder

Bijkomende stimuli wijziging modi voorzien

i

f

stad

Het STOP-principe toepassen

i

p

provincie

aanleg gescheiden riolering met infiltratie/buffering op eigen terrein

d

w

stad, ontwikkelaar

Collectieve waterbuffering

i

f

provincie, stad

Streekeigen hoogopgaande beplanting in groenbuffer

i

p

provincie

voldoende afstand (58 m) van hoogspanningsleiding (voorkomen

d

p

provincie

aandachtspunten bij inrichting gebieden in acht nemen

i

p

provincie

Inrichting gebied (gebouwtypologie, openbaar domein), die aansluit bij

i

p

provincie

behoud lokale trage weg

i

p

provincie

Samenhang tussen de verschillende recreatieve functies

i

p

provincie

archeologische prospectie

i

f

provincie

behoud lokale trage weg

i

p

provincie

langdurige blootstelling) en spoor en vrijwaren van bebouwing wordt
restruimte in stedelijk weefsel

de groene residentiële omgeving

Stroppen

MER Halle
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naam

maatregel

gebied

Dwingend (d)

(f) flankerend

informatief (i)

(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

Bestaande woningen niet zonevreemd bestemmen

i

p

provincie

bouwvrij karakter in voorschriften

i

p

provincie

Bijkomende stimuli wijziging modi voorzien

i

f

ontwikkelaar

Het STOP-principe toepassen

i

p

provincie

aanleg gescheiden riolering met infiltratie/buffering op eigen terrein

d

w

stad, ontwikkelaar

Collectieve waterbuffering

i

f

provincie, stad

ruimtelijk adequate inpassing ten opzichte van bestaande woningen

i

p

provincie

inrichtingsplan voorzien (dichtheden, zichten, aanleg publieke ruimte)

i

p

provincie

archeologische prospectie

i

f

ontwikkelaar

begroeide (filterende) rand voorzien naar open ruimte (alt. 1)

i

p

provincie

i

p

provincie

Bestaande woningen niet zonevreemd bestemmen

i

p

provincie

trage wegen behouden

i

p

provincie

Herbestemmen van woongebied met landelijk karakter

i

p

provincie

archeologische prospectie

i

f

ontwikkelaar

Bijkomende stimuli wijziging modi voorzien

i

f

ontwikkelaar

Het STOP-principe toepassen

d

p

provincie

Groebegracht - Demesmaekerstraat

Groebegracht N - Alt. 1: O.R.
ruimte rond SK Halle als recreatiegebied houden voor eventuele
uitbreiding

Groebegracht N - Alt. 2: Wonen
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naam

maatregel

gebied

Dwingend (d)

(f) flankerend

informatief (i)

(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

behoud ruimte rond SK Halle voor eventuele uitbreiding

i

p

provincie

ook ruimte voor wijkfuncties voorzien

d

p

provincie

doorsteken voorzien voor traag verkeer binnen en doorheen de wijk

i

p

provincie

grondenbank i.f.v. grondruil getroffen landbouwbedrijven

d

f

VLM

ruimtelijk adequate inpassing ten opzichte van bestaande woningen

i

p

provincie

trage wegen behouden

i

p

provincie

Collectieve waterbuffering

i

f

provincie, stad

archeologische prospectie

d

p

provincie

i

p

provincie

I

p

provincie

d

f

wegbeheerder

vrachtverkeer buiten spitsuur laten vertrekken

i

f

bedrijven

Bestemmen voor gemengde bedrijvigheid

i

p

provincie

Bijkomende stimuli wijziging modi voorzien

i

f

bedrijven

Het STOP-principe toepassen

i

f

bedrijven

Voorzien in infiltratie en/of bufferbekken op industriezone. Zone rond

d

p

provincie

Groebegracht Z
uitbreiden natuurgebied OF voorschrift ivm behoud grasland zonder
intensief landbouwgebruik
Bestaande woonclusters niet zonevreemd bestemmen
Dassenveld Alt.1: N7a + bedrijventerrein
bereikbaar maken van het gebied voor fietsers zonder conflictpunten
(spoor, N7a)

Meerbeek (overstromingsgebied uit watertoetskaart) vrijwaren van
bebouwing

MER Halle
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naam

maatregel

gebied

Dwingend (d)

(f) flankerend

informatief (i)

(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

voldoende buffer creëren om Meerbeek en bijhorende vallei te

d

p

provincie

d

w

bedrijven

Planologisch evenwicht herbevestigd agrarisch gebied

d

w

provincie

strook bijkomend bedrijventerrein inrichten met intensief en verweven

i

p

provincie

het terrein ontsluiten via openbaar vervoer

d

f

De Lijn of bedrijven

grondenbank i.f.v. grondruil getroffen landbouwbedrijven

d

f

VLM

landschappelijke buffering bedrijventerrein t.o.v. open ruimte

i

p

provincie

i

p

provincie/AWV

i

p

provincie

ontwikkelen - infiltratie zorgt voor zuivering water
bronmaatregelen geluid treffen voor bedrijven die dicht bij woningen en
natuurgebied gelegen zijn

ruimtegebruik (buffer/bedrijfspercelen)

Hogemierweg en N7a (verbod op reclames t.o.v. N7a)
landschappelijke buffering/inpassing van de weg t.o.v. open ruimte (bv.
inbedden in het reliëf, verlichting sober en gericht houden )
Archeologische prospectie
Dassenveld Alt.2: N7a
het terrein Dassenveld ontsluiten via openbaar vervoer

i

f

De Lijn/ bedrijven

vrachtverkeer buiten spitsuur laten vertrekken

i

f

bedrijven

Ervoor zorgen dat fietsroute zonder conflicten bereikbaar is

i

f

AWV

langsgrachten voorzien langs N7a

d

p

provincie

voldoende buffer creëren om Meerbeek en bijhorende vallei te

d

p

provincie

i

p

wegbeheerder

ontwikkelen
verlichting sober en gericht houden
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naam

maatregel

gebied

Dwingend (d)

(f) flankerend

informatief (i)

(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

effectievere buffering bedrijventerrein of buffer tussen weg en

i

f

wegbeheerder

d

p

provincie

i

p

provincie

bedrijventerrein in wegberm
Voorzien in infiltratie en/of bufferbekken op industriezone. Zone rond
Meerbeek (overstromingsgebied uit watertoetskaart) vrijwaren van
bebouwing
landschappelijke inpassing weg t.o.v. open ruimte (bv. inbedden in
reliëf),
Bergensesteenweg Noord alt1. KH
aantal ontsluitingen naar N6 en N7 beperken (geen bijkomende)

d

p

provincie

voldoende parkeerplaatsen voorzien op het terrein

i

p

provincie

een stedelijke randparking voorzien

i

p

provincie

Het STOP-principe toepassen

d

f

ontwikkelaar

Het programma reduceren

d

p

provincie

voorzien in infiltratiezones en/of bufferbekkens

d

w

stad, ontwikkelaar

Voorzien in collectieve buffering

i

f

provincie, stad

aanleg gescheiden riolering met infiltratie/buffering op eigen terrein

d

w

provincie

In het gebied verdwijnen een waardevolle hoogstamboomaard en

d

w

stad, eigenaar

enkele bomenrijen. Minimaal de helft van de oppervlakte aan
waardevolle vegetaties die verdwijnen compenseren door
groenelementen met een evenwaardige (streekeigen en opgaande)
invulling.
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beperken totale maximale vloeroppervlakte ruimtebehoevende handel

d

p

provincie

i

p

provincie

d

p

provincie

i

p

provincie

i

p

provincie

aantal ontsluitingen naar N6 en N7 beperken (geen bijkomende)

d

p

provincie

voldoende parkeerplaatsen voorzien op het terrein

i

p

provincie

die in het stedelijk gebied kan worden ontwikkeld (in afstemming met
deelplan Lembeek Noord)
ruimtelijk adequate inpassing ten opzichte van bestaande woningen
vnl wat betreft parkings, laadzones, verlichting, beeldkwaliteit en
achterkant gebouwen, betuining en buffer)
randvoorwaarden qua aard en oppervlakte van de handelsfuncties
(geen kerngebonden aanbod)
langs N7a geen woningen voorzien, indien wel woningen een
geluidsafscherming voorzien en opteren voor het plaatsen van de
meest kwetsbare functies aan de binnenzijde van het gebied
Archeologische prospectie
Bergensesteenweg Noord alt2. wonen + voorzieningen

een stedelijke randparking voorzien

i

p

provincie

Het STOP-principe toepassen

d

p

provincie

Voorzien in collectieve buffering

i

f

provincie, stad

aanleg gescheiden riolering met infiltratie/buffering op eigen terrein

d

w

stad, eigenaar

In het gebied verdwijnen een waardevolle hoogstamboomaard en

d

w

stad, eigenaar

enkele bomenrijen. Minimaal de helft van de oppervlakte aan
waardevolle vegetaties die verdwijnen compenseren door
groenelementen met een evenwaardige (streekeigen en opgaande)
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invulling.

langs N7a geen woningen voorzien, indien wel woningen een

i

p

provincie

i

p

provincie

i

p

provincie

Bij hoogbouw architecturaal ontwerp voorzien

i

p

provincie

voorzien in infiltratiezones en/of bufferbekkens

d

w

terreinontwikkelaar

Voorzien in collectieve buffering

i

f

provincie, stad

aanleg gescheiden riolering met infiltratie/buffering op eigen terrein

d

w

stad, eigenaar

boscompensatie

d

w

terreinontwikkelaar

De uitbreiding van de regionale bedrijvigheid beperken tot het

d

p

provincie

d

p

provincie

geluidsafscherming voorzien en opteren voor het plaatsen van de
meest kwetsbare functies aan de binnenzijde van het gebied
behoud voldoende diepe tuinen voor bestaande woningen en buffer
t.o.v. bestaande woningen
Bij hoogbouw bestaande voorliggende woningen mee opnemen in een
herontwikkeling van gebied

Hellebroek

noordelijk deel van het gebied zodat de vallei van Hellebeek beter
aaneensluit ondanks de doorsnijding door A8.
plan pas realiseren nadat afrit is vervangen door nieuwe op/afrit
N7xA8
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(p) opgenomen in plan

Bebossing voorzien tot aan de weg: de ontwikkeling van een brede

i

p

provincie

i

p

provincie

Het knooppunt inrichten als tweestrooksovonde

i

p/f

provincie, AWV

geen bijkomende grootschalige kleinhandel toelaten langs

d

p

provincie

d

p/f

provincie, AWV

verkeersremmende maatregelen tegen sluipverkeer

d

f

AWV, provincie, stad

toepassen STOP-principe bij inrichting van lokale en secundaire

i

f

AWV, stad

d

p

provincie

i

p

provincie

d

p

provincie, AWV, stad

d

p

provincie

landschappelijke buffer met streekeigen groen biedt een meerwaarde
voor het beeld langs Bergensesteenweg.
Behoud structureel groen t.o.v. N6 en A8
nieuwe op- en afrit A8

Edingensesteenweg
een buffer voorzien t.o.v. nabijgelegen kleuterschool en woning aansluiting N7 verplaatsen

wegen
toepassen STOP-principe in de deelgebieden voor stedelijke
ontwikkeling
opteren voor de minder verkeersaantrekkende alternatieven te
Bergensesteenweg-Noord, kleinhandel N6 en Dassenveld
voorzien in langsgrachten langs de wegenis als buffer voor de
versnelde afstroming en voor de opvang van vervuild water
een geluidsbuffer ingebed in een groenstrook voorzien, ook voor
buffering van lichten van verkeer
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grondenbank i.f.v. grondruil voor getroffen landbouwbedrijven

i

f

VLM

landbouwbedrijf met getroffen huiskavel herlokaliseren of onteigenen

i

f

AWV

ruimte van de oorspronkelijke op- en afrit saneren in functie van

i

f

AWV

Planologisch evenwicht herbevestigd agrarisch gebied

d

w

provincie

Infrastructurele ruimte zoveel mogelijk bufferen

i

p

Provincie, AWV

Monitoring verkeersintensiteit op knooppunt, ev. nieuwe

i

f

AWV, stad

i

p

provincie

De infrastructuur visueel bufferen om de open ruimte op te waarderen.

i

p

provincie

De verlichting sober en gericht houden op de infrastructuur en de

i

p

provincie

i

f

AWV

d

p

provincie

i

p

provincie, AWV

bewerkbare landbouwgrond

ontwikkelingen andere plannen faseren of beperken
Een opwaardering van het bron- en valleigebied inplannen binnen het
infrastructureel ontwerp.

omgeving van het knooppunt zelf. Minimaal een lage buffer voorzien
(haag) waar de weg boven het omliggend terrein ligt.
archeologische prospectie
nieuw tracé N7a tussen spoor en N6
Het gebruik van Oude Groenweg en Druco als (aanzet voor) een
sluiproute voorkomen. - geen verbinding naar N28 voorzien.
een ongelijkgrondse kruising van de te ontwikkelen fietsverbinding
naar Dassenveld voorzien met maximaal comfort voor de fietsers
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(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

verkeersremmende maatregelen tegen sluipverkeer

d

f

AWV, provincie, stad

toepassen STOP-principe bij inrichting van lokale en secundaire

i

f

AWV, stad

d

p

provincie

Bijkomende stimuli voor alternatieve vervoersvormen

i

f

stad

sterk gehinderde woning/bedrijf (Cardy) langs het tracé onteigenen of

i

p

AWV

d

p

Provincie, AWV

geluidsbuffer te voorzien nabij nieuwe op/afrit A8/N7

i

f

AWV

voorzien van een buffer langs de spoorweg aan de noordelijke zijde

i

p

Provincie, AWV

herbestemming van de niet ingenomen bedrijvenzone Druco

d

p

provincie

Zo mogelijk geen straatverlichting voorzien en de noodzakelijke

i

p

provincie

i

p

provincie

wegen
toepassen STOP-principe in de deelgebieden voor stedelijke
ontwikkeling

herorganiseren
voorzien in langsgrachten langs de wegenis als buffer voor de
versnelde afstroming en voor de opvang van vervuild water

N7a en ten noorden van de weg ter hoogte van de landbouwruimte,
i.f.v. landschappelijke inpassen en ter compensatie van het struweel
(bv. bomenrij, natuurlijke lage haag,…)

verlichting sober en gericht houden op de infrastructuur zelf.
Archeologische prospectie voorzien
Eilandje
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uitvoerder

(p) opgenomen in plan

Compensatie voorzien voor waardevolle vegetaties

d

w

ontwikkelaar

geen (sterk verkeersaantrekkende) grootschalige recreatie voorzien

i

p

provincie

doordachte locatie/inpassing van de kleinschalige recreatieve

i

p

provincie

integratie van de recreatieve infrastructuur in groenstructuur

i

p

provincie

Archeologische prospectie

i

p

provincie

i

p

provincie, AWV

Bijkomende stimuli wijziging modi voorzien

i

f

ontwikkelaar, stad

Het STOP-principe toepassen

d

p

provincie

voldoende buffering en/of infiltratie voorzien voor de bijkomende

d

w

AWV

Voorzien in collectieve buffering

i

f

provincie, stad

Gescheiden riolering met infiltratie op terrein

d

w

AWV, stad

Compensatie voor verlies kleine landschapselementen

d

w

Eigenaar, AWV

Geen ontwikkeling voorzien zolang A8 bovengronds ligt

d

p

provincie

Behoud of alternatief voorzien van/voor bestaande voetbalveld

i

p

provincie, stad

Inrichting gebied (gebouwtypologie, openbaar domein), die aansluit bij

i

p

provincie

i

p

provincie

infrastructuur, rekening houdend met eventuele toekomstige plannen

Tunnel A8 - Essenbeek - Keerstraat
Een rechtstreekse ontsluiting van het gebied naar de bovengrondse
N203a voorzien.

verharding op te vangen met snelle afstroming

de groene residentiële omgeving
Hoogbouw van grootstedelijke schaal vermijden
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(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

Archeologische prospectie

i

p

provincie

i

p

provincie

Bijkomende stimuli wijziging modi voorzien

i

f

ontwikkelaar

Het STOP-principe toepassen

d

p

provincie

Voldoende buffering en/of infiltratie voorzien voor de bijkomende

d

w

stad, eigenaar

Voorzien in collectieve buffering

i

f

provincie, stad

Gescheiden riolering met infiltratie op terrein

d

w

stad

Compenseren verdwijnen waardevolle vegetaties

d

w

eigenaar

Inrichting gebied (gebouwtypologie, openbaar domein), die aansluit bij

i

p

provincie

i

P

provincie

i

p

provincie

Hoogbouw van grootstedelijke schaal vermijden.

i

p

provincie

verkeersremmende maatregelen tegen sluipverkeer om en doorheen

d

f

AWV, provincie, stad

Tunnel A8 - Essenbeek - Borreweg
Een rechtstreekse ontsluiting van het gebied naar de bovengrondse
N203a voorzien.

verharding op te vangen met snelle afstroming

de groene residentiële omgeving
uitbreidingsbehoeften van het bedrijf nagaan, desgevallen
uitbreidingsmogelijkheden in het plan incorporeren
in de typologie van bebouwing samenhang voorzien in bebouwing
rond het nieuwe park

intunneling A8

de binnenstad
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toepassen STOP-principe bij inrichting van lokale en secundaire

i

f

AWV, stad

d

p

provincie

Bij concreter ontwerp onderzoek naar grondwaterstroming uitvoeren

d

f

AWV

Oversteekmogelijkheden bovengrondse N203a

i

p

provincie, AWV

Bijkomend onderzoek naar het effect van lucht bij tunnelmonden en

d

f

AWV

i

p

stad, AWV

i

f

AWV, stad, W&Z

i

f

AWV

i

f

AWV, aannemer

d

f

AWV

wegen
toepassen STOP-principe in de deelgebieden voor stedelijke
ontwikkeling

ventilatieopeningen in project-MER A8 en technisch ontwerp tunnel
aangepaste landschapsarchitectuur van het park i.f.v. rol als open
ruimte verbinding en markante overgang tussen stedelijk weefsel en
open ruimte.
Een bijkomende verbinding over de Zenne voorzien voor
landbouwverkeer ten zuiden van het centrum (bv. via voet-/fietsbrug
Lembeek dorp)
Billijke vergoeding te voorzien voor onteigening van woningen, en
begeleiding herhuisvesting
Aandacht vooor opportuniteiten op aanwezigheid van primaire
delfstoffen en de mogelijke vermarkting
Effect op grondwaterstroming bekijken bij detaillering ontwerp.
Modellering dient mee opgenomen te worden in het project-MER van
de A8.
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uitvoerder

(p) opgenomen in plan

Onderzoek naar beperken uitstoot ter hoogte van tunnelmonden en/of

i

f

AWV

d

f

AWV, provincie, stad

i

f

AWV, provincie, stad

d

p

provincie

i

f

AWV

i

f

AWV

d

w

AWV

Betere buffering van de weg t.o.v. omliggende woningen

i

f

AWV

Bebossing van (rest)ruimten in en om de infrastructuur om de

i

f

AWV

i

f

AWV

ventilatiegaten (in project-MER A8)
knooppunt R0 - A8
verkeersremmende maatregelen tegen sluipverkeer om en doorheen
de binnenstad
toepassen STOP-principe bij inrichting van inrichting van lokale en
secundaire wegen
toepassen STOP-principe in de deelgebieden voor stedelijke
ontwikkeling
ingesloten en sterk gehinderde woningen onteigenen, ev. begeleiding
(sociale) herhuisvesting voor gezinnen in soc-econ zwakke positie die
in onteigende woningen wonen
Billijke vergoeding te voorzien voor onteigening van woningen, en
begeleiding herhuisvesting
Het bos dat verloren gaat binnen het plangebied knooppunt R0-A8
moet gecompenseerd worden

samenhang met de beboste omgeving te vrijwaren en randeffecten
naar de ankerplaatsen te beperken.
Beperkingen opleggen inzake de verlichting: de verlichting gericht en
zo sober mogelijk houden.
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uitvoerder

(p) opgenomen in plan

De beekstructuur vrijwaren en opwaarderen.

i

f

AWV

Uitvoeren van archeologisch onderzoek voor aanvang van de werken

i

f

AWV

een stedelijke randparking voorzien

i

p

provincie

Bijkomende stimuli wijziging modi voorzien

i

f

ontwikkelaar

Het STOP-principe toepassen

d

p

provincie

Het programma reduceren, minder baliefuncties voorzien

i

p

provincie

Geen ontwikkeling mogelijk maken zolang er geen concrete visie is op

d

p

provincie

i

f

stad, AWV

i

f

AWV

d

w

AWV

Voorzien in collectieve buffering

i

f

provincie, stad

Gescheiden riolering met infiltratie op terrein

d

w

stad

De bestaande beplanting behouden of vervangen door een volwaardig

i

f

AWV

d

w

ontwikkelaar, AWV

Stedelijke toegangspoort Landingsbaan

de verbetering van de oostelijke ontsluiting (tracé route Landingsbaan
- Nederhem, al dan niet randstedelijk parkeeraanbod…)
Ervoor zorgen dat de ontwikkelingsscenario’s geen bijkomend
sluipverkeer aantrekken
hinder reduceren door aangepast verkeersregime op en inrichting van
Landingsbaan
voldoende buffering en/of infiltratie voorzien voor de bijkomende
verharding op te vangen met snelle afstroming

alternatief.
boscompensatie
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gebied

Dwingend (d)

(f) flankerend

informatief (i)

(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

Kwetsbare functies achteraan situeren t.o.v. Landingsbaan.

i

p

provincie

faseren en afstemmen op behoeften en fasering ontwikkeling deelplan

d

p

provincie

i

p

provincie

Een schaalbreuk in de bebouwing naar het stedelijk weefsel vermijden.

i

p

provincie

Archeologische prospectie voorzien

i

p

provincie

i

f

Bergensesteenweg Noord
Inrichting gebied (gebouwtypologie, openbaar domein), die aansluit bij
de groene residentiële omgeving

kleinhandel N6 Lembeek Noord
Maatregelen die de capaciteit inzake verkeersleefbaarheid verhogen

wegbeheerder

(2x1 met middenberm, oversteekplaatsen voor fietsers en
voetgangers, afzonderlijk fietspad, beperken …)
Maatregelen die het aantal conflictpunten beperken bij de

i

f

wegbeheerder

d

p

provincie

d

p

provincie

d

p

provincie

d

p

provincie

weginrichting (linksaf of kruisende bewegingen met auto’s)
Maatregelen die het aantal conflictpunten beperken van op de
aanpalende percelen (individuele toeritten tot erven)
Het verkeersaantrekkend vermogen beperken door wijzigingen
reductie van de totale vloeroppervlakte.
Het verkeersaantrekkend vermogen beperken door voorwaarden
inzake de aangeboden goederen.
Gezamenlijke en voldoende parkeerplaatsen voorzien i.f.v. intensiever
ruimtegebruik
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naam

maatregel

gebied

Dwingend (d)

(f) flankerend

informatief (i)

(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

Het STOP-principe toepassen

d

f

ontwikkelaar

Wijziging van de vervoersmodi stimuleren

i

f

bedrijven

Beperkingen inbouwen zodat enkel die kleinhandel mogelijk is die niet

d

p

provincie

boscompensatie

d

w

ontwikkelaar

grootschalige kleinhandelsontwikkelingen langs andere verkeersassen

d

p

provincie

d

p

provincie

i

p

provincie

i

p

provincie

i

p

provincie

in het centrum kan worden ingepast en het functioneren van dit
centrum niet in gevaar brengt.

verbieden
onderscheiden zones voor woonfuncties enerzijds en handelsfuncties
anderzijds (sterke menging voorkomen)
inrichtingsmaatregelen i.f.v. de beeldkwaliteit van het publiek domein
(bv. reclames, inrichting achteruitbouwzone, beeldkwaliteit gebouwen)
inrichtingsmaatregelen i.f.v. vermindering eventuele hinder (bv. locatie
parkings en laad/loszones, buitenverlichting, beeldkwaliteit (achter- en
zijkanten) gebouwen)
Maatregelen nemen inzake stofhinder (de onbebouwde breedte langs
de weg behouden, de bouwhoogte beperken, de groenaanleg
afstemmen op de luchtcirculatie, multifunctionele (autovrije)
gebruiksruimten aan de westelijke zijde voorzien, geen kwetsbare
functies voorzien langs de weg)
bedrijventerrein Lembeek Noord - Alt1: watergebonden
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uitvoerder

(p) opgenomen in plan

voorzien van een plaatselijke korte omleiding van de fietsas op de

i

p

provincie, W&Z

Het STOP-principe toepassen bij de inrichting van het gebied

d

p

provincie

Stimuleren van het gebruik van alternatieve modi

i

f

bedrijven,

kanaalberm omheen de aanlegkade, bv. langsheen Zenne

ontwikkelaar
De ontsluiting naar N6 bevoordelen voor verkeer in of vanuit de

i

f

wegbeheerder

i

f

wegbeheerder

noordelijke richting
Verkeersremmende maatregelen op N6 tegen sluipverkeer vanuit/naar
het zuiden.
Zones rond de Zenne en Kleine Zenne vrijwaren van bebouwing zodat

d

f

VMM

d

w

bedrijven

d

w

stad

deze kunnen blijvend gebruikt worden voor overstromingen vanuit de
Zenne (zie watertoetskaart; effectief overstromingsgebied). Het nut
van het inschakelen van een grotere zone als mogelijke buffer voor de
Zenne en de grootte ervan zullen in het visiewerk voor de Zennevallei
bekeken worden (visie- en modelleringsstudie van de VMM voor de
Zenne).
Zones ronde de Zenne en Kleine Zenne als buffer gebruiken.
Aangezien deze zones al overstromen, zal de ruimte voor opvang van
de bijkomende oppervlakkige afstroming beperkt zijn. De bedrijven
dienen zelf te voorzien in de nodige buffering.
Gescheiden riolering met infiltratie op terrein

819016/R/873212/Mech

MER Halle
734

Rapport

naam

maatregel

gebied

Dwingend (d)

(f) flankerend

informatief (i)

(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

Bij het vergunningenbeleid ten aanzien van bedrijven (op

i

f

stad, bedrijven

het behoud van de zeer waardevolle natuur langs de Kleine Zenne

i

p

provincie

aanleg groenbuffer met waardevolle inheemse vegetatie met een

d

w

ontwikkelaar

Aangepast ontwerp brug over zenne (barrièrewerking fauna)

i

f

W&Z

kade zo ver mogelijk van Lembeek dorp situeren en/of specifieke

i

p

provincie

i

f

W&Z

d

p

provincie

Buffering van het bedrijventerrein door robuuste ingroening Zenne

d

p

provincie

De Zenne niet herprofileren, maar integreren in het ontwerp voor het

d

p

provincie

projectniveau) moet speciale aandacht worden besteed aan het
respecteren van de luchtkwaliteitsnormen in de omgeving.
Verstrenging van opgelegde normen in de vergunningen moet mogelijk
gemaakt worden, bv. op basis van monitoring van kritische parameters
(PR).

minimale oppervlakte van 2 ha

voorwaarden opleggen aan overslag van bulkgoederen i.f.v. het
reduceren van hinder (geluid, stof..)
Het negatieve (visuele) effect van de kade op het recreatief gebruik
van het kanaal en tegenoverliggend open ruimtegebied blijft, maar is
op zich beperkt en te verantwoorden als deze infrastructuur effectief
wordt gebruikt door watergebonden bedrijvigheid.
De voorwaarden inzake watergebondenheid opheffen en/of in de tijd
beperken als watergebonden bedrijfsontwikkeling niet op korte termijn
wordt gerealiseerd

terrein. (Ook vb. wat betreft de onderdoorgang van de weg richting
kade.
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naam

maatregel

gebied

Dwingend (d)

(f) flankerend

informatief (i)

(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

De verlichting in de buitenruimte beperken, zo sober mogelijk en

i

p

bedrijven, W&Z

d

p

provincie

i

p

provincie

gericht houden om invloed op Kleine Zenne en Zenne te beperken.
Archeologische prospectie voorzien in de directe omgeving van de
Zenne: waarschijnlijk noodzakelijk (rijk gebied),
De hoogte van de gebouwen beperken zodat doorzichten naar de
andere valleiflank van de Zenne behouden blijven. De bestaande
gebouwen kunnen als referentie dienen.
Combinaties mogelijk maken in verband met het gebruik van

i

f

bedrijven

d

p

provincie

Het STOP-principe toepassen bij de inrichting van het gebied

d

p

provincie

Stimuleren van het gebruik van alternatieve modi

i

f

bedrijven,

proceswater, bufferwater, bluswater enz.
De ophoging van de terreinen tot een minimum beperken en de
mogelijkheden voor vertraagde afvoer en tijdelijke opslag van regenen afvoerwater maximaliseren in het zuidelijk buffergebied
bedrijventerrein Lembeek Noord - Alt2: niet watergebonden

ontwikkelaar
De ontsluiting naar N6 bevoordelen voor verkeer in of vanuit de

i

f

wegbeheerder

i

f

wegbeheerder

noordelijke richting
Verkeersremmende maatregelen op N6 tegen sluipverkeer vanuit/naar
het zuiden.
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naam

maatregel

gebied

Dwingend (d)

(f) flankerend

informatief (i)

(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

Zones ronde de Zenne en Kleine Zenne als buffer gebruiken.

d

w

bedrijven

d

f

VMM

Gescheiden riolering met infiltratie op terrein

d

w

stad

het behoud van de zeer waardevolle natuur langs de Kleine Zenne

i

p

provincie

aanleg groenbuffer met waardevolle inheemse vegetatie met een

d

w

ontwikkelaar

Buffering van het bedrijventerrein door robuuste ingroening Zenne

d

p

provincie

De Zenne niet herprofileren, maar integreren in het ontwerp voor het

d

Aangezien deze zones al overstromen, zal de ruimte voor opvang van
de bijkomende oppervlakkige afstroming beperkt zijn. De bedrijven
dienen zelf te voorzien in de nodige buffering.
Zones rond de Zenne en kleine Zenne als buffer gebruiken voor
overstromingenvrijwaren van bebouwing zodat deze kunnen blijvend
gebruikt worden voor overstromingen vanuit de Zenne. Voor de grote
van de buffer kan gebruik gemaakt worden van de modelleringsstudie
die uitgevoerd wordt door de VMM voor de Zenne

minimale oppervlakte van 2 ha

p

provincie

terrein.
Buffering van het bedrijventerrein door robuuste ingroening Zenne

d

p

provincie

Bij het vergunningenbeleid ten aanzien van bedrijven (op

i

f

stad, bedrijven

projectniveau) moet speciale aandacht worden besteed aan het
respecteren van de luchtkwaliteitsnormen in de omgeving.
Verstrenging van opgelegde normen in de vergunningen moet mogelijk
gemaakt worden, bv. op basis van monitoring van kritische parameters
(PR).
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naam

maatregel

gebied

Dwingend (d)

(f) flankerend

informatief (i)

(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

Combinaties mogelijk maken in verband met het gebruik van

i

f

bedrijven

d

p

provincie

i

p

bedrijven, W&Z

d

p

provincie

i

p

provincie

Voldoende parkeerplaatsen op terrein (min. 80)

i

p

provincie

Monitoren verkeers- en parkeersdruk bij evenementen. Ev. invoeren

d

f

AWV, stad,

proceswater, bufferwater, bluswater enz.
De ophoging van de terreinen tot een minimum beperken en de
mogelijkheden voor vertraagde afvoer en tijdelijke opslag van regenen afvoerwater maximaliseren in het zuidelijk buffergebied
De verlichting in de buitenruimte beperken, zo sober mogelijk en
gericht houden om invloed op Kleine Zenne en Zenne te beperken.
Archeologische prospectie voorzien in de directe omgeving van de
Zenne: waarschijnlijk noodzakelijk (rijk gebied)
De hoogte van de gebouwen beperken zodat doorzichten naar de
andere valleiflank van de Zenne behouden blijven. De bestaande
gebouwen kunnen als referentie dienen.
Vallei Stasbeek en ontginningsgebied

verkeersplannen en/of beperken evenementen tijdens weekdagen

programma beperken tot topsportfuncties (geen voorzieningen louter

terreinbeheerder

i

f

gericht op stedelijke inwoners), maar wel medegebruik als poort voor
wandelaars/fietsers naar achterliggend open ruimtegebied
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beheerder, stad

naam

maatregel

gebied

Dwingend (d)

(f) flankerend

informatief (i)

(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

De bebouwing en de kantoorfuncties van het sportcentrum maximaal

i

p

provincie

clusteren bij de bestaande infrastructuren van het voetbalcentrum.
De verlichting in de buitenruimte beperken en zo sober mogelijk

i

f

beheerder

houden.
Behoud van de open ruimte in het noordelijk deel met lage filterende

d

p

provincie

d

p

provincie

i

p

provincie/beheerder

i

p

provincie

i

f

beheerder

behoud bestaande wooncluster

d

p

provincie

Gezamelijke ontsluiting van bedrijventerrein Hondzocht en Sint-

i

p

provincie, Tubeke

i

f

bedrijven,

begroeiing van perceelsranden in functie van compartimentering en
versterking van het beeld van een hellende open ruimte richting
Stasbeek langs Bergensesteenweg.
oppervlakte-inname zo veel mogelijk beperken, indien mogelijk tot
huidige oppervlakte van parking en ontginning, en behoud
(onbebouwde) open ruimtecorridor ten noorden van bestaande bedrijf
meest geluidshinderende activiteiten niet nabij woningen te situeren of
te bufferen
natuur- of valleigebied in plaats van louter landbouwgebied aan de
zuidzijde van Stasbeek
nagaan of herbruik van water mogelijk is (vb. voor besproeien
terreinen)

Hondzocht

Reinhilde via gezamelijke ontsluiting naar Hondzochtsesteenweg

Stimuleren van andere vervoersmodi
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naam

maatregel

gebied

Dwingend (d)

(f) flankerend

informatief (i)

(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

ontwikkelaar
Toepassen van het STOP-principe.

i

p

provincie

Voorzien in collectieve buffering

i

f

provincie, stad

de afstand tussen geluidproducerende en geluidgevoelige

i

f

terreinbeheerder, stad

bestemmingen zo groot mogelijk te maken
de lawaaimakers voor de omgeving af te schermen met niet-

i

f

terreinbeheerder, stad

geluidgevoelige bestemmingen
Voor bedrijven die dicht bij woningen zijn gesitueerd kunnen

i

f

Stad, bedrijven

vestiging van bedrijven met een (hoge) geluidproductie uitsluiten

d

w

stad

Bij het vergunningenbeleid ten aanzien van bedrijven (op

i

f

stad, bedrijven

bronmaatregelen nodig zijn om de piekgeluiden te minimaliseren

projectniveau) moet speciale aandacht worden besteed aan het
respecteren van de luchtkwaliteitsnormen in de omgeving.
Verstrenging van opgelegde normen in de vergunningen moet mogelijk
gemaakt worden, bv. op basis van monitoring van kritische parameters
(PR).
Geen kleinhandelsvoorzieningen op het terrein toelaten.

d

p

provincie

watertoren integreren in de ontwikkeling van het terrein.

i

p

provincie

Onteigening of voorkoop van de woningen in het plangebied voorzien,

i

f/p

terreinontwikkelaar,

eventueel (tijdelijk) behoud van veeartsenpraktijk in bedrijventerrein

provincie

indien beperkt tot bebouwd perceel
planologische evenwicht van het herbevestigd agrarisch gebied.
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provincie

naam

maatregel

gebied

Dwingend (d)

(f) flankerend

informatief (i)

(w) bestaande wetgeving

uitvoerder

(p) opgenomen in plan

Een buffer in de richting van Hondzochtsesteenweg en vallei vd

d

p

provincie

d

p

provincie

Stasbeek
Archeologische prospectie
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19.2.3

Gepland initiatief met milderende maatregelen
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de effectbeoordeling na uitvoering van
de milderende maatregelen. De effecten van flankerende maatregelen zijn hierin niet
meegenomen. Tabel 19.4 vat de effectbeoordelingen samen voor de huidige
bestemming en tabel 19.5 voor de bestaande situatie.
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Tabel 19.4: Effectbeoordeling na milderende maatregelen ten opzichte van de huidige bestemming
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Plangebied

Groebegracht

Economische pool A8

Tunnel A8

Lembeek Noord N6 Stasbeek N6

Hondzocht

+2
+2

+2
-1

+2
-1

+2

nvt

0/-1

-1

+2
0

nvt
0

-1
-1

+2
-1

nvt
+3

nvt
0

+2
-3

+2
-2

+1
-1

+1
-2

+1
0

nvt
0

0
0(-2)

+2
-1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

0
+1
+1

+1
+1
+1

-2
-2
-1

-1
-1
-1

0
0
0

0
0
0

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

+2
+2
+2

-2
-2
0

-2
-2
0

+2
0
0

0
0
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

0
0
0

-2
-2
-1

-2
-2
-1

+1
+1
+1

-1
0
0

-1
-1
0

+1
+1
+1
0

+2
+2
+1
+2

+1
+1
+1
0

+1
+2
+1
+1

0
0
0
0

-1
-1
-1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
-1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

+1
+1
+1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

+2
+2
+1
-2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-2
-2
-1
-1

-2
-2
-1
-1

+2
+2
+1
+1

-1
0
+1
0

-1
-1
0
0

0

+1

0

+1

-1

-1

0

0

0

-1

-1

+1

0

0

+2

-1

-1

-1

0

0

0

+1

-1

-1

0

+1

0

+1

-1

-1

0

0

-1

-1

-1

+1

-1

-1

+2

-1

-1

-1

0

-1

-1

+1

0

-2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-2

0
-1

-1
-1

-1
0

0
0

0
-1

0
-1

+1
+1

-1
-1

-1
-1

+2
+1

-1
0

0
0

0
0

-1
-1

0
0

0
-2

+3
+3

0
0

0
0

-1
-1
0
0

+3
-1
+1
+2

+2
0
+1
0

+3
-1
+1
+3

+1
-1
0
+1

0
0
0
0

-1
0
-2
+3

0
0
0
+3

+1
+1
0
+1

0
-1
-1
-1

-1
0
+2
-1

+2
0
+3
+2

+2
-1
-1
0

+2
-1
-1
0

+3
+3
+2
+3

+2
0
0
0/-1

+2
+1
+1
+1

+2
+1
+1
+1

0
0
0
0

+2
+1
+1
+1

+2
-2
0
+1

+2
0
+1
+2

-1
0
0/-1
-2

+2
0
0
0

0
0
0
0

+2
+2
+1
+2

0
-1
0
-1

0
-1
0
-1

0
+1
0
+1

-1
-2
-1
-2

-1
-1
-1
-1 (0)

0
0
0
+2

0
-1
-1
0

0
-1
-1
0

+2
+1
+1
+2

-1
0
0
0

0
0
0
+1

0
0
0
+1

0
0
-1
-1

0 +1(+2)
+1 +1(+2)
0
+1
+1
+2

A2

A1

-1
0
-1(-2) -1
-1 -1 (0)
-1
-1

A2

A1

Tabel 19.5: Effectbeoordeling na milderende maatregelen ten opzichte van de bestaande situatie
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A2

A1

+1
+1
0 (+1) 0 (+1)
-1
-1
+2
+2

+1
+1
-1
+1

Vallei Stasbeek

Lembeel Noord

+2
+1

A1

Knooppunt R0-A8

nvt
+1

A2

Intunneling A8

0
+1

A1

Eilandje

Ontginningsgebied

Kleinhandel N6 Lembeek Noord

Stedelijke toegangspoort Landingsbaan

Essenbeek-Borreweg

Essenbeek-Keerstraatt

Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6

Nieuwe op/afrit A8/N7

Uitbreiding Hellebroek

Bergensesteenweg Noord

Zoekzone tracé N7a om Dassenveld

nvt
+1

Omgeving SK Halle

Deelgebied
Alternatief
Discipline Mens-Mobiliteit
Bereikbaarheidsprofiel
+1 (+2) nvt
Lokale impact
-2
+1
Discipline Bodem
Bodemgebruik
0
0
Bodemprofiel/ruimtebeslag
0
0
Verdichting/erosie
0
0
Discipline Water
Oppervlaktewaterkwantiteit
0
0
Overstromingen
0
0
Oppervlaktewaterkwaliteit
0
0
Grondwater
0
0
Discipline Geluid
Geluidsklimaat
0
+1
Discipline Lucht
Luchtkwaliteit
0
+1
Discipline Fauna en Flora
Effectroep Flora
0
0
Effectgroep Fauna
0
+1
Discipline Mens
Ruimtelijk-functionele samenhang
0
+2
Ruimtebeslag
0
+2
Hinderaspecten
+1
+1
Kwaliteit ruimtegebruik
0
+3
Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke structuur
0
+1
Landschapsbeeld
0
+1
Erfgoed
(-1)0
0
Beleving
+1 +1(+2)

Zuidelijk deel Groebegracht

Strip Demesmaekerstraat
0
+1

Stroppen

Biezeput

A8/ Nieuwe
op/afrit A8-N7
en nw. tracé
N7A tussen
spoor en N6

A2

0
+1/0
+1
-1
1
-1
0 (+1) 0/-1

Plangebied

Groebegracht

Economische pool A8

Tunnel A8

Lembeek Noord N6
Stasbeek N6
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A1

A2

A1

A1

A2

A1

Hondzocht

Ontginningsgebied

Vallei Stasbeek

Lembeel Noord

Kleinhandel N6 Lembeek Noord

Stedelijke toegangspoort Landingsbaan

Knooppunt R0-A8

Intunneling A8

Essenbeek-Borreweg

Essenbeek-Keerstraatt

Eilandje

A2

A2

nvt
+1

+2
-1

+2
-1

+2
-1

+2
-1

+2

nvt

0/-1

-1

+2
0

nvt
0

-1
-1

+2
-1

nvt
+3

nvt
0

+2
-3

+2
-2

+1
-1

+1
-1

+1
0

0
0

0
+2
0 (-2) -1

0
0
0

-2
-2
-1

-1
-1
-1

-2
-2
-1

-2
-2
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
0

-2
-2
-1

-2
-2
-1

+2
0
0

0
0
0

-2
-2
-1

-2
-2
-1

0
0
0

-2
-2
-1

-2
-2
-1

0
0
0

-1
0
0

-1
-1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-1
-1
-1
0

0
0
0
0

0
-2
0
-1

0
-1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

+2
+2
+1
-2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-2
-2
-1
-1

-2
-2
-1
-1

0
+2
0
0

-1
0
+1
0

-1
-1
0
0

0

-1

0

-1

-1

0

-1

-1

0

-1

-1

+2

-1

-1

-1

0

-1

-1

0

-1

-1

0

-1

-1

0

0

0

-1

-1

0

-1

-1

+2

-1

-1

-1

0

-1

-1

0

0

-2

-2
-2

0
0

0
0

-1
-2

0
-1

0
0

-2
-1

-2
-1

0
0

0
0

0
0

+2
+1

0
+1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

+3
+3

0
0

0
0

0
0
0
-1

+1
0
0
-1
0 0/-1
0 0(-1) 0
0
0
+2

-1
-1
0
+2

+1
+1
0
0

0
0
-2
-1

+2
0
-1
-1

+2
0
0
+2

+2
-1
-1
0

+2
-1
-1
0

-1
+3
+2
-3

+2
0
0
-1

+3
0
+1
+2

+3
0
+1
+2

+2
0
0
+1

+1
+3
-1
+3

+3
+3
-1
0

0
0
0
0

0
-1
-1
-1

0
+1
0
+1

-1 -1
-2 -1
-1 -1
-2 -1 (0)

0
0
0
+2

0
-1
-1
0

0
-1
-1
0

+2
+2
+1
+2

-1 +2 +2
0 0 (+1)0 (+1)
0
-1 -1
0
+2 +2

0
-1
0
0 -2 (-1) -1
0
-1 -1 (0)
0
-1 -1

0
-1
-1
-1
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Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6

Nieuwe op/afrit A8/N7

Uitbreiding Hellebroek

Bergensesteenweg Noord

Zoekzone tracé N7a om Dassenveld

Deelgebied
Alternatief
A1 A2
Discipline Mens-Mobiliteit
Bereikbaarheidsprofiel
+1 (+2) nvt 0 nvt +1
Lokale impact
-2
0
0
+1 -2
Discipline Bodem
Bodemgebruik
-1
0
0
0
0
Bodemprofiel/ruimtebeslag
-1
0
0
0
0
Verdichting/erosie
-1
0
0
0
0
Discipline Water
Oppervlaktewaterkwantiteit
0
0
0
0
0
Overstromingen
0
0
0
0
0
Oppervlaktewaterkwaliteit
-1
0(-1) 0
0
-1
Grondwater
0
0
0
0
0
Discipline Geluid
Geluidsklimaat
-1
0
-1
0
-1
Discipline Lucht
Luchtkwaliteit
-1
0
-1
0
-1
Discipline Fauna en Flora
Effectroep Flora
0
0
0
0
0
Effectgroep Fauna
0
+1
0
0
0
Discipline Mens
Ruimtelijk-functionele samenhang
-1
0
0
0
+2
Ruimtebeslag
0
0
0
-1
-2
Hinderaspecten
+1
0
0
+1
0
Kwaliteit ruimtegebruik
+1 0 (+1) 0
+2 -2
Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke structuur
0
0
0
0
-1
Landschapsbeeld
0(-1)
0
0
0
-2
Erfgoed
-1
0
0
0
-1
Beleving
+1
0
+1
0
-1

Zuidelijk deel Groebegracht

Omgeving SK Halle

Strip Demesmaekerstraat

Stroppen

Biezeput

A8/ Nieuwe
op/afrit A8N7 en nw.
tracé N7A
tussen spoor
en N6

+1
0
+1
0
-1
0
+1 0 (+1)

+1
0
-1
0
0/-1 (-1)
0/-1 +1

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

0
0
-1
-1

19.3

Effectenbeschrijving algemeen
 Plangebied Biezeput (1)
Zowel ten opzichte van het bestemmingsplan als de nieuwe toestand blijft het
bereikbaarheidsprofiel bestaan, wat heel positief is voor woonontwikkeling. Wel blijven
telkens ook de bestaande conflictpunten bestaan.
Er wordt ruimte voor bijkomende recreatie of uitbreiding van de bestaande
sportaccommodatie ingenomen, maar er is geen behoefte voor bijkomende recreatieve
functies of uitbreiding van de aanwezige sportaccomodatie vastgesteld. Er is echter ook
geen behoefte aan ruimte voor bijkomende woonontwikkeling, als alle voorziene
woonontwikkelingen volgens het GRS worden ontwikkeld.
In dit deelgebied past het plan de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van
recreatieve functies aan. De ingesloten restruimte in het stedelijk weefsel is omwille van
zijn ligging aan de spoorweg en omwille van aanwezige hoogspanningsleidingen
kwalitatief minder geschikt om volledig als woonproject te ontwikkelen. Geluid,- en
stofhinder en elektromagnetische straling verminderen de woonkwaliteit. Voor
recreatieve ontwikkeling spelen deze verstoringsaspecten niet. Een stedelijke
woonkwaliteit is wel mogelijk in het oostelijk deel van het plangebied, vlakbij het station
en het centrum van Halle.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied
 Plangebied Stroppen (2)
Het plan zorgt ervoor dat er geen woonontwikkelingen met residentieel karakter aan de
rand van de stad kunnen plaatsvinden. Hierdoor worden de bestaande potenties als
waardevol landbouwareaal optimaal benut, waardoor het gebied zal aansluiten bij het
groot landbouwgebied rond Alsput. Het plan versterkt de landbouw als ruimtelijk
systeem op mesoniveau en creëert een bijkomende planologische zekerheid voor
gebruik als landbouwareaal.
Doordat er geen bebouwing bijkomt, blijven de vergezichten bestaan en de open ruimte
aan de rand van het traditioneel landschap blijft intact. Het historisch en archeologisch
erfgoed zal gevrijwaard blijven.
De trage weg blijft behouden en zal functioneren als verbinding tussen de stad en de
verkaveling A. Jambonstraat.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Demesmaekerstraat (4)
Er zijn geen significante effecten voor dit plangebied.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Omgeving SK Halle (3)
Alternatief 1
Door bestemmingswijziging zal het volledige gebied volledig beschikbaar worden voor
infiltratie en buffering en de afstroming zal niet vertraagd verlopen omdat er geen
verhardingen zullen aanwezig zijn. Dit wordt als matig significant positief beschouwd op
het vlak van afstroming, overstromingen en grondwater.
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Door de bestemmingswijziging behoudt het plan de samenhang en oppervlakte van een
structureel landbouwgebied en blijft zijn aansluiting bij het Pajottenland bewaard.
Hierdoor blijven de open ruimte en de vergezichten bestaan. Er is een versterking van
de ruimtelijke systemen op mesoniveau en van de stedelijke leefomgevingskwaliteit. De
open ruimten zijn van belang voor de identiteit van de stad en de stedelijke
woonomgevingskwaliteit. Het plan vrijwaart de interne opbouw van de vallei en de rest
van het traditioneel landschap, waardoor de huidige belevingswaarde intact blijft.
Alternatief 2
Bij het deel behoud van open ruimte doet dit alternatief de verkeersbewegingen
toenemen. Het aantal gehinderden blijft hoog. Dit is een matig negatief effect in de
nieuwe toestand op mobiliteit ten opzichte van beide referentiesituaties.
In dit alternatief zal het deelgebied door de woonontwikkeling een structureel onderdeel
van het stedelijk weefsel worden, waardoor een schaalbreuk zal ontstaan ten opzichte
van het huidige functioneren van de wijk Don Bosco. Dit zal leiden tot structurele
afname van het ruimtegebruik in het noordelijk deel omheen SK Halle. De vergezichten
over de vallei zullen verdwijnen, de residentiele bebouwing vormt nu de wand van de
vallei. Tevens wordt een groot deel aan landbouwgrond ingenomen.
Positief is wel dat de woonontwikkeling de samenhang van de stedelijke woonweefsels
zal versterken. De uitbreiding van het ziekenhuis en de woonzone zal zorgen voor meer
woon ondersteunende voorzieningen.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten bij beide alternatieven
voor dit plangebied.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Zuidelijke deel Groebegracht (5)
Door bestemmingswijziging zal het volledige gebied beschikbaar worden voor infiltratie
en buffering en omdat er geen verhardingen aanwezig zijn zal de afstroming niet
vertraagd gebeuren, wat als weinig significant positief kan beschouwd worden voor deze
deelaspecten van de discipline Water. Op het vlak van overstromingen wordt dit nog
positiever geëvalueerd gezien het gebied overstromingsgevoelig is.
In de bestaande situatie zijn er een aantal waardevolle vegetaties met bijhorende fauna
gelegen binnen dit deelgebied. Gezien het om een vrij grote oppervlakte gaat, die
bovendien aansluit bij de rest van de vallei van de Groebengracht wordt het effect op
flora en fauna ten opzichte van de bestaan de situatie als matig significant negatief
beoordeeld.
De wijziging van de bestemming zorgt ervoor dat een groter deel van de vallei als open
ruimte het stedelijk weefsel binnendringt. De Groebegracht is een groene corridor in het
stedelijk weefsel, met ruimte voor waterberging. De mogelijkheid voor landelijk fietsen
blijft behouden. In het zuiden van de vallei wordt het open beeld en zodoende een
aantal vergezichten over de vallei gevrijwaard.
Het plan behoudt de samenhang en de oppervlakte van een structureel
landbouwgebied. Het vrijwaart open ruimte voor landbouw en recreatief medegebruik,
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zodat minder waardevolle open ruimten en restruimten worden ingenomen door
alternatieven voor wonen.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied;
 Economische pool A8; deelplangebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Alternatief 1
Het bereikbaarheidsprofiel wordt als matig significant negatief beoordeeld ten opzichte
van beide referentiesituaties.
Het deelgebied is voorzien voor aanleg van de omleidingsweg N7a. Doordat het
bestemmingstype momenteel agrarisch gebied is, zal de wijziging tot weg matig
significant negatief zijn, voor bodemgebruik en bodemprofiel. Gezien het huidige gebruik
overeenstemt met de bestemming, worden ook hier de effecten matig significant
negatief beoordeeld.
Het totale gebied wordt praktisch volledig verhard. De mogelijkheid voor infiltratie en
buffering is beperkt en de oppervlakkige afstroming wordt versneld. Dit is matig negatief
ten opzichte van beide referentietoestanden voor oppervlaktewaterkwanititeit en
overstromingen. Er is een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit door de afstroming
van het water van de weg.
In dit alternatief worden eventueel extra emissies ten gevolge van de uitbreiding van het
bedrijventerrein en de daaraan gelinkte verkeersbewegingen verwacht. Een verhoging
tot 3 dB(A) is beperkt waarneembaar voor het menselijke oor waardoor het effect als
significant negatief kan beschouwd worden. Het effect is matig significant negatief ten
opzichte van de huidige bestemming.
Ten opzichte van de huidige bestemming is voornamelijk een potentiële invloed op het
natuurgebied rond de Meerbeek van belang. In dit alternatief is de weg dichter bij het
natuurgebied gelegen, waardoor de effecten als matig significant negatief beoordeeld
worden.
Door de ontwikkeling van het bedrijventerrein zal de landbouwoppervlakte krimpen, wat
mogelijk de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven kan aantasten. De uitbreiding geeft
evenwel invulling aan een taakstelling voor bijkomende bedrijvigheid. De lokale weg
(Hogemierweg) wordt als recreatieve route gebruikt en kan hinder ondervinden van de
weg en eventuele uitbreiding van het bedrijventerrein (geluid, verlichting, karakter van
de omgeving).
Doordat de bedrijventerreinen verder terreinen innemen, wordt geen bijkomende entiteit
toegevoegd op de zuidelijke valleiflank, de doorkijk vanop de Ninoofsesteenweg en het
wijds karakter langs de Hoemierstraat verdwijnen.
Alternatief 2
Het bereikbaarheidsprofiel wordt ten opzichte van de bestemming als matig significant
positief beoordeeld en ten opzichte van de bestaande toestand als matig significant
positief. De lokale impact op mobiliteit is ten opzichte van beide referentietoestanden
matig significant positief.
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Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten bij beide alternatieven
voor dit plangebied.
 Economische pool A8; deelplangebied Bergensesteenweg Noord (7)
Alternatief 1
De inplanting van kleinhandel (alternatief 1) speelt op een goede manier in op het
bereikbaarheidsprofiel van de site. Het gebied is goed ontsloten voor voetgangers,
fietsers en openbaar vervoer.
De ontsluiting van het gebied in alternatief 1 kan zorgen voor een nieuw conflictpunt ter
hoogte van Edingensesteenweg. Een rechtstreekse ontsluiting naar N7a is niet
wenselijk. Er zijn meer potentieel gehinderde bewoners, grootschalige voorzieningen en
kleinhandel die gehinderd worden. De voorziening zal een aanzienlijke verkeersdruk
veroorzaken tijdens de avondspitsen tijdens het weekend. In de onderstelling van een
bezoektijd van 34 minuten, wordt een parkeerbehoefte van 320 plaatsen verwacht. Dit is
matig tot sterk significant negatief voor mobiliteit.
De gevolgen van bestemmingswijziging voor alternatief 1 zijn hetzelfde. De totale
intensiteit blijft onder de 80% van de capaciteit inzake leef¬baarheid nabij de ontsluiting.
De ontwikkeling zal zo’n 30% aan het verkeer toevoegen staduitwaarts. Ter hoogte van
N7a wordt de marge inzake leefbaarheid duidelijk kleiner. Stadinwaarts verdubbelt de
verkeersintensiteit, wat als matig significant negatief wordt geëvalueerd.
Het gebied zal verhard worden, wat als matig significant negatief wordt geëvalueerd
voor bodemgebruik.
Het gebied zal praktisch volledig verhard worden. De mogelijkheid voor infiltratie en
buffering is beperkt en de oppervlakkige afstroming wordt versneld. Er is dan ook weinig
ruimte voor wateropvang. Dit wordt als matig significant negatief voor water geëvalueerd
ten opzichte van beide referentiesituaties.
In de bestaande situatie blijkt het plangebied echter voor een groot deel te bestaan uit
een waardevolle hoogstamboomgaard en bomenrijen. Bij herbestemming zouden deze
verdwijnen. Dit effect wordt voor de vegetaties als matig significant negatief beoordeeld.

Door de bestemmingswijziging zal er een overaanbod aan grootschalige kleinhandel
ontstaan, wat zal leiden tot verzwakking van de bestaande grootschalige kleinhandel en
het binnenstedelijk handelscentrum.
Door deze stedelijke invulling kan elders, meer structurele open ruimte bewaard blijven
en uitzwerming van grootschalige kleinhandel worden voorkomen. De mogelijkheden
voor ontwikkeling van kleinschalige groothandel worden groter ingeschat dan voor de
ontwikkeling als KMO-zone.
Alternatief 2
Voor een menging van wonen, voorzieningen en kleinhandel is het gebied goed tot zeer
goed bereikbaar. Het alternatief speelt zelfs iets beter in op dit bereikbaarheidsprofiel
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dan een ontwikkeling die zich beperkt tot louter kleinhandel. Het verschil is echter niet
significant en vertaalt zich bijgevolg niet in de beoordeling. De ontsluiting verloopt via de
stedelijke verzamelweg Edingensesteenweg. Dit is matig significant positief voor de
bereikbaarheid bij bestemmingswijziging en t.o.v. bestaande toestand.

Het gebied zal verhard worden, wat als matig significant negatief wordt geëvalueerd
voor bodemgebruik.
Het gebied zal praktisch volledig verhard worden. De mogelijkheid voor infiltratie en
buffering is beperkt en de oppervlakkige afstroming wordt versneld. Er is dan ook weinig
ruimte voor wateropvang. Dit wordt als matig significant negatief voor water geëvalueerd
ten opzichte van beide referentiesituaties.
In de bestaande situatie blijkt het plangebied echter voor een groot deel te bestaan uit
een waardevolle hoogstamboomgaard en bomenrijen. Bij herbestemming zouden deze
verdwijnen. Dit effect wordt voor de vegetaties als matig significant negatief beoordeeld.
Door de nabijheid van de meeste stedelijke voorzieningen en de aansluiting op
structurerende assen in het stedelijk weefsel, heeft het plan een positief effect wat
betreft de ruimtelijk-functionele samenhang. Anderzijds zal het plan resulteren in hinder
voor langs N7 (lawaai van parking, buitenverlichting,..) en zal de rust aan de achterzijde
van de woningen verdwijnen.
Door de wijziging in het bestemmingsplan en gelet op het deelplan Stedelijke poort
Landingsbaan, dreigt er een overaanbod aan ruimte voor grootschalige stedelijke
voorzieningen, wat op lange termijn kan leiden tot blijvend immobilisme van deze
gronden.
Door deze stedelijke invulling kan elders, meer structurele open ruimte bewaard blijven
en kan de uitzwerming van grootschalige stedelijke voorzieningen voorkomen worden.
De mogelijkheden voor ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen worden
groter ingeschat dan voor de ontwikkeling als KMO-zone. De voorgestelde ontwikkeling
speelt ook in op de toekomstige potenties (bereikbaarheid, zichtlocatie) bij aanleg van
N7a en kan functioneren als identiteitsbepalende plek aan de toegang tot het stedelijk
gebied vanop N7a.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten bij beide alternatieven
voor dit plangebied.
 Economische pool A8; deelplangebied Hellebroek (8)
Het bereikbaarheidsprofiel blijft gelijk aan de huidige situatie en het huidige
bestemmingsplan. Zij is gunstig voor woonontwikkelingen, kleinhandel en bedrijvigheid.
Voor bedrijvigheid is de ontsluiting via de hoofdinvalsweg Edingensesteenweg naar het
hoofdwegennet een troef wat als matig significant positief wordt beschouwd.
Dit deelgebied heeft momenteel volledig een groene bestemming. Hoewel een deel
hiervan behouden blijft (buffer langs N6), zal een deel ook verdwijnen ten voordele van
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de uitbreiding van het bedrijventerrein. Voor fauna wordt er een matig negatief effect
waargenomen ten opzichte van de bestemming.
Door de uitbreiding van het bedrijf zal de afrit A8/N6 moeten verdwijnen. Zijn functie zal
overgenomen worden door de afrit A8/N7. Dit zal een grote structurele impact hebben
op de stedelijke deelsystemen.
Doordat de groenstructuur moet verdwijnen bij uitbreiding van het bedrijf, zal de
ruimtelijke kwaliteit rond het plangebied afnemen. Deze begeleidende groenzone is
kenmerkend voor de A8 en zorgt voor een kwalitatieve overgang tussen hoofdweg en
stedelijk weefsel.
Door uitbreiding van de bedrijvigheid wordt de vallei van Hellebroek verder doorsneden
waardoor de reeds aangetaste en versneden structuur op mesoschaal lokaal verder
wordt verstoord.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied;


Economische pool A8; deelplangebied nieuwe op/afrit A8-N7 (9)

In de huidige situatie kent het volledige deelgebied weinig waardevolle vegetaties. Enkel
de bermen van de N8 zijn begroeid met waardevol struweel. Gezien deze vegetaties
zich terug kunnen ontwikkelen op de nieuw aan te leggen op- en afrit, is het effect
hiervan neutraal.
In het deelgebied nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 zijn er meer effecten ten opzichte
van de huidige situatie. Het deelgebied doorkruist immers een grasland dat op de
biologische waarderingskaart is aangeduid als matig waardevol met waardevolle
elementen. In werkelijkheid blijkt het echter een matig waardevol grasland met
(waardevolle) bomenrijen. Geen van die bomenrijen valt binnen het deelgebied. Het
plan kan echter wel gevolgen hebben voor het struweel langs de spoorweg (biologisch
waardevol). Afhankelijk van hoe de weg aangelegd wordt, kan dit mogelijk verdwijnen.
Het effect is matig significant negatief.
Dit plan zal leiden tot minder ruimtelijke dynamiek ter hoogte van de
kleinhandelsconcentraties langs N6 en tot een hogere dynamiek voor dergelijke
ontwikkelingen langs N7, wat een weinig negatief effect heeft voor de ruimtelijkefunctionele samenhang. De bestaande kwaliteiten van het ruimtegebruik in het
plangebied ter hoogte van de nieuwe op- en afrit en haar omgeving gaan deels verloren.
Het huidig landelijk karakter zal door de nieuwe infrastructuur en de stedelijke
ontwikkelingen aan kwaliteit verliezen.
De wijdse zichten richting Brussel verdwijnen en de ruimte krijgt een begrensd karakter.
De infrastructuur zorgt voor verdere pollutie en versnippering van het bestaande
landschapsbeeld. Langs de Hogermierstraat zal het beeld verstoord worden door de
nieuwe dynamiek van het gebied.


Nieuw trace N7A tussen spoor en N6 (10)
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De ontsluiting richting V. Demesmaekerstraat blijft bestaan en is dan ook onderdeel van
een verbinding richting Brusselsesteenweg. Er ontstaat hinder langs residentiële wegen
en stedelijke woonstraten, wat als zeer negatief beoordeeld. Voor voetgangers, fietsers
en openbaar vervoer blijft het bereikbaarheidsprofiel gelijk aan de huidige situatie. Er
verschijnen nieuwe conflictpunten ter hoogte van Druco, Oude Groenweg, en de
verknoping met Edingensesteenweg en Bergensesteenweg. De verkeersdruk is
afkomstig van buiten het stedelijk gebied. Algemeen zijn de ingrepen matig negatief
beoordeeld ten opzicht van de bestaande toestand.
Door invulling van het woonreservegebied zoals het gewestplan zal het potentieel aantal
gehinderen door lokaal sluipverkeer (naar de Maeghtlaan) wel groter zijn.
In de huidige situatie kent het volledige deelgebied weinig waardevolle vegetaties. Enkel
de bermen van de N8 zijn begroeid met waardevol struweel. Gezien deze vegetaties
zich terug kunnen ontwikkelen op de nieuw aan te leggen op- en afrit, is het effect
hiervan neutraal.
In het deelgebied nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 zijn er meer effecten ten opzichte
van de huidige situatie. Het deelgebied doorkruist immers een grasland dat op de
biologische waarderingskaart is aangeduid als matig waardevol met waardevolle
elementen. In werkelijkheid blijkt het echter een matig waardevol grasland met
(waardevolle) bomenrijen. Geen van die bomenrijen valt binnen het deelgebied. Het
plan kan echter wel gevolgen hebben voor het struweel langs de spoorweg (biologisch
waardevol). Afhankelijk van hoe de weg aangelegd wordt, kan dit mogelijk verdwijnen.
Het effect is matig significant negatief.
De N7a zorgt voor een sterkere ruimtelijke samenhang van de economische pool rond
N7/A8, wat algemeen als matig positief wordt beschouwd voor de ruimtelijk-functionele
samenhang. Naar bestemmingswijziging toe kan het plan de ruimtelijke dynamiek ter
hoogte van de kleinhandelconcentraties verminderen en de dynamiek langs N7
verhogen.
Er zijn hinderaspecten waardoor het functioneren op niveau van de directe omgeving
van het plan wordt verstoord. Dit is uitgesproken het geval ter hoogte van de
kleuterschool. De bestaande kwaliteiten van het ruimtegebruik in het plangebied ter
hoogte van de nieuwe op- en afrit en haar omgeving gaan deels verloren. Het gebied
tussen N7 en A8 heeft nu nog een landelijk karakter. Door de nieuwe infrastructuur
wordt de relatie van dit gebied met A8 veel sterker. Het gebied kan (op termijn) onder
druk komen te staan door stedelijke ontwikkelingen.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor deze plangebieden.
 Plangebied Eilandje (11)
In vergelijking met de huidige bestemming, zal er veel minder infrastructuur en
verharding zijn. Het plan heeft dan ook matig significant positieve effecten op het vlak
van bodemgebruik, bodemprofiel en verdichting.
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In de huidige situatie is het volledige gebied begroeid met waardevol wilgenstruweel.
Het mogelijk verdwijnen van de struwelen wordt beoordeeld als matig significant
negatief voor flora.
Doordat de mogelijkheid tot recreatief gebruik versterkt wordt, verbetert de ruimtelijkfunctionele samenhang tussen de recreatieve as, de stad en het zuidelijker gelegen
open ruimtegebied. Dit gebeurt door het gebruik van de kanaalkade als recreatieve as
en het versterkt de samenhang. Het plan schakelt een onbenutte ruimte in aan het
stedelijk en recreatief functioneren, wat aansluit bij de potenties van de plek, waardoor
de ruimte kwalitatief beter gebruikt wordt.
Door de herbestemming voorkomt het plan de ontwikkeling van een bedrijventerrein,
wat het functioneren van de binnenstad en de recreatieve as zou hinderen en mogelijke
hinderaspecten vermindert. Het recreatieve aspect zal het belevingsaspect van de stad
langs de as doen toenemen.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied Essenbeek-Keerstraat (13)
Zowel ten opzichte van de huidige bestemming als van de bestaande toestand neemt
de verharding toe, aangezien het gebied van open ruimte (bestemming bufferzone,
momenteel in landbouwgebruik) overgaat naar woonzone. De zone waar de bewoning
komt, zal vergraven worden waardoor het bodemprofiel wijzigt. Het effect is matig
significant negatief.
Zowel ten opzichte van de huidige bestemming als van de bestaande toestand zal de
verharding toenemen waardoor ook de snelle afstroming zal stijgen en de waterbuffering
zal afnemen. Dit is een matig significant negatief effect op het vlak van
oppervlaktewaterkwantiteit en overstromingen.
Het plan zorgt voor een versterking van Essenbeek als ruimtelijk systeem op lokaal
niveau, maar de schaal en dynamiek van de nieuwe woonomgeving is van die aard dat
inpassing van het geplande ruimtegebruik bij een bovengrondse A8 maatregelen vergt
waardoor de samenhang verzwakt. De dynamiek van een woonfunctie en van een
drukke verkeersweg zijn niet compatibel. Door de nood aan geluidsbuffering wordt de
barrièrewerking van de N203 nog versterkt.
Het plan heeft geen structurele impact op het functioneren van ruimtelijke deelsystemen
maar tast het lokaal functioneren van individuele functies aan. Zo zullen de
(hobby)landbouwfunctie en het lokaal voetbalveld verdwijnen, wat matig negatief is voor
het ruimtebeslag. Positief is het feit dat de hinder van de A8 door de nieuwe bebouwing
afneemt.
De woonkwaliteiten van de nieuwe woningen vermindert door de A8.
Het deelgebied Essenbeek-Keerstraat binnen plangebied Tunnel A8 is momenteel
volledig bestemd als groenbuffer. Bij de herbestemming gaat dan ook een relatief grote
oppervlakte groengebied verloren. Dit groengebied sluit bovendien aan bij andere
groenbuffers langs de R0. Door de ligging is het groengebied vrij sterk verstoord. Het
effect is voor zowel vegetaties als fauna matig significant negatief, ten opzichte van de
huidige bestemming
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Voor de omwonenden en gebruikers verdwijnt de beleving van het gebied als open
ruimte aan de rand van het dorp. In de plaats komt er een geïsoleerde stedelijke
ontwikkeling. Op de hogere verdiepen zal dan wel een mooi uitzicht zijn, de nieuwe
bewoners op de lagere verdiepingen zullen in een infrastructurele omgeving wonen.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied.

 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied Essenbeek Borreweg (14)
Het deelgebied wordt ontsloten via hoofdfietsas en een busas. Het autoverkeer wordt
ontsloten via een lokale weg boven de tunnel, dit maakt de ingrepen matig positief voor
het bereikbaarheidsprofiel ten opzichte van de huidige bestemming.
Zowel ten opzichte van de huidige bestemming als van de bestaande toestand neemt
de verharding toe, aangezien het gebied van open ruimte (bestemming bufferzone,
momenteel in landbouwgebruik) overgaat naar woonzone. De zone waar de bewoning
komt, zal vergraven worden waardoor het bodemprofiel wijzigt. Het effect is matig
significant negatief.
Zowel ten opzichte van de huidige bestemming als van de bestaande toestand zal de
verharding toenemen waardoor ook de snelle afstroming zal stijgen en de waterbuffering
zal afnemen. Dit is een matig significant negatief effect op het vlak van
oppervlaktewaterkwantiteit en overstromingen.
Door het plan verliest het deelgebied aan groenbuffer ten voordele van woongebied. Dit
is een matig significant negatief effect ten opzichte van de huidige bestemming, dat
echter gerelativeerd wordt doordat het groengebied momenteel volledig omsloten was
door woongebied en zone voor bedrijvigheid en dus niet aansloot op andere
groengebieden
De ruimtelijk-functionele samenhang wordt verzwakt doordat er geen samenhang is met
het dicht bebouwde stedelijk weefsel door de barrière van de N203a. Wonen en de
drukkeverkeersader gaan niet goed samen.

De nieuwe bebouwing zorgt voor een sterkere mildering van de hinder van N203a (A8)
naar de bestaande woonomgeving. Door de hinder van N203a zijn deze gebieden niet
geschikt voor nieuwe woonontwikkeling
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied Intunneling A8 (22)
De ingrepen van het plan worden als zeer significant positief beoordeeld naar mobiliteit
toe ten opzichte van beide referentiesituaties.
De tunnel wordt voorzien van een park op het dek. Gezien de verbetering van de
leefomgeving, zowel ten opzichte van de huidige bestemming als de bestaande
toestand, is het effect matig significant positief ten aanzien van het bodemgebruik.
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Door het afdekken van de tunnel met een park neemt de verharding af en neemt de
ruimte voor buffering toe. Dankzij de intunneling gebeurt er minder afvoer van vervuiling
naar het oppervlaktewater. De effecten voor oppervlaktekwantiteit en overstromingen
zijn matig significant positief. Voor de inrichting van de tunnel is bemaling of drainage
noodzakelijk. wat een verandering in de grondwaterstroming in de omgeving zal
veroorzaken. Het effect op grondwater is matig significant negatief ten opzichte van
beide referentiesituaties.
Ten opzichte van de huidige toestand en de huidige bestemming kan er een sterke
wijziging verwacht worden in het geluidsklimaat en de luchtkwaliteit. Beide effecten
worden als matig significant positief ingeschat.
Bij de herbestemming naar park en recreatiegebied komt er ruimte voor vegetatie vrij.
Dit nieuwe parkgebied heeft de potentie om uit te groeien tot corridor naar de
groengebieden evenwijdig aan de Zenne. Het effect op flora ten opzichte van beide
referentiesituaties wordt als matig significant positief ingeschat.
Doordat de huidige infrastructuur in het zuiden verdwijnt, verdwijnt de markante
overgang tussen stad en open ruimte, worden vroegere verbindingen hersteld en komt
in de plaats een parkachtige afwerking. Door de intunneling verdwijnen passeerders
onder de grond en zullen deze nog weinig van de omgeving beleven. Voor de andere
ruimtegebruikers verdwijnt de infrastructuur uit het beeld, wat de belevingswaarde
binnen en rond het deelgebied sterk verbeterd. In het noorden blijft de stedelijke
verzamelweg met centrumfuncties visueel een barrière vormen, maar blijft deze de facto
niet oversteekbaar.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied Knooppunt R0-A8 (21)
Het betreft een aanpassing van het bestaande knooppunt. Dit bestaande knooppunt is
een barrière tussen omliggende open ruimtegebieden. Verweven in het nieuwe
knooppunt is een fietsverbinding voorzien tussen Kesterbeekbos, Kluisbos en SintRochus. Hierdoor mildert de barrièrewerking t.o.v. de bestaande toestand enigszins. De
barrièrewerking tussen Essenbeek en Kluisbos blijft bestaan. Dit wordt beschouwd als
een versterking van de samenhang op lokaal niveau. Het effect is matig significant
positief. aNderzijds zullen een aantal woningen dichter bij de infrastructuur komen te
liggen en enkele woningen zullen verdwijnen. Het effect hiervan is in zijn geheel weinig
significant negatief.
Door de omzetting naar weginfrastructuur, zullen de biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen verdwijnen. Het effect wordt hiervan beoordeeld als matig
significant negatief voor vegetaties ten opzichte van de bestaande situatie.
Door de bijkomende infrastructuren kunnen delen van de bestaande bebossing
verdwijnen en de infrastructuur sterker in beeld komen. Bijkomende ruimte wordt dan
beheerst door verharding. De lichtkoepel wordt uitgebreid. Het effect is matig significant
negatief.
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Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied.
 Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Alternatief 1
Algemeen heeft het plan een matig positief effect op de bereikbaarheid, dit ten opzichte
van beide referentiesituaties. De lokale impact op mobiliteit wordt echter als zeer
significant negatief beoordeeld.
De verdichting zal toenemen en het bodemgebruik en -profiel zal wijzigen ten opzichte
van de bestaande toestand in de zones die vergraven worden. Gezien de zones die
ingekleurd zijn als woongebied momenteel nog grotendeels in gebruik zijn als akker of
bos, wordt het effect ten opzichte van de bestaande toestand als beperkt en matig
significant negatief beoordeeld.
Door de aanpassing van het bestaande knooppunt en door de nieuwe fietsverbinding,
verkleint de barrièrewerking ten opzicht van de huidge toestand wat een positief effect
heeft op de ruimtelijke samenhang. Wel zullen een aantal bewoners en kleinhandelaars
ingesloten worden door de nieuwe infrastructuur.
Door het verdwijnen van een aantal bossen binnen dit plangebied ten opzichte van de
bestaande toestand wordt het effect op flora als matig significant negatief beoordeeld.
Alternatief 2
Algemeen heeft het plan een matig positief effect op de bereikbaarheid, dit ten opzichte
van beide referentiesituaties. De lokale impact op mobiliteit wordt als matig significant
negatief beoordeeld.
De verdichting zal toenemen en het bodemgebruik en -profiel zal wijzigen ten opzichte
van de bestaande toestand in de zones die vergraven worden. Gezien de zones die
ingekleurd zijn als woongebied momenteel nog grotendeels in gebruik zijn als akker of
bos, wordt het effect ten opzichte van de bestaande toestand als matig significant
negatief beoordeeld.
Door het verdwijnen van een aantal bossen binnen dit plangebied ten opzichte van de
bestaande toestand wordt het effect op flora als matig significant negatief beoordeeld.
Beide alternatieven hebben een matig tot heel significatief effect op de ruimtelijkfunctionele samenhang. Enerzijds voorziet het plan een bijkomende ruimte voor
stedelijke voorzieningen en wordt het stedelijk aspect versterkt. Anderzijds sluit het
nieuwe programma aan bij de functie van de Landingsbaan als belangrijke toegangsweg
en verzorgt de overgang tussen deze baan en de residentiele omgeving. Het plangebied
is goed gesitueerd, waardoor het ruimtegebruik efficiënter zal zijn. Het plan zal door zijn
stedelijke identiteit de “toegangspoort” zijn aan de toegang van het hoofdwegennet, in
plaats van het huidige beeld als ‘achterkantstituatie’.
Bij beide alternatieven kan verwacht worden dat de ontwikkeling zorgt voor een stedelijk
eindpunt van N203. Het gebied wordt dan een expliciet onderdeel van het stedelijk
weefsel. Bij te hoge bouwintensiteiten is een schaalbreuk mogelijk ten opzichte van de
omliggende bebouwing. Er ontstaat een nieuwe stedelijke situatie die beter aansluit bij
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de omgeving en de aard van de beleving van de plek. Er verschijnt een duidelijk beeld
van N203 als toegangspoort naar de stad.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied..


Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord
(16)
Door de nieuwe ontwikkelingen inzake kleinhandel zullen langs N6 nieuwe
conflictpunten ontstaan als geopteerd wordt voor individuele erfontsluitingen. Het gaat
telkens om een conflictpunt met de aanwezige fietsas. Het plan zorgt voor een hoge
bijkomende verkeersdruk. Algemeen wordt de leefbaarheid overschreden en worden de
ingrepen als zeer significant negatief beoordeeld.

Er is waardevol inheems loofbos aanwezig in de ruimte tussen de afrit en de E429 en
deels ook nog ten zuiden van de afrit. Dit zal verdwijnen Het effect ten opzichte van de
bestaande toestand wordt als zeer significant negatief beoordeeld.
Door de clustering van de grootschalige kleinhandel, waardoor het functioneren van
huidige en nieuwe handelsfuncties zal versterkt worden, zal de ruimtelijke-functionele
samenhang van het plan verbeteren. Op gebied van bestemmingsplan dreigt er echter
een overaanbod van grootschalige ontwikkelingen, wat kan leiden tot verzwakking van
de bestaande kleinhandelclusters en vermindering van de functionele samenhang.
Verder kan door de toename van kleinhandel hinder ontstaan voor de woningen die in
de buurt van de handelzaken liggen.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied.
 Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Lembeek Noord (17)
Alternatief 1
Ten opzichte van de bestaande toestand blijven de conflictpunten voor mobiliteit
bestaan maar ontstaat er een nieuw conflictpunt waar de ontsluiting via het water de
hoofdroute voor fietsverkeer via het kanaal/Zenne kruist, wat matig significant negatief
wordt beschouwd.
De zone natuurgebied wordt ingenomen door industrie. In de onbebouwd zone zal het
bodemprofiel wijzigen. Een deel van de ruimte is momenteel braakliggend en zullen qua
bodemgebruik een andere invulling krijgen. Dit wordt als matig significant negatief
geëvalueerd voor bodemgebruik en bodemprofiel ten opzichte van beide
referentiesituaties.
Het gebied zal praktisch volledig verhard worden. De mogelijkheid voor infiltratie en
buffering is beperkt en de oppervlakkige afstroming wordt versneld. De effecten worden
ten opzichte van beide referentiesituaties matig negatief beoordeeld op het vlak van
oppervlaktewaterkwantiteit. Op het vlak van overstromingen is het effect telkens zeer
significant negatief omwille van de ligging in effectief overstromingsgevoelig gebied.
Hoewel de oppervlakte aan groene bestemmingen gelijk blijft, is er wel een wezenlijk
verschil tussen de huidige invulling en de geplande inrichting. Vooral het verlies van de
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bufferzone rond de Kleine Zenne en andere waardevolle vegetaties zorgt voor een
matig significant negatief effect op flora ten opzichte van de bestaande toestand.
Voor fauna gelden grotendeels dezelfde effecten als voor flora. Het verlies van de
waardevolle vegetaties betekent immers ook het verlies aan habitat. De effecten ten
opzichte van de huidige bestemming zijn dan ook neutraal en de effecten ten opzichte
van de bestaande situatie worden als zeer significant negatief beoordeeld.
Het plan voorziet een verbetering van de ruimtelijke-functionele samenhang door de
creatie van een betere ruimtelijke inpassing van de Zenne en een betere overgang naar
Lembeek dorp. Het ruimtebeslag wordt verbeterd door de ontwikkeling aan de
ruimtebehoeften voor bijkomende bedrijven waardoor eveneens braakliggende terreinen
worden ingeschakeld. Het plan is noodzakelijk om deze behoefte in te vullen. Door de
sterke ingroening van de Zenne als groene ruggegraat door het stedelijk weefsel en
door beschikbare ruimte op de markt te zetten, blijft meer waardevolle open ruimte
gespaard en zal de kwaliteit van het ruimtegebruik sterk verbeteren.
Langs de Heerweg verschijnt een bebouwd beeld. Verder zal het beeld in het gebied
vernauwen waardoor kwaliteit van het landschapsbeeld zwak tot matig zal dalen. Op
grotere afstand zorgt het plan echter niet voor kwalitatieve wijziging.
Door de herprofilering van de Kleine Zenne zal één van de laatste landschappelijke
relicten in de vallei verdwijnen. Verder kunnen archeologische sporen door de
vergravingen in functie van deze herprofileriing verloren gaan. Dit is een weinig tot matig
negatief effect voor erfgoed.
Alternatief 2
De zone natuurgebied wordt ingenomen door industrie. In de onbebouwd zone zal het
bodemprofiel wijzigen. Een deel van de ruimte is momenteel braakliggend en zullen qua
bodemgebruik een andere invulling krijgen. Dit wordt als matig significant negatief
geëvalueerd voor bodemgebruik en bodemprofiel ten opzichte van beide
referentiesituaties.
Het gebied zal praktisch volledig verhard worden. De mogelijkheid voor infiltratie en
buffering is beperkt en de oppervlakkige afstroming wordt versneld. Bovendien zal er
ook een kaaimuur aangelegd worden ter hoogte van het kanaal. De watergebonden
activiteiten in het deelplangebied worden bediend via overslag over de Zenne. Het
natuurlijk karakter van de Zenne zal hierdoor verminderen.De effecten worden ten
opzichte van beide referentiesituaties matig negatief beoordeeld op het vlak van
oppervlaktewaterkwantiteit. Op het vlak van overstromingen is het effect telkens zeer
significant negatief omwille van de ligging in effectief overstromingsgevoelig gebied.
Hoewel de oppervlakte aan groene bestemmingen gelijk blijft, is er wel een wezenlijk
verschil tussen de huidige invulling en de geplande inrichting. Vooral het verlies van de
bufferzone rond de Kleine Zenne en andere waardevolle vegetaties zorgt voor een
matig significant negatief effect op flora ten opzichte van de bestaande toestand.
Voor fauna gelden grotendeels dezelfde effecten als voor flora. Het verlies van de
waardevolle vegetaties betekent immers ook het verlies aan habitat. De effecten ten
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opzichte van de huidige bestemming zijn dan ook matig significant negatief en de
effecten ten opzichte van de bestaande situatie worden als zeer significant negatief
beoordeeld.
Het plan voorziet ook een verbetering van de ruimtelijke-functionele samenhang door de
creatie van een betere ruimtelijke inpassing van de Zenne en een betere overgang naar
Lembeek dorp. In dit alternatief wordt de ruimtelijk-economische structuur versterkt, die
samenhangt met het kanaal en wordt in het ontwikkelingsscenario ingespeeld op een
toekomstige verbreding en verdieping van het kanaal.
Het ruimtebeslag wordt verbeterd door de ontwikkeling aan de ruimtebehoeften voor
bijkomende bedrijven. In dit alternatief kan de reservering voor watergebonden bedrijven
echter leiden tot blijvend immobilisme van de gronden, wat matig negatief is voor het
ruimtebeslag. De overslag van bulk en de kade-infrastructuur kan hinder opleveren voor
de omgeving. Overslag van containers is minder hinderend, door ingrepen in het kanaal
is containervaart mogelijk.
Door de sterke ingroening van de Zenne als groene ruggegraat door het stedelijk
weefsel en door beschikbare ruimte op de markt te zetten blijft meer waardevolle open
ruimte gespaard en zal de kwaliteit van het ruimtegebruik sterk verbeteren. In dit
alternatief is er evenwel de kans dat de reservering voor watergebonden bedrijven zal
leiden om het aansnijden van bijkomende open ruimte voor bedrijventerreinontwikkeling.
Net als in het eerste alternatief zal een nieuwe samenhang ontstaan op macro-schaal:
het gebied wordt deel van een zuidelijke uitloper van de stad. De huidige versneden
open ruimte verdwijnt maar de globale samenhang van Zennevallei gaat niet verloren.
De Zenne wordt zelf ingesnoerd en gereduceerd tot een groen lint, doorsneden door de
ontsluiting voor kade-infrastructuren. Hierdoor dreigt ook de verbindende rol van de
Zenne te worden aangetast, wat weinig tot matig negatief is voor de landschappelijke
structuur.
Net als in het eerste alternatief wordt het beeld in het gebied begrensd door bebouwing.
De beeldwaarde blijft laag. Een belangrijk verschil is echter dat nu ook langs het kanaal
de bebouwing in het gebied in beeld komt en de aanlegkade met eventueel ook tijdelijke
opslag van goederen voor een infrastructureel beeld zorgt. Zenne en haar begroeiing
verdwijnen op het achterplan. Deze kade zal mogelijk ook voor bijkomende verlichting
zorgen.
Net als in het eerste alternatief zal door de herprofilering van de Kleine Zenne zal één
van de laatste landschappelijke relicten in de vallei verdwijnen. Verder kunnen
archeologische sporen door de vergravingen in functie van deze herprofileriing verloren
gaan. Bijkomend zijn er de verdere insnoering van de Zenne zelf en de vergravingen in
functie van de aanleg van de kades.
Net als bij het eerste alternatief wordt het groen karakter langs Hoefstraat versterkt en is
er een ruimer groengebied bij de kern. De kade-ontwikkeling zorgt echter voor de
hierboven beschreven bijkomende negatieve effecten. Van op de recreatieve routes
langs kanaal en brug komt de industriële bebouwing in beeld. Het landelijk karakter ten
zuiden van Halle verdwijnt uit beeld. De waarde van Halle als stad in de open ruimte en
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de Zenne als structurerend element verliest aan kracht. Van op grotere afstand vormt
het gebied een meer aaneengesloten geheel.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied.
Uitvoeringsalternatief voor deelplangebied Lembeek-Noord
Er zijn geen significante effecten aanwijsbaar die niet zouden gemilderd kunnen worden
voor de planalternatieven voor Lembeek. Echter gezien de zorg om de
waterproblematiek in de Zennevallei (overstromingen 2010), de klimaatverandering en
de bevordering van de biodiversiteit kan een mogelijk uitvoeringsalternatief worden
voorgesteld.
Op basis van de opmerkingen en adviezen over de ontwerp plan-MER kan een mogelijk
uitvoeringsalternatief worden voorgesteld. Deze houdt in dat een groter deel rondom de
kleine Zenne op termijn wordt omgevormd tot een zone voor waterberging en
natuurontwikkeling.
Naar aanleiding van de overstromingen in de Zennevallei van november 2010 werd
onder meer een intergewestelijke aanpak voor de Zennevallei opgestart. Eén van de te
ondernemen acties was het opzetten van een moddelleringsstudie door het
waterbouwkundig laboratorium. Een concrete uitspraak over het gebied is er niet. Wel is
het zo dat iedere bijkomende waterbergingscapaciteit een meerwaarde zou betekenen
voor het hydrologisch zwaar belaste Zennebekken.
Een zone die hiervoor in aanmerking komt is het lager gelegen gebied dat aansluit bij de
dorpskern Lembeek en omarmd wordt door de kleine Zenne. De zone is momenteel
industriegebied volgens het gewestplan en er is een bedrijfsgebouw gevestigd op een
deel van de zone.
Dit laatste is een belangrijk gegeven. Het gebied kan niet zomaar ingericht worden voor
waterberging en natuurontwikkeling. Er is een bedrijf gevestigd waarbij een juridische
rechtszekerheid werd geboden in een bijzonder plan van aanleg.
Er kan een gefaseerd uitvoeringsalternatief onderzocht worden om maatregelen voor
bijkomende waterberging en natuurontwikkeling te koppelen aan de bedrijfswerking. Dit
zal een uitvoeringstraject vragen waarbij verschillende actoren en partners zich zullen
moeten engageren om tot een realisatie te komen.
De krijtlijnen van zo een gefaseerd uitvoeringsalternatief zouden er als volgt kunnen
uitzien:
- herbestemmen naar natuurgebied van de niet-bebouwde delen aansluitend bij
Lembeek dorpskern
- de loop van de kleine Zenne blijft behouden en wordt voldoende gebufferd;
- bieden van rechtszekerheid van de bedrijfswerking;
- mogelijkheid van een nabestemming naar natuurgebied inbouwen in het geval
de bedrijfswerking ophoudt te bestaan.
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 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Vallei Stasbeek (18)
Het gebied zal niet meer kunnen bebouwd worden zoals nu wel voorzien was. Dit
betekent dat het gebied kan gebruikt worden voor infiltratie en buffering en geen snelle
afstroming zal hebben. Er komt geen bebouwing waardoor het effectief
overstromingsgebied kan blijven. Dit is matig significant positief voor
oppervlaktewaterkwantiteit en naar mogelijke overstromingen toe ten opzichte van de
bestemming.
De bestemmingswijziging van woonuitbreidingsgebied naar natuur is een positief effect.
Het functioneren van de de vallei van de Stasbeek als drager van open ruimte wordt
gevrijwaard wat bijdraagt tot versterking van een ruimtelijk systeem op lokaal niveau,
maar niet op macroniveau. Het plan vrijwaart de open ruimte rond de Stasbeek wat van
matig positief is voor het recreatief ruimtelijk gebruik en de omgevingskwaliteit van
Lembeek Cité.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Ontginningsgebied (19)
Het gebied zal niet meer kunnen bebouwd worden zoals nu wel voorzien was. Dit
betekent dat het gebied kan gebruikt worden voor infiltratie en buffering en geen snelle
afstroming zal hebben. Er komt geen bebouwing waardoor het effectief
overstromingsgebied kan blijven. Dit is matig significant positief voor
oppervlaktewaterkwantiteit en naar mogelijke overstromingen toe ten opzichte van de
bestemming.
De bestemmingswijziging van woonuitbreidingsgebied naar natuur is een positief effect.
Niet enkel omwille van het feit dat de oppervlakte natuur toeneemt, maar ook omwille
van de aansluiting bij andere groengebieden en omdat het de potenties voor
natuurverbinding langs de Stasbeek worden vergroot. Het effect wordt dan ook voor
zowel vegetaties als fauna zeer significant positief beoordeeld. In de huidige situatie
bestaat het plangebied uit een complex van waardevolle en zeer waardevolle
vegetaties, die bij het uitvoeren van het plan blijven bestaan wat zeer positief is voor de
vegetatie alsook voor de bijhorende fauna.
Doordat het deelgebied aansluit bij het voetbalcentrum, hangt het niet meer samen met
de rest van het stedelijk gebied, wat weinig tot matig negatief kan beoordeeld worden
voor de ruimtelijk-functionele samenhang van het gebied. De landbouwbestemming van
de omgeving sluiten beter aan bij de achterliggende open ruimtestructuur. Door het plan
worden huidige en toekomstige landbouwgronden ingenomen, wat zeer negatief is voor
het ruimtebeslag en een structurele impact heeft op het functioneren van het ruimtelijk
deelsysteem “landbouw”.
De aanpassing in het bestemmingsplan zal enkel tijdens de evenementen bijkomende
hinder veroorzaken. Ten noorden van het bedrijf Dehandschutter kan het plan
impliceren dat de open ruimte in het deelgebied Stasbeek wordt ingesnoerd en de
kwaliteit van de open ruimtevinger langs de N6 verdwijnt. Dit schaadt de identiteit van
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Halle als stad in de open ruimte en is matig negatief voor de kwaliteit van het
ruimtegebruik.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied.
 Plangebied Hondzocht (20)
De combinatie van de ontsluiting via de
Hondzochtsesteenweg en via het
bedrijventerrein van Sint-Reinhilde kan er voor zorgen dat deze bebouwingskern wordt
ontlast, wat matig significant positief kan beoordeeld worden, zowel voor
bestemmingswijziging als voor de nieuwe toestand.
Door de invulling van het terrein met gemengde bedrijvigheid kan een verhoogde
geluidsbelasting en emissies verwacht worden, die sterk afhankelijk zijn van de soort
bedrijvigheid. Ten opzichte van de huidige bestemming en de bestaande situatie wordt
het effect voor geluid en lucht matig significant negatief beoordeeld.
De herbestemming van agrarisch gebied naar industrie betekent geen belangrijke
wijziging voor flora en fauna, ten opzichte van de huidige situatie betekent de
herbestemming geen verlies aan waardevolle vegetaties, habitats of fauna.
Hoewel het gebied aansluit bij het bedrijventerrein Sint-Reinhilde is er geen ruimtelijkmorfologisch samenhang met de rest van het stedelijk gebied en ontbreekt een
functionele wisselwerking met de stad. Door de samenhang met Hondzochtsesteenweg
en de autobereikbaarheid is er een potentiële druk van handelsontwikkelingen in het
terrein, die niet samen hangen met het huidige en gewenste stedelijk functioneren. Door
de bestemmingswijziging wordt landbouwgrond ingenomen, die herbevestigd was als
agrarisch gebied.
Door de volledige bebouwing van het plangebied is het gehucht Hondzocht niet langer
gescheiden van het bedrijventerrein en krijgt het dalhoofd van Stasbeek een
overwegend bebouwd karakter, waardoor de kern op mesoniveau geisoleerd wordt va
de open ruimte. Dit is matig negatief voor de ruimtelijk-functionele samenhang. Het
landschapsbeeld zal door de bedrijvengebouwen een meer stedelijk beeld krijgen in de
huidige sterk landelijke vallei. Het verkeersknooppunt Edingsesteenweg –
Hondzochtsesteenweg zal de belevingswaarde van Hondzocht sterk verstoren en de
beleving van de slag van Waterloo en het landelijk zicht over de vallei van Stasbeek zal
aan kracht inboeten.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied

19.4

Watertoets

19.4.1

Inleiding
De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een plan schadelijke
effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het
oppervlaktewater, het grondwater of de waterafhankelijke natuur. De watertoets is in
Vlaanderen sinds juli 2003 verplicht via het decreet op het integraal waterbeleid. De
volgende aspecten worden besproken:
 wijziging overstromingsregime;
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 gewijzigde afstromingshoeveelheid
 gewijzigde infiltratie naar het grondwater;
 gewijzigde grondwaterkwaliteit;
 gewijzigde grondwaterstroming;
 oppervlaktewaterkwaliteit;
Deze aspecten worden in de volgende paragrafen besproken.
19.4.2

Wijziging overstromingsregime
Door het oprichten van gebouwen en het aanleggen van verhardingen kan
“overstroombare” ruimte ingenomen worden, waardoor op die plaats geen
overstromingswater (vanuit de waterloop, de riolering, …) kan geborgen worden. Dit kan
er toe leiden dat op deze plaats of op andere plaatsen overstromingen optreden of
versterkt worden met als mogelijke gevolgen een uitbreiding van het bestaande
overstromingsgebied, het creëren van bijkomende overstromingsgebieden en/of het
verhogen van de waterpeilen in deze overstromingsgebieden.
 Plangebied Biezeput (1)
Het plangebied is nagenoeg volledig aangeduid als mogelijk overstromingsgvoelig
gebied. Er komt echter geen effectief overstromingsgevoelig gebied of recent
overstromignsgebied (ROG) voor. De inrichting als woongebied is dan ook niet
problematisch.
 Plangebied Stroppen (2)
In het plangebied Stroppen gebeuren geen wijzigingen met effect op de rivierveiligheid,
er worden hier bijgevolg ook geen problemen verwacht.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Demesmaekerstraat (4)
Het plangebied is deels aangeduid als mogelijk overstromingsgvoelig gebied. Er komt
echter geen effectief overstromingsgevoelig gebied of recent overstromignsgebied
(ROG) voor. De inrichting als woongebied is dan ook niet problematisch.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Omgeving SK Halle (3)
Het effect is hier verschillend voor de twee altrnatieven. In het eerste alternatief wordt
woonreserve gebied omgezet naar open ruimte. Dit is positief. In het tweede alternatief
wordt op lange termijn het woonreserve gebied toch aangesneden. Het plangebied is
deels aangeduid als mogelijk overstromingsgvoelig gebied. Er komt echter geen
effectief overstromingsgevoelig gebied of recent overstromignsgebied (ROG) voor. De
inrichting als woongebied is dan ook niet problematisch.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Zuidelijke deel Groebegracht (5)
Vlak langs het deelplangebied stroomt de Groebegracht. Er is ook een recent
overstroomd gebied aanwezig rondom de Groebegracht. In deze zone wordt geen
bebouwing meer voorzien. Hierdoor zal de buffercapaciteit toenemen en neemt het
overstromingsrisico af.
 Economische pool A8; deelplangebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
In dit plangebied loopt een zijloop van de Groebegracht. Het deelplangebied wordt
nagenoeg volledig verhard. Momenteel is hier geen risico voor overstromingen. Om dit
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zo te houden dient voldoende buffering voorzien te worden adhv langsgrachten langs de
baan.
 Economische pool A8; deelplangebied Bergensesteenweg Noord (7)
Ook hier wordt het deelplangebied praktisch volledig verhard, waardoor de
buffercapaciteit aanzienlijk daalt en de versnelde afvoer stijgt. Ook hier dienen
voldoende infiltratie- en bufferbekkens te worden voorzien.
 Economische pool A8; deelplangebied Hellebroek (8)
Door de omzetting naar bedrijventerrein stijgt de verharde oppervlakte. Hierdoor zal de
buffercapaciteit dalen en de versnelde afvoer stijgen. Er dienen voldoende infiltratie- en
bufferbekkens voorzien te worden.


Economische pool A8; deelplangebied nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a
tussen spoor en N6 (9, 10)
Door de aanleg van een nieuwe weg zal de verharde oppervlakte stijgen. Hierdoor zal
de buffercapaciteit dalen en de versnelde afvoer stijgen. Er dienen langsgrachten langs
de weg te worden voorzien zodat
er voldoende infiltratie- en buffercapaciteit
gerealiseerd wordt.
 Plangebied Eilandje (11)
In dit plangebied bevinden zich het kanaal Brussel-Charleroi en de Zenne. Hier zal
ruimte zijn voor natuur. Enkel wat kleinschalige infrastructuur zal aanwezig blijven. Er
zal bijgevolg heel wat buffercapaciteit bijkomen. Er worden hier geen problemen
verwacht ivm de rivierveiligheid.


Plangebied Tunnel A8; Deelplangebieden Essenbeek-Keerstraat en Essenbeek
Borreweg (13, 14)
Dit plangebied krijgt de bestemming woongebied. Hierdoor zal de verharde oppervlakte
stijgen, wat voor een daling van de buffercapaciteit en een versnelde afvoer zal zorgen.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied intunneling A8 (22)
Bij de intunneling wordt de zone boven de tunnel voorzien van een parkzone. Hierdoor
zal de verharde oppervlakte dalen, en zal voldoende buffercapaciteit worden voorzien.
Ook de versnelde afvoer zal afnemen.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied Knooppunt R0-A8 (21)
In dit plangebied zullen geen wijzigingen plaatsvinden die een effect hebben op de
rivierveiligheid.
 Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Hier wordt een toename van de bebouwing verwacht waardoor het aandeel van de
verharding stijgt. De versnelde afvoer neemt toe.


Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord
(16)
In dit plangebied zullen geen wijzigingen plaatsvinden die een effect hebben op de
rivierveiligheid.
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 Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Lembeek Noord (17)
Het plangebied wordt praktisch volledig verhard, waardoor de versnelde afvoer sterk zal
stijgen en de buffering afnemen. Aangezien dit gebied langs de Zenne en de kleine
Zenne op de watertoetskaart ingekleurd staat als mogelijk en effectief
overstromingsgebied zal men de zones rond de Zenne en de kleine Zenne als buffer
moeten voorzien.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Vallei Stasbeek (18)
In dit deelplangebied verdwijnt de bebouwing, waardoor dit volledig dienst kan doen als
buffer en de versnelde afvoer aanzienlijk afneemt.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Ontginningsgebied (19)
Hier wijzigt enkel de nabestemming, waardoor iets meer verharde oppervlakte zal
voorkomen. Om problemen ivm de rivierveiligheid te vermijden, dient voldoende
buffercapaciteit te worden voorzien. Daarnaast mogen geen gebouwen geplaatst
worden in de omgeving van de Stasbeek.
 Plangebied Hondzocht (20)
Ook hier zal de verharde oppervlakte toenemen door de omzetting van landbouwgebied
naar bedrijventerrein. Aangezien slecht een klein deel van het plangebied ingedeeld is
als mogelijk overstromingsgebied, worden hier geen problemen verwacht ivm de
rivierveiligheid.
19.4.3

Hemelwaterberging
De ingrepen in het klein stedelijk gebied Halle zullen leiden tot een stijging of daling van
de verharde oppervlakte wat zal zorgen voor een daling of stijging van de
infiltratiecapaciteit. Dit kan een effect hebben op de hemelwaterberging.
 Plangebied Biezeput (1)
Er zal een stijging zijn van de verharde oppervlakte, maar aangezien het om residentiële
bebouwing gaat zal voldoende infiltratiecapaciteit voorzien worden. Hierdoor zal er geen
probleem optreden m.b.t. de hemelwaterberging.
 Plangebied Stroppen (2)
In het plangebied Stroppen gebeuren geen wijzigingen met effect
hemelwaterberging, er worden hier bijgevolg ook geen problemen verwacht.

op

de

 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Demesmaekerstraat (4)
Door de geplande ingrepen zal de bebouwingsdichtheid dalen, waardoor de
infiltratiecapaciteit zal stijgen. De bebouwing die er zal zijn, heeft een residentieel
karakter met voldoende open ruimte voor infiltratie. Er worden bijgevolg geen problemen
verwacht.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Omgeving SK Halle (3)
Ook hier zal de bewoningsdichtheid dalen. Er wordt hier eveneens bebouwing met een
residentieel karakter voorzien, waardoor de infiltratiecapaciteit zal stijgen.


Plangebied Groebegracht; deelplangebied Zuidelijke deel Groebegracht (5)
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In de zone rondom de Groebegracht wordt geen bebouwing meer voorzien. Hierdoor zal
de infiltratiecapaciteit stijgen. Verder van de Groebegracht zullen geen wijzigingen
plaatsvinden. De hemelwaterberging zal bijgevolg toenemen.
 Economische pool A8; deelplangebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Het deelplangebied wordt nagenoeg volledig verhard. Aan de hand van langsgrachten
kan voldoende infiltratiecapaciteit en hemelwaterberging worden voorzien.
 Economische pool A8; deelplangebied Bergensesteenweg Noord (7)
Ook hier wordt het deelplangebied praktisch volledig verhard, waardoor de
infiltratiecapaciteit aanzienlijk daalt. Ook hier dienen voldoende infiltratiebekkens te
worden voorzien.
 Economische pool A8; deelplangebied Hellebroek (8)
Door de omzetting naar bedrijventerrein stijgt de verharde oppervlakte. Hierdoor zal de
infiltratiecapaciteit dalen. Er dienen voldoende infiltratiebekkens voorzien te worden.


Economische pool A8; deelplangebieden nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a
tussen spoor en N6 (9, 10)
Door de aanleg van een nieuwe weg zal de verharde oppervlakte stijgen. Hierdoor zal
de bergingscapaciteit voor hemelwater. Er dienen langsgrachten langs de weg te
worden voorzien zodat er voldoende infiltratiecapaciteit gerealiseerd wordt.
 Plangebied Eilandje (11)
In dit plangebied bevinden zich het kanaal Brussel-Charleroi en de Zenne. Hier zal
ruimte zijn voor natuur. Enkel wat kleinschalige infrastructuur zal aanwezig blijven. Er
zal bijgevolg heel wat infiltratiecapaciteit bijkomen. Er worden hier geen problemen
verwacht ivm de hemelwaterberging.


Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied Essenbeek-Keerstraat en Essenbeek
Borreweg (13, 14)
Dit plangebied krijgt de bestemming woongebied. Hierdoor zal de verharde oppervlakte
stijgen, wat voor een daling van de hemelwaterberging zorgt.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied intunneling A8 (22)
Bij de intunneling wordt de zone boven de tunnel voorzien van een parkzone. Hierdoor
zal de verharde oppervlakte dalen, en zal voldoende infiltratiecapaciteit worden
voorzien.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied Knooppunt R0-A8 (21)
In dit plangebied zullen geen wijzigingen plaatsvinden die een effect hebben op de
hemelwaterberging.
 Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Hier wordt een toename van de bebouwing verwacht waardoor het aandeel van de
verharding stijgt. De hemelwaterberging daalt.


Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord
(16)
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In dit plangebied zullen geen wijzigingen plaatsvinden die een effect hebben op de
hemelwaterberging.
 Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Lembeek Noord (17)
Het plangebied wordt praktisch volledig verhard, waardoor de infiltratie zal afnemen.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Vallei Stasbeek (18)
In dit deelplangebied verdwijnt de mogelijkheid voor bebouwing, waardoor dit volledig
dienst kan doen als infiltratiezone.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Ontginningsgebied (19)
Hier wijzigt enkel de nabestemming, waardoor iets meer verharde oppervlakte zal
voorkomen. Om problemen ivm de hemelwaterberging te vermijden, dient te worden
gekeken waar hemelwater hergebruikt kan worden.
 Plangebied Hondzocht (20)
Ook hier zal de verharde oppervlakte toenemen door de omzetting van landbouwgebied
naar bedrijventerrein.
19.4.4

Grondwaterkwantiteit
De ingrepen in het klein stedelijk gebied Halle die een effect hebben op de
infiltratiecapaciteit en eventuele bemalingen kunnen een effect hebben op de
grondwaterkwantiteit.
 Plangebied Biezeput (1)
Hier worden geen wijzigingen in de grondwaterkwantiteit verwacht.
 Plangebied Stroppen (2)
In het plangebied Stroppen gebeuren geen wijzigingen met effect
grondwaterkwantiteit, er worden hier bijgevolg ook geen problemen verwacht.

op

de

 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Demesmaekerstraat (4)
Doordat de infiltratiecapaciteit in dit gebied gevrijwaard blijft, worden geen wijzigingen in
de grondwaterkwantiteit verwacht.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Omgeving SK Halle (3)
Ook hier wordt voldoende infiltratiecapaciteit voorzien, waardoor geen effecten op de
grondwaterkwantiteit worden verwacht.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Zuidelijke deel Groebegracht (5)
In dit plangebied wordt geen wijziging van de grondwaterkwantiteit verwacht..
 Economische pool A8; deelplangebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Het deelplangebied wordt nagenoeg volledig verhard. De daling van
infiltratiecapaciteit kan hier tot een verlaging van het grondwaterpeil leiden.


de

Economische pool A8; deelplangebied Bergensesteenweg Noord (7)
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Ook hier wordt het deelplangebied praktisch volledig verhard, waardoor de
infiltratiecapaciteit aanzienlijk daalt. Ook hier kan dit tot een daling van het
grondwaterpeil leiden.
 Economische pool A8; deelplangebied Hellebroek (8)
Aangezien de toename aan verharding hier beperkt zal zijn, worden geen wijzigingen in
de grondwaterkwantiteit verwacht.


Economische pool A8; deelplangebieden nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a
tussen spoor en N6 (9, 10)
Door het voorzien van voldoende langsgrachten langs de baan, worden geen
wijzigingen verwacht in de grondwaterkwantiteit
 Plangebied Eilandje (11)
Er worden geen wijzigingen verwacht in de grondwaterkwantiteit


Plangebied Tunnel A8; Deelplangebieden Essenbeek-Keerstraat en Essenbeek
Borreweg (13, 14)
Door de daling van de infiltratiecapaciteit kan het grondwaterpeil hier dalen.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied intunneling A8 (22)
Bij de intunneling zal een bemaling moeten worden uitgevoerd, dit kan leiden tot een
daling van het grondwaterpeil en een wijziging van de grondwaterstroming in de
omgeving. Daarnaast is dit gebied matig gevoelig voor grondwaterstromingen, wanneer
de specifieke afmetingen van de tunnel gekend zijn, moet dit verder onderzocht worden.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied Knooppunt R0-A8 (21)
In dit plangebied zullen geen wijzigingen plaatsvinden die een effect hebben op het
grondwaterpeil.
 Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Hier wordt een toename van de bebouwing verwacht waardoor het aandeel van de
verharding stijgt. De infiltratiecapaciteit daalt, waardoor de grondwaterstand kan dalen.


Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord
(16)
In dit plangebied zullen geen wijzigingen plaatsvinden die een effect hebben op de
grondwaterkwantiteit.
 Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Lembeek Noord (17)
Het plangebied wordt praktisch volledig verhard, waardoor de infiltratie zal afnemen, wat
kan leiden tot een daling van de grondwaterstand.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Vallei Stasbeek (18)
In dit deelplangebied verdwijnt de bebouwing, waardoor dit volledig dienst kan doen als
infiltratiezone.


Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Ontginningsgebied (19)
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Hier wijzigt enkel de nabestemming, waardoor iets meer verharde oppervlakte zal
voorkomen. Om problemen ivm de hemelwaterberging te vermijden, dient te worden
gekeken waar hemelwater hergebruikt kan worden. Er worden geen effecten verwacht
op de grondwaterkwantiteit.
 Plangebied Hondzocht (20)
Ook hier zal de verharde oppervlakte toenemen door de omzetting van landbouwgebied
naar bedrijventerrein. De toename blijft echter beperkt, waardoor geen effect verwacht
wordt op de grondwaterstand.
19.4.5

Watervoorziening
Er liggen geen drinkwaterwinningen in de plangebieden, er worden bijgevolge geen
effecten verwacht voor de watervoorziening.

19.4.6

Oppervlaktewaterkwaliteit.
 Plangebied Biezeput (1)
De zone zal worden aangesloten op een rioleringsstelsel met voldoende capaciteit. Er
worden bijgevolg geen problemen verwacht ivm de oppervlaktewaterkwaliteit
 Plangebied Stroppen (2)
In het plangebied Stroppen gebeuren geen wijzigingen met effect op
oppervlaktewaterkwaliteit, er worden hier bijgevolg ook geen problemen verwacht.

de

 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Demesmaekerstraat (4)
Het afvalwater wordt afgevoerd via een RWZi, er bijgevolg worden geen effecten
verwacht op de oppervlaktewaterkwaliteit.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Omgeving SK Halle (3)
Het afvalwater wordt afgevoerd via een RWZi, er bijgevolg worden geen effecten
verwacht op de oppervlaktewaterkwaliteit.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Zuidelijke deel Groebegracht (5)
Er wordt geen afvalwater meer geproduceerd in het gebied, de waterkwaliteit zal
bijgevolg stijgen.
 Economische pool A8; deelplangebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Door de afstroming van vuil water van de weg wordt een daling van de
oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.
 Economische pool A8; deelplangebied Bergensesteenweg Noord (7)
Er is een stijging van de hoeveelheid afvalwater. Verwacht wordt dat deze kan worden
afgevoerd via een RWZI. Indien dit niet het geval is, dient een eigen waterzuivering te
worden voorzien.
 Economische pool A8; deelplangebied Hellebroek (8)
Er is een stijging van de hoeveelheid afvalwater. Verwacht wordt dat deze kan worden
afgevoerd via een RWZI. Indien dit niet het geval is, dient een eigen waterzuivering te
worden voorzien.
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Economische pool A8; deelplangebied nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a
tussen spoor en N6 (9, 10)
Door de afstroming van vuil water van de weg wordt een daling van de
oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.
 Plangebied Eilandje (11)
Aangezien
hier
geen
bedrijvigheid
oppervlaktewaterkwaliteit stijgen.

meer

zal

plaatsvinden

zal

de



Plangebied Tunnel A8; Deelplangebieden Essenbeek-Keerstraat en Essenbeek
Borreweg (13, 14)
Verwacht wordt dat het afvalwater uit de huizen aangesloten wordt op de RWZI.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied intunneling A8 (22)
Dankzij de intunneling zal minder vervuild water afgevoerd worden van de weg naar het
oppervlaktewater. De oppervlaktewaterkwaliteit zal bijgevolg stijgen.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied Knooppunt R0-A8 (21)
Verwacht wordt dat het afvalwater uit de huizen aangesloten wordt op de RWZI.
 Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Verwacht wordt dat het afvalwater uit de huizen aangesloten wordt op de RWZI.


Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord
(16)
In dit plangebied zullen geen wijzigingen plaatsvinden die een effect hebben op de
oppervlaktewaterkwaliteit.
 Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Lembeek Noord (17)
Er wordt een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht door de stijging van de
industrie. Wel wordt verwacht dat deze kan worden aangesloten op de RWZI.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Vallei Stasbeek (18)
In dit deelplangebied verdwijnt de bebouwing, wat positief
oppervlaktewaterkwaliteit.

is

voor

de

 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Ontginningsgebied (19)
Er zal minder bemesting plaatsvinden, waardoord de oppervlaktewaterkwaliteit zal
verbeteren.
 Plangebied Hondzocht (20)
Er worden geen wijzigingen verwacht in de oppervlaktewaterkwaliteit.
19.4.7

Waterzuivering of riolering
 Plangebied Biezeput (1)
Met de ontwikkeling van een residentiële wijk zal de afvoer van afvalwater toenemen.
Verwacht wordt dat deze zone zal worden aangesloten op een RWZI met voldoende
watercapaciteit.
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 Plangebied Stroppen (2)
In het plangebied Stroppen gebeuren geen wijzigingen met effect op de waterzuivering
en riolering, er worden hier bijgevolg ook geen problemen verwacht.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Demesmaekerstraat (4)
In een deel van het plangebied zal de hoeveelheid afvalwater dalen doordat de
bebouwing afneemt, in een ander deel zal dit net toenemen. De totale hoeveelheid
afvalwater dat in het RWZI aankomt zal bijgevolg nagenoeg gelijk blijven.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Omgeving SK Halle (3)
In een deel van het plangebied zal de hoeveelheid afvalwater dalen doordat de
bebouwing afneemt, in een ander deel zal dit net toenemen. De totale hoeveelheid
afvalwater dat in het RWZI aankomt zal bijgevolg nagenoeg gelijk blijven.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Zuidelijke deel Groebegracht (5)
Het aantal woningen zal niet stijgen, er wordt bijgevolg geen effect verwacht op de
riolering of waterzuivering.
 Economische pool A8; deelplangebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Door de ontwikkeling van een industriegebied zal de belasting op het RWZI stijgen.
Mogelijk wordt een eigen waterzuiveringsinstallatie voor het industriegebied voorzien.
 Economische pool A8; deelplangebied Bergensesteenweg Noord (7)
Door een toename van de voorzieningen stijgt de productie van afvalwater, en bijgevolg
de belasting op de waterzuiveringsinstallatie. Indien niet kan worden aangesloten op het
rioleringsnet of als er onvoldoende capaciteit is in het RWZI dient een eigen
waterzuivering voorzien te worden.
 Economische pool A8; deelplangebied Hellebroek (8)
Door een toename van de voorzieningen stijgt de productie van afvalwater, en bijgevolg
de belasting op de waterzuiveringsinstallatie. Indien niet kan worden aangesloten op het
rioleringsnet of als er onvoldoende capaciteit is in het RWZI dient een eigen
waterzuivering voorzien te worden.


Economische pool A8; deelplangebieden nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a
tussen spoor en N6 (9, 10)
Er worden geen effecten verwacht op de riolering en waterzuivering.
 Plangebied Eilandje (11)
Er vindt geen bedrijvigheid meer plaats, waardoor minder vervuild water zal afgevoerd
worden, en de belasting op de waterzuiveringen riolering zullen afnemen.


Plangebied Tunnel A8; Deelplangebieden Essenbeek-Keerstraat en Essenbeek
Borreweg (13, 14)
Dit plangebied krijgt de bestemming woongebied waardoor de afvoer van afvalwater zal
toenemen. Verwacht wordt dat deze zone zal worden aangesloten op een RWZI met
voldoende watercapaciteit.
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 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied intunneling A8 (22)
De intunneling zal geen effect hebben op de riolering of waterzuiveringsinstallaties
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied Knooppunt R0-A8 (21)
Dit plangebied krijgt de bestemming woongebied hierdoor zal de afvoer van afvalwater
toenemen. Verwacht wordt dat deze zone zal worden aangesloten op een RWZI met
voldoende watercapaciteit.
 Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Dit plangebied krijgt de bestemming woongebied hierdoor zal de afvoer van afvalwater
toenemen. Verwacht wordt dat deze zone zal worden aangesloten op een RWZI met
voldoende watercapaciteit.


Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord
(16)
In dit plangebied zullen geen wijzigingen plaatsvinden die een effect hebben op de
rioleringen de waterzuivering.
 Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Lembeek Noord (17)
Door de ontwikkeling van een industriegebied zal de belasting op het RWZI stijgen.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Vallei Stasbeek (18)
In dit deelplangebied verdwijnt de bebouwing, waardoor de belasting op de riolering en
RWZI afneemt.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Ontginningsgebied (19)
In dit plangebied zullen geen wijzigingen plaatsvinden die een effect hebben op de
rioleringen de waterzuivering.
 Plangebied Hondzocht (20)
Bij gemengde bedrijvigheid zal het afvalwater afgevoerd worden naar een RWZI.
Mogelijk zal ook een eigen waterzuiveringsinstallatie worden voorzien

19.5

Natuurtoets
Conform het decreet op het natuurbehoud dient er een algemene natuurtoets uitgevoerd
te worden voor het voorliggende initiatief. In een algemene natuurtoets, worden
volgende vragen gesteld en beantwoord:
 Is er verandering?
 Is er schade?
 Is de schade te vermijden?

19.5.1

Is er verandering?
Wijzigen en/of verwijderen van de vegetatie
De bestemmingswijzigingen en bijkomende verhardingen hebben een invloed op de
oppervlakte vegetatie die verdwijnt en/of wijzigt. De invloed op de verschillende
plangebieden wordt hieronder besproken uitgaande van een worst case benadering.
Gezien de invulling van de buffers en natuur- en bosgebieden niet gekend is, kan
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immers niet verzekerd worden dat dezelfde vegetatie behouden blijft. Een bespreking
wordt in de volgende paragrafen gegeven per plangebied.
 Plangebied Biezeput (1)
Door de bestemmingswijziging gaan 4 ha akker en grasland met bomenrijen verloren.
Vooral deze bomenrijen worden op de biologische waarderingskaart beschouwd als
waardevol. Door de bestemmingswijziging zal deze bomenrij vermoedelijk verdwijnen.
 Plangebied Stroppen (2)
Ten opzichte van de bestaande toestand houdt de herbestemming geen belangrijke
wijziging in. De meest waardevolle elementen in het plangebied betreffen een
hoogstamboomgaard en een veedrinkpoel. Beide elementen kunnen behouden blijven
in een agrarische bestemming.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Demesmaekerstraat (4)
In dit plangebied zal de vegetatie wijzigen omwille van het plan. Het gaat echter om een
niet-waardevolle akker.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Omgeving SK Halle (3)
Enkel alternatief 2 houdt een verandering in, namelijk het innemen van de ruimte voor
woonzone met residentieel karakter. Er bevinden zich echter geen waardevolle
vegetaties binnen het plangebied.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Zuidelijke deel Groebegracht (5)
Er zijn een aantal waardevolle vegetaties gelegen binnen dit deelgebied. Het gaat
concreet om een waardevol grasland in de vallei van de Groebegracht. Dit grasland ligt
ten dele in de zone die nu bestemd is als natuurgebied en ten dele ten zuiden hiervan
(tussen het natuurgebied en de hoeve). De verlaten spoorwegberm in het oosten van
het deelgebied bezit een waardevolle bermvegetatie. De bestemming ‘gemengd open
ruimte gebied’ biedt niet voldoende garanties om te oordelen dat deze natuurwaarden
gevrijwaard of gecompenseerd zullen worden.
 Economische pool A8; deelplangebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Er is verandering te verwachten in de beide alternatieven, maar de huidige vegetatie
bestaat voornamelijk uit niet-waardevolle akker en loofhoutaanplanten aan de op- en
afritten van de A8.
 Economische pool A8; deelplangebied Bergensesteenweg Noord (7)
De bestemmingswijziging betekent in de beide alternatieven het verlies van een
waardevolle hoogstamboomgaard en bomenrijen. Ook de omzetting van de buffer naar
een van beide bestemmingen is negatief. Gezien het gaat om een relatief beperkte
oppervlakte die (op het gewestplan) niet aansluit bij andere groengebieden, zal het
effect echter beperkt zijn.
 Economische pool A8; deelplangebied Hellebroek (8)
Het deelgebied heeft een belangrijke waarde voor natuur. Hoewel een deel hiervan
behouden blijft (buffer langs N6), zal een deel ook verdwijnen ten voordele van de
uitbreiding van het bedrijventerrein. Bijna het hele gebied is ingekleurd als waardevolle
vegetatie (loofhout aanplant en waardevol grasland). Hoewel het gebied op het
gewestplan lijkt aan te sluiten op de andere natuurgebieden, ligt het in werkelijkheid
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echter sterk geïsoleerd door de aanwezigheid van de N6 en de A8 die een belangrijke
barrière vormen. Ongeveer een derde van het gebied zal ook na uitvoering van het plan
nog buffer blijven.


Economische pool A8; deelplangebieden nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a
tussen spoor en N6 (9, 10)
In de huidige situatie kent het volledige deelgebied nieuwe op/afrit A8-N7 een
landbouwgebruik met weinig waardevolle vegetaties. Enkel de bermen van de N8 zijn
begroeid met waardevol struweel. Dit struweel zal verloren gaan bij het plan, maar zal
zich terug kunnen ontwikkelen op de nieuw aan te leggen op- en afrit. Het deelgebied
nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 doorkruist een grasland dat op de biologische
waarderingskaart is aangeduid als matig waardevol met waardevolle elementen. Bij
nadere analyse blijkt het echter te gaan om een matig waardevol grasland met
(waardevolle) bomenrijen. Geen van die bomenrijen valt binnen het deelgebied. Het
plan kan echter wel gevolgen hebben voor het struweel langs de spoorweg (biologisch
waardevol). Afhankelijk van hoe de weg aangelegd wordt, kan dit mogelijk verdwijnen.
 Plangebied Eilandje (11)
Het volledige plangebied is begroeid met waardevol wilgenstruweel. Het is onduidelijk in
hoeverre de herbestemming zal aanleiding geven tot het behoud hiervan of de
ontwikkeling van nieuwe waardevolle vegetaties. De bestemming ‘gemengd open ruimte
gebied’ biedt niet voldoende garanties om te oordelen dat deze natuurwaarden
gevrijwaard of gecompenseerd zullen worden.


Plangebied Tunnel A8; Deelplangebieden Essenbeek-Keerstraat en Essenbeek
Borreweg (13, 14)
Door de bestemmingswijziging wordt ruimte ingenomen voor woonzones. Hierdoor gaat
de bestaande vegetatie verloren. Het deelgebied Essenbeek-Keerstraat is bijna
integraal akkerland en komt ook nog een ingezaaid grasland voor. Het deelgebied
Essenbeek-Borreweg is gekarteerd als matig tot waardevol grasland, met bomen in de
perceelsrand en een kleine oppervlakte boomgaard.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied intunneling A8 (22)
Bij de herbestemming naar park en recreatiegebied komt er ruimte voor vegetatie vrij.
Dit nieuwe parkgebied heeft de potentie om uit te groeien tot corridor naar de
groengebieden evenwijdig aan de Zenne.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied Knooppunt R0-A8 (21)
Het deelgebied bestaat uit een heterogene groep van ecotopen. Loofhoutaanplanten
begeleiden de wegenissen, met hier en daar graslanden tussenin. In de westelijke
uitloper van het deelgebied komt een mesofiel eikenbos voor alsook twee stilstaande
wateren, omgeven door mesofiel beukenbos (allen biologisch zeer waardevol). In het
zuiden van het deelgebied kom t ook een KLE voor. Door de omzetting naar
weginfrastructuur, zullen de biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
verdwijnen.
 Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Door het plan gaat zo’n 7,5 ha vegetatie verloren. Het gaat om het populierenbos en
een klein bosje dat als biologisch waardevol gekarteerd zijn . Het graslandperceel ten
noorden van de Landingsbaan is matig waardevol (vanwege de bomen in de
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perceelsrand). De overige ruimte is akker. De bossen staan niet in verbinding met
andere bossen, tenzij met een deel van de groenbuffer langs de N203.


Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord
(16)
In het plangebied treed verandering van de vegetatie op. Ten gevolge van het plan gaat
vegetatie verloren. Het gaat om waardevol inheems loofbos, aanwezig in de ruimte
tussen de afrit en de E429 en ten dele ook nog ten zuiden van de afrit (overgaand in
grasland).
 Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Lembeek Noord (17)
Hoewel de oppervlakte aan groene bestemmingen gelijk blijft, is er wel een wezenlijk
verschil tussen de huidige invulling en de geplande inrichting. Vooral het verlies van de
bufferzone rond de Kleine Zenne is negatief. Momenteel kent het stuk langs de Kleine
Zenne immers een hoge natuurwaarde, onder andere door de ligging langs deze oude
meander. Bovendien staat dit gebied via de waterloop in contact met de Zenne zelf wat
mogelijkheden biedt voor migratie van soorten. Een stromingsluwe en structuurrijke
zijloop zoals de Kleine Zenne heeft ook hoge potenties, bijvoorbeeld als paaiplaats of
kraamkamer voor vissen. Deze potentie vervalt volledig indien de waterloop verdwijnt of
rechtgetrokken wordt.
De nieuwe bufferzone in het zuiden van dit plangebied wordt van de groengebieden
langs de Zenne gescheiden door de parking van het bedrijf en de toegangsweg hiervan.
Hoewel de weg geen grote barrière vormt, zal de mogelijkheid tot migratie hier toch
aanzienlijk minder zijn.
Behalve de zeer waardevolle natuur langs de Kleine Zenne, komen in het gebied nog
andere waardevolle vegetaties voor die in het plan zullen verdwijnen voor de inrichting
als bedrijventerrein. Het gaat om een soortenrijk grasland in de zuidwestelijke punt van
het plangebied (waardevol, 2 ha) en een grasland met bomenrij centraal in het gebied
(matig waardevol met waardevolle elementen). Het verlies hiervan kan echter
opgevangen worden in de nieuwe bufferzone in het zuidelijke deel.
Voor alternatief 2 is er nog een bijkomend effect omwille van de kadeinfrastructuur. De
brug over de Zenne en de nieuwe kadeinfrastructuur kunnen een nieuwe barrière
vormen die de huidige natuurverbinding langs de Zenne en (inmindere mate) het kanaal
zal hypothekeren.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Vallei Stasbeek (18)
De oppervlakte natuur neemt toe en de aansluiting bij andere groengebieden worden,
samen met de potenties voor natuurverbinding langs de Stasbeek, vergroot. Dit is
opgebouwd uit een complex van waardevolle en zeer waardevolle vegetaties. Het
soortenrijk grasland, de grote zeggenvegetaties en (populieren)bomenrijen blijven
bestaan.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Ontginningsgebied (19)
Er zullen geen waardevolle vegetatie of natuurgebied verdwijnen of bijkomen.
 Plangebied Hondzocht (20)
Er zullen geen waardevolle vegetatie of natuurgebied verdwijnen of bijkomen.
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Wijzigen van habitat voor fauna
De bestemmingswijzigingen hebben een effect op het leefgebied van de aanwezige
fauna (voornamelijk vogels, vissen, macro-invertebraten). Niet alleen worden enkele
habitats vernietigd of gewijzigd, er treedt mogelijks ook versnippering op. De invloed op
de verschillende plangebieden wordt hieronder besproken.
 Plangebied Biezeput (1)
Met het verdwijnen van de bomenrij verdwijnt er ook een potentieel habitat voor fauna.
Gezien de geïsoleerde ligging van het gebied, kan echter verwacht worden dat deze
bomenrij noch het grasland waardevolle diersoorten herbergen.
 Plangebied Stroppen (2)
Ook voor fauna is er geen belangrijke wijziging ten opzichte van de bestaande toestand
te verwachten.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Demesmaekerstraat (4)
Op faunistisch vlak zijn er geen belangrijke natuurwaarden te verwachten in dit
deelgebied. Enerzijds betreft het geen waardevol habitat, anderzijds is het
landbouwgebied volledig omsloten door woongebied. Bovendien is dit deelgebied al vlak
naast woningen gelegen. De omzetting naar woongebied zal dan ook weinig effect
hebben op de eventueel aanwezige diersoorten noch op het vlak van verstoring, noch
op het vlak van versnippering.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Omgeving SK Halle (3)
Enkel alternatief 2 houdt een verandering in, maar gezien het ontbreken van
waardevolle habitats en door de geïsoleerde ligging zal er weinig effect zijn.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Zuidelijke deel Groebegracht (5)
De waardevolle graslanden die verloren gaan, vormen ook een belangrijk habitat voor
verschillende diersoorten. Hier vormt de samenhang met de rest van de vallei een
belangrijke bijkomende factor. Voor fauna wordt het effect dan ook als matig significant
negatief beoordeeld. Gezien de bestemming natuur behouden blijft voor de zone rond
de Groebengracht, worden er geen effecten verwacht op de watergebonden fauna.
 Economische pool A8; deelplangebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
De vallei van de Meerbeek is bestemd als natuurgebied maar in de praktijk volledig
ingevuld door akkerland en door de Hogemierstraat. Het is dan ook niet waarschijnlijk
dat het gebied een belangrijke faunistische waarde heeft. Op het vlak van versnippering
moeten de effecten dan ook gerelativeerd worden. De akker loopt bijna tot aan de beek.
Een mogelijke uitwisseling van soorten tussen de beek en de vallei is dan ook
momenteel reeds niet waarschijnlijk. Bovendien wordt een verbinding met de vallei van
de Groebengracht momenteel reeds ernstig belemmerd door de aanwezigheid van een
duiker onder de spoorweg. Het bijkomende effect op het vlak van versnippering zal dan
ook beperkt zijn voor beide alterantieven. In totaliteit is de beoordeling van de effecten
voor fauna voor alternatief 1 weinig significant negatief.


Economische pool A8; deelplangebied Bergensesteenweg Noord (7)
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Voor fauna zal het verlies van de hoogstamboomgaard van kleiner belang zijn. Hoewel
hoogstamboomgaarden normaal een belangrijk habitat kunnen vormen voor
verschillende soorten (voornamelijk vogels en zoogdieren), zal de geïsoleerde ligging
van het perceel er hier vermoedelijk voor zorgen dat het belang beperkt is. De
boomgaard is immers volledig omsloten door bewoning en de reeds aanwezige
kleinhandel. Enkel aan de zuidelijke rand is er mogelijk aansluiting met andere gebieden
via het struweel langs de spoorweg. Gezien de belangrijke verstoringseffecten die hier
spelen, zal deze verbindingsweg echter vermoedelijk niet van groot belang zijn. Voor
stadsgebonden fauna kan deze verbinding echter wel zijn waarde hebben.
 Economische pool A8; deelplangebied Hellebroek (8)
Voor fauna wordt er geen verandering verwacht gezien de geïsoleerde ligging, met
bovendien een reeds sterke verstoring omwille van het verkeer op de N6 en de A8.


Economische pool A8; deelplangebieden nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a
tussen spoor en N6 (9, 10)
Enkel de bermen van de N8 zijn begroeid met waardevol struweel. Gezien deze
vegetaties zich terug kunnen ontwikkelen op de nieuw aan te leggen op- en afrit, is het
effect hiervan neutraal.
Deelgebied nieuw tracé N7a tussen spoor en N6:
Behalve de oppervlakte waardevolle vegetatie die verdwijnt, vormt de spoorwegberm
ook een mogelijke migratieroute. Hierdoor is het effect weinig significant negatief.
 Plangebied Eilandje (11)
Voor fauna is het gebied momenteel reeds sterk verstoord door de aangrenzende
spoorlijnen. De mogelijkheid voor kleinschalige recreatie zal dan ook niet zorgen voor
bijkomende, maar wel andere verstoring (licht, beweging). De herbestemming zal ook
niet zorgen voor versnippering. Omwille van het potentiële verlies aan habitat en de
mogelijke wijziging op het vlak van verstoring, wordt het effect echter als niet significant
negatief beoordeeld.


Plangebied Tunnel A8; Deelplangebieden Essenbeek-Keerstraat en Essenbeek
Borreweg (13, 14)
Door het verlies van de boomgaard en andere kleine landschapselemententreden er
ook veranderingen op voor fauna.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied intunneling A8 (22)
Zowel de licht- als lawaaihinder verminderen door de intunneling van de wegenis. Dit
heeft een positief effect op fauna. Verder treedt er ook een ontsnippering op doordat het
geplande park de natuurgebieden in het oosten van Halle verbindt met deze evenwijdig
aan de Zenne.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied Knooppunt R0-A8 (21)
Door het verwijderen van vegetatie is verandering te verwachten voor fauna. Het effect
voor fauna wordt neutraal beoordeeld omwille van de geïsoleerde ligging met reeds
sterke verstoring van het verkeer op de wegen. Door het verdwijnen van de stilstaande
wateren gaat mogelijks wel habitat voor fauna verloren. Het plan veroorzaakt een licht
verhoogd geluidsniveau in dit deelgebied en ook de lichtverstoring kan toenemen.


Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
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Door het plan gaat er vegetatie verloren, maar deze lijkt niet gelinkt aan waardevolle
habitats voor fauna. Voor fauna wordt de waarde van de bossen niet hoog ingeschat.
Bovendien staan ze niet in verbinding met andere gebieden.


Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord
(16)
Omwille van het plan gaat inheems loofbos verloren. Gezien de geïsoleerde ligging, met
bovendien een sterke verstoring omwille van het verkeer op de N6 en de A8, wordt het
effect op fauna echter neutraal beoordeeld.
 Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Lembeek Noord (17)
Het verlies van de habitats en de verbindingsmogelijkheden, zoals beschreven voor
flora, is ook voor fauna van belang. Ook voor fauna is in alternatief 2 de bijkomende
barrièrewerking omwille van de nieuwe brug van belang.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Vallei Stasbeek (18)
De oppervlakte natuur neemt toe en de aansluiting bij andere groengebieden worden,
samen met de potenties voor natuurverbinding langs de Stasbeek, vergroot. Dit is
opgebouwd uit een complex van waardevolle en zeer waardevolle vegetaties. Het
soortenrijk grasland, de grote zeggenvegetaties en (populieren)bomenrijen blijven
bestaan. Dit heeft een positief effect voor fauna
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Ontginningsgebied (19)
Voor fauna zal het plan op korte termijn ook geen wijziging inhouden. Het gebied was
immers als bestemd als ontginningsgebied en dit blijft zo behouden. Op langere termijn
is er echter wel een andere nabestemming voor een deel van het gebied (agrarisch naar
recreatie) en dit kan potentieel zorgen voor verstoring in de natuurgebieden in de vallei
van de Stasbeek. De bestemmingswijziging zorgt in het plangebied voor een licht
verhoogde geluidsemissie, lichtverstoring en verstoring door aanwezigheid van mensen,
maar deze is niet significant voor de (beperkt) aanwezige fauna.
 Plangebied Hondzocht (20)
Er treden geen wijzigingen op voor fauna.

19.5.2

Is er schade?
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de schade die per plangebied
mogelijk is.
 Plangebied Biezeput (1)
Er is schade te verwachten door het verlies van een biologisch waardevolle bomenrij.
Voor fauna is er geen schade te verachten.
 Plangebied Stroppen (2)
Er is geen schade te verwachten.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Demesmaekerstraat (4)
Er is geen schade te verwachten.


Plangebied Groebegracht; deelplangebied Omgeving SK Halle (3)
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Er is geen schade te verwachten.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Zuidelijke deel Groebegracht (5)
De bestemming ‘gemengd open ruimte gebied’ biedt niet voldoende garanties om aan te
nemen dat de waardevolle vegetaties bewaard blijven. Uit voorzorg wordt daarom
aangenomen dat er schade zal zijn.
 Economische pool A8; deelplangebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
Voor alternatief 1 is schade te verwachten. Niet voor flora maar voor fauna ten gevolge
van versnippering en verstoring.
 Economische pool A8; deelplangebied Bergensesteenweg Noord (7)
Het verlies van de waardevolle hoogstamboomgaard en bomenrijen veroorzaakt schade
aan flora en in mindere mate ook aan fauna. Dit voor beide alternatieven.
 Economische pool A8; deelplangebied Hellebroek (8)
Er is schade te verwachten aan flora, geen aan fauna.


Economische pool A8; deelplangebieden nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a
tussen spoor en N6 (9, 10)
Het plan veroorzaakt schade door het verlies aan vegetatie en mogelijke migratieroutes.
 Plangebied Eilandje (11)
Door de bestemmingswijziging is er mogelijk schade te verwachten, zowel aan flora als
in mindere mate aan fauna.


Plangebied Tunnel A8; Deelplangebieden Essenbeek-Keerstraat en Essenbeek
Borreweg (13, 14)
Door de bestemmingswijziging is er schade te verwachten, zowel aan flora als in
mindere mate aan fauna.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied intunneling A8 (22)
Er is geen schade te verwachten.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied Knooppunt R0-A8 (21)
Door de bestemmingswijziging is er schade te verwachten, zowel aan flora als in
mindere mate aan fauna.
 Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Door de bestemmingswijziging is er schade te verwachten aan de flora. Voor fauna
wordt er geen schade verwacht.


Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord
(16)
Het waardevol inheems loofbos dat aanwezig is in de ruimte tussen de afrit en de E429
en deels ook nog ten zuiden van de afrit zal verdwijnen. Dit is zeer significant negatief
voor de flora en moet gecompenseerd worden.


Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Lembeek Noord (17)
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Het verlies van de bufferzone rond de Kleine Zenne met hoge natuurwaarde is negatief.
Zowel voor de vegetaties zelf als voor de potenties voor fauna en de mogelijkheden
voor natuurverbinding.
Voor alternatief 2 wordt de groenbuffer langs het kanaal en de Zenne onderbroken door
de nieuwe kade-infrastructuur met verbinding naar het industrieterrein wat matig
significant negatief wordt beoordeeld voor fauna. De brug over de Zenne en de nieuwe
kade-infrastructuur kan een nieuwe barrière vormen die de huidige natuurverbinding
langs de Zenne.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Vallei Stasbeek (18)
Er is geen schade te verwachten, de effecten van het plan zijn zelfs sterk positief zowel
voor fauna als voor flora..
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Ontginningsgebied (19)
Er is geen schade te verwachten.
 Plangebied Hondzocht (20)
Er is geen schade te verwachten.
19.5.3

Is de schade te vermijden?
In deze paragraaf wordt besproken hoe de eventuele schade aan fauna en flora in de
plangebieden vermeden kan worden.
 Plangebied Biezeput (1)
Het verdwijnen van de bomenrij kan gecompenseerd worden door het voorzien van
hoogopgaand groen in de voorziene groenbuffer langs de spoorweg.
 Plangebied Stroppen (2)
Er is geen schade te verwachten.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Demesmaekerstraat (4)
Er is geen schade te verwachten.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Omgeving SK Halle (3)
Er is geen schade te verwachten.
 Plangebied Groebegracht; deelplangebied Zuidelijke deel Groebegracht (5)
In dit deelgebied komen waardevolle vegetaties voor in de vallei van de Groebengracht
en op de voormalige spoorwegberm. De bestemming ‘gemengd openruimte gebied’
biedt op zich onvoldoende garanties voor het behoud van deze vegetaties. Zeker voor
de waardevolle graslanden in de vallei is dit negatief. Een milderende maatregel
hiervoor kan bestaan uit het vergroten van de zone met bestemming natuurgebied zodat
deze een groter deel van de vallei omvat, of door in de voorschriften specifiek te zorgen
dat deze graslanden als dusdanig behouden blijven (als grasland, zonder intensief
landbouwgebruik). Gezien deze graslanden in de huidige bestemming niet beschermd
zijn, is een aanpassing in die zin voldoende om ook een eventueel verdwijnen van de
vegetatie op de voormalige spoorwegberm te compenseren. Na uitvoering van deze
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maatregel is het effect voor de vegetaties en voor fauna neutraal. Deze maatregel moet
dwingend mee opgenomen worden in de voorschriften van het RUP.
 Economische pool A8; deelplangebied zoekzone tracé N7a om Dassenveld (6)
De schade voor de fauna kan vermeden worden door te kiezen voor alternatief 2.
 Economische pool A8; deelplangebied Bergensesteenweg Noord (7)
Het mogelijk verdwijnen van een waardevolle hoogstamboomaard en enkele bomenrijen
binnen dit gebied, kan gecompenseerd worden door groenelementen met een
evenwaardige streekeigen en opgaande invulling aan te planten, dit over minimaal de
helft van de oppervlakte. Gezien er geen compensatieplicht is voor kleine
landschapselementen, en de boomgaard geïsoleerd ligt, is volledige compensatie niet
noodzakelijk.
 Economische pool A8; deelplangebied Hellebroek (8)
Het bos dat verloren gaat kan gecompenseerd worden door de omvorming van een
ander gebied tot een nieuw bosgebied (boscompensatie). Bij deze compensatie dient
men rekening te houden met het voorkomen van de iepenpage. Deze compensatie is
wettelijk vastgelegd en moet dus niet bijkomend in de voorschriften van het RUP worden
opgenomen.


Economische pool A8; deelplangebieden nieuwe op/afrit A8-N7 en nieuw tracé N7a
tussen spoor en N6 (9, 10)
De schade kan vermeden worden door erop toe te zien dat het struweel langs de
spoorweg (biologisch waardevol) zijn verbindingsfunctie kan bewaren.
 Plangebied Eilandje (11)
De verplichting van een ecologische invulling dient opgenomen te worden in de
voorschriften van het RUP. Door de aanleg van andere waardevolle vegetaties zoals
soortenrijke graslanden (of door behoud van het wilgenstruweel) kan mogelijke schade
verminderd of vermeden worden.


Plangebied Tunnel A8; Deelplangebieden Essenbeek-Keerstraat en Essenbeek
Borreweg (13, 14)

Het verlies van de kleine landschapselementen en waardevolle vegetaties kunnen
gecompenseerd worden door de aanleg van een groenbuffer of andere groenelementen
(park, laanbeplanting…) met streekeigen soorten. Indien voldoende groen voorzien
wordt om de verloren gegane oppervlakte en waarde te compenseren zal het effect
neutraal zijn voor zowel fauna als vegetaties.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied intunneling A8 (22)
Er is geen schade te verwachten.
 Plangebied Tunnel A8; Deelplangebied Knooppunt R0-A8 (21)
Het mesofiel beuken- en eikenbos dat verloren gaat binnen het plangebied knooppunt
R0-A8 moet gecompenseerd worden, binnen of buiten het plangebied.
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Indien gekozen wordt voor een meer opengewerkte inrichting van het complex, is er
binnen dit plangebied ruimte voor de compensatie.Deze compensatie is wettelijk
vastgelegd en moet dus niet bijkomend in de voorschriften van het RUP worden
opgenomen.
Indien gekozen wordt voor een opengewerkte inrichting van het complex, wordt het
valleitje dat momenteel verborgen ligt onder het op- en afrittencomplex terug
toegankelijk. Hierdoor wordt de verbinding tussen de binnen- en buitenzijde van de R0
hersteld. Op die manier heeft het plan een positief effect ten opzichte van de huidige
situatie
 Plangebied Stedelijke toegangspoort Landingsbaan (15)
Het bos dat verloren gaat binnen het plangebied Landingsbaan moet gecompenseerd
worden. Concreet gaat om 1,3 ha ter compensatie van de populierenaanplant en circa 1
ha ter compensatie van de loofhoutaanplant.
Mogelijke milderende maatregelen zijn:
•
behoud van het bos
•
compensatie van het bos binnen het plangebied
•
compensatie van het bos in een ander (nieuw) plangebied
Indien één van deze maatregelen uitgevoerd wordt, is het effect op vegetaties neutraal.
Deze maatregel is wettelijk vastgelegd en moet dus niet bijkomend in de voorschriften
van het RUP worden opgenomen.Een bijkomend aandachtspunt voor het plangebied is
het voorkomen van de Iepenpage.


Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord
(16)
Het waardevol inheems loofbos dient gecompenseerd te worden.
 Plangebied Lembeek Noord – N6; deelplangebied Lembeek Noord (17)
Voor dit plangebied kunnen de negatieve effecten enkel gemilderd worden door het
behoud van de zeer waardevolle natuur langs de Kleine Zenne. Het verdwijnen van de
huidige natuurbestemming is dan ook niet aangewezen.
Let wel, het behoud van deze buffer maakt de aanleg van een buffer in het zuidelijk deel
niet overbodig. Ook de andere waardevolle natuur die verdwijnt, moet immers nog
ergens gecompenseerd worden. Het is dan ook aangewezen om een groenbuffer aan te
leggen die bestaat uit waardevolle natuur met een minimale oppervlakte van 2 ha. Bij
voorkeur wordt deze groenbuffer aangelegd in het zuidelijk deel. Deze kan dan immers
aansluiten bij de groenbuffers langs de Zenne en Kleine zenne. Bovendien biedt dit
mogelijkheden voor een verdere uitbreiding van het habitat voor de Iepenpage die
voorkomt in deze zone. Indien deze maatregel wordt toegepast, wijzigt de beoordeling
naar neutraal voor vegetaties in beide alternatieven. De impact op fauna wijzigt naar
neutraal voor alternatief 1 en significant negatief voor alternatief 2 (zie volgende
milderende maatregel). Deze maatregel is dwingend op te nemen in het RUP.
De aanleg van een brug over de Zenne kan een belangrijke barrière betekenen voor de
soorten die zich willen verplaatsen langs de oevers van de Zenne. Bij een goed ontwerp
van de brug, kan dit probleem echter voorkomen worden. Essentieel is voornamelijk dat
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de oevers kunnen doorlopen onder de brug door. Dit vraagt een ruimere dimensionering
van de brug dan strikt noodzakelijk.
Een verbetering van de waarde ten opzichte van de huidige situatie kan bekomen
worden door een omvorming van het laaggelegen deel tot overstromingsgebied. En de
herinrichting van de Kleine Zenne als by-pass voor de stuw op de Zenne. De
mogelijkheden hiervoor worden onderzocht in de oppervlaktewatermodellering van de
Zenne (VMM) xxx. Indien gekozen wordt voor deze oplossing is het effect significant
positief.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Vallei Stasbeek (18)
Er is geen schade te verwachten.
 Plangebied Stasbeek – N6; deelplangebied Ontginningsgebied (19)
Er is geen schade te verwachten.
 Plangebied Hondzocht (20)
Er is geen schade te verwachten.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST












Bijlage I van Natura2000: Habitattypes voor de habitatrichtlijngebieden;
Bijlage II van Natura2000: Soorten aanduiding voor de habitatrichtlijngebieden;
Bijlage IV: Dit is bijlage I van de vogelrichtlijngebieden;
BPA: Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de visie
van de overheid wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening voor
een deel van het gemeentelijk grondgebied. Het BPA bestaat uit een kaarttekening
met grafisch ingekleurde bestemmingszones en symbolen met een verklarende
legende en de voorschriften of verordeningen met betrekking tot deze zones en/of
percelen;
BWK: Biologische Waarderingskaart van Vlaanderen. Deze kaart wordt opgesteld
door het Instituut voor Natuurbehoud. Het is een vlakdekkende kaart voor
Vlaanderen met 2 informatieniveaus: een beschrijving van de aanwezige vegetaties
en een waardering van deze vegetaties;
Grondwaterstand: Grondwater ondervindt een bepaalde druk in de ondergrond.
Deze wordt gemeten in peilbuizen. De hoogte (of diepte) van het wateroppervlak
van het water in deze buizen wordt de grondwaterstand of stijghoogte genoemd;
Infiltratie: Wanneer de grondwaterstanden in de onderliggende lagen zich lager
bevinden dan de bovenste, ontstaat een drukverschil naar onderen toe. Hoge
grondwaterstanden duiden immers op een hogere druk (cfr. grondwaterstand).
Hierdoor stroomt water naar onder, het infiltreert;
Maaiveld: bovenzijde van een bodem, Waar de vegetatie op groeit;
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LIJST VAN AFKORTINGEN








































AWP2: Algemeen waterkwaliteitsplan
BBI: Belgische Biotische Index
BPA: Bijzonder Plan van Aanleg
BWK: Biologische Waarderingskaart
DTM: Digitaal terreinmodel
DOV: Databank Ondergrond Vlaanderen
Gen: Grote Eenheden Natuur
GENO: Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling
GNOP: Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan
GRUP: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
IAP: Instituut voor Archeologisch Patrimonium
IVON: Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk
KMI: Koninklijk Meteorologisch Instituut
LNE: Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
MER: Milieueffectrapport
mer: milieueffectrapportage
NOG: Natuurlijk Overstroombare gebieden
OVAM: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
PRS: Provinciaal Ruimtelijk structuurplan
ROG: Recent Overstroomde Gebieden
RSV: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
RUP: Ruimtelijk Uitvoeringsplan
RWZI: Rioolwaterzuiveringsinstallatie
TAW: Tweede Algemene Waterpassing
VEN: Vlaams Ecologisch Netwerk
VGM: Vlaams Grondwatermodel
VHA: Vlaamse Hydrografische Atlas
VLAREA: Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming- en beheer
VLAREBO: Vlaams reglement betreffende de bodemsanering
VLM: Vlaamse Landmaatschappij
VMM: Vlaamse Milieu Maatschappij
MOW: Mobiliteit en openbare werken (Vlaamse gemeenschap)
STOP-principe: Stappers, trappers, openbaar vervoer en privaat vervoer
PRUP: Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
GRS: Gewestelijk ruimtelijk structuurplan
POM: Provinciale ontwikkelingsmaatschappij
W&Z: Waterwegen en zeekanaal
VSGB: Vlaams strategisch gebied rond Brussel
KMO-zone: Kleine en middelgrote ondernemingen
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Bijlage 1.1
RUP-procedure
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Bijlage 1.2
Lijst van te raadplegen instanties
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Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling VlaamsBrabant
tav de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
Blijde-Inkomststraat 105, 3000 LEUVEN

Agentschap Wonen Vlaanderen
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 7
1000 Brussel

College van burgemeester en schepenen
van de stad Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle

Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant
Via-Vitagebouw
Luchthavenlaan 4
1800 Vilvoorde

College van burgemeester en schepenen
van de gemeente Beersel
Alsembergsteenweg 1046
1652 Alsemberg

Vlaamse Milieumaatschappij
Afdeling Operationeel Waterbeheer
Koning Albert II-laan 20 bus 16
1000 Brussel

College van burgemeester en schepenen
van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Provinciebestuur Vlaams-Brabant,
Dienst Integraal Waterbeleid
Provincieplein 1
3010 Leuven

PROCORO Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven

Waterwegen & Zeekanaal NV
Oostdijk 110
2830 Willebroek

Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling VlaamsBrabant, entiteit Onroerend erfgoed
Blijde-Inkomststraat 105, 3000 LEUVEN

Departement Mobiliteit en Openbare werken
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 61
1000 Brussel

Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen
Hallepoortlaan 40
1060 Brussel

Agentschap Ondernemen Vlaams-Brabant
VAC Dirk Bouts
Diestsepoort 6, bus 31
3000 Leuven

Vlaamse Vervoermaatschappij ( De Lijn)
De Lijn Vlaams-Brabant
Martelarenplein 19
3000 Leuven

Departement LNE
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Agentschap Natuur en Bos - Vlaams-Brabant
Hungaria-gebouw
Vaartkom 31 bus 9
3000 Leuven

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend erfgoed
Phoenixgebouw
Koning Albert II-laan 19 bus 12
1210 Brussel

Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling VlaamsBrabant
Ellipsgebouw
Koning Albert II-Laan 35, bus 40
1030 Brussel
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Bijlage 3.1
Selectie zones: tabellen met analyse
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Bijlage 3.2
Visienota
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