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LEESWIJZER
Deze niet-technische omschrijving maakt het mogelijk om de ingrepen binnen de
uitgebreide Plan-MER beknopt en verstaanbaar samen te vatten en tevens meer
overzichtelijk te maken door de inhoud per projectgebied afzonderlijk samen te vatten.
De niet-technische omschrijving wordt voorafgegaan door een kort overzicht van het
totale plan binnen de wettelijke bepalingen van ruimtelijke ordening, binnen het
structuurplan Vlaanderen en de milieuwetgeving en over de verschillende
beleidsniveaus. Aansluitend volgt nog algemeen een korte verduidelijking van het
afbakeningsproces en een verantwoording van de deelzones. Alvorens het plan per
deelzone wordt besproken, wordt eerst de algemene doelstelling gedefinieerd.
Vermits het plangebied reeds opgesplitst is in deelzones en om het complexe en
uitgebreide project helderder te maken, is gekozen om het overige deel van de niettechnische samenvatting per deelzone te beschrijven. De standaardopmaak van de
Plan-MER (per discipline) wordt gevolgd, maar dan telkens binnen de opsplitsing per
hoofdstuk/deelzone. Zo krijgt elke deelzone een korte beschrijving van zijn huidige
toestand en binnen zijn bestemmingsplan, waarna de mogelijke bestemmingswijziging,
voorziene ingrepen en mogelijke alternatieven worden omschreven. Vervolgens wordt
de voorspelling van eventuele effecten per discipline besproken en geëvalueerd. Binnen
de disciplines worden zowel de effecten beschreven voor alle omschreven alternatieven
als ook voor mogelijke ontwikkelingscenario’s. Tot slot worden mogelijke milderende
maatregelen beschreven en geëvalueerd, waarna een korte conclusie de ingrepen per
deelzone samenbalt.
Omdat voor een aantal disciplines de referentiesituatie moeilijk per deelzone kan
beschreven worden (bv. mobiliteit, lucht en geluid), wordt deze vooralsnog algemeen
besproken.
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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 buitengebiedsbeleid 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
een visienota (zie definitief plan-MER bijlage 3.1).
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.
Anderzijds 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.
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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 de plannen en programma’s die enkel onder groep B vallen en voor de plannen en
programma’s die zowel onder groep A als B vallen dient een plan-MER opgesteld te
worden.
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.
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3

HISTORIEK EN VOORSTUDIE

3.1

Voorgaande ruimtelijke studies

3.1.1

Selectie als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied in het RSV
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.

3.1.2

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.

3.1.3

Aandachtspunten vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Halle wordt het ruimtelijk beleid van de
gemeente uitgestippeld. De gemeente staat niet in voor de afbakening, maar wordt wel
in het afbakeningsproces betrokken.

3.1.4

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.
Het streefbeeld voor de opwaardering van A8 wordt momenteel verder geconcretiseerd
in een infrastructuurontwerp . Het project omvat verschillende onderdelen in functie van
een betere doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid:
 de aanpassing van de knoop R0 - A8 om de verkeersdoorstroming en veiligheid te
verbeteren
 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
 een volledige aansluiting van Landingsbaan om de oostelijke ontsluiting van het
stedelijk gebied, de stationsomgeving en de binnenstad te verzorgen
 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
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kamstructuur; een nieuwe ontsluitingsweg (N7a) loopt omheen Dassenveld en
parallel aan het spoor naar N7 en N6
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)
In de tussentijd is er verder onderzoek gebeurd en overleg gehouden tussen betrokken
actoren. Dit heeft geleid tot een aantal beslissingen waardoor het project meer
gedetailleerd is..

Illustratie 3.4: ontwerp knoop A8xR0 en oostelijke ontsluiting (maart 2012)
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. 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 publieke consultatie 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.
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.
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.
Er 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.
3.1.5

Streefbeeldstudie verbreding en verdieping kanaal
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
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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.

3.1.6

Afbakeningsproces
Agendering
Het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied situeert zich intermediair tussen
het gemeentelijk en Vlaams beleids- en bestuursniveau.
De afbakening 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.
In het proces worden twee fases onderscheiden. De eerste fase betreft een fase van
visievorming. De tweede fase behelst de concrete voorbereiding van de uitvoering van
deze visie, vanuit twee parallelle sporen in functie van de vooropgestelde finaliteit.
Startnota
De startnota (september 2010) vormde de eerste stap in de eerste fase van
visievorming. In een eerste stap zijn potentieel grensstellende open ruimten in kaart
gebracht. In een tweede stap zijn de ingesloten en randstedelijke open ruimten in kaart
gebracht. 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
ontwikkelingsalternatieven onderzocht. 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 en N6 Lembeek Noord.
In onderstaande tabel worden de onderzochte locatiealternatieven weergegeven. In het
MER wordt een overzicht gegeven van de weerhouden en niet weerhouden
locatiealternatieven. Telkens worden de milieuafwegingen op hoofdlijnen beschreven.
De afwegingen zijn in het MER per gebied beknopt beschreven in fiches (zie
OntwerpMER (3.2.5).
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Tabel 3-1:

Onderzochte locatiealternatieven

Locatiealternatief

Locatiealternatief

1

Kluisbos - Kleine Beek

14

Essenbeek - Beekveld

1a

Landingsbaan Oost

15

Essenbeek - Borreweg

1b

Landingsbaan West

16

Biezeput

2

Warande

17

Slingerweg - Possozplein

3

Vijverbeek - Maasdalbeek

18

bedrijvenzone Stroppen

4

Prinsenbos

19

bedrijvenzone Bergensesteenweg Noord

5

Meerbeek

20

Lembeek - Noord

6a

Groebegracht FC Halle

21

Lembeek - Zuid

6b

Groebegracht - Grote Weide

22

ontginningsgebied Lembeek

6c'

Groebegracht - Wilgenveld

23a

omgeving recreatie Stroppen - oost

6c''

Groebegracht - Druco

23b

omgeving recreatie Stroppen - zuid

7

Boomgaard Don Bosco

23c

omgeving recreatie Stroppen - west + noord

8a

Zennevallei-Roggemanskaai

24

Windmoleken

8b

Zennevallei-Ijzerweg

25

Cité Lembeek

8c

Zennevallei-Suikerkaai

26

Stroppen west

8d

Zenne, Kleine Zenne, Kasteel Lembeek

27

Dassenveld west

9

Rodenemweg

28

Hondzocht - bocht A8

10

Kasteel Buizingen

29

Hondzocht N7

11

Ghesquiereweg

30

Hondzocht oost

12

Villalaan - Landingsbaan

31

Houtveld

13

Kruisveld

Visie en actieprogramma
De resultaten van het afbakeningsproces zijn samengevat in de visienota (juni 2012). In
deze nota 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. De visienota (en MER) omvat een
verduidelijkend schema voor welke geplande beleidsmaatregelen het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan zal worden aangewend en welke geplande beleidsmaatregelen
buiten het bestek van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan blijven. Voor elke
maatregel wordt verduidelijkt of hij als planmaatregel wordt onderzocht, dan wel in de
referentiesituatie of als ontwikkelingsscenario wordt meegenomen.
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4

DOELSTELLING, DETAILLERINGSGRAAD EN REIKWIJDTE (ALGEMEEN)

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 gebiedsbeleid
zullen voeren. De algemene beleidslijnen voor de stedelijke gebieden zijn vastgesteld in
het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het ruimtelijk structuurplan provincie VlaamsBrabant
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 gebiedsbeleid 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, referentiesituatie of ontwikkelingsscenario.
Detaillering
De lijn zal worden vastgelegd tot op perceelsniveau.
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 (stedelijk
gebiedsbeleid als geheel).
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.

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.
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Reikwijdte
Het plan impliceert dat de overheid op de geselecteerde locaties een kader zal
scheppen om de open ruimte kwaliteiten te vrijwaren.
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 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. Om tegemoet te komen aan het probleem van reikwijdte zal een
mogelijke ontwikkeling worden beschreven voor de verdere modellering in het MER.
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.
Detaillering
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. Om tegemoet te komen aan het probleem van
reikwijdte zal bij de planbeschrijving worden uitgegaan van de kenmerken van het meest
recent beschikbare infrastructuurontwerp, volgens de stand van zaken van de
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studieopdracht voor het ontwerp voor de omvorming van N203a tot volwaardige
hoofdweg.
4.1.4

Plangebieden voor woonontwikkeling
Doelstelling
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.
Detaillering
Wat betreft de schaal zal het plan finaal worden getekend op perceel niveau.
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. Om tegemoet te komen aan het probleem van reikwijdte (er worden
mogelijkheden gecreëerd maar de concrete invulling is niet gekend) zal bij de
planbeschrijving een mogelijke ontwikkeling worden beschreven voor het onderzoek en
de beoordeling van milieueffecten 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.

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;
Niet-techn.samenv.MER Halle
rapport

819016/R/873108/Mech
- 11 -

maart 2015





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.
Detaillering
Inzake bedrijvigheid (cfr. 2° art. 2.2.3 §2 Vlaams Codex ruimtelijke ordening) worden ikv
bestemmingscategorie 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;
 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 voorzien en welke de effecten zijn
inzake externe veiligheid wordt behandeld in een afzonderlijk RVR en niet in dit MER.
Mogelijke doorvertaling naar het milieueffectenonderzoek
Er worden drie mogelijke gebieden naar voor geschoven voor SEVESO-activiteiten:
Dassenveld, Lembeek-Noord en Hondzocht. In de andere gebieden worden SEVESOactiviteiten 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.
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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.

4.4

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. Het
overzicht van de plangebieden staat in Tabel 4-1 en op figuur 2.1. Onderstaande tabel
relateert dit overzicht aan de planingrepen. De afbakeningslijn is hierbij niet als
plangebied opgenomen. Deze plangebieden zullen elk apart worden besproken.
Tabel 4-1: 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

Alternatieven

X

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

Nieuw tracé N7a tussen spoor en N6

10

X6c en X6d

Eilandje

/

11

X5

Tunnel A8

Essenbeek-Keerstraat

13

X8

Economische pool A8

Stedelijke toegangspoort

Essenbeek-Borreweg

14

X8

Intunneling A8

22

X6e

Knooppunt R0 – A8

21

X6f

/

15

X15

X

Landingsbaan
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Plangebied

Deelgebied

Nr

Ingrepen

Lembeek Noord – N6

Kleinhandel N6 Lembeek Noord

16

X14

Lembeek Noord

17

X11

Vallei Stasbeek

18

X3

Ontginningsgebied

19

X16 en X3

/

20

X17

Stasbeek – N6
Hondzocht

Alternatieven
X

Illustratie 4.1 Overzicht plangebieden

4.5

Methodologie effectvoorspelling
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
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-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
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5

OVERZICHT PER DISCIPLINE ALGEMEEN

5.1

Discipline Mens-mobiliteit

5.1.1

Referentiesituatie
Met haar verstedelijking vormt de Zennevallei een gebied waar een veelheid van
verkeersbewegingen wordt gegenereerd. Voor het voetgangersnetwerk zijn er op schaal
van het kleinstedelijk gebied moeilijk te overbruggen barrières en hindernissen.
De centrumfunctie van het stedelijk gebied neemt aan belang toe. Door de diverse
wijzigingen in de referentiesituatie neemt het verkeer in de omgeving van Halle toe. Het
verkeer op R0 richting Brussel daalt ten zuiden van het knooppunt met A8 en ook op A8
wordt een afname van het verkeer verwacht (Illustratie 5.1). Er is druk verkeer op R0 en
A8 (N203a) en ook N6 - N7 ten noorden van knooppunt 22 kent hoge
verkeersintensiteiten. De toestand is sterk verzadigd en er zijn files.
De kanaaldijk is aangeduid als functionele fietsroute doorheen de verstedelijkte
Zennevallei en maakt deel uit van het radiaal netwerk van wegen vanuit Halle met een
centrale ring, In het noorden is deze ringweg niet gesloten. Ten noorden, zorgt
Alsembergsesteenweg voor een oostelijke verbinding dwars op het kanaal. Ten zuiden
loopt een functionele fietsverbinding en er is verder naar het zuidwesten de functionele
fietsverbinding.
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. De belangrijkste spoorlijnen zijn 96
(Brussel/Bergen-6 treinen/uur), de spoorlijnen 94 (Halle – Moeskroen) en lijn 26 met een
verbinding naar Mechelen.
Aan de stations zijn busperrons gelegen met verbindingsmogelijkheden met het
busvervoer. Het busvervoer verbindt Halle op regionale en lokale niveau. In totaal
bestaat het busnetwerk uit zo’n 12 buslijnen die Halle verbinden op regionale en lokale
niveau.
Wat betreft het waterwegennet loopt het kanaal Brussel - Charleroi centraal doorheen
de verstedelijkte Zennevallei. Het kanaal is gecategoriseerd voor schepen tot 1350 ton.
Containervaart is slechts in beperkte mate mogelijk. 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. Aanvullend zijn binnen het stedelijk gebied verder van belang:
 N6 (Bergensesteenweg – Brusselsesteenweg – Demaeghtlaan)
 N7 (Edingsesteenweg)
 Alsembergsesteenweg
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N28 (Ninoofsesteenweg – St. Rochtusstraat - Nijvelsesteenweg)
N6 (Brusselsesteenweg)
de Lenniksesteenweg – Cypriaan Verhavertstraat
de Vandenpeereboomstraat – Octave de Kerchove d’Exaerdestraa
Nederhem

Illustratie 5.1: Overzicht van de wegen
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5.1.2

Ingrepen






5.1.3

supprimeren van de huidige op- en afritten A8xN6 en 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 nieuwe kruispunten op N7 en N6;
een rechtstreeks ontsluiting van het bedrijventerrein Dassenveld op de ovonde;
een ontsluiting van Druco naar de nieuwe N7a.

Effectenbespreking
De effecten worden meer gedetailleerd beschreven per deelgebied.
De invullingen betreffen vooral woonfuncties en de realisatie van een aantal
bedrijventerreinen. Dit betekent dat tijdens de ochtendspits vooral bijkomend uitgaand
verkeer (weg van Halle) kan worden verwacht en tijdens de avondspits het inkomend
verkeer toeneemt. 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).
Verkeersgenerend karakter van de deelplangebieden:
Door de plannen neemt de centrumfunctie van Halle aan belang toe. Er komt een
sterkere vermenging van wonen en werken. Vooral de plannen inzake kleinhandel
geven een bijkomend mobiliteitsgenererend effect.
De belasting van het wegennet tov 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. De omvorming van A8/N203a tot
hoofdweg heeft een ontlastend effect voor het onderliggend wegennet. RO geraakt ook
zonder de plannen zwaar oververzadigd. Bestaande sluiproutes worden drukker en
nieuwe ontstaan. De effecten op A8 enN7 worden hierdoor overschaduwd.
Langs de lokale verbindingswegen, de stedelijke verzamelweg met centrumfunctiesen
en de hoofdinvalswegen neemt de verzadigingsgraad toe zonder dat het verkeer
daarom al per definitie meer vastloopt dan in de referentiesituatie.
De belasting van het verkeer op de fietsassen blijft gelijk of neemt toe. Enkel langs de
hoofdassen Halleweg en Ninoofsesteenweg en langs de ondergeschikte assen
Deboecklaan en stationsplein lijkt het plan te leiden tot een verbetering. Andere
hoofdassen blijven slecht of ondergaan een verslechtering van de huidige situatie.
Langs elk van de busassen zal de verkeersdruk toenemen, enkel langs de
Ninoofsesteenweg wordt een afname van de verzadigingsgraad verwacht.
Algemeen moet het plan vanuit het oogpunt verkeersafwikkeling sterk negatief
beoordeeld worden. Een aantal van de geplande ontwikkelingen worden beter
geschrapt en/of naar omvang ingeperkt. Tegelijk dringt zich ook een wijziging van de
gebruikte verplaatsingsmodi op. Bijkomende investeringen in trein- en fietscomfort
819016/R/873108/Mech
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dringen zich op. Milderende maatregelen in de zin van het inrichten van conforme
fietspaden en alternatieven via andere assen dienen uitgewerkt te worden. Tot slot lijkt
het wenselijk om ook de capaciteit van een aantal geplande wegen uit te breiden.
Langs de lokale verbindingswegen wordt met het plan een algemeen verbetering
verwacht van de leefbaarheid. Het plan zorgt voor een toename van verkeer langs
stedelijke hoofdstraten 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. Het plan zorgt voor een forse
toename van de verzadiging langs stedelijke verzamelweg met centrumfunctiesen,
wegen die het verkeer verzamelen, maar door een bebouwde omgeving.
De barrièrewerking van A. Demaeghtlaan blijft bestaan, mogelijk kan zijn toekomstige
inrichting als boulevard dit verhelpen. Langs het Stationsplein neemt de barrièrewerking
door verkeer af. Langs de Deboecklaan is er een afname en de intunneling van A8 zorgt
ervoor dat A8 als barrière wordt opgeheven. 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.
5.1.4

Milderende maatregelen
De milderende maatregelen die worden genomen moeten vooral het autogebruik
beperken, sluipverkeer vermijden en het gebruik van alternatieven voor het autogebruik
ondersteunen en stimuleren.

5.2

Discipline Bodem

5.2.1

Referentiesituatie
De referentiesituaties worden meer gedetailleerd beschreven per deelgebied
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). De Formatie van Brussel komt enkel voor ten zuidoosten van Halle.
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).
De bodemtypologie van de plangebieden wordt afgeleid van de bodemserie,
aangegeven op de bodemkaart. De bodemserie wordt gekenmerkt door een
textuurklasse, een drainageklasse en een profielontwikkeling.
De bodem binnen het studiegebied kan ingedeeld worden in verschillende klassen
naargelang de gevoeligheid voor verdichting. In zes van de plangebieden komen
relevante oppervlaktes moeilijk betreedbare grond voor (klasse B3), namelijk Biezenput,
Groebegracht en Economische pool A8, Tunnel A8, Landelijke toegangspoort en
Lembeek Noord.
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De waardevolle erfgoedbodems (DOV) in de omgeving van Halle zijn onderzocht, maar
er bevinden zich geen waardevolle erfgoedbodems in het studiegebied
.
Het grondgebruik is afgeleid van de Biologische Waarderingskaart (BWK) (gekoppeld
aan en geëvalueerd met een plaatsbezoek) en voor elk plangebied wordt de oppervlakte
van elk grondgebruikstype opgelijst (zie beschrijving per deelzone). Tevens is het
landbouwgebruik berekend per plangebied. Hierbij is gebruik gemaakt van de
beschikbare gegevens bij VLM uit 2010.
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 (met attest), 6 sites voor het plangebied Lembeek
Noord en één site in het plangebied Economische pool A8.
Voor elk plangebied wordt de erosiegevoeligheid besproken op basis van de
erosiegevoeligheidskaart, afgeleid uit DOV.

5.3

Discipline Geluid en trillingen

5.3.1

Referentiesituatie
Specifieke aandacht gaat uit 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.
In opdracht van de Vlaamse overheid zijn er ter hoogte van de N203A (cfr. Illustratie 5.1
voor situering wegen), die de verbindingsweg vormt tussen de E19 en de E429,
geluidsmetingen uitgevoerd. Uit de metingen kan geconcludeerd worden dat 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).
Er zijn geluidskaarten (zie
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Illustratie 5.2) 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
-,
avo
nden
nac
htw
aar
den
waa
rbij
de
avo
nden 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.
Het geluid vanuit de omgeving op het plangebied
( o.a. impact van het geluid van de omliggende
wegen of spoorweg) wordt beoordeeld. Er
bestaat een 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.
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Illustratie 5.2: Geluidsbelastingskaart wegverkeer en spoorverkeer Lden en Lnight

5.3.2

Effectenbespreking
De effecten worden meer gedetailleerd beschreven per deelgebied
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.
De grootste toenames bevinden zich
rond de A8 en de N203A en de RO.
Afnames zijn vooral te merken op de
overige ontsluitingswegen. Sommige
afnames worden overschaduwd door
de
negatieve effecten van het omliggende
wegennet (RO). 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 dan hier bepaald wordt en kan er, waar een afname is van het verkeer, wel
een positief effect verwacht worden.
Door de realisatie van de tunnel kan een sterk positief effect verwacht worden ter
hoogte van de intunneling.
De ligging langs de spoorlijn noodzaakt in sommige plangebieden een buffer. In de
zones met geluidsbelasting tussen 65 en 70 dB(A) zijn woonfuncties te vermijden,
behalve indien de geluidsbelasting door buffers of schermen kan worden teruggebracht
tot 60 dB(A) of lager of tot 65 dB(A) maar dan met de verplichting tot bijkomende
akoestische isolatie voor deze woonfuncties.
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5.4

Discipline Lucht

5.4.1

Referentiesituatie
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). Sinds 2005 zijn er in dit station
geen overschrijdingen meer voor de parameter ozon. In 2009 is een jaargemiddelde van
19 µg/m³ NO2 geregistreerd, waaruit kan geconcludeerd worden dat de concentraties
beneden de grenswaarde voor het jaargemiddelde (40 μg/m³) als de maximum
uurwaarde (200 µg/m³) gelegen zijn.
Binnen uitstoot van emissies door verkeer 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.
Wat betreft de industrie telt Halle momenteel heel wat bedrijfslocaties die in drie
groepen onder te brengen zijn:
 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.
 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.
Een derde bron van luchtverontreiniging is gebouwenverwarming. 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.

5.4.1

Effectenbespreking
De effecten worden meer gedetailleerd besproken per plangebied

5.5

Discipline Mens

5.5.1

Referentiesituatie
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 en kan worden omschreven als een
verstedelijkte uitloper van de agglomeratie rond Brussel, met een patchwork van
Niet-techn.samenv.MER Halle
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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 hoofd-stedelijk gewest toe.
Ten westen van de Zennevallei vormt het Pajottenland op macroschaal een gebied met
uitgesproken landbouwgebruik onder verstedelijkingsdruk met kleine kerndorpen en
lintbebouwing.
Ten oosten van de Zennevallei vormen de Brabantse Ardennen een rurbaan gebied in
de banlieu ven forenzenwoonzone van Brussel. Het gebied kent belangrijke horeca- en
recreatievoorzieningen en een hoge recreatiedruk.
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.
Ruimtelijke samenhang van het studiegebied op macroniveau
Woonweefsel
Op het niveau van heel Halle kunnen we drie woonsferen herkennen:
 de stedelijke kern: die wordt gevormd door de historische binnenstad.
 historische dorpen Buizingen en Lembeek: situeren zich in de directe omgeving van
de dorpskerken en hebben nog een heel dorps karakter.
 residentiële lobben Don Boscowijk, Sint-Rochuswijk, Buizingen, Essenbeek en
Lembeek.
In de gemeente Halle wonen iets meer dan 15.000 gezinnen, grotendeels binnen de
afbakening van het stedelijk gebied. In de referentiesituatie wordt voorzien dat er een
bijkomend woonaanbod zal ontwikkelen voor ca. 2.000 bijkomende gezinnen.
Ruimtelijk-economische structuur
In totaal heeft Halle meer dan 177 hectare bestemde bedrijventerreinen op het
gewestplan of BPA. Het economisch complex in de verstedelijkte Zennevallei bevat
behalve enkele geïsoleerde bedrijven vijf bedrijventerreinen in dit complex. 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. Er wordt
aangenomen 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. Het bedrijf Druco ligt als een geïsoleerd
bedrijf in de open ruimte.

819016/R/873108/Mech
maart 2015

Niet-techn.samenv.MER Halle
- 24 -

rapport

Illustratie 5.3: Overzicht bedrijventerreinen

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 en horeca. Door twee grotere lopende
herontwikkelingsprojecten in het zuiden van de binnenstad 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. In het noordoosten van de stedelijke kern, ter hoogte van de
sluis op het kanaal, ligt een recreatiecluster. De grote parkings rondom maken het
stedelijk weefsel niet optimaal. Langsheen N6 zijn opeenvolgende grootschalige
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detailhandelsconcentraties gegroeid en een kleine detailhandelsconcentratie langs de
Nijvelsesteenweg heeft zich ontwikkeld als een handels- en voorzieningencentrum op
wijkniveau .
Verder zijn er een aantal geïsoleerde stedelijke voorzieningen:
 het ziekenhuis (hoogdynamisch)
 KTA (hoogdynamisch)
 kerkhof (laagdynamisch)
 In Sint-Rochuswijk liggen enkele grotere scholen.
Het nationaal voetbalcentrum aan de Bergensesteenweg 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.
ruimte
Het studiegebied wordt begrensd door een aantal open ruimten die aansluiten bij de rest
van de open ruimte rond het stedelijk weefsel:
 Stroppen is een akkerzone.
 Breedhout, wordt in het zuiden begrensd door 2 kleine bebouwingskernen, in het
noorden gedomineerd door het kasteeldomein van Budingen en de Zuunbeek.
 de vallei van de Stasbeek. Aan Waalse zijde ligt het nationaal voetbalcentrum.
 Tussen de Zenne en E19 ligt een vrij aaneengesloten open ruimte met daarin drie
boskernen met daar tussenin de akkerzones Mussenberg en Krekelenberg.
 het Hallerbos.
Ingesloten door bebouwing liggen er een aantal landbouwgebieden met een hoge tot
zeer waardering inzake landbouwgebruik:
5.5.2

Hinder
In Halle of het studiegebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig.
Door het studiegebied lopen een aantal hoogspanningsleidingen. Zij worden per
plangebied besproken.

5.6

Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie
De referentiesituatie en de effecten worden meer gedetailleerd besproken per
plangebied
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6

EFFECTEN VAN HET PLAN ALGEMEEN (CUMULATIEF)

6.1

Mobiliteit

6.1.1

De verslechterde verkeersafwikkeling op stedelijk niveau
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.
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.
De globale verkeersleefbaarheid en de barrièrewerking voor voetgangers en
fietsers
Langs A. Demaeghtlaan en in het verlengde hiervan Brusselsesteenweg blijft de
verkeersleefbaarheid een probleem. De verkeersdruk zorgt voor een lage oversteekbaarheid. Door de ontwikkelingscenario’s (o.a. brug over Zenne) geldt dit ook voor
De Boecklaan.
Daarnaast verdienen vooral Bergensesteenweg en Edingsesteenweg maar ook
Nijvelsesteenweg de nodige aandacht vanuit het oogpunt verkeersleefbaarheid. Op de
eerste twee wegen neemt het verkeer lokaal toe met 40% en worden de grenzen van
verkeersleefbaarheid bereikt.
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Dit geldt trouwens ook voor de reeds zwaar belaste 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 ook hier voor een
verdere verkeerstoename. Ook Alsembergsesteenweg is hier kind van de rekening.
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.
Comfortverlies langs de fietsassen
De toename van het autoverkeer langs fietsassen zorgt ervoor dat zij minder
aantrekkelijk worden voor fietsers en hun mogelijke rol voor een duurzame mobiliteit
wordt bedreigd. 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 van de huidige situatie. Langs de ondergeschikte assen Demaeghtlaan, Brusselsesteenweg en Basiliekstraat blijft de situatie
zeer slecht.
Verzadiging op de assen voor openbaar vervoer
De toename en verzadiging van het wegennet met autoverkeer zal ook negatieve
gevolgen hebben op het functioneren van het openbaar busvervoer. De buscorridor A.
Demaeghtlaan blijft ook in de geplande situatie verzadigd. Langs zowat alle andere
busassen zal het verkeer met het plan of met latere ontwikkelingen toenemen.
Het functioneren van het stedelijk wegennet
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. Het betekent echter niet vanzelfsprekend dat de wegen volledig
verzadigd geraken. De lengte waarover structurele filevorming verwacht wordt langs dit
wegennet neemt zelfs af.
De toename van het verkeer situeert vooral op de belangrijkste assen van het stedelijk
wegennet. Ook hier is enkel langs Suikerkaai - Deboecklaan en Ninoofsesteenweg een
verbetering merkbaar. De A. Demaeghtlaan, het verlengde 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
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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 Lenniksesteenweg en
Vandenpeereboomstraat - d’Exaerdestraat.
De auto-bereikbaarheid van het stedelijk gebied
Halle wordt minder bereikbaar via de weg. In de referentiesituatie is al sprake van
verzadiging van R0. Met de opwaardering van A8 wordt verkeer sneller naar R0 geleid.
Het programma voor het kleinstedelijk gebied impliceert in haar maximalistische
toestand dat het verkeer op R0 met 40% toeneemt. Op A8 wordt de ruimte die wordt
gecreëerd met de opwaardering opnieuw volledig ingenomen. Een deel komt van
verschuivingen van verkeer op het wegennet, een ander deel is het gevolg van het
programma. Opmerkelijk is dat vooral het verkeer dat ’s ochtends weg van de stad en ’s
avonds naar de stad stroomt voor de verzadiging zorgt. Niet zozeer de ontwikkelingen
inzake bedrijvigheid maar wel deze inzake wonen en kleinhandel zorgen dus voor
verzadiging.
Cruciaal in de autobereikbaarheid van het stedelijk gebied is N7a en het knooppunt met
A8. Uit de modellering blijkt dat N7a het verkeer van zowel het gemodelleerde
(maximalistisch) programma als de toekomstige ontwikkelingen kan verwerken. Ter
hoogte van het knooppunt met A8 is echter sprake van verzadiging. Het macromodel
gaat echter uit van een eenvoudig op- en afrittencomplex ter hoogte van dit knooppunt:
een weg die onder N7a doorgaat en waar de verschillende op- en afritten op aantakken.
Door deze vormgeving zijn er tal van kruisende bewegingen die elkaar hinderen en
komen verschillende verkeersstromen samen op één rijstrook terecht. In het kader van
de opwaardering van A8 is via micromodellen onderzocht of een oplossing bestaat voor
deze verzadiging. Hier is een grote ovonde met twee rijstroken als oplossing uit de bus
gekomen. Deze ovonde is als milderende maatregel beschreven.
6.1.2

Milderende maatregelen
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.
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 stedelijke verzamelweg met centrumfunctiesen 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.
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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.
Een ruimtelijke ordening 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 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 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.
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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)
 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.
Flankerend beleid met betrekking tot de inrichting van het wegennet
Het flankerend beleid met betrekking tot de inrichting van het wegennet op stedelijk
niveau kan in belangrijke mate worden gevoerd op basis van het stedelijk mobiliteitsplan
Halle. Het bijstellen van de voorgestelde maatregelen is mogelijk op basis van de
bevindingen van de modellering van mobiliteitsscenario’s verbonden aan zowel het
streefbeeld kanaal Brussel-Charleroi vak Halle, het afbakeningsproces Halle, A8, als
mobiliteitsplanning stad Halle. Algemeen gaat het om de toepassing van het STOPprincipe.
Vanuit het oogpunt verkeersleefbaarheid worden volgende elementen voorgesteld:
 De boulevardvorming A. Demaeghtlaan realiseren en uitbreiden met R.
Deboecklaan-Suikerkaai en een deel van Brusselsesteenweg (tot ca. het kruispunt
met J. Uylenbroekstraat). De boulevardvorming moet inhouden dat de doorstroming
door autoverkeer ondergeschikt wordt gemaakt aan de oversteekbaarheid en het
het gebruikscomfort van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. 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. Zo nodig kan dit gepaard gaan een versmalling
van de rijstroken voor autoverkeer en andere maatregelen die de doorstroming van
het verkeer beperken en de oversteekbaarheid bevorderen.
 Bergensesteenweg (omgeving kleinhandel N6), Edingensesteenweg (omgeving
nieuw knooppunt N7axN7), Nijvelsesteenweg, Vandenpeereboomstraat d’Exaerdestraat, Alsembergsesteenweg en eventueel Halleweg herinrichten in
functie van de verkeersleefbaarheid, de oversteekbaarheid en het gebruikscomfort
voor voetgangers en fietsers.
 De ontwikkelingscenario’s die de doorstroming door het centrum verbeteren (zoals
de verbinding over de Zenne) evalueren op de gevolgen voor de (als prioritair te
waarderen) verkeersleefbaarheid en aantrekkelijkheid van alternatieve modi.
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Voor fietsers worden volgende maatregelen voorgesteld:
 de (prioritaire) aanleg van N6 (Bergensesteenweg), N28 (Nijvelsesteenweg) en N7
(Edingensesteenweg) als hoofdassen voor het fietsverkeer
 de aanleg van Brusselsesteenweg en Alsembergsesteenweg.
 de ontwikkeling van fietsassen langs kanaal en/of Zenne als alternatief voor
Brusselsesteenweg en Bergensesteenweg
Voor het busverkeer worden volgende mogelijke (te onderzoeken) maatregelen naar
voor geschoven:
 de creatie van afzonderlijke busbanen langs N6 (Bergensesteenweg) en N7
(Edingensesteenweg)
 de inrichting van (de autorijstroken op) Nijvelsesteenweg, Ninoofsesteenweg en
Alsembergsesteenweg op maat van het busverkeer en de busgebruikers.
In functie van de autobereikbaarheid van het stedelijk gebied worden volgende
maatregelen voorgesteld:
 de creatie van randparkings te Bergensesteenweg-Noord en Landingsbaan om het
binnenstedelijk verkeer te beperken en alsnog een comfortabele toegang tot het
kleinstedelijk gebied mogelijk te maken
 inrichting van het knooppunt N7axA8 als langwerpige ovonde met twee rijstroken
per richting zoals voorzien in de micromodellering in het kader van de opwaardering
van A8 om zo voldoende capaciteit te hebben op dit knooppunt.
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.
Bij de reductie van het programma moet rekening worden gehouden met:
 de hoeveelheid (auto)verkeer gegenereerd met het plan
 de manier waarop de plangebieden naar het wegennet zijn ontsloten
 de richting van dit verkeer tijdens de spitsmomenten
 de bijdrage van het plan tot de reductie van de pendelafstanden en met name het
woon-werkverkeer.
Onderstaande tabel geeft de totale verkeersproductie per relevant plangebied weer in
de omgeving van A8 alsook alternatieven die voor een wijziging van de
verkeersproductie zorgen. Vooral het inkomend verkeer naar de plangebieden zorgt ’s
avonds voor verzadiging op A8. Het gaat dan vooral om pendelverkeer naar de
woonomgevingen en de verkeersaantrekking van kleinhandel. Bijgevolg zijn reducties
vooral mogelijk door de omgeving SK Halle te Groebegracht niet te ontwikkelen (-105
pae), te Bergensesteenweg veeleer voor wonen en voorzieningen te opteren dan voor
bijkomende kleinhandel (-190 pae) en 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 en het zijn juist die plandelen die
mogelijk bijdragen tot een vermindering van de pendelafstanden. Met de voorgestelde
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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)
Tabel 6.1: 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)

bijkomend verkeer in

reductie t.o.v.

en mogelijke milderende maatregel

de avondspits (pae)

het plan (pae)

(M)

in

uit

in

P: enkel zuidelijk deel open ruimte

-35

-5

A: enkel V. Demesmaeker

-140

-15

-105

-10

M: geen woonontwikkeling

-145

-15

-5

0

zoekzone N7a om

P: bedrijvigheid (distributie)

+70

+160

Dassenveld

A: buffer (N7a westelijk, geen

+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

M: geen bedrijvigheid

-60

-370

-50

-450

P: bedrijvigheid

+10

+100
-10

-100

Groebegracht

bedrijvigheid)
Hellebroek
Lembeek Noord

Hondzocht

uit

M: geen bedrijvigheid

+0

+0

Bergensesteenweg

P: grootschalige kleinhandel

+430

+645

Noord

A: voorzieningen + wonen

+240

+205

-190

-440

M: halvering programma kleinhandel

+215

+ 320

-215

-320

Kleinhandel N6

P: grootschalige kleinhandel

+370

+560

M: helft programma kleinhandel

+180

+280

-180

-280

Daarnaast kan ook de reductie van het programma langs Landingsbaan als milderende
maatregel naar voor worden geschoven. Mogelijk zal een deel van het uitgaand verkeer
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.
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Tabel 6.2: verkeersproductie van Landingsbaan tijdens de avondspits en mogelijkheden voor
reductie van het stedelijk programma
deelgebied

Landingsbaan

6.2

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

in

P: wonen+kantoren met balie (excl. handel)

+280

+1.130

A: wonen+kantoren zonder balie (excl. handel)

+5

+195

uit
-

-275

-935

Bodem
Gezien de effecten voor bodem zich telkens beperken tot het plangebied zelf, worden
geen cumulatieve effecten verwacht.

6.3

Water

6.3.1

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 het huidige agrarische gebruik
betekent dit ook mogelijk een verhoogde afstroming. 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
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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
wordt en dat de mogelijkheden voor infiltratie in voldoende mate behouden blijven. Het
effect van alle plangebieden, met milderende maatregelen is dan ook neutraal.
6.3.2

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.

6.3.3

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.
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
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het RWZI uitgebreid zijn tot ongeveer 72.000 IE. Volgens informatie van Aquafin is de
bestaande capaciteit van het RWZI nog niet volledig bereikt.

6.4

Fauna en flora
Voor de discipline Fauna en flora worden hoofdzakelijk cumulatieve effecten verwacht
omwille van de mobiliteit. Andere positieve of negatieve effecten van de plangebieden
hebben veeleer een lokaal karakter. Er zijn geen natuurgebieden waarvoor verstoring of
vegetatievernietiging verwacht wordt omwille van meerdere plangebieden en ook op het
vlak van ver- of ontsnippering zijn er geen cumulatieve effecten te verwachten.
In de discipline Geluid en trillingen wordt gesteld dat de grootste toenames van
geluidsniveaus omwille van toegenomen verkeer, zich rond de A8 en de N203A en de
RO bevinden. Afnames zijn vooral te merken op de overige ontsluitingswegen.
Langs de A8 / N203a bevinden zich geen beschermingszones. Het aantal gebieden met
waardevolle of zeer waardevolle vegetaties is ook beperkt. Waar toch natuur voorkomt
langs deze weg, is deze meestal aangeduid als niet kwetsbaar voor geluidsverstoring,
vermoedelijk omwille van de nu reeds aanwezige geluidsverstoring.
Langs de R0 komt de beschermingszone van het Hallerbos voor. Het gaat om zeer
waardevol bos. De kwetsbaarheidskaart geluidsverstoring geeft echter aan dat het bos
niet of weinig kwetsbaar is voor geluidsverstoring. Ook hier is dit vermoedelijk te
verklaren door de reeds aanwezige geluidsverstoring van de R0.
Voor de zones waar de geluidsniveaus zullen stijgen door het plan, worden dus geen
belangrijke effecten verwacht. Bovendien is er een geluidsverlaging voor andere
gebieden. Globaal gezien wordt het effect dan ook neutraal beoordeeld.

6.5

Geluid
Voor cumulatieve effecten in verband met geluid dient er een onderscheid gemaakt te
worden tussen emissies afkomstig van de verkeersgeneratie, deze van de exploitatie en
van omgevingslawaai. 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.
Door exploitatie
Voor de plangebieden die als bedrijventerreinen worden herbestemd en waarbij de
emissiefactoren sterk verschillen en momenteel nog niet kunnen bepaald worden, is een
redelijke inschatting van de resulterende immissies niet mogelijk is. Vanuit de
plangebieden Hondzocht en Lembeke Noord kunnen er zeker relevante geluidemissies
verwachten worden.
In de overige plangebieden betreft het meestal niet-industriële activiteiten met relevante
maar moeilijk in te schatten geluidsniveaus. Voor de plangebieden met bestemming
grootschalige kleinhandel kan aangenomen worden dat voornaamste emissies gevolgen
van het verkeer zijn en deze kunnen cumulatief meegenomen in het aspect mobiliteit.
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Door verkeer
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 autowegen (de N203,
N203A en de E429), wat zeer negatief kan worden beoordeeld. Op een aantal
belangrijke wegen van het onderliggende net kan hoofdzakelijk een neutraal tot positief
effect verwacht worden. Door de realisatie van de tunnel kan een sterk positief 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.
Omgeving
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.
De generatie van geluid veroorzaakt door het spoorverkeer ontwikkelt geen cumulatieve
effecten, De effecten worden per plangebied bekeken met eventuele milderende
maatregelen.

6.6

Lucht
Voor cumulatieve effecten in verband met de luchtkwaliteit dient er een onderscheid
gemaakt te worden tussen de emissies afkomstig van de verkeersgeneratie 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.
Er dient opgemerkt te worden dat inzake lokale luchtkwaliteit (polluenten) geen
betrouwbare beoordeling uitgevoerd kan worden en zeker geen cumulatief effect.
In stedelijke omgevingen wordt de luchtkwaliteit in bepaalde mate beïnvloed door de
emissies van gebouwverwarming. Omwille van de verscheidenheid van bronnen en
emissies wordt het onmogelijk geacht om de impact op de lokale luchtkwaliteit van deze
verwarmings-bronnen cumulatief kwantitatief te beoordelen. Wel kan aangenomen
worden dat door de aanzienlijke hoeveelheid woningen die gepland zijn in de
plangebieden een verhoogde uitstoot in de koude periodes naar de omgeving zal
toenemen, wat als een negatief effect kan beschouwd worden.
De emissie door de mogelijke installaties is ook moeilijk in te schatten, vermits er geen
redelijke inschatting kan worden gemaakt van de resulterende immissies. Binnen de
plangebieden Hondzocht en Lembeke Noord kunnen met zekerheid relevante emissies
te verwacht worden.
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

Niet-techn.samenv.MER Halle
rapport

819016/R/873108/Mech
- 37 -

maart 2015

emissies ten gevolge van het verkeer zijn deze worden dan ook cumulatief
meegenomen in het aspect mobiliteit.

6.7

Mens
Twee deelplannen voorzien in bijkomende ruimte voor grootschalige kleinhandel,
namelijk Bergensesteenweg Noord (variant 1) en Kleinhandel N6 Lembeek Noord. Er
dreigt een overaanbod aan ruimte voor grootschalige kleinhandel, ook gelet op reeds
geplande ontwikkelingen (referentiesituatie met voorziene ontwikkeing in BPA ‘t
Parkske/project Arkenvest). Dit kan leiden tot verzwakking van de bestaande
grootschalige kleinhandelsclusters en/of het binnenstedelijke handelscentrum.
(-3)
Twee deelplannen voorzien in bijkomende ruimte voor grootschalige stedelijke
voorzieningen, namelijk Bergensesteenweg Noord (variant 2) en Stedelijke poort
Landingsbaan. Er dreigt een overaanbod aan ruimte voor grootschalige stedelijke
voorzieningen, want er is geen concrete vraag of behoefte gekend. Dit kan leiden tot
blijvend immobilisme van deze gronden die als restruimten in/aan het stedelijk weefsel
worden beschouwd.
(-2/-3)
Er zijn ook cumulatieve effecten van woonontwikkeling in deelplan Bergensesteenweg
Noord (variant 2) met deelplan N7a tussen spoor en N6 mogelijk. Bij ontwikkeling van
grootschalige stedelijke voorzieningen (bv. school) en woningen, kunnen deze functies
hinder ondervinden van de weg en spoor.
(-2)
Het geheel van de deelplannen die samen het project A8 vormen, kunnen leiden tot
wijzigingen in de ruimtelijke dynamiek door wijziging in de verkeerstromen op de
steenwegen van en naar de hoofdweg. Dit kan effecten hebben ter hoogte van de
kleinhandelsconcentraties langs N6 (minder dynamiek) en tot een hogere dynamiek
voor 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).
(-2)
De opwaardering van A8 tot volwaardige hoofdweg omvat verschillende deelplannen.
Door een wijzigend verkeersregime (hoofdweg) en afschaffing van op-:en afritten op
verschillende steenwegen) kan landbouwverkeer, tussen landbouwzetels die aan de
ene zijde van het stedelijk gebied liggen met de landbouwpercelen die aan de andere
zijde van de stad liggen, geen gebruik meer maken van deze route. Voor dat
landbouwverkeer houden de plannen een aanzienlijke omrijfactor en/of langzamere
route in. Vermoedelijk betreft dit een verzwakking van de ruimtelijke-functionele
samenhang voor enkele individuele bedrijven, maar niet voor de agrarische sector in en
om Halle in zijn geheel.
(-1)

6.8

Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie
De deelplannen voor Groebegracht, Zoekzone N7a om Dassenveld en Nieuw tracé N7a
tussen spoor en N6 geven cumulatief vorm aan het landschap rond Groebegracht. Ten
opzichte van de huidige toestand zorgen de plannen voor een verdere insluiting van het
valleigebied als de gecombineerde keuze wordt gemaakt voor een verdere ontwikkeling
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voor wonen in de omgeving van SK Halle en de ontwikkeling van bedrijvigheid te
Dassenveld.
(-2)
Ten opzichte van het gewestplan zorgt het zuidelijk deel van het deelplan Groebegracht
dat een open ruimte aansluitend bij de Groebegracht van bebouwing wordt gevrijwaard.
Het open houden van het woonreservegebied in de omgeving van SK Halle zorgt ervoor
dat er overzicht is over de vallei. De ontwikkeling van N7a zal ook zichtbaar zijn van op
de noordelijke valleiflank. Hetzelfde geldt voor een eventuele ontwikkeling met
bedrijvigheid aansluitend bij Dassenveld.
(-2)
De ontwikkeling van het nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 kan de ontwikkeling van
een blikvanger in het deelplan Bergensesteenweg Noord extra in de verf zetten. Het
gebied wordt zichtbaarder en kan sterker als baken fungeren. De inrichting is echter
onbekend, het cumulatief effect eveneens.
Het geheel van de deelplannen die samen het project A8 vormen zorgen voor de
ontwikkeling van een nieuw stadsdeel. Deze vernieuwing kan als dusdanig een
kwaliteitsvolle bijdrage leveren aan het stedelijk karakter van Halle op voorwaarde dat
deze samenhang visueel zichtbaar is, dat er een bepaalde typologische samenhang in
de bebouwing wordt voorzien en de publieke ruimte die ontstaat met de intunneling op
een kwaliteitsvolle manier wordt ingericht. Daartegenover staat dat een te hoog/intens
(woon)programma kan zorgen voor schaalbreuken in het stedelijk weefsel en dat dit de
landschappelijke opbouw van de stad Halle als geheel uit evenwicht kan brengen.
Het programma en de ontwerpende aanpak is van die aard dat veeleer een positief
effect kan worden verwacht. Vanuit cumulatief oogpunt maakt de intunneling van A8
vooral een kwaliteitsvolle ontwikkeling mogelijk van twee nieuwe woongebieden
aansluitend bij de stad. Zij zal de belevingswaarde voor bewoners op lagere
verdiepingen in zowel de twee andere deelplannen als grote delen in de oostelijke rand
van de stad verbeteren. De park- en woonontwikkelingen zullen aldus bijdragen tot een
kwaliteitsvolle ontwikkeling van een nieuwe stedelijke wijk, de aantrekkelijkheid van het
stedelijk woonmilieu versterkt op de kaart zetten en helpen voorkomen dat elders open
ruimte wordt aangesneden.
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7

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – BIEZEPUT (1)

7.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
Dit plangebied is een ingesloten open ruimte tussen de spoorweg Halle-Brussel en de
bewoning van respectievelijk de Alsembergsesteenweg, d’Exaerdestraat en Biezeput
(Illustratie 7.1). 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.
Biezeput ligt in de Brabantse Ardennen, in het land van Dworp. Het betreft een
ingesloten open ruimte in het stedelijk weefsel tussen de woonlob en de
infrastructurenbundel van Brusselsesteenweg, kanaal en spoor met daartussen de
Zenne.
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).
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Illustratie 7.1 Plangebied Biezeput

7.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
De doelstelling van het plan is woonontwikkeling.
De ontwikkeling van dit plangebied heeft tot doel een residentiële ontwikkeling mogelijk
te maken die aantrekkelijk is voor pendelaars. Met een oppervlakte van 4,5 hectare
geeft dit een ontwikkeling van ca. 112 woningen. De ligging langs de spoorlijn heeft een
buffer nodig. Het gebied wordt ontsloten naar d’Exaerdestraat en Pallieterweidestraat.
De zone krijgt als bestemming woonzone (code 0100) met een buffer (code 0600) ten
opzichte van de spoorweg.
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.

7.3

Discipline Mens-mobiliteit

7.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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. Aanliggende fietsroutes zijn de
aanvullende fietsroutes d’Exaerdestraat en Biezeweide.
Niet-techn.samenv.MER Halle
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De hoofdroute ligt aan de overzijde van het kanaal. Het station van Buizingen ligt op
minder dan 400 meter, het station van Halle op meer dan 800 meter. De ontsluiting voor
autoverkeer gebeurt via een woonomgeving (Biezenweide en d’Exaerdestraat).
Alsembergsesteenweg is overwegend een stedelijke hoofdstraat (stedelijke
verzamelweg met centrumfuncties).
Knelpunten
Pallieterweidestraat en d’Exaerdestraat verknopen met Alsembergsesteenweg. Het
knooppunt Pallieterweidestraat is niet lichtengeregeld, d’Exaerdestraat wel. Dit laatste is
verzadigd tijdens de avondspits.
Algemeen is het potentieel aantal gehinderden matig.Het gebied levert in de huidige
toestand geen bijdrage aan de verkeersdrukte. De leefbaarheid ligt algemeen lager dan
0,80 ( I/C ratio oftewel de verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit op een
wegvak, op een weg of op meerdere achtereenvolgende wegvakken ). Staduitwaarts
wordt de leefbaarheid tijdens de ochtendspits overschreden.
7.3.2

Effectenbespreking
Het verkeersgenererend karakter neemt toe van mogelijke verkeersgenerend effect bij
een evenement naar 278 mvt/dag. De verkeersproductie tijdens de spitsmomenten
neemt toe van 0 pae tot 25-20 pae (personenauto-equivalent).
Het bereikbaarheidsprofiel is heel positief voor woonontwikkeling. Binnen het
ontwikkelingsscenario (met onder andere een voetgangersbrug over het kanaal) zal het
bereikbaarheidsprofiel nog verbeteren.
(+1)(+2)
Zowel naar herbestemmings als voor de nieuwe toestand blijven de bestaande
conflictpunten bestaan. De ontsluiting verloopt via een hoofdfietsroute. Het aantal
potentieel gehinderden is matig tot laag.
Via de stedelijke verzamelweg Alsembergsesteenweg is er een snelle verbinding naar
het hoofdwegennet (R0). De bijkomende verkeersdruk blijft beperkt tot afwezig. Tijdens
de spits gaat het om 20 tot 25 pae. De impact op de leefbaarheid is beperkt tot afwezig.
(-2)
Cumulatief: Als gevolg van de optimalisering van de noordelijke ontsluiting verdwijnt
verkeer van ‘d Exaerdestraat en Alsembergsesteenweg.
Ontwikkelingsscenario: Door verbetering van het bereikbaarheidsprofiel kan de reeds
beperkte impact door autoverkeer verder afnemen.

7.3.3

Milderende maatregelen
Door het knooppunt Alsembergsesteenweg aan te passen kan het aantal gehinderden
worden beperkt.
(+1)(+2)
Bijkomende stimuli voor de wijziging van modi voorzien.
Toepassen van het STOP-principe in het plan ifv de verkeersafwikkeling van het
stedelijk gebied.
(-2)
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7.4

Discipline bodem

7.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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. Het plangebied Biezenput is aan de zuidelijke rand het hoogst (37 mTAW)
en heeft centraal een depressie (28 mTAW).

7.4.2

Effectenbespreking

7.5

Ten opzichte van de bestaande toestand worden geen significante effecten verwacht
voor de discipline bodem.
(0).
Door de wijziging van het bestemmingsplan komen er woningen waardoor het
bodemgebruik zal wijzigen. Het gebied zal wel veel groen blijven behouden gezien het
residentieel karakter, het bodemprofiel wordt verstoord en is er ruimtebeslag. Daar waar
de woningen en oprit komen wordt het bodemprofiel verdicht – dit is weinig significant
negatief.
(-1).
Discipline water

7.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Bijna het gehele plangebied is natuurlijk overstromingsgebied. Er is geen waterloop
(meer) aanwezig. Op de watertoetskaart is enkel het uiterste zuiden niet aangeduid als
mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
Het plangebied is momenteel niet aangesloten op riolering, maar is wel omringd met
gebied dat wel aangesloten is.

7.5.2

Effectenbespreking
Oppervlaktewaterkwantiteit en overstromingen
Het effect ten opzichte van de bestaande toestand en de bestemmingswijziging is
neutraal. Vermits het een residentiële wijk betreft met voldoende groen rond de huizen
kunnen deze zones, ondanks toename aan verharding, gebruikt worden als buffer- en
infiltratiecapaciteit.
(0)(0).
Er treden geen significante effecten op naar oppervlaktekwaliteit en grondwater. Enkel
wordt verwacht dat deze zone zal aangesloten worden op een rioleringsstelsel met
voldoende capaciteit van het RWZI, vermits door toename van woningen de kans
bestaat dat bij de nieuwe situatie de waterkwaliteit Iicht zal afnemen.
(-1)(0)
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7.5.3

Milderende maatregelen

7.6

De kwaliteit van het oppervlaktewater kan verbeteren door een gescheiden riolering te
voorzien op eigen terrein en voldoende mogelijkheden voor infiltratie en buffering. Er
kan voorzien worden in collectieve buffering voor het volledige gebied.
(0)
Discipline geluid en trillingen

7.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
In de huidige situatie is er een bestemming recreatiezone van toepassing, deze is echter
niet ingevuld. Het plangebied bestaat momenteel uit akkers en grasland.

7.6.2

Effectenbespreking
De wijziging van recreatiezone naar woongebied leidt tot weinig effecten voor de
discipline Geluid. Het effect voor bestemmingswijziging kan zelfs als licht positief
beschouwd worden vermits (huidige bestemming) recreatiezones aanleiding kunnen
geven tot geluidsoverlast bij omwonenden wat in tegenstelling tot een residentiële
woning (nieuwe bestemming) in veel mindere mate voorkomt. (0)
De zone is momenteel echter niet in gebruik als recreatiezone maar bestaat uit akkers
en een grasland met bomenrijen. Ten opzichte van de bestaande situatie kunnen er dan
ook door de herbestemming naar residentiële woonzone beperkte negatieve effecten
verwacht worden.
De huidige geluidsniveaus ten gevolge van het spoorverkeer varieren van 55 tot 75 Db
(LDen). In de zones met geluidsbelasting tussen 65 en 70 dB(A) zijn woonfuncties te
vermijden, behalve indien de geluidsbelasting door buffers of schermen kan worden
teruggebracht tot 60 dB(A) of lager of tot 65 dB(A) maar dan met de verplichting tot
bijkomende akoestische isolatie voor deze woonfuncties.
(-1)

7.6.3

Milderende maatregelen
Bij de ontwikkeling van het terrein dient rekening gehouden te worden met de hoge
geluidsniveaus afkomstig van het spoorverkeer. Dit kan door geluidsschermen te
plaatsen of het gebied zo in te richten dat niet geluidgevoelige gebouwen voor een
afscherming zorgen. Zo kan er ook voor geopteerd worden om de gevoelige leefruimtes
te situeren in de geluidsluwe zijde van het gebouw. Bij de realisatie op het terrein zal
moeten nagegaan worden welke geluidsreductie gewenst is en op welke manier dit kan
bewerkstelligd worden.

7.7

Discipline Lucht

7.7.1

Beschrijving van de referentiesituatie
In de huidige situatie is er een bestemming recreatiezone van toepassing.
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7.7.1

Effectenbespreking

7.8

Algemeen kan er aangenomen worden dat het voorliggende plan een grote impact heeft
op de verkeerstromen en de daarbijhorende verkeersemissie. Er zal een verschuiving
van de emissies plaatsvinden. Het effect hiervan zal onder het deelaspect mobiliteit
behandeld worden.
Algemeen is de verwachte toename van de emissies ten gevolge van
gebouwverwarming beperkt en zal ze nauwelijks een invloed hebben op de plaatselijke
luchtkwaliteit. 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, wat aanleiding geeft tot hogere emissies. Dit kan voor een weinig
significant negatief effect zorgen.
(0)(-1)
Discipline fauna en flora

7.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Dit plangebied bestaat voor een derde uit akker. De rest van het plangebied is matig tot
waardevol grasland met bomen/struikopslag aan de spoorwegberm.

7.8.2

Effectenbespreking

7.8.3

Flora
Ten opzichte van de huidige bestemming zijn er door de wijzigingen geen significante
effecten voor flora. Er zijn wel wijzigingen ten opzichte van de bestaande toestand. De
zone is momenteel immers niet in gebruik als recreatiezone maar bestaat uit akkers en
een grasland met bomenrijen. Vooral deze bomenrijen worden op de biologische
waarderingskaart beschouwd als waardevol. Door de bestemmingswijziging zal deze
bomenrij vermoedelijk verdwijnen. Dit is een weinig significant negatief effect.
(0)(-1)
Fauna
Gezien de geïsoleerde ligging van het gebied, kan echter verwacht worden dat deze
bomenrij noch het grasland waardevolle diersoorten herbergen. De enige zone die
mogelijk hinder zou kunnen ondervinden door wijziging bestemming is het struweel
langs de spoorweg, maar deze wordt nu al verstoord door het treinverkeer.
Het effect van het plan wordt voor fauna wordt dan ook neutraal beoordeeld. Het gebied
is grotendeels omsloten door woongebied, wat ervoor zorgt dat geen effecten van
verstoring van fauna of versnippering te verwachten zijn. Gezien slechts een deel van
de groenbuffer aan de westelijke zijde binnen het plangebied ligt en ook in de nieuwe
bestemming een groenbuffer voorzien wordt, zal deze wijziging geen effect hebben op
vlak van verstoring of versnippering.
(0)(0)
Milderende maatregelen
In het plan wordt streekeigen hoogopgaande beplanting voorzien binnen de groenbuffer,
ter compensatie van de bestaande bomenrij. Het effect voor flora ten opzichte van de
bestaande toestand is dan ook neutraal.
(0)
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7.9

Discipline Mens

7.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie algemeen

7.9.2

Effectenbespreking
Ruimtelijk-functionele samenhang
Een woonontwikkeling sluit aan op het omliggende residentiële woonweefsel. De ruimte
voor ontwikkeling van bijkomende recreatie wordt vervangen door wonen als stedelijke
functie. Beide worden als goede invullingen beschouwd.
(0)
Voor direct omwonenden verdwijnen wel de onbebouwde groene ruimte als
woonomgevingskwaliteit en het mogelijk gebruik als informele speelplek. Dit is een
beperkt louter lokaal effect. Door de woonontwikkeling kan wel de samenhang tussen
het voetbalterrein en de sportclublokale vedwijnen.
(-1)
Ruimtebeslag
De landbouwfunctie verdwijnt, maar dit is een verwaarloosbaar effect, rekening houdend
met de lage landbouwwaardering, de beperkte ooppervlakte en geïsoleerde ligging.
Diepe tuindelen kunnen worden ingenomen door nieuwe bebouwing. De resterende
tuinen blijven voldoende ruim om een normaal functioneren van de bijhorende woningen
te garanderen.
(0)
De achtertoegangen tot de voorliggende woningen kunnen verdwijnen.
(-1)
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 sportaccommodatie vastgesteld. Er is echter
ook geen behoefte aan ruimte voor bijkomende woonontwikkeling, als alle voorziene
woonontwikkelingen volgens het GRS worden ontwikkeld.
(-2)
Hinder
Bijkomende bebouwing zal de omliggende woningen beter bufferen t.o.v. het spoor. De
hinder van een woonontwikkeling is normaliter kleiner dan de hinder van een recreatieve
ontwikkeling volgens de gewestplanbestemming.
(+1)
De woonontwikkeling kan wel plaatselijk voor problemen zorgen inzake schaduw,
privacy… afhankelijk van de inrichting.
(-1)
Kwaliteit ruimtegebruik
Benutting van een ingesloten restruimte in het stedelijk weefsel voor woonontwikkeling
is in principe goed, maar het gebied is minder geschikt om volledig als woonproject te
ontwikkelen, gelet op ligging aan spoorweg (ev. geluid-, stofhinder) en de aanwezige
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7.9.3

hoogspanningsleidingen (elektromagnetische straling). De woonkwaliteit kan m.a.w. niet
in het gehele gebied worden gegarandeerd. Voor recreatieve ontwikkeling, zoals
voorzien in het gewestplan, spelen deze verstoringsaspecten niet.
(-2)
Milderende maatregelen
Door een gedeelte aan het spoor en onder de hoogspanningsleiding van bebouwing te
vrijwaren (min. 58m t.o.v. as hoogspanningsleiding om mogelijke gevolgen van
stralingsblootstelling te voorkomen) en een buffer in te richten t.o.v. het spoor, wordt
afdoende rekening gehouden op de beperkingen van de site. Het negatieve effect
inzake kwaliteit ruimtegebruik wordt een positief effect, nl. gebruik van restruimte in het
stedelijk weefsel.
(+1)
Deze onbebouwde ruimte kan ook dienst doen als ruimte voor bijkomende recreatieve
ontwikkeling op termijn. Er is dan geen negatief effect door ruimtebeslag op de
uitbreidingsmogelijkheden van bestaande en/of nieuwe recreatie.
(0)
De weinig negatieve effecten ten gevolge van hinder, ruimtebeslag of impact op de
ruimtelijk-functionele samenhang t.o.v. omliggende woningen kunnen in afdoende mate
worden gemilderd door een aantal aandachtspunten bij inrichting van het gebied in acht
te nemen:
 een goede inpassing t.o.v. de bestaande bebouwing (op vlak van plaatsing en
volumetrie van bebouwing t.o.v. de bestaande woningen bv. wat betreft schaduw
van gebouwen, privacy).
 behoud van toegangsmogelijkheden tot de voorliggende percelen
 zorgen voor samenhang tussen het sportterrein en de sportlokalen door deze
functies intern te herlocaliseren naast elkaar of door een verbindende publieke (ev.
groene) ruimte te creëren.
(0)

7.10

Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

7.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het gebied ligt als kleine open ruimte ingesloten in het stedelijk weefsel. In het oosten is
er de residentiële bebouwing van Buizingen, in het westen zorgt het spoor voor een
afscheiding van de Zenne. De samenhang met de vallei is enkel nog af te lezen door de
helling, de vochtige weilanden in het gebied en een buurtweg die zich aan de voet van
de helling bevindt en parallel met de Zenne loopt. Er zijn geen vergezichten en
hoogspanningsmasten, spoorinfrastructuur en een sportterrein verstoren het beeld.
Voor zover er nog erfgoed zichtbaar aanwezig is, is zij sterk aangetast of bevindt zij zich
onder de grond. De kans op archeologische sporen is niet denkbeeldig omwille van de
specifieke positie aan de rand van de Zennevallei en de sterke aanwezigheid van
archeologische sites in de ruimere omgeving.
Landschappelijk is er niet veel te beleven. Het betreft een weinig opzienbarende open
plek voor omwonenden en voor fietsers langs het spoor.
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7.10.2

Effectenbespreking

7.10.3

Het plan zal resterende lokale relaties verstoren. Een deel van de resterende open
ruimte zal verdwijnen en mogelijk zal het tracé van de buurtweg veranderen. Door het
stedelijk programma is een schaalbreuk met de omliggende residentiële bebouwing
mogelijk.
(-1)
Deze wijzigingen zouden ook optreden bij een invulling met recreatie zoals dit nu is
voorzien. Ten opzichte van de huidige bestemming wordt dan ook geen effect verwacht.
.
(0)
Hoe het gebied eruit zal zien hangt onder andere af van de aankleding van de publieke
ruimte en de vorm van de bebouwing. Het open zicht zal verdwijnen, maar ook de
hoogspanningskabels zullen bijvoorbeeld niet meer overal zichtbaar zijn. Of er recreatie
is of bewoning maakt weinig verschil. Hooguit zal er een iets groenere aankleding zijn.
(0)
Bij bebouwing wordt het archeologisch erfgoed bedreigd door vergraving en
samendrukking.
(-2)
Bij de ontwikkeling van een woongebied in een ontwikkeld recreatiegebied is het effect
op dit vlak vaak minder groot.
(-1)
Het gebied zal er anders uitzien dan nu of dan een situatie waarin het gebied als
recreatiegebied is ontwikkeld. De waarde als lokale groene, landelijke of recreatieve
open ruimte verdwijnt. Het is niet geweten in welke mate het fietspad langs het spoor zal
worden ingesloten. De nieuwe woningen liggen nog dichter bij het spoor.
(-1)
Milderende maatregelen

7.11

Voor het gebied zijn milderende maatregelen wenselijk omtrent het opleggen van
archeologische prospectie.
(-1)
Hoe de aanleg er precies zal uitzien is niet gekend. Detaillering is mogelijk via
regelingen omtrent
 de toekomstige woontypologie in het gebied
 de toekomstige aanleg van de publieke ruimte in het gebied.
Aandachtspunten zijn de inpassing naar de omliggende residentiële woonomgeving, de
inpassing van groenelementen en de inpassing van buurtweg en fietspad.
Dit zal een verbeteren zijn voor het landschapsbeeld (-1) en de beleving
(+1)
Effectenbeschrijving algemeen
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.
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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

0
-1

0
0

0
-1

0
-1

0
0

-1
-1

-2
0

+1
-1

-2
-2

0
-1

Erfgoed

Landschapsbeeld

Beleving

Landschap
Landschappelijke
structuur

Kwaliteit ruimtegebruik

Hinderaspecten

Ruimtebeslag

Ruimtelijk-functionele
Mens
samenhang

Effectgroep Fauna

Fauna en
Flora

0
-1

Effectgroep Flora

Lucht
Luchtkwaliteit

Geluid
0
0

Geluidsklimaat

0
0

Grondwater

0
-1

Oppervlaktewater
kwaliteit

0
-1

0
-1

Overstromingen

Oppervlaktewater
kwantiteit
Water

Bodemgebruik

Bodem
-2
-2

Verdichting
erosie

+1 (+2)
+1 (+2)

Bodemprofiel
ruimtebeslag

bestemming
bestaande toestand

Lokale impact

Bereikbaarheidsprofiel

Mens
Mobiliteit

Tabel 7-1 Synthesetabel effecten plangebied Biezeput

0
(-1)0
0(-1) (-1)'(-2)

-1
-1

0
-1

0
-1

0
0

Niet-techn.samenv.MER Halle
rapport

0
-1

0
-1

0
0

0
0

0
-1

0
0

+1
+1

0
+1

819016/R/873108/Mech
- 49 -

maart 2015

0
0

0
0(-1)

Erfgoed

Landschapsbeeld

Landschap
Landschappelijke
structuur

Kwaliteit ruimtegebruik

Hinderaspecten

Ruimtebeslag

Ruimtelijk-functionele
Mens
samenhang

Effectgroep Fauna

Fauna en
Flora
Effectgroep Flora

Lucht
Luchtkwaliteit

Geluid
0
0

Geluidsklimaat

0
0

Grondwater

0
-1

Oppervlaktewater
kwaliteit

0
-1

Overstromingen

Oppervlaktewater
kwantiteit
Water

Bodemgebruik

Bodem
-2
-2

Verdichting
erosie

+1 (+2)
+1 (+2)

Bodemprofiel
ruimtebeslag

bestemming
bestaande toestand

Lokale impact

Bereikbaarheidsprofiel

Mens
Mobiliteit

Tabel 7-2 Synthesetabel milderende maatregelen plangebied Biezeput

(-1)0
-1

+1
+1

8

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – STROPPEN (2)

8.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
Dit plangebied betreft een akkergebied rondom het gehucht Stroppen (Albert
Jambonlaan) (Illustratie 8.1). 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)
(Figuur 5.1).
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 assymetrische beekvalleien. De beken worden gemarkeerd door vegetatie
en op de hoger gelegen gebieden domineert het landbouwgebruik onder de vorm van
akkers. Hierdoor zijn een aantal panoramische zichten mogelijk. 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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Illustratie 8.1: Plangebied Stroppen
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8.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
De gewestplanbestemming‘ Reservegebied voor woonwijken‘ wordt ‘Bouwvrij agrarisch
gebied‘. Bestaande toestand “woonzone” wordt “Bouwvrij agrarisch gebied”. 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
toekomstgericht te vrijwaren.
De zone krijgt als bestemming landbouwgebied (code 0900) en wordt verder
gedetailleerd naar bouwvrij agrarisch gebied.
Er wordt verondersteld 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.
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.

8.3

Discipline Mens-mobiliteit

8.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum ligt op minder dan 400 meter. Het gebied ligt op minder dan 400 m
van de fietsroute langs het kanaal. Hiervoor moet de Brusselsesteenweg worden
gekruist.
In de huidige situatie loopt A. Jambonstraat door het gebied als trage verbinding tussen
het centrum en een bestaande wooncluster. Het gebied ligt op meer dan 800 meter van
een treinstation en op minder dan 200 m van de busas langs N6 (Brusselsesteenweg).
De ontsluiting in de richting van de stedelijke verzamelweg Ninoofsesteenweg gebeurt
via Astridlaan. De ontsluiting naar Brusselsesteenweg/A. Demaeghtlaan gebeurt
rechtsreeks vanuit het gebied via een residentiële verkavelingsweg. Via
Brusselsesteenweg
kan
het
hoofdwegennet
worden
bereikt
langs
Alsembergsesteenweg.
De knooppunten ter hoogte van de ontsluitingsroutes zijn niet lichtengeregeld.
Knelpunten
Het gebied levert in de huidige toestand geen bijdrage aan de verkeersdrukte.
Een deel van de toegangswegen zijn verzadigd tijdens ochtend- en avondspits.
Bij ontwikkeling van het gebied volgens het gewestplan zal het gebied 40 tot 50 pae
genereren tijdens de spitsuren, de bijdrage van het gebied tot deze verzadiging is te
verwaarlozen (hooguit 5% van de pae).

8.3.2

Effectenbespreking
Het
verkeersgenererend
(motorvoertuigen)/dag tot 0.

karakter

van
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8.3.3

Het bereikbaarheidsprofiel van de omgeving is gunstig voor woonontwikkelingen maar
ook voor de geplande ontwikkeling.
(nvt).
Voor de nieuwe toestand blijft de impact op het verkeer onveranderd. Door de
bestemmingswijziging neemt het aantal gehinderden af in de woonomgeving Astridlaan.
De verkeersdruk in de omgeving neemt af met 40 tot 50 pae tijdens ochtend- en
avondspits. De impact op de I/C ratio (leefbaarheid) is beperkt tot afwezig (minder dan
5%).
(0)(+1)
Milderende maatregelen
Mogelijkheid wordt voorzien om de bestaande trage weg te behouden
(+1)

8.4

Discipline bodem

8.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Deze zone bestaat integraal uit droge leembodem. Het merendeel heeft een textuur Bhorizont, alleen in het middengedeelte komt een zone zonder profielontwikkeling voor.

8.4.2

Effectenbespreking
Er worden geen significante effecten verwacht voor de discipline bodem.
(0).

8.5

Discipline water

8.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Een deel van het plangebied is natuurlijk overstromingsgebied. Er komt geen
gecategoriseerde waterloop voor. Op de watertoetskaart is een mogelijk
overstromingsgevoelige zone aangeduid dwars door het gebied van noordoost naar
zuidwest.

8.5.2

Effectenbespreking
Er treden geen significante effecten op oppervlaktewaterkwantiteit, overstromingen,
oppervlaktekwaliteit en grondwater. De herbestemming betekent immers dat er geen
woonwijk komt, maar dat het huidige agrarisch gebruik bestendigd wordt.
(0).
De wijzigingen ten opzichte van de bestaande toestand hebben een significant negatief
effect op de oppervlaktewaterkwaliteit.
(-1)
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8.6

Discipline geluid en trillingen

8.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

8.6.2

Effectenbespreking

8.7

Door de herbestemming naar landbouw worden toekomstige urbanisatie met bijhorende
geluidsbelastingen vermeden - dit zorgt voor een licht positief effect.
(+1)
Ten opzichte van de bestaande toestand worden geen effecten verwacht.
(0)
Discipline Lucht

8.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

8.7.2

Effectenbespreking

8.8

De planologische wijziging zorgt voor een licht positief effect. Door de herbestemming
naar landbouw worden toekomstige emissies vermeden (woongebied).
(+1)
Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie zijn emissies ten gevolge van de
agrarische activiteiten mogelijk. In de toekomst zullen ook geen andere emissies
voorkomen waardoor het effect op de luchtkwaliteit neutraal is.
(0)
Discipline fauna en flora

8.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Dit plangebied bestaat voor meer dan de helft uit akkerland. Het overige is (ingezaaid)
grasland, met een waardevolle poel. Er komt ook een matig tot waardevolle
hoogstamboomgaard voor.

8.8.2

Effectenbespreking:
Flora
Ten opzichte van de huidige bestemming en de huidige toestand zijn er door de
wijzigingen geen significante effecten voor flora. De meest waardevolle elementen
blijven behouden.
(0)
Fauna
Ten opzichte van de huidige bestemming zijn er door de wijzigingen geen significante
effecten voor fauna.
(0)

819016/R/873108/Mech
maart 2015

Niet-techn.samenv.MER Halle
- 54 -

rapport

8.9

Er zijn wel wijzigingen ten opzichte van bestaande toestand. Voor fauna wordt een
aansluiting gemaakt met een groter landbouwgebied wat mogelijk een gunstig effect kan
hebben op het vlak van verstoring en ontsnippering
(+1)
Discipline Mens

8.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie algemene beschrijving.

8.9.2

Effectenbespreking

8.9.3

Ruimtelijk-functionele samenhang
Ten opzichte van de huidige toestand is er geen wijziging. Ten opzichte van een
woonontwikkeling (cfr. gewestplan) wordt de landbouwstructuur als ruimtelijk systeem
versterkt.
(+2)
Ruimtebeslag
Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de huidige toestand. Als het woonlint langs
J.Uylebroeckstraat wordt opgenomen in een open ruimte bestemming, worden deze
woningen zonevreemd. Dit kan beperkingen inhouden wat betreft herbouwen of
uitbreiden van deze woningen.
(-1)
Het plan biedt bijkomende planologische zekerheid voor de landbouw.
(+2)
Hinder
Het plan houdt geen bijkomende hinder in t.o.v. de huidige toestand. Eventuele hinder
van bijkomende woningen naar omliggende woningen wordt voorkomen. Deze hinder
zou hoe dan ook beperkt zijn.
(+1)
Kwaliteit ruimtegebruik
Er wordt geen structureel landbouwareaal ingenomen voor woonontwikkeling.
(+3)
Milderende maatregelen

8.10

De trage weg wordt behouden.
De woningen en tuinen worden niet in agrarisch gebied opgenomen, maar als
woongebied bestemd of uit het plan gelaten. Voor een deel is deze herbestemming
reeds gebeurd via het BPA Stroppen. Op deze manier wordt het effect op ruimtebeslag
neutraal, ten opzichte van de bestaande toestand.
(0)
Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

8.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het open akkerland en weiland op deze heuvellrug tussen Lubbeek en Zenne sluit aan
bij het traditioneel landschap van het Pajottenland. Het gebied helt noordelijk af naar de
open ruimte en aan de rand van het gebied en van op de buurtweg door het gebied zijn
er een aantal vergezichten. Een verkaveling zorgt ervoor dat dit niet overal het geval is
en dat de samenhang met deze open ruimte is verstoord. Vanop de lager gelegen
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fietsroute langs Alsbeek wordt vooral de open ruimte van de heuvelflank ervaren. Er is
nauwelijks zicht op de stedelijke ontwikkeling waardoor de fietser zich in een
overwegend landelijke omgeving waant.
In het gebied zelf zijn reeds een aantal losse archeologische vondsten gedaan, maar de
oorspronkelijke perceelsstructuur van het gebied is nog weinig herkenbaar. De buurtweg
die dwars door het gebied loopt is verplaatst. In het westen is een drinkpoel aanwezig;
Het gebied is bestemd als reservegebied voor wonen.
8.10.2

Effectenbespreking

8.10.3

Het plan zorgt ervoor dat er geen wijziging is ten opzichte van de bestaande toestand.
(0)
Ten opzichte van een eventuele ontwikkeling als woongebied wordt een (reeds
verstoorde) open ruimte aan de rand van het traditioneel landschap gevrijwaard.
Naargelang de bestemming als landbouwgebied ook impliceert dat er geen bebouwing
bijkomt, blijven vergezichten bestaan, en zal de impact op historisch en archeologisch
erfgoed lager zijn. Ook de waarde als open ruimte rondom bijvoorbeeld Alsput blijft
potentieel intact.
(+2)
Milderende maatregelen
Voor dit gebied worden als dusdanig geen milderende maatregelen voorgesteld omwille
van de positieve effecten die het plan zal genereren. Wel kunnen een aantal suggesties
naar voor worden geschoven zoals een bijkomende aanduiding als bouwvrij gebied.
0(+1)
De planmatige aanduiding van de trage weg biedt mogelijk weinig meerwaarde omwille
van de bescherming via andere vormen van regelgeving.

8.1

Effectbeschrijving algemeen
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
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9

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – GROEBEGRACHT/DEELGEBIED STRIP
DEMESMAEKERSTRAAT (4)

9.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
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 (Illustratie 9.1).
De zone heeft een oppervlakte van ca. 1 ha en is bestemd als reservegebied voor
woonwijken (code 0180) (Figuur 5.1).
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Illustratie 9.1: Plangebied Groebegracht

9.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
Het deelgebied Strip Demesmaekerstraat wijzigt van bestemming “Reservegebied voor
woonwijken” naar “Woonzone”. De bestaande toestand “agrarisch gebied” wordt
“woonzone”. Het projectgebied krijgt de bestemming van woonzone met een residentiële
woonontwikkeling van ca. 25 woongelegenheden. Ze worden ontsloten via de
verkavelingswegen (Kareel veld, Hippelenberg) naar V. Demesmaekerstraat. 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. De ontwikkeling
van de strip Demesmaekerstraat moet zorgen voor een afwerking van deze open ruimte
als deel van het stedelijk gebied.
Het deelgebied Strip Demesmaekerstraat krijgt de bestemming van woonzone (code
0100) (Figuur 5.4).
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9.3

Discipline Mens-mobiliteit

9.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum ligt op 500 meter en sluit aan bij in het stedelijk weefsel van Halle. Het
gebied heeft een fietsontsluiting in het noorden en zuiden vanaf het centrum.
Het gebied ligt op meer dan 800 meter van een treinstation en vindt makkelijk ontsluiting
met de bus.
De ontsluiting gebeurt via een woonomgeving naar de stedelijke verzamelwegen.
Knelpunten
Het knooppunt met Ninoofsesteenweg is lichten-geregeld. De Ninoofsesteenweg is een
hoofdroute voor fietsverkeer. Het potentieel aantal gehinderden via het centrum is hoog.
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 rond de
0,5.
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.

9.3.2

Effectenbespreking

9.3.3

Het verkeersgenererend karakter van het wonen in dit deelgebied is 62 mvt/dag. Tijdens
de piekuren is dit amper 5 pae.
Vanuit het oogpunt bereikbaarheid ligt de geplande ontwikkeling weliswaar minder
gunstig door de afstand tot het stadscentrum en het station, maar langs
Ninoofsesteenweg is er een fietsroute en busas op ca. 200 m, wat positief wordt
aanzien.
(0)(+1)
Voor de nieuwe toestand blijft de lokale impact op het verkeer onveranderd. Het verkeer
verzamelt zich langs 2 of 3 kleine verkavelingswegen naar V. Demesmaekerstraat en
dan naar een stedelijke 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. Er komt geen
verkeersdruk bij. Tijdens de spits gaat het om 5 pae. De effecten zijn neutraal.
(0)
Milderende maatregelen
Bijkomende stimuli voor het gebruik van alternatieve modi voorzien.
(0)(+1)
Het STOP-principe toepassen in het plan ifv de verkeersafwikkeling van het stedelijk
gebied.
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9.4

Discipline bodem

9.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
De bodem bestaat integraal uit leem, behalve het hoogste punt aan de
Ninoofsesteenweg: zandleem
In het deelgebied Demesmaekerstraat varieert de bodem van matig droog tot matig nat.
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.

9.4.2

Effectenbespreking

9.5

De bestemming wordt gewijzigd van woonzone naar residentiële woonzone, waardoor
de bebouwing afneemt en de groenzone zal uitbreiden, wat weinig significant positief is
voor de verschillende effectgroepen van de discipline Bodem.
(+1)
Ten opzichte van de huidige toestand zijn de effecten voor Bodem licht negatief. Op de
plaatsen waar woningen of opritten komen, kan er immers een profielwijziging, wijziging
van het grondgebruik en verdichting optreden. Er blijft echter relatief veel ruimte voor
groen, waardoor het effect neutraal is.
(0)
Discipline water

9.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Door het deelgebied Zuidelijk deel Groebegracht loopt de Groebengracht, een waterloop
van tweede categorie. De zone errond is recent overstroomd gebied (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.
Het deelplangebied is niet aangesloten op de riolering, de bestaande woningen langs de
Demesmaekerstraat wel.

9.5.2

Effectenbespreking
Gezien in dit deelgebied de woondichtheid daalt in vergelijking met de huidige
bestemming, zal de waterkwantiteit en –kwaliteit verbeteren. Het effect is neutraal.
(0)(0)
Door de verharding kan de snelle afstroming groter 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. Gezien het deelgebied niet in een overstromingsgevoelige zone
gelegen is, is er ook geen effect op het risico op overstromingen.
(0)
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9.5.3

De waterkwaliteit zal afnemen, daarom wordt verwacht dat deze zone zal aangesloten
worden op een rioleringsstelsel met RWZI met voldoende capaciteit. Ten aanzien van
de waterkwantiteit is het effect weinig siginificant negatief in vergelijking met de
bestaande toestand.
(-1)
Milderende maatregelen
Dit licht negatieve effect kan gemilderd worden door een gescheiden riolering te
voorzien en voldoende mogelijkheden voor infiltratie en buffering. De voorkeur gaat uit
naar een collectieve buffering voor het volledige gebied.
(0)

9.6

Discipline geluid en trillingen

9.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

9.6.2

Effectenbespreking

9.7

Door de herbestemming naar woongebied zal een extra geluidsbelasting naar de
omgeving ontstaan bij uitwerking van het plan. Het gebied was echter bestemd om ooit
omgevormd te worden naar woongebied waardoor aangenomen kan worden dat het
planologische effect als neutraal kan beschouwd worden.
(0)
Door de herbestemming kunnen wel beperkte effecten verwacht worden ten opzichte
van huidige situatie (akker).
(-1)
Discipline Lucht

9.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

9.7.2

Effectenbespreking
Door de herbestemming naar woongebied zullen extra emissies naar de omgeving
ontstaan bij uitwerking van het plan. Het gebied was echter bestemd om ooit
omgevormd te worden naar woongebied waardoor aangenomen kan worden dat het
planologische effect als neutraal kan beschouwd worden.
(0)
Na de herbestemming naar woongebied zullen ten gevolge van gebouwenverwarming
en extra verkeersgeneratie (ca 25 woningen) extra geluidsemissies naar de omgeving
ontstaan, wat als weinig significant negatief voor lucht wordt beschouwd.
(-1)
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9.8

Discipline fauna en flora

9.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
In het deelgebied komen geen waardevolle vegetaties voor. Het betreft een akker en
ingezaaid grasland.
In de bestaande situatie zijn er op faunistisch vlak geen belangrijke 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.

9.8.2

Effectenbespreking

9.9

Flora
Ten opzichte van de huidige bestemming zijn er door de wijzigingen geen significante
effecten voor flora. Er zijn wel wijzigingen ten opzichte van bestaande toestand. Maar
omdat in de aanwezige akker weinig waardevolle vegetatie aanwezig is, zijn de
gevolgen neutraal.
(0)
Fauna
Zowel ten opzichte van de huidige bestemming als ten opzichte van de bestaande
situatie zijn er door de wijzigingen geen significante effecten voor fauna te verwachten.
De omzetting naar woongebied zal weinig effect hebben op de eventueel aanwezige
diersoorten noch op het vlak van verstoring, noch op het vlak van versnippering.
(0)
Discipline Mens

9.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
zie algemeen
Het akkerland in het plangebied heeft een hoge landbouwwaardering.

9.9.2

Effectenbespreking
Ruimtelijk-functionele samenhang
Het plan houdt een beperkte verzwakking in van de relatie van enkele bestaande
woningen met de open ruimte.
(-1)
Deze negatieve effecten verschillen echter niet van een woontwikkeling (op termijn) cfr.
de huidige bestemming.
(0)
Ruimtebeslag
Een kleinschalige woonontwikkeling (strip Demesmaekerstraat) zou enkel beperkte
lokale effecten hebben inzake ruimtebeslag voor de landbouw.
(-1)
Deze negatieve effecten verschillen echter niet van een woontwikkeling (op termijn) cfr.
de huidige bestemming.
(0)
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9.9.3

Hinder
Een kleinschalige woonontwikkeling (strip Demesmaekerstraat) zou mogelijks
plaatselijke hinder (privacy, schaduwwerking) voor enkele bestaande woningen kunnen
inhouden.
(-1)
Deze negatieve effecten verschillen echter niet van een woontwikkeling (op termijn) cfr.
de huidige bestemming.
(0)
Kwaliteit ruimtegebruik
Een kleinschalige woonontwikkeling aan V. Demesmaekerstraat is een woonaanbod dat
eerder randstedelijk dan stedelijk is, met eerder lage dichtheid en weinig concurrentieel
t.o.v. woonlocaties in het buitengebied. Deze strook grond heeft grotere gebruikswaarde
als landbouwgrond. Het effect is echter beperkt o.w.v. de beperkte omvang.
(-1)
Deze negatieve effecten verschillen echter niet van een woontwikkeling (op termijn) cfr.
de huidige bestemming.
(0)
Milderende maatregelen

9.10

De beperkte negatieve effecten voor omliggende woningen kunnen in afdoen de mate
worden gemilderd door een goede inpassing (qua plaatsing gebouwen, volumetri van de
gebouwen) van de nieuwe woonontwikkeling t.o.v. de bestaande bebouwing
(0)
Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

9.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Deze beschrijving is de volledige beschrijving van het deelgebied Groebegracht.
Het onbebouwd gebied is onderdeel van het valleigebied rond Groebegracht en betreft,
binnen deze sterk verstedelijkte context, zowel valleibodem als een noordelijke en een
deel van de zuidelijke flank van de vallei. Op de noordelijke helling markeert in het
oosten een zijbeek het landschap door het bijhorend reliëf en de langslopende
knotbomenrij. Door bebouwing (Langs Demesmaekerstraat, Grote Weide en
Elbeekstraat) is het valleigebied van Groebegracht tot op zekere hoogte versnipperd en
is ook de samenhang met de rest van het Pajottenland aangetast.
Vanuit het noordelijk deel van het gebied (vanop Ninoofsesteenweg) is er een overzicht
over de vallei en zijn er een aantal vergezichten. Verspreide constructies in de randen
zorgen ervoor dat het beeld wordt gebanaliseerd. In de vallei van Groebegracht wordt
het beeld bepaald door de bedrijfsgebouwen op Wilgenveld. Blikvangers zijn het
ziekenhuis, de windmolens en de hoog-spannings¬masten. Ook vanuit het zuiden,
Beerstestraat is er een overzicht over de vallei. Het ziekenhuis is een blikvanger op het
tweede plan en verhoudt zich met de omliggende open ruimte en begroeiing. De
woningen langs Ninoofsesteenweg bevinden zich op het achterplan.
In noordelijk deel van het gebied is de oorspronkelijke percelering sterk aangetast. Wel
zijn er de verschillende buurtwegen met, hiermee samenhangend, een bedevaartsroute.
In het noorden is er de oude Ninoofsesteenweg. In de omgeving zijn losse
archeologische vondsten geregistreerd maar er kan worden verwacht dat op de flanken
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veel verloren is door erosie. In het zuidelijk deel is de historische percelering van het
traditioneel landschap veel beter herkenbaar. Van iets recentere datum is de historische
trambedding van Tramstraat.
Ondanks de bebouwing heeft het gebied een zeker landelijk karakter weten te
behouden. Het is een van de open ruimten rond Halle. In het zuiden ligt een fietsroute
langs Groebegracht waardoor de vallei als het ware vanuit Halle als poort naar de open
ruimte kan worden ervaren.
Het gebied is bestemd als woonreservegebied. In het westen ligt een deel
recreatiegebied. Daarnaast is, tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van het
plangebied en parallel met Groebegracht een verdere uitbreiding van het ziekenhuis
voorzien.
9.10.2

Effectenbespreking
De bestaande kamstructuur van de verkaveling langs Demesmaekerstraat wordt verder
ontwikkeld. Het is niet duidelijk hoe dit zal gebeuren. Het gaat om een ontwikkeling
aansluitend bij de bestaande bebouwing. Het effect op het landschap is lokaal en hangt
af van de vormgeving van de ontwikkeling. Terwijl de overgang naar de aanpalende
open ruimte nu geleidelijk verloopt met onder andere tuinen, kan bij een ontwikkeling
waarbij de gevels gericht zijn naar de open ruimte een harde wand ontstaan. De
samenhang met het traditioneel landschap is echter structureel aangetast door de
insluiting met de bestaande bebouwing van de verkaveling langs Demesmaekerstraat,.
De ontwikkeling zorgt er lokaal voor dat de open ruimte nu zeerexpliciet samenhangt
met het stedelijk weefsel.
(-1)
Cumulatief met de ontwikkeling van de omgeving SK Halle in het alternatief residentiële
ontwikkeling is dit effect niet relevant.
(0)
Het beeld van een open ruimte ten oosten van Demesmaekerstraat was reeds begrensd
door bebouwing. Deze begrenzing blijft bestaan. Er wordt geen wijziging van de
beeldkwaliteit ondersteld. De vergezichten blijven bestaan.
(0)
Door de bebouwing wordt mogelijk lokaal archeologisch erfgoed aangetast. Het betreft
een kleine oppervlakte en de kans op dergelijke sporen wordt laag ingeschat.
(-1)
Beschouwd vanuit de nieuwe woningen zorgt de ontwikkeling ervoor dat de open ruimte
door meer mensen kan worden gewaardeerd. De rand van het gebied krijgt mogelijk
een meer bevattelijke ordening. Dit alles hangt echter af van de wijze van invulling.
(0)
Waar er negatieve effecten zijn, verschillen zij echter niet van een woonontwikkeling (op
termijn) cfr. de huidige bestemming.

9.10.3

Milderende maatregelen
Op basis van de voorliggende kennis zal archeologische prospectie in de delen waar
woonontwikkelingen worden voorzien vermoedelijk weinig opleveren.
(0)
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Hoe het landschap er bij de residentiële ontwikkelingen er precies zal uitzien is niet
gekend. Detaillering is mogelijk via regelingen omtrent
 de toekomstige woontypologie in het gebied
 de toekomstige aanleg van de publieke ruimte in het gebied.
Als enkel de strip Demesmaekerstraat wordt ontwikkeld, is de afwerking naar de open
ruimte een aandachtspunt. Er wordt voorgesteld om desgevallend het gebied in het
oosten af te werken met een noord-zuid weg dwars op de bestaande kamstructuur,
woningen enkel ten westen van deze weg te situeren en bijvoorbeeld een bomenrij te
voorzien aan de andere zijde van de weg. Op die manier wordt de bebouwing naar de
open ruimte gefilterd en worden de potenties voor beleving van de open ruimte ten
oosten gemaximaliseerd zonder daarom haar samenhang met de rest van het
Pajottenland te verliezen.
(+1)
De geleidelijke overgang tussen bebouwing en de open ruimte van de vallei krijgt de
voorkeur.
(0)
Effectbeschrijving algemeen

9.1

Er zijn geen significante effecten voor dit plangebied.
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OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – GROEBEGRACHT /OMGEVING SK
HALLE (3)

10.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
Dit deelgebied bestaat grotendeels uit akkerland, met aan de oostelijke rand een
voetbalterrein en een weiland met bomen in de perceelsrand (Illustratie 10.1). 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) (Figuur 5.1).
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Illustratie 10.1: Plangebied Groebegracht SK Halle

10.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
Voor het deelgebied Omgeving SK Halle 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. Er 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.
Langs Groebegracht is een gemengde open ruimte voorzien voor natuurontwikkeling,
landbouwgebruik en recreatie. Zij moet fungeren als contactzone tussen stad en
Pajottenland.
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10.3

Discipline Mens-mobiliteit

10.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum ligt op 500 tot 1000 meter en sluit aan bij in het stedelijk weefsel van
Halle. Het gebied heeft een fietsontsluiting in het noorden en zuiden vanaf het centrum.
Het gebied ligt op meer dan 800 meter van een treinstation en vindt makkelijk ontsluiting
met de bus. Het centrum van het gebied ligt op ongeveer 750 meter wandelafstand van
de corridor langs De Maeghtlaan. Het deelgebied ligt nabij de busas N28.
De ontsluiting van auto- en vrachtverkeer gebeurt via een woonomgeving naar de
stedelijke verzamelwegen.
Knelpunten:
De knooppunten met A. Demaeghtlaan van Elbeekstraat/L. Van Beverenstraat en
Ninoofsesteenweg zijn lichtengeregeld. De overige knooppunten zijn dat niet.. De
Ninoofsesteenweg en A. Deaeghtlaan zijn hoofdroutes voor fietsverkeer.
Doorheen het gebied zijn een aantal trage wegen aanwezig. Het potentieel aantal
gehinderden via het centrum is hoog.
Het gebied levert in de huidige toestand geen bijdrage aan de verkeersdrukte. Bij
ontwikkeling van het woonreservegebied volgens het gewestplan zal het gebied ’ca. 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.
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.
Door de ontwikkeling van Demaeghtlaan als boulevard en de bijkomende fietsbrug over
het kanaal verbetert de bereikbaarheid van het centrum en het station. De ontwikkeling
van Demaeghtlaan als boulevard gebeurt in functie van een verbetering van de
leefbaarheid.

10.3.2

Effectenbespreking
Het verkeersgenererend karakter van het deelgebied als open ruimte is nihil. Bij
ontwikkeling voor wonen is dit ongeveer 1.420 mvt per dag of 115 pae tijdens de
spitsuren.
Op dit ogenblik is het gebied bestemd voor wonen. Voor een ontwikkeling als open
ruimte (alternatief 1) is het bereikbaarheidsprofiel niet relevant. Het behoud van de
open ruimte geeft geen effect.
(nvt)(0)
Het bereikbaarheidsprofiel is weliswaar minder gunstig voor woonontwikkelingen door
de afstand tot het stadscentrum en het station, maar langs Ninoofsesteenweg is er een
fietsroute en busas op ca. 200 m. De woonontwikkeling in alternatief 2 speelt op een
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10.3.3

lokaal positieve manier in op dit profiel. Ten opzichte van het gewestplan is er geen
effect met het plan: het gebied was al voor wonen bestemd.
(+1) (0)
Ten opzicht van de nieuwe toestand blijven voor beide alternatieven de bestaande
conflictpunten bestaan. Er zijn wel minder conflictsituaties als het gebied een open
ruimte blijft en als dusdanig wordt herbestemd zoals alternatief 1. Het behoud van de
open ruimte heeft ten opzichte van de huidige toestand geen effect. In het gewestplan
zijn echter woonontwikkelingen voorzien. Bij dergelijke ontwikkelingen situeren de
potentieel gehinderden zich in verkavelingswegen en stedelijke hoofdstraten. Om het
hoofdwegennet te bereiken dient het verkeer een weg te zoeken via Brusselsteenweg of
A. Demaeghtlaan (doorheen het centrum van Halle) of Edingensesteenweg (via de
woonstraat Groenweg). De ontwikkeling als open ruimte zorgt ervoor dat dit verkeer er
niet is. Langs V. Demesmaekerstraat zorgt dit voor 15 tot 40% minder verkeer dan als
die ontwikkeling er wel zou zijn zoals voorzien in het gewestplan. Langs Demaeghtlaan
zorgt dit ervoor dat tot 5 % van de capaciteit inzake leefbaarheid wordt gevrijwaard.
(0)(+1)
Als toch voor een woonontwikkeling wordt gekozen zoals alternatief 2, dan is er geen
effect ten opzichte van wat het gewestplan voorziet (0). Ten opzichte van de huidige
toestand is het effect evenwel significant negatief (-2). De ontsluiting van het deelgebied
zal gebeuren via Brusselsteenweg of A. Demaeghtlaan (doorheen het centrum van
Halle) of Edingensesteenweg (via de woonstraat Groenweg). Samen met de (zeer
beperkte) ontwikkeling langs Demaeghtlaan wordt een toename van het verkeer
verwacht met 15 tot 40%. Langs Demaeghtlaan is dit 5%.
(-2)(0)
(-2)
Milderende maatregelen
Bij woonontwikkelingen bijkomende stimuli voor wijziging van modi voorzien.
Het STOP-principe toepassen bij de inrichting van het gebied voor wonen. De inrichting
moet gericht zijn op het gebruik van alternatieve modi dan de auto ifv de
verkeersafwikkeling van het stedelijk gebied.

10.4

Bij behoud van de open ruimte kan dit het behoud van de trage weg richting V.
Demesmaekerstraat een bijdrage leveren.
(+1)
Discipline bodem

10.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het plangebied bestaat integraal uit leem, behalve het hoogste punt aan de Ninoofse:
zandleem. In het deelgebied SK Halle varieert de bodem van matig droog tot matig nat.
Deze drainageklassen sluiten aan op deelgebied Demesmaekerstraat en ook langs het
voetbalterrein. De rest van de zone is droog. 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.
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10.4.2

Effectenbespreking
Bij bestemmingswijziging in het eerste alternatief zal het gebied niet meer bebouwd
worden. Het bodemgebruik wijzigt naar een natuurlijk bodemgebruik, wat weinig
significant positief is voor de effectgroepen van Bodem, in vergelijking met de huidige
bestemming
(+1)

10.5

Gezien het gebied echter momenteel bestaat uit agrarisch gebied, zullen de wijzigingen
in het eerste alternatief geen effecten hebben ten opzichte van de huidige situatie.
(0)
Bij bestemmingswijziging zal in het tweede alternatief het verschil in grondgebruik niet
zo groot zijn, maar de woondichtheid zal wel dalen ten opzichte van de huidige
bestemming. Doordat er minder bebouwing komt dan nu voorzien op het gewestplan zal
het bodemprofiel minder verstoord wordt, en minder verdichting optreden. Dit is weinig
significant positief voor beide aspecten.
(0)(+1)
Ten opzicht van de huidige toestand zal het bodemgebruik wijzigen, waarbij er
bewoning komt, maar het gebied zal wel veel groen behouden gezien het residentieel
karakter, waardoor het effect in het tweede alternatief neutraal wordt.
(0)
Discipline water

10.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Door het deelgebied Zuidelijk deel Groebegracht loopt de Groebengracht, een waterloop
van tweede categorie. De zone errond is recent overstroomd gebied (ROG). Nagenoeg
het hele deelgebied en ook gedeelten van omgeving SK Halle zijn aangeduid als
natuurlijk overstromingsgebied.
Binnen het deelgebied zijn maar kleine delen aangesloten op de riolering. Het gebied is
echter omringd door woonwijken die wel aangesloten zijn.

10.5.2

Effectenbespreking
In het eerste alternatief zal door bestemmingswijziging 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. Ook zal er geen afvalwater geproduceerd worden. Gezien echter kan
veronderstelt worden dat een eventuele woonwijk aangesloten zou worden op de
riolering, wordt die effect niet significant positief beoordeeld.
(+2) (+1)
Er treden geen significante effecten op ten opzichte van de bestaande toestand voor
alternatief 1.
(0)
Binnen het tweede alternatief zal door bestemmingswijziging de woondichtheid dalen,
waardoor er minder verharding zal zijn en er minder afvalwater zal geproduceerd
worden, wat een neutraal effect heeft op voor de discipline Water.
(0)
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Door de verharding voorzien in tweede alternatief kan de snelle afstroming groter
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 en het effect neutraal is.
(0)
Door de ontwikkeling als woonwijk zal er wel meer afvalwater geproduceerd worden.
Gezien verwacht kan worden dat deze aangesloten kan worden op de bestaande
riolering, wordt dit effect niet significant negatief beoordeeld.
(-1)
10.5.3

Milderende maatregelen
Er kan voorzien worden in een collectieve buffering voor het volledige gebied.

10.6

Discipline geluid en trillingen

10.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen
In de huidige situatie is er een herbestemming woonzone van toepassing waardoor er
ten opzichte van de planologische wijziging weinig effecten te verwachten zijn.

10.6.2

Effectenbespreking
Voor alternatief 1 kan van de bestemmingswijziging een positief effect (van
reservegebied woonwijken naar bouwvrij agrarisch gebied) verwacht worden.
(+1)
Ten opzichte van de bestaande toestand, betekent de herbestemming geen wijziging.
Het effect is dan ook neutraal
(0).
De bestemming in alternatief 2 blijft een woonreservegebied dat op langere termijn kan
ontwikkeld worden. Doordat de bestemming onveranderd blijft kan een neutraal effect
verwacht worden.
(0)
Ten opzichte van de huidige toestand kan een beperkte extra geluidsbelasting naar de
omgeving verwacht worden wat resulteert in een niet significant negatief effect ten
opzichte van huidige toestand.
(-1)
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10.7

Discipline Lucht

10.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

10.7.2

Effectenbespreking

10.8

Planologisch kan van het eerste alternatief een weinig significant positief effect
verwacht worden, gezien het plan ervoor zorgt dat er geen bijkomende emmissies zullen
zijn omwille van gebouwverbranding en verkeer.
(+1)
Ten opzichte van de huidige toestand, leidt alternatief 1 niet tot een wijziging. Het effect
is dan ook neutraal.
(0)
In het tweede alternatief blijft het gebied bestemd voor woonuitbreiding en de
herbestemming kan dan ook als neutraal aanschouwd worden voor de discipline lucht.
(0)
Ten opzichte van de huidige toestand kunnen in alternatief 2 ten gevolge van
gebouwenverwarming en extra verkeersgeneratie (ca 600 woningen) extra emissies
verwacht worden wat resulteert in een weinig significant negatief effect ten opzichte van
huidige toestand.
(-1)
Discipline fauna en flora

10.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
De omgeving van SK Halle 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.

10.8.2

Effectenbespreking

10.9

Er bevinden zich geen waardevolle vegetaties in het plangebied. Ook voor fauna is de
waarde vermoedelijk niet hoog omwille van de afwezigheid van waardevolle habitats en
de geïsoleerde ligging. Een omzetting naar woongebied of bouwvrij agrarisch gebied zal
dan ook geen belangrijke effecten met zich meebrengen. Het effect is daarom voor
beide alternatieven neutraal, zowel ten opzichte van de huidige bestemming als ten
opzichte van de bestaande situatie.
(0)
Discipline Mens

10.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
zie algemeen
Het betreft een vrij groot aaneengesloten landbouwareaal. Deze landbouwgronden zijn
voornamelijk akkers met hoge landbouwwaardering, Ze zijn omgeven door woonlinten
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en verkavelingen en de voetbalterreinen van SK Halle. Aansluitend op de
voetbalterreinen van SK Halle ligt nog een deel bestemd als recreatiegebied.

10.9.2

Effectenbespreking
alternatief bouwvrij agrarisch gebied
Ruimtelijk-functionele samenhang
Het alternatief houdt geen wijzigingen in ten opzichte van de bestaande toestand.
(0)
T.o.v. de effectieve ontwikkeling van het woonreservegebied behoudt het plan de
samenhang en oppervlakte van een structureel landbouwgebied,
(+3)
Ruimtebeslag
Bij een herbestemming van het niet ingenomen deel van het recreatiegebied rond de
voetbalterreinen van SK Halle verliest de club toekomstige uitbreidingsmogelijkheden.
Er zijn weliswaar geen uitbreidingsbehoeften gekend.
(-1)
Hinder
Door open ruimten te bestemmen wordt voorkomen dat bijkomende hinder zou worden
gegenereerd ten opzichte van omwonenden door grote woonontwikkelingen. De hinder
zou echter hoe dan ook beperkt zijn.
(+1)
Kwaliteit ruimtegebruik
Het plan vrijwaart open ruimte voor landbouw aansluitend op de agrarische
macrostructuur in het Pajottenland en open ruimte voor recreatief medegebruik.
Hierdoor zullen alternatieven voor wonen worden ontwikkeld waarin minder waardevolle
open ruimten en restruimten worden ingenomen. Er zijn geen behoeften om ruimte voor
wonen te ontwikkelen als al deze alternatieven worden gerealiseerd. De open ruimten
zijn ook van belang voor de identiteit van de stad en de stedelijke
woonomgevingskwaliteit.
(+3)
Bij uitbreiding van het ziekenhuis (ontwikkelingsscenario) is de open ruimte (rond SK
Halle) sterker ingesloten. De landbouwwaarde blijft maar het belang als structureel
onderdeel van de open ruimte rond de stad is minder groot. Voorgaande positieve
effecten worden daarom wat lager ingeschat in het ontwikkelingsscenario.
(+2)
alternatief residentiële ontwikkeling
Ruimtelijk-functionele samenhang
Bij woonontwikkeling zal dit gebied een structureel onderdeel van het stedelijk weefsel
maken in plaats van een onderdeel van de open ruimte. Dergelijke grootschalige
woonontwikkeling kan een schaalbreuk inhouden ten opzichte van het huidige
functioneren van de wijk Don Bosco.
(-2)
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10.9.3

Dergelijke woonontwikkeling zal echter ook de samenhang van stedelijke woonweefsels
versterken, zorgen dat ook bij uitbreiding het ziekenhuis (ontwikkelingsscenario) meer
samenhangt met het stedelijk bebouwd weefsel, en kan zorgen voor meer
woonondersteunende voorzieningen in de wijk wat ook ten voordele van de huidige
wijkbewoners zal zijn.
(+2)
Ten opzichte van de referentiesituatie zijn deze effecten dezelfde als bij toekomstige
ontwikkelingen overeenkomstig) de gewestplanbestemming.
(0)
Ruimtebeslag
Er wordt een structurele oppervlakte aan landbouwgrond ingenomen, wat een ernstige
aantasting van de bedrijfsvoering van enkele landbouwbedrijven kan inhouden en het
ruimtelijk agrarisch systeem aantast.
(-3)
Ten opzichte van de referentiesituatie zijn deze effecten zijn dezelfde als (bij
toekomstige ontwikkelingen overeenkomstig) de gewestplanbestemming.
(0)
Bij woonontwikkeling op het niet ingenomen deel van het recreatiegebied rond de
voetbalterreinen van SK Halle verliest de club toekomstige uitbreidingsmogelijkheden.
Er zijn weliswaar geen uitbreidingsbehoeften gekend.
(-1)
Hinder
Een woonontwikkeling zou mogelijks plaatselijke hinder (privacy, schaduwwerking,
drukte,…) voor omliggende bestaande woningen kunnen inhouden. De mogelijke hinder
wordt eerder beperkt ingeschat en leidt niet tot structurele verslechtering in het
functioneren van de directe omgeving.
(-1)
Ten opzichte van de referentiesituatie zijn deze effecten dezelfde als bij toekomstige
ontwikkelingen overeenkomstig) de gewestplanbestemming.
(0)
Kwaliteit ruimtegebruik
Een woonontwikkeling is eerder te beschouwen als een randstedelijke residentieel
woonaanbod met weinig intensief ruimtegebruik. De voorspelde woonbehoeften voor
Halle kunnen worden ingevuld door realisatie van reeds voorziene ontwikkelingen in het
GRS. Die inbreidingen in restruimten in het stedelijk weefsel vormen een beter
alternatief. Te meer daar de landbouwwaarde van het gebied en de kwaliteit als open
ruimte voor het stedelijk functioneren en de identiteit van Halle groot zijn.
(-2)
Ten opzichte van de referentiesituatie zijn deze effecten dezelfde als bij toekomstige
ontwikkelingen overeenkomstig) de gewestplanbestemming.
(0)
Milderende maatregelen
Door
vrijwaren
van
een
ruimte
rond
de
voetbalterreinen
kunnen
uitbreidingsmogelijkheden voor deze sportzone voor de toekomst gevrijwaard worden.
Het beperkt negatieve effect inzake ruimtebeslag voor het recreatiegebied vervallen.
(0)
De beperkt negatieve effecten voor omliggende woningen kunnen in afdoende mate
worden gemilderd door een goede inpassing van de nieuwe woonontwikkeling op vlak
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van plaatsing en volumetrie van bebouwing t.o.v. de bestaande bebouwing (schaduw
van gebouwen, privacy).
(0)
De matig negatieve effecten t.o.v. de huidige toestand inzake ruimtelijke samenhang en
kwaliteit van het ruimtegebruik blijven echter onverminderd gelden. Deze effecten
verschillen echter niet van een ontwikkeling als woon(reserve) cfr. de
gewestplanbestemming.
(-2)
Het heel negatief effect op de landbouw kan ten dele worden gemilderd door uitruilen
van de betrokken landbouwgronden, bv. door oprichting van een lokale grondenbank.
Het globaal verlies aan landbouwareaal voor woonontwikkeling waarvan de behoefte
niet is aangetoond, blijft evenwel matig negatief.
(-2)
De twee blijvende matig negatieve effecten kunnen enkel worden voorkomen door het
behoud als open ruimte (alternatief 1).

10.10

Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

10.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Beschrijving van volledig gebied Groebegracht is terug te vinden onder 9.10.1.

10.10.2

Effectenbespreking
Het eerste alternatief houdt geen wijzigingen in ten opzichte van de bestaande
toestand.
(0)
Als we vergelijken met de ontwikkeling zoals voorzien op het gewestplan zijn er wel
positieve effecten. Het alternatief vrijwaart de (weliswaar verstoorde) interne samenhang
en opbouw van de vallei van de Groebegracht en zo ook de rest van het traditioneel
landschap.
(+1/+2).
Ook vergezichten blijven bestaan, al moet de bedenking worden gemaakt dat de
bebouwing in het woongebied met landelijk karakter ten noorden van het oude tracé van
Ninoofsesteenweg een waardevol zicht over de vallei teloor gaat.
(+1/+2)
Vergravingen blijven beperkt. Het lokaal erfgoed heeft een hogere kans op behoud. Dit
geldt ook voor de wegen en de landelijke context van de bedevaartsroute.
(+1)
Het plan vermijdt dat de huidige belevingswaarde van de open ruimte wordt aangetast,
zowel lokaal binnen het gebied als in de ruimere omgeving.
(+2)
Ook in dit gebied zijn mogelijkheden voor landschapsherstel van het valleigebied van
Groebegracht. De herbestemming versterkt deze mogelijkheden. Ongeacht de
ontwikkeling van het ziekenhuis kan het gebied een recreatieve waarde als open ruimte
voor de bewoners krijgen. Anderzijds zal het gebied desgevallend een iets meer
ingesloten karakter hebben waardoor de meerwaarde voor de landschappelijke
samenhang en het beeld over de vallei veeleer lokaal blijft.
(+1)
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Er zijn cumulatieve effecten met de ontwikkelingen die voorzien zijn in het plangebied
Dassenveld. Als wordt geopteerd voor een weg aan de westelijke zijde met uitbreiding
van het bedrijventerrein zal de vallei van Groebegracht verder versmallen en de
meerwaarde van het vergezicht van op Ninoofsesteenweg iets lager zijn. Langs het
nieuw tracé N7a is het gebied zichtbaar en kan de open valleiflank beleefd worden als
het zuidelijk deel van Groebegracht niet wordt ontwikkeld.
In het tweede alternatief zorgt het plan ervoor dat het gebied integraal deel uitmaakt
van het stedelijk weefsel van Halle. De relatie tussen het noordelijk en het zuidelijk deel
van het valleigebied verdwijnt volledig ter hoogte van het plangebied. De noordelijke
valleiflank wordt bebouwd. De vallei van Groebegracht wordt ter hoogte van het
plangebied ingeperkt tot een groene corridor door het stedelijk weefsel.
(-1)
ten opzichte van de bestaande bestemming houdt het tweede alternatief geen
wijzigingen in.
(0)
Vergezichten over de vallei verdwijnen, de residentiële bebouwing vormt een wand voor
de vallei.
(-2)
De context van een landelijke omgeving verdwijnt voor de buurtwegen en de hiermee
gerelateerde historische bedevaartroute. Door vergraving verdwijnen de resterende
archeologische sporen.
(-1)
De beleving van het valleigebied als deel van de open ruimte beperkt zich tot het
zuidelijke deel en wordt afgezwakt door de bijkomende bebouwing. Voor de
omwonenden van het plangebied zelf is de landelijke open ruimte ingenomen door een
woonomgeving die waarschijnlijk bij de eigen woonomgeving aansluit. De
belevingswaarde van de nieuwe stedelijke omgeving hangt mee af van de uiteindelijke
inrichting van het gebied.
(-1)
De negatieve effecten verschillen niet van een woonontwikkeling (op termijn) cfr. de
huidige bestemming.
De ontwikkeling van het ziekenhuis zal er voor zorgen dat deze effecten lokaal blijven
want zij zal zorgen voor een begrenzing van de vergezichten.
(-1)
Er zijn cumulatieve effecten met de ontwikkelingen die voorzien zijn in het plangebied
Dassenveld. Als wordt geopteerd voor een weg aan de westelijke zijde met uitbreiding
van het bedrijventerrein zal de vallei van Groebegracht verder versmallen. Langs het
nieuw tracé N7a is het gebied zichtbaar en kan het beleefd worden als het zuidelijk deel
van Groebegracht niet wordt ontwikkeld.
10.10.3

Milderende maatregelen
Op basis van de voorliggende kennis zal archeologische prospectie in de delen waar
woonontwikkelingen worden voorzien vermoedelijk weinig opleveren. Een meer
uitgebreide analyse naar aanleiding van de concrete uitwerking van het project
(bijvoorbeeld bij een inrichtingsplan) is vooral wenselijk bij de ontwikkeling van de
omgeving SK Halle.
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(0)
Hoe het landschap er bij de residentiële ontwikkelingen er precies zal uitzien is niet
gekend. Detaillering is mogelijk via regelingen omtrent
 de toekomstige woontypologie in het gebied
 de toekomstige aanleg van de publieke ruimte in het gebied.
(0)
Als enkel de strip Demesmaekerstraat wordt ontwikkeld, is de afwerking naar de open
ruimte een aandachtspunt. Er wordt voorgesteld om desgevallend het gebied in het
oosten af te werken met een noord-zuid weg dwars op de bestaande kamstructuur,
woningen enkel ten westen van deze weg te situeren en bijvoorbeeld een bomenrij te
voorzien aan de andere zijde van de weg. Op die manier wordt de bebouwing naar de
open ruimte gefilterd en worden de potenties voor beleving van de open ruimte ten
oosten gemaximaliseerd zonder daarom haar samenhang met de rest van het
Pajottenland te verliezen.
(+1)
Bij de ontwikkeling van de omgeving SK Halle als bouwvrij agrarisch gebied wordt de
meerwaarde ten opzichte van de huidige bestemming gemaximaliseerd als ook het
woongebied met landelijk karakter ter hoogte van het tracé van het oude tracé van
Ninoofsesteenweg open blijft. Er kan worden verwacht dat vanop dit punt het overzicht
over de vallei blijft bestaan als het ziekenhuis verder ontwikkeld wordt.
Bij de residentiële ontwikkeling van de omgeving SK Halle zijn mogelijke
aandachtspunten onder andere de inpassing van een aantal kapelletjes, het behoud van
een aantal buurtwegen, de integratie van de helling in het ontwerp van het gebied en de
overgang tussen bebouwing en de open ruimte van de vallei. Wat dit laatste betreft krijgt
een geleidelijke overgang de voorkeur op een harde bebouwde rand.
(-2)

10.1

Effectbeschrijving algemeen
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.
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.
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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.
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11

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – GROEBEGRACHT/ ZUIDELIJK DEEL
GROEBEGRACHT (5)

11.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
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. 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) (Figuur
5.1).
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Illustratie 11.1: Plangebied zuidelijk deel Groebegracht

11.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
Deelgebied Zuidelijk deel Groebegracht krijgt een bestemming als gemengd open
ruimtegebied (code 0500), behoudens de zone langs de Groebegracht en zijbeken die
als natuurgebied (code 0701) bestemd blijven (Figuur 5.4).

11.3

Discipline Mens-mobiliteit

11.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum ligt op 500 tot 1000 meter en sluit aan bij in het stedelijk weefsel van
Halle. Het gebied heeft een fietsontsluiting in het noorden en zuiden vanaf het centrum.
Door de ontwikkeling van Demaeghtlaan (N6) als (wandel)boulevard verbetert de
bereikbaarheid van het centrum.
Het gebied ligt op meer dan 800 meter van een treinstation en vindt gemakkelijk
ontsluiting met de bus. Het deelgebied ligt nabij de busas N28.
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Door de ontwikkeling van Demaeghtlaan als boulevard en een bijkomende fietsbrug
over kanaal verbetert de bereikbaarheid van het station.
De ontsluiting van auto- en vrachtverkeer gebeurt via een woonomgeving naar de
stedelijke verzamelwegen. Edingensesteenweg is bereikbaar via Oude Groenweg.
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).
Knelpunten
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 verknoping van de verschillende ontsluitingswegen naar de verzamelwegen rondom
is niet lichtengeregeld. Het knooppunt A. Demaeghtlaan met Elbeekstraat is lichtengeregeld. De knooppunten van Beerstestraat en Groenewegmet A. Demaeghtlaan zijn
dat niet.
Ninoofsesteenweg en A. Demaeghtlaan zijn hoofdroutes voor fietsverkeer. Beertsestraat
behoort tot het functioneel fietsroutenetwerk maar is geen hoofdfietsroute. Doorheen het
gebied zijn een aantal trage wegen aanwezig.
Het potentieel aantal gehinderden is matig, deze route is minder evident.
11.3.2

Effectenbespreking
In geval van woonontwikkelingen zou het gebied een verkeersgenererend vermogen
hebben van zo’n 440 mvt/dag of 40 pae tijdens de spitsuren. Een herbestemming naar
open ruimte zorgt ervoor dat dit autoverkeer niet naar dit gebied gaat.
Behoud van de huidige toestand als open ruimte heeft geen effect op het
bereikbaarheidsprofiel. Een trage weg door het gebied blijft bestaan. De herbestemming
als open ruimte in plaats van de huidige reservering voor wonen betekent dat niet op het
bereikbaarheidsprofiel wordt ingespeeld. Voor open ruimte is het bereikbaarheidsprofiel
niet relevant om te beoordelen.
(0)(nvt)
Het gewestplan voorziet dat er woonontwikkelingen komen in het gebied. Met het plan
wordt open ruimte voorzien en de huidige toestand bevestigd. Ten opzichte van de
bestaande situatie is er dus geen effect. Ook ten opzichte van het gewetplan blijven met
het plan de bestaande conflictpunten bestaan maar doordat er geen autoverkeer is van
en naar het plangebied daalt het aantal conflictsituaties. Lokaal situeren de potentieel
gehinderden zich in geval van woonontwikkelingen in verkavelingswegen en stedelijke
hoofdstraten. Om het hoofdwegennet te bereiken dient het verkeer evenwel een weg te
zoeken via Brusselsteenweg of A. Demaeghtlaan. Om het hoofdwegennet te bereiken
dient het autoverkeer een weg te zoeken via de woonstraat Groenweg of de
Edingensesteenweg.Het niet ontwikkelen van het gebied zorgt ervoor dat zo’n 2% van
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11.4

de capaciteit minder wordt ingevuld. Het effect blijft dus relatief beperkt en het aantal
gehinderden blijft hoog.
(0)(+1).
Discipline bodem

11.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
De bodem bestaat integraal uit leem, behalve het hoogste punt aan de Ninoofse
Steenweg: zandleem
In deelgebied 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.

11.4.2

11.5

Effectenbespreking
Door de bestemmingswijziging zal niet meer gebouwd worden. Het bodemgebruik
wijzigt naar een natuurlijk bodemgebruik, wat weinig significant positief is voor de
verschillende effectgroepen van de discipline Bodem
(+1).
Ten opzicht van de huidige toestand zullen de wijzigingen geen effecten hebben op
bodem
(0)
Discipline water

11.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Door het deelgebied Zuidelijk deel Groebegracht loopt de Groebengracht, een waterloop
van tweede categorie. De zone errond is recent overstroomd gebied (ROG). Op de
watertoetskaart zijn voornamelijk in het Zuidelijk deel Groebegracht mogelijk als
overstromingsgevoelige gebieden aangeduid. Enkel de omgeving van de
Groebengracht is aangeduid als effectief overstromingsgevoelig.

11.5.2

Effectenbespreking
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.
(+1)
Op het vlak van overstromingen wordt dit nog positiever geëvalueerd gezien het gebied
overstromingsgevoelig is.
(+2)
Ten opzichte van de bestaande toestand, betekent het plan geen wijziging.
(0)
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11.6

Discipline geluid en trillingen

11.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen
In de huidige situatie is er een herbestemming gemengd open ruimtegebied van
toepassing waardoor er ten opzichte van de planologische wijziging weinig effecten te
verwachten zijn.

11.6.2

Effectenbespreking
De planologische herbestemming vormt een weinig significant positief effect vermits
woongebied gerelateerde geluidsbronnnen vermeden worden naar de toekomst
(+1)
Ten opzichte van de huidige situatie, houdt het plan geen wijziging in. De gebieden rond
de Groebengracht blijven hun invulling immers behouden.
(0)

11.7

Discipline Lucht

11.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

11.7.2

Effectenbespreking
De planologische herbestemming vormt een weinig significant positief effect vermits
woongebied gerelateerde emissies vermeden worden naar de toekomst door de zone
een groene bestemming te geven.
(+1)
Ten opzichte van de huidige situatie, houdt het plan geen wijziging in. De gebieden rond
de Groebengracht blijven hun invulling immers behouden.
(0)

11.8

Discipline fauna en flora

11.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het deelgebied bestaat voornamelijk uit akkers en grasland. Een klein gedeelte staat op
de BWK ingekleurd als urbaan gebied en er is een KLE aanwezig.

11.8.2

Effectenbespreking
Fauna en flora
Ten opzichte van de huidige bestemming, houdt de bestemmingswijziging geen grote
wijzigingen 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
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deelgebied van reserve woongebied naar openruimte gebied zal de ruimte voor natuur
er globaal op vooruit gaan. Het effect voor fauna en flora is neutraal.
(0)
Flora
In de bestaande situatie zijn er een aantal waardevolle vegetaties gelegen binnen dit
deelgebied. Dit waardevol grasland ligt ten dele in de zone die nu bestemd is als
natuurgebied en een deel meer naar het zuiden. De verlaten spoorwegberm in het
oosten 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. Gezien het om een vrij grote oppervlakte
gaat, die bovendien aansluit bij de rest van de vallei van de Groebengracht wordt het
effect als matig significant negatief beoordeeld.
(-2)
De waardevolle graslanden die verloren gaan, vormen ook een belangrijk habitat voor
verschillende diersoorten. Ook hier vormt de samenhang met de rest van de vallei een
belangrijke bijkomende factor. Ook 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.
(-2)

11.8.3

Milderende maatregelen
Om het behoud van de waardevolle vegetaties in de vallei van de Groebengracht en op
de voormalige spoorwegberm te garanderen worden milderende maatregelen
voorgesteld:
 het vergroten van de zone met bestemming natuurgebied zodat deze een groter
deel van de vallei omvat,
of
 Voorschrift in verband met behoud graslanden 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.
(0)

11.9

Discipline Mens
zie beschrijving algemeen
In het dit deel van het plangebied liggen vooral vochtige graslanden omheen de
Groebegracht. Vooral dit deel van het open ruimte gebied wordt ook recreatief
medegebruikt, met onder andere een ommegang met kappelletjes.
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11.9.1

Effectenbespreking
Ruimtelijk-functionele samenhang
Het alternatief houdt geen wijzigingen in ten opzichte van de bestaande toestand.

11.9.2

(0)
T.o.v. de effectieve ontwikkeling van het woonreservegebied behoudt het plan de
samenhang en oppervlakte van een structureel landbouwgebied,
(+3)
Ruimtebeslag
Enkele bestaande woningen worden definitief zonevreemd als ze mee worden
herbestemd als landbouwgebied. Dit beperkt mogelijks hun toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden.
(-1)
Hinder
Door open ruimten te bestemmen wordt voorkomen dat bijkomende hinder zou worden
gegenereerd ten opzichte van omwonenden door grote woonontwikkelingen. De hinder
zou echter hoe dan ook beperkt zijn.
(+1)
Kwaliteit ruimtegebruik
Het plan vrijwaart open ruimte voor landbouw aansluitend op de agrarische
macrostructuur in het Pajottenland en open ruimte voor recreatief medegebruik.
Hierdoor zullen alternatieven voor wonen worden ontwikkeld waarin minder waardevolle
open ruimten en restruimten worden ingenomen. Er zijn geen behoeften om ruimte voor
wonen te ontwikkelen als al deze alternatieven worden gerealiseerd. De open ruimten
zijn ook van belang voor de identiteit van de stad en de stedelijke
woonomgevingskwaliteit.
(+3)
Milderende maatregelen
Door de bestaande woningen niet zonevreemd te bestemmen verdwijnt het beperkt
negatieve effect van ruimtebeslag.
(0)

11.10

Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

11.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Beschrijving van volledig gebied Groebegracht is terug te vinden onder 9.10.

11.10.2

Effectenbespreking
Het plan houdt geen wijzigingen in ten opzichte van de bestaande toestand.
(0)
Als we vergelijken met de ontwikkeling zoals voorzien op het gewestplan zijn er wel
positieve effecten. Het plan zorgt ervoor dat een groter deel van de vallei van de
Groebegracht als open ruimte het stedelijk weefsel binnendringt. De verbinding tussen
het stedelijk weefsel en de rest van de vallei van Groebegracht richting Pajottenland
wordt aldus versterkt.
(+2)
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In het zuiden van de vallei wordt het open beeld en zodoende een aantal vergezichten
over de vallei gevrijwaard.
(+2)
Door het zuidelijk deel niet te bebouwen, wordt de context van dit zuidelijk deel
gevrijwaard. Erfgoed wordt niet aangetast door vergraving of bijkomende
samendrukking en insluiting door bebouwing. Het dal van de Groebegracht blijft lokaal
als open ruimte behouden.
(+1)
Door de open ruimte te behouden kan de Groebegracht meer dan louter als groene
corridor in het stedelijk weefsel met ruimte voor waterberging worden ontwikkeld. Een
groter deel van de vallei is zichtbaar en behoud van het landelijk karakter voor fietsers
langs het gebied is mogelijk. Hierdoor wordt dit potentieel ook in de beleving een poort
naar de open ruimte.
(+2)
Cumulatief wordt de landschappelijke samenhang van de vallei verder versterkt ten
opzichte van de geplande situatie als ook de omgeving van SK Halle van bebouwing
wordt gevrijwaard cfr. het alternatief bouwvrij agrarisch gebied. Desgevallend worden
niet alleen de relaties binnen de valleibodem gevrijwaard, maar behouden ook de
dwarsrelaties binnen de vallei ruimte voor verdere ontwikkeling. Ook visueel zorgt de
combinatie van dit alternatief voor een verdere versterking van de meerwaarde. Zo is
ook de andere valleiflank eveneens zichtbaar, als begrenst de verdere ontwikkeling van
het ziekenhuis het beeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook van op het nieuw tracé van N7a.
Het behoud van de open ruimte bestemming biedt bijkomende kansen voor de
landschappelijke opwaardering van de Groebegracht zoals beschreven in één van de
ontwikkelingsscenario’s. De uitbreiding van het ziekenhuis zorgt voor een begrenzing
van het beeld noordwaarts over de vallei.
11.10.3

Milderende maatregelen

11.11

Op basis van de voorliggende kennis zal archeologische prospectie in de delen waar
woonontwikkelingen worden voorzien vermoedelijk weinig opleveren.
(0)
Hoe het landschap er bij de residentiële ontwikkelingen er precies zal uitzien is niet
gekend. Detaillering is mogelijk via regelingen omtrent
 de toekomstige woontypologie in het gebied
 de toekomstige aanleg van de publieke ruimte in het gebied.
(0)
Effectbeschrijving algemeen
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
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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,
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
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12

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – PLANGEBIED ECONOMISCHE POOL
A8/DEELGEBIED ZOEKZONE TRACÉ N7A OM DASSENVELD (6)

12.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
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/N429 en de Pajottenlandstraat. Het gebied
is overwegend in gebruik als akker. Er loopt een hoogspanningsleiding over het gebied
(Illustratie 12.1). Naast de zoekzone loopt een aardgaspijpleiding die de rand van de
zoekzone even doorkruist.
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) (Figuur 5.1).
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Illustratie 12.1: Plangebied economische poolA8/zoekzone tracé N7A om Dassenveld

12.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
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). In dit
deelgebied gaat het om:
 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
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 verzekeren. 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. In het plangebied wordt ook
Dassenveld via deze weg ontsloten. Tussen bedrijventerrein wordt een brede buffer van
minstens 50 meter voorzien.
In dit deelgebied is de juiste ligging van de omleidingsweg N7a ter hoogte van
Dassenveld nog niet helemaal vastgelegd. Een goede landschappelijke inpassing is een
nevendoelstelling in dit gebied. Het gepland initiatief (alternatief 1) gaat ervan uit dat
met het uiteindelijke tracé van de omleidingsweg, voldoende ruimte beschikbaar is om
te worden ingericht als uitbreiding van het bedrijventerrein.
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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 omvat een brede groenbuffer tussen de bedrijvigheid
en de weg. Verder wordt het bedrijvengebied verder uitgebreid met de activteiten van
Colruyt en krijgt dit deel van het deelgebied de bestemming regionale bedrijvigheid
(code 1011). Er wordt geraamd dat bij dit plan ongeveer 10 ha als bijkomend
bedrijventerrein wordt ontwikkeld.
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). Het alternatief heeft initieel
gelijkaardige doelstellingen als het gepland initiatief. 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).

12.3

Discipline Mens-mobiliteit

12.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum ligt op ongeveer 2,5 kilometer. Het gebied ligt aan de buitenrand van
het stedelijk weefsel. Enkel Hogemierstraat is deel van de recreatief fietsroute die
aansluit aan de routes Edingensesteenweg en A. De Maeghtlaan. De hoofdroute en
aanvullende routes liggen op meer dan 400 meter.
Het gebied ligt op meer dan 800 meter van een treinstation en vindt makkelijk ontsluiting
met de bus. De ontsluiting gebeurt via een hoofdinvalsweg naar een hoofdverzamelweg
Knelpunten
Het rondpunt voor de ontsluiting van Dassenveld vormt een conflictpunt met een
aanvullende fietsroute, het is niet lichtengeregeld.
Buiten verkeersdeelnemers zijn er geen gehinderden, de huidige toestand levert geen
bijdrage aan verkeersdrukte.

12.3.2

Effectenbespreking
Doordat het bestemmingsplan in alternatief 1 van open ruimte naar regionale
bedrijvigheid wijzigt, zal het verkeersgenererend karakter van het deelgebied stijgen van
0 mvt/dag tot 1779 mvt/dag. De verkeersproductie per piekmomenten zal stijgen van 0
naar 230-300 pae.
Met het plan en bestemmingswijziging in alternatief 1 blijft de positie ten opzichte van
het centrum en de mogelijke ontsluiting met openbaar vervoer ongewijzigd, wat matig
negatief is voor de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De
ontwikkeling van het plan voorziet behalve een nieuwe ontsluiting van Dassenveld ook
een uitbreiding van dit terrein. De ontsluiting van het bedrijventerrein naar het
hoofdwegennet wordt aangepast en gebeurt via een stedelijke verzamelweg met
nauwelijks bebouwing en zo naar het hoofdwegennet.
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(-2)
Het bestaande conflictpunt ter hoogte van Edingensesteenweg verdwijnt bij ontsluiting
via N7a. In het eerste alternatief blijft bij nieuwe bestemming en nieuwe toestand het
aantal potentieel gehinderden gelijk. Tijdens de spits zorgt de uitbreiding voor 300 tot
230 extra pae. N7a wordt hiermee (in de gewijzigde referentiesituatie) bijkomend belast
met minder dan 5% van haar capaciteit. Binnen het bestemmingsplan wordt ter hoogte
van de afrit van A8 naar filevorming te verwachten tijdens zowel de avond als de
ochtendspits. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door verkeer naar de uitbreiding van
Dassenveld. De uitbreiding van Dassenveld is goed voor 5 tot 15% van dit verkeer. Het
probleem vertaalt zich ook op A8. Het betreft een effect van verkeersafwikkeling op
schaal van het stedelijk gebied. Dit is weinig significant negatief voor de mobiliteit.
(-1)
Met het plan en bestemmingswijziging in alternatief 2 voorziet het plan een nieuwe
ontsluiting van Dassenveld. De ontsluiting van het bedrijventerrein naar het
hoofdwegennet wordt aangepast en gebeurt via een stedelijke verzamelweg met
nauwelijks bebouwing naar het hoofdwegennet. Met het plan blijft de positie ten opzichte
van het centrum en de mogelijke ontsluiting met de fiets en het openbaar vervoer
ongewijzigd. Voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer is dit niet optimaal. Hier
wordt evenwel de aanleg van de weg beoordeeld. Het bestaande conflictpunt ter hoogte
van Edingensesteenweg verdwijnt bij ontsluiting via N7a. Het aantal potentieel
gehinderden is beperkt tot afwezig in de directe omgeving. Ter hoogte van
Edingensesteenweg zorgt de ontsluiting van Dassenveld via N7a voor een daling van de
belasting van deze weg met 15 tot 40%. Dit wordt als matig positief ervaren voor
mobiliteit. N7a geraakt niet overbelast en er zijn minder potentieel gehinderde personen
op een verzamelweg op stedelijk niveau.
(+2)
Het knooppunt A8xN7a geraakt wel overbelast, maar dit heeft in belangrijke mate te
maken met de vormgeving van dit knooppunt in het macromodel en wordt (cumulatief)
beoordeeld in het kader van de cumulatieve effecten met betrekking tot de afwikkeling
van het verkeer op stedleijk niveau en meer bepaald de bereikbaarheid op stedelijk
niveau .
12.3.3

Milderende maatregelen
Alternatief 1
Het gebied bereikbaar maken voor fietsers zonder conflictpunten zoals spoor of N7a.
Het terrein ontsluiten via openbaar vervoer.
(+2)
De lokale impact verminderen door de verkeersproductie tijdens de spits te reduceren
door bijvoorbeeld:
 het vrachtverkeer buiten de spitsuren te laten vertrekken.
 een ander profiel voor de bedrijvigheid te geven. (Gemengde bedrijvigheid
produceert algemeen zo’n 30% minder verkeer dan distributie tijdens de spits)
 het gebied bereikbaar te maken via openbaar of collectief vervoer
 een fietsverbinding te realiseren.
(-1)
Vanuit cumulatief oogpunt zijn ook volgende maatregelen naar voor geschoven:
Het knooppunt N7axA8 als langwerpige ovonde inrichten zoals voorzien op basis van
het micromodel en in het kader van de opwaardering van A8.
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Het STOP-principe toepassen.

12.4

Alternatief 2
Bereikbaarheidsprofiel verbeteren door ervoor te zorgen dat de fietsroute zonder
conflictpunten bereikbaar is vanuit het terrein Dassenveld.
Het terrein Dassenveld ontsluiten via collectief of openbaar vervoer.
(+2)
De locale impact verminderen door het vrachtverkeer buiten de spitsuren te laten
vertrekken.
Een fietsverbinding realiseren.
(+2)
Discipline bodem

12.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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.

12.4.2

Effectenbespreking

12.5

In alternatief 1 zal dit deel volledig verhard worden, wat matig significant negatief effect
is ten opzichte van de huidige bestemming. 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, bodemprofiel
en verdichting.
(-2).
Gezien het huidige gebruik overeenstemt met de bestemming, worden ook hier de
effecten matig significant negatief beoordeeld.
(-2)
In alternatief 2 zal enkel een nieuwe weg komen en blijft de rest van de bestemming
behouden, wat een minder negatief effect heeft op de bodem (weinig significant
negatief). Dit zowel ten opzichte van de huidige bestemming als ten opzichte van de
bestaande toestand.
(-1)
Discipline water

12.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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: 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.
Het deelplangebied is momenteel niet aangesloten op de riolering, maar ligt wel naast
een gebied dat aangesloten is.
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12.5.2

Effectenbespreking

12.5.3

In het eerste alternatief zal het totale gebied praktisch volledig verhard worden. De
mogelijkheid voor infiltratie en buffering is beperkt en de oppervlakkige afstroming wordt
versneld. Dit is matig negatief voor oppervlaktewaterkwanititeit en overstromingen. Er is
een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit door de afstroming van het water van de
weg. Verwacht wordt dat het industriegebied aangesloten wordt op het rioleringsnet of
beschikt over een eigen waterzuivering.
(-2) (-1)
In alternatief 2 zal enkel de zone waar de weg komt verhard worden. Het gedeelte
gelegen naast het potentieel overstromingsgebied blijft onbebouwd en kan gebruikt
worden voor infiltratie en buffering van water afkomstig van de nieuw aangelegde weg,
dit wordt als weinig significant negatief beoordeeld. Er is een daling van de
oppervlaktewaterkwaliteit door de afstroming van het water van de weg, maar deze kan
gezuiverd worden door infiltratie in de berm waardoor het effect weinig significant
negatief is. Het effect naar grondwater is neutraal.
( -1) (0)
Milderende maatregelen

12.6

Alternatief 1
Infiltratiezones of buffer worden voorzien voor wegen en op industrieterrein zodat geen
nieuwe overstromingen geïnduceerd worden naar de naastliggende Meerbeek. De zone
aangeduid op de watertoetskaart als overstromingsgebied dient gevrijwaard te worden
van bebouwing. Hierdoor zal ook de oppervlaktewaterkwaliteit verbeteren. De infiltratie
zorgt ook voor een effectieve zuivering van het water voor het in het watersysteem
terecht komt. De effectieve uitwerking dient te gebeuren in de project-MER van de A8.
Dit zorgt voor een neutraal effect ten aanzien van oppervlaktewaterkwantiteit, -kwaliteit
en grondwater.
(0)
Discipline geluid en trillingen

12.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen.
In de huidige situatie is er een herbestemming gemengd open ruimtegebied van
toepassing waardoor er ten opzichte van de planologische wijziging weinig effecten te
verwachten zijn.

12.6.2

Effectenbespreking
In alternatief 1 worden eventueel extra emissies ten gevolge van de uitbreiding van het
bedrijventerrein en de daaraan gelinkte verkeersbewegingen verwacht. Door
distributieuitbreiding wordt een belangrijk deel van de geluidsemissies veroorzaakt door
vrachtverkeer. Men kan ervan uitgegaan dat er een afstand van 500 m tot de eerste
woning dient gerespecteerd te worden. Het terrein is gelegen naast de E429 die voor
het overheersende achtergrondgeluid zorgt, wat mee in rekening moet gebracht worden.
Verder is er aanpalend reeds een industrieterrein en een windturbine op het terrein
aanwezig die ook voor een verhoogd achtergrondgeluid zorgen in de omgeving. Aan de
hand van de kengetallen kan opgemaakt worden dat de maximale geluidsemissie ca.
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12.6.3

109 dB(A) zal bedragen. Onder de vooropgestelde voorwaarden (zie technische
omschrijving) kan er dan ook gesteld worden dat op 100 m nog een specifiek geluid van
ca. 55 dB(A) aanwezig zal zijn. Uitgaande van de kengetallen kan er van uitgegaan
worden een specifiek geluid op 100 m 2,3 dB(A) hoger zal zijn dan in het huidige niveau.
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 en weinig significant negatief ten
opzichte van de bestaande situatie.
(-2)(-1)
Door de uitvoering van het plan in alternatief 2 zal ten gevolge van de
verkeersinfrastructuurwerken een verschuiving van de emissie bewerkstelligd worden.
Ten opzichte van het bestemmingsplan is dit weinig significant negatief, ten opzichte
van de bestaande toestand is dit neutraal.
(0)(-1)
Milderende maatregelen

12.7

Alternatief 1
Voor bedrijven die dicht bij woningen zijn gesitueerd kunnen bronmaatregelen nodig zijn
om de piekgeluiden te minimaliseren. Hierbij kan gedacht worden aan stillere
technieken, het inpakken van geluidbronnen, etc.
(-1)
Discipline Lucht

12.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

12.7.2

Effectenbespreking
Planologisch kan deze herbestemming in het eerste alternatief als weinig significant
negatief beschouwd worden. Door de herbestemming van agrarisch gebied naar
bedrijvigheid of infrastructuur zijn er in het plangebied relevantere emissies mogelijk ten
opzichte van de huidige bestemming.
(-1)
De aanpassingen aan de weginfrastructuur zullen zorgen voor een verschuiving van de
emissies ten opzichte van de bestaande situatie. 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. Voor
alternatief 1 worden 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. Ten gevolge van deze mogelijke uitbreiding zal dan ook geen significant effect
verwacht worden. De enige bron van luchtverontreiniging is eventueel
gebouwenverwarming. De impact hiervan zal echter verwaarloosbaar zijn.
(-1)
Planologisch kan de herbestemming in alternatief 2 als weinig significant negatief
beschouwd worden. Door de herbestemming van agrarisch gebied naar infrastructuur
zijn er in het plangebied relevantere emissies mogelijk ten opzichte van de huidige
bestemming.
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(-1)
De aanpassingen aan de weginfrastructuur zullen zorgen voor een verschuiving van de
emissies ten opzichte van de bestaande situatie. 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.
(-1)

12.8

Discipline fauna en flora

12.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
De enige waardevolle zones in dit plangebied zijn de loofhoutaanplanten die de A8 en
zijn op- en afritten begeleiden. Er is in 2008 een houtkant aangeplant langsheen de
Hogemierstraat.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 de rest komt enkel urbaan gebied voor.

12.8.2

Effectenbespreking
Flora
Er zijn geen effecten voor flora in alternatief 1 en 2. Ten opzichte van de huidige
bestemming is er geen belangrijke wijziging voor natuur. Ten opzichte van de bestaande
situatie is de wijzing ook niet belangrijk omdat geen waardevolle vegetaties voorkomen
in het deelplangebied.
(0)
Fauna
Ten opzichte van de huidige bestemming is voornamelijk een potentiële invloed op het
natuurgebied rond de Meerbeek van belang. Een herbestemming 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. 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 alternatief 1 is de weg dichter bij het natuurgebied gelegen, waar door de effecten
hiervan als matig significant negatief beoordeeld worden
(-2)
In alternatief 2 ligt de weg verder van het natuurgebied waardoor de effecten weinig
significant negatief zijn
(-1)
Ten opzichte van de bestaande situatie zijn de effecten 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. Hetzelfde geldt voor versnippering. Een mogelijke
uitwisseling van soorten tussen de beek en de vallei is dan ook momenteel reeds niet
waarschijnlijk. De effecten van verstoring en versnippering zijn dan ook voor beide
alternatieven verwaarloosbaar.
(0)
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12.9

Discipline Mens

12.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
zie beschrijving algemeen

12.9.2

Effectenbespreking
alternatief weg in het westen en uitbreiding bedrijventerrein
Ruimtelijk-functionele samenhang
Als de weg in het westen wordt gelegd en de strook tussen de weg en Dassenveld
wordt ingelijfd bij het bedrijventerrein, wordt ruimte voor bedrijvigheid voorzien,
aansluitend bij een groot bestaand bedrijventerrein. Dit komt het functioneren van het
bedrijventerrein ten goede, echter vooral voor de (uitbreiding van) bestaande bedrijven.
(+1)
Ruimtebeslag
Een ontwikkeling als bedrijventerrein houdt ook een verlies aan landbouwoppervlakte in.
Dit kan de bedrijfsvoering van één of enkele landbouwbedrijven ernstig aantasten en
heeft een structurele impact op het ruimtelijk-agrarisch systeem. Het betreft een inname
van herbevestigd agrarisch gebied. De uitbreiding geeft echter invulling aan een
taakstelling voor bijkomende bedrijvigheid.
(-2)
Hinder
Het recreatief medegebruik van de open ruimte kan hinder ondervinden van de weg en
eventuele uitbreiding van het bedrijventerrein (geluid, verlichting, karakter van de
omgeving). De lokale landelijke weg (Hogemierweg) wordt immers als recreatieve route
gebruikt. Als de recreatieve route langs Hogemierweg aantrekkelijker zou worden door
landschapsbouw en natuurlijke versterking van de beekvallei (cfr strook natuurgebied
volgens gewestplan) weegt dit negatieve effect zwaarder door.
Aan de rand van de zoekzone bij de A8 doorkruist de aardgaspijpleiding de zoekzone.
De wettelijke bepalingen ivm de aardgaspijpleiding dienen opgevolgd te worden.
(-1/-2)
Kwaliteit ruimtegebruik
Op niveau van de ruimtelijke structuur is bedrijfsontwikkeling aansluitend bij het
bestaande bedrijventerrein logischer dan landbouwgebruik in een strook die ingesloten
ligt tussen infrastructuur en bedrijventerrein. Op lokaal niveau is de mogelijkheid om
deze ruimte efficient te gebruiken voor bedrijven beperkt (noodzaak tot
landschapsbuffering en aanwezige hoogspanningspylonen en leidingen beperken de
gebruiksmogelijkheden van de strook voor bebouwing en functies) terwijl de strook wel
nog voldoende aaneengesloten areaal is voor het normaal functioneren als
landbouwgrond. Een strook open ruimte tussen de weg en het bedrijventerrein zal hoe
dan ook onder druk komen te staan om er (op termijn) stedelijke ontwikkelingen te
voorzien. Op niveau van de ruimtelijk organisatorische samenhang van het stedelijk
gebied en de agrarische structuur er rond, is het plan positief te beoordelen, maar op
lokaal niveau is behoud van de landbouwfunctie vermoedelijker ruimte-efficienter dan
een ontwikkeling als (weinig ruimte-intensief) bedrijventerrein. Dit negatief effect is louter
lokaal.
(-1)
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De te voorziene (visuele) buffering van het bedrijventerrein zal minder effectief zijn daar
bedrijven vermoedelijk de zichtlocatie naar de nieuwe weg zullen proberen benutten (bv.
lichtreclames).
(-1)
Het effect van electromagnetische straling wordt als niet relevant beschouwd voor
bedrijvigheid en verkeer.
(0)
alternatief weg in het oosten
Ruimtelijk-functionele samenhang
Dit alternatief houdt geen significante wijzigingen in t.o.v. de bestaande toestand.
(0)

12.9.3

Ruimtebeslag
Het ruimtebeslag van de wegzate is beperkt. Het verlies aan landbouwoppervlakte is
beperkt en louter lokaal.
(-1)
Hinder
In dit alternatief zal de bijkomende hinder voor het recreatief medegebruik van de open
ruimte heel beperkt zijn. Aan de rand van de zoekzone bij de A8 doorkruist de
aardgaspijpleiding de zoekzone. De wettelijke bepalingen ivm de aardgaspijpleiding
dienen opgevolgd te worden.
(0/-1)
Kwaliteit ruimtegebruik
De huidige (visuele) buffering van het bedrijventerrein zal minder effectief worden daar
bedrijven vermoedelijk de zichtlocatie naar de nieuwe weg zullen proberen benutten (bv.
lichtreclames).
(-1)
Milderende maatregelen
Het matig negatieve effect door ruimtebeslag voor de landbouw kan in beide
alternatieven worden gemilderd door grondruil voor betreffende landbouwbedrijven (bv.
door lokale grondenbank) en planologisch evenwicht van het herbevestigd agrarisch
gebied in andere deelplannen (Stroppen en/of Groebegracht).
(-1)
De hinder t.o.v. het recreatief medegebruik van de open ruimte kan in beide
alternatieven in afdoende mate worden gemilderd door een landschappelijke buffering
en/of inpassing van de weg en het bedrijventerrein, en verlichting in de buitenruimte zo
sober mogelijk en gericht te houden. De wettelijke bepalingen ivm de aardgaspijpleiding
dienen opgevolgd te worden.
De beperkt negatieve effecten inzake kwaliteit van het ruimtegebruik kunnen worden
gemilderd door bij uitbreiding van het bedrijventerrein een intensief ruimtegebruik op te
leggen, met verweven grondgebruik (buffer/bedrijfspercelen) afgestemd op de
beperkingen door hoogspanningsleidingen. Tegelijkertijd moeten maatregelen worden
genomen om in het eerste alternatief de zichtbaarheid van de bedrijvigheid van op de
nieuwe weg te beperken, bijvoorbeeld door effectievere visuele buffering, verbod op
reclames en/of aangepaste berminrichting van de weg t.o.v. het bedrijventerrein.
(0)
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12.10

Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

12.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het plangebied ligt op de zuidelijke valleiflank van Groebegracht. Het is onderdeel van
een ingesloten ruimte tussen de dens begroeide Rollebeek en het bedrijventerrein
Dassenveld, het spoor in het noorden en de autosnelweg in het zuiden.
Hoogspanningsleidingen en windmolens zorgen er voor een verdere versnippering. Het
plangebied helt af naar het westen waar Meerbeek de grens vormt. Volgens het
gewestplan is langs deze beek een natuurontwikkeling voorzien.
Het gebied is zichtbaar vanaf Hogemierstraat, spoor, A8 maar ook Ninoofsesteenweg
aan de andere zijde van de vallei van Groebegracht. Deze laatste standplaats laat een
doorkijk over de vallei toe tot Hondzocht. Zij zal evenwel verdwijnen als het landelijk
woongebied langs deze weg volledig wordt bebouwd.
Hoewel het gebied behoort tot een relictzone volgens de landschapsatlas, is in het
gebied geen cultuurhistorisch erfgoed aanwezig. Een ruilverkaveling heeft ervoor
gezorgd dat de oorspronkelijke percelering verdwenen en het terrein genivelleerd is. De
kans op archeologisch erfgoed wordt laag ingeschat. Er is geen archeologisch erfgoed
gekend en mogelijke sporen zijn waarschijnlijk verdwenen door erosie of aangetast bij
de vroegere inrichting van het gebied. De landschappelijke relictwaarde beperkt zich
bijna tot het gegeven dat het een open ruimte betreft.
Haar open karakter zorgt ervoor dat een ruimer gebied als open ruimte kan worden
beleefd en aansluiting vindt bij de rest van het Pajottenland. De belevingswaarde wordt
echter verstoord door de aanwezige infrastructuren en de harde bedrijvigheid op de
rand, als zijn zij sterk verweven met het imago van Halle.

12.10.2

Effectenbespreking
alternatief1 weg in het westen en uitbreiding bedrijventerrein
(-2)
In het eerste alternatief wordt de resterende open ruimte tussen Rollebeek en
bedrijventerrein verder ingeperkt in het voordeel van het bedrijventerrein ten oosten. Er
wordt geen bijkomende entiteit toegevoegd op deze zuidelijke valleiflank.
(-1)
Visueel versmalt de open ruimte voor het stedelijk gebied. De doorkijk vanop Oude
Ninoofsesteenweg en het zeer wijds karakter langs Hogemierstraat verdwijnen. Er
ontstaat een stedelijke wand van bedrijfsgebouwen.
(-2/-1)
Het resterende erfgoed zal door vergravingen volledig verdwijnen.
(-1)
Hogemierstraat is een recreatieve fietsroute. Het plan zorgt ervoor dat de bedrijvigheid
nu van zeer nabij wordt beleefd en de lokale belevingswaarde als open ruimte verder
wordt verstoord, al blijven een aantal wijdse zichten bestaan over de vallei van
Groebegracht.
(-1)
Ten opzichte van de geplande situatie zijn de effecten van het alternatief nagenoeg
gelijk als ten opzichte van de bestaande situatie. Het alternatief zorgt er wel voor dat het
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natuurgebied rond Meerbeek lokaal wordt ingeperkt. Het wordt geen landschappelijk
onderdeel van een open ruimte rond Meerbeek maar een gebied aan de rand van een
verharde ruimte in gebruik voor bedrijvigheid. Globaal blijft de waarde van het effect
echter hetzelfde.
Er zijn cumulatieve effecten met de ontwikkelingen die voorzien zijn in het plangebied
Groebegracht. Als geopteerd wordt voor een residentiële ontwikkeling in de omgeving
van SK Halle zal dit gebied minder zichtbaar zijn van op Ninoofsesteenweg. De vallei
van Groebegracht wordt verder versmald.
alternatief weg in het oosten
(-1)
Door de weg in het tweede alternatief in het oosten te leggen wordt de
landschappelijke samenhang nauwelijks aangetast.
(0)
De infrastructuur zorgt ervoor dat de markante overgang tussen open ruimte en het
stedelijk weefsel visueel wordt versterkt. Als we kijken naar het nachtbeeld, is die nog
sterker het geval bij een onaangepaste wegverlichting en bijvoorbeeld passerende
wagens.
(-1)
Door vergraving zal resterend (archeologisch) erfgoed worden aangetast, bij de aanleg
is er mogelijk samendrukking door werfverkeer. De aantasting blijft beperkt tot de
omgeving van de weg.
(0/-1)
Hogemierstraat is een recreatieve fietsroute. Het plan zorgt ervoor dat de bedrijvigheid
nu van zeer nabij wordt beleefd en de lokale belevingswaarde als open ruimte verder
wordt verstoord, al blijven de wijdse zichten over de vallei van Groebegracht bestaan.
(-1)
Ten opzichte van de geplande situatie zijn de effecten van het alternatief nagenoeg
gelijk als ten opzichte van de bestaande situatie.
12.10.3

Milderende maatregelen

12.11

Ten opzichte van de recreatieve fietsroute langs Hogemierstraat is een buffer wenselijk
bij de infrastructurele uitwerking van de weg. Om de weg visueel beter in het landschap
in te passen kan de wegverlichting (ongeacht het alternatief) sober en gericht worden
gehouden.
0(-1)
Andere mogelijke maatregelen zijn de inbedding van de weg in het reliëf en het voorzien
van inbuffering (bijvoorbeeld door een haag).
Al deze maatregelen zijn evenwel niet vanzelfsprekend onderwerp van de verdere
planuitwerking.
0(-1)
Effectbeschrijving algemeen
Alternatief 1
Het bereikbaarheidsprofiel wordt als matig significant negatief beoordeeld ten opzichte
van beide referentiesituaties.
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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.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten bij beide alternatieven
voor dit plangebied.
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Tabel 12-1 Synthesetabel effecten plangebied Economische pool A8/Deelgebied Zoekzone tracé N7a

om Dassenveld

Tabel 12-2 Synthesetabel milderende maatregelen plangebied Economische pool A8/Deelgebied

Zoekzone tracé N7a om Dassenveld

13

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – PLANGEBIED ECONOMISCHE POOL A8/
DEELGEBIED BERGENSESTEENWEG NOORD (7)

13.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
Het gebied ligt ingesloten in het stedelijk weefsel van Halle. Het is begrensd door
bebouwing. Intern zijn groenelementen aanwezig. Het gebied is vooral zichtbaar en
beleefbaar voor omwonenden. Er is geen erfgoed gekend in het gebied. Het gebied is
sterk aangetast door vergraving en bebouwing.
Het gebied is volledig bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en een bufferzone
t.o.v. de kavels langs N7.
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Illustratie 13.1: Plangebied economische pool A8/deelgebied Bergensesteenweg Noord

13.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
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).
Voor Bergensesteenweg Noord 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. Het aantal woongelegenheden wordt gerekend aan 25 w/ha, wat
ca. 110 woongelegenheden oplevert. 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.

Niet-techn.samenv.MER Halle
rapport

819016/R/873108/Mech
- 105 -

maart 2015

13.3

Discipline Mens-mobiliteit

13.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum ligt op 250 tot 600 meter. Het gebied ligt in het stedelijk weefsel. De
Bergensesteenweg en Edingensesteenweg zijn aanvullende fietsroutes in het stedelijk
gebied. Het station van Halle ligt op ongeveer 1 kilometer. Het gebied ligt op 250 tot 600
meter van de buscorridor.
Het gebied ligt langs de hoofdinvalswegen N6 en N7 waardoor momenteel een
verbinding is 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.
Knelpunten
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.
De conflictpunten zijn niet lichtengeregeld. Behalve de verkeersdeelnemers is het
potentieel aantal gehinderden beperkt tot afwezig. Het gebied levert in de
referentietoestand een beperkte bijdrage aan de verkeersdrukte.

13.3.2

Effectenbespreking
Doordat het bestemmingsplan van open ruimte naar regionale bedrijvigheid (distributie)
en tracé wijzigt van gemengde bedrijvigheid naar grootschalige kleinhandel
(bouwmarkt), zal het verkeersgenererend karakter van het deelgebied stijgen van 386
mvt/dag tot 6.400 mvt/dag. De keuze voor wonen en grootschalige voorzieningen zorgt
ervoor dat deze verkeersproductie zowat de helft lager ligt.
Bij grootschalige kleinhandel zal de verkeersproductie tijdens de spitsuren stijgen van
80-55 pae naar 550-1.130 pae. Als daarentegen wordt gekozen voor grootschalige
voorzieningen en wonen in plaats van gemengde bedrijvigheid zal de verkeersproductie
tijdens de spitsuren stijgen van 80-55 pae naar 360-660 pae.
De inplanting van kleinhandel (alternatief 1) speelt op een goede manier in op het
bereikbaarheidsprofiel van de site.
(+2)
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.
(-2)(-3)
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De gevolgen van bestemmingswijziging voor alternatief 1 zijn hetzelfde. De totale
intensiteit blijft onder de 80% van de capaciteit inzake leefbaarheid nabij de ontsluiting.

13.3.1

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.
(-2)
Alternatief 2, een menging van wonen, voorzieningen en kleinhandel (alternatief 2)
speelt goed tot zelfs zeer goed in op de bereikbaarheid van het gebied en met name de
ontsluiting voor voetgangers, fietsers en openbaar. De ontsluiting voor autoverkeer
verloopt via de stedelijke verzamelweg Edingensesteenweg. Dit is matig positief voor de
bereikbaarheid bij bestemmingswijziging en t.o.v. bestaande toestand. Ook hier is een
rechtstreekse ontsluiting naar N7a niet wenselijk.
(+2)
Binnen alternatief 2 zal door de planologische wijziging een nieuw conflictpunt ter
hoogte van Edingensesteenweg ontstaan. Het bijkomend aantal potentieel gehinderden
is beperkt tot afwezig. Het project voorziet wel bijkomende woningen, die hinder
ondervinden van het project. Omwille van de aard van de invulling zullen er beperkt
meer potentieel gehinderde bewoners, grootschalige voorzieningen en kleinhandel
gehinderd worden. De nieuwe voorziening zal een aanzienlijke verkeersdruk
veroorzaken tijdens de avondspits. Dit wordt matig negatief geëvalueerd.
(-2)
Milderende maatregelen
Alternatief 1 en 2
Door een gezamenlijke ontwikkeling te voorzien met de bestaande kleinhandel ten
noorden en de eventuele parkeerruimte (Wilgenveld) ten zuiden, kunnen de in- en
uitritten beperkt worden en de conflictpunten verminderd worden.
Door Wilgenveld rechtstreeks te ontsluiten naar
Edingensesteenweg zal de lokale impact afnemen.

N7a

in

plaats

van

via

Voorstel om voldoende parkeerplaatsen te voorzien op het terrein en deze
parkeerplaatsen ook te gebruiken als stadsrandparking. Zo kan ook de algemene
verkeersdruk stad inwaarts worden ingeperkt en komt mogelijk ruimte vrij op
Demaeghtlaan. Flankerend is een comfortabele verbinding voor voetgangers en fietsers
gewenst. Daarnaast zijn stimuli mogelijk voor het gebruik van andere modi dan de auto.
(-1)
In functie van een reductie van de verkeersproductie op schaal van het stedelijk gebied
wordt voorgesteld om ofwel het alternatief in omvang te beperken, ofwel voor het
tweede alternatief te kiezen. Dit tweede alternatief speelt beter in op het
bereikbaarheidsprofiel en het te voeren locatiebeleid. Bovendien heeft het een veel
lager verkeersgenererend vermogen op de cruciale momenten en richtingen.
Hoe dan ook moet ook hier het STOP-principe worden toegepast.
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13.4

Discipline bodem

13.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
In dit plangebied komen alleen lemige bodems voor. 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.

13.4.2

Effectenbespreking:
Beide alternatieven vormen ten opzichte van de huidge bestemming geen belangrijke
wijziging voor de discipline Bodem.
(0)

13.5

Zowel in alternatief 1 als 2 zal het gebied verhard worden, wat als matig significant
negatief wordt geëvalueerd voor de verschillende effectgroepen van de discipline
Bodem.
(-2)
Discipline water

13.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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: 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.

13.5.2

Effectenbespreking
Ten opzichte van de huidige bestemming, betekent het plan geen belangrijke wijziging
voor de effectgroepen van de discipline Water. De effecten worden dan ook voor beide
alternatieven neutraal beoordeeld.
(0)
Het gebied zal zowel in alternatief 1 als 2 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 voor beide alternatieven (-2). Bijna het volledige gebied
wordt verhard waardoor de infiltratie vermindert. Het effect op grondwater wordt als
weinig significant negatief beoordeeld .
(-1)
Er is een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit door de bijkomende voorzieningen.
Verwacht wordt dat er kan aangesloten worden op het rioleringsnet. Het effect is weinig
significant negatief.
(-1)
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13.5.3

Milderende maatregelen
Alternatief 1 en 2
Er wordt voorzien in infiltratiezones en bufferbekkens, indien mogelijk collectieve
buffering. De impact op oppervlaktewaterkwantiteit en overstromingen wordt hierdoor
als weinig significant negatief beoordeeld, de impact op grondwater als neutraal voor
beide alternatieven.
(-1)(0)
Indien niet kan aangesloten worden op het rioleringsnet of er onvoldoende capaciteit is
in het RWZI, dient over een eigen waterzuivering beschikt te worden. Het effect op
oppervlaktewaterkwaliteit wordt dan als weinig significant negatief geëvalueerd voor
beide alternatieven.
(-1)

13.6

Discipline geluid en trillingen

13.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen.

13.6.2

Effectenbespreking
In alternatief 1 wordt het deelgebied herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor
grootschalige kleinhandel. In alternatief 2 wordt uitgegaan van een gemengde
stedelijke ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen en wonen. 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.
(0).
In Alternatief 1 komt een zone voor grootschalige kleinhandel. Het betreft individuele
grootschalige winkels waarbij verkeersgeneratie ten gevolge van deze inrichting van
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.
(-1)
In alternatief 2 wordt uitgegaan van een gemengde stedelijke ontwikkeling met
grootschalige stedelijke voorzieningen en wonen. Het aantal woongelegenheden 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.
Dit heeft geen bijkomende effect hiervan is beperkt. In zijn totaliteit is het effect weinig
significant negatief ten opzichte van de bestaande toestand. Zowel het verkeer op de
N6 en de N203a als het spoorverkeer bepalen het geluidsklimaat in het plangebied. Bij
de verdere ontwikkeling van dit project dienen de nodige metingen uitgevoerd te worden
om het geluidsklimaat in kaart te brengen. Waar nodig dient conform het
beoordelingskader voor de zones met verschillende geluidsbelasting de nodige
maatregelen genomen te worden.
(-1)
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13.7

Discipline Lucht

13.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

13.7.2

Effectenbespreking

13.8

In alternatief 1 wordt het deelgebied herbestemd tot specifiek bedrijventerrein voor
grootschalige kleinhandel. In alternatief 2 wordt uitgegaan van een gemengde
stedelijke ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen en wonen. 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.
(0).
In alternatief 1 zullen hoofdzakelijk commerciële activiteit of handelsactiviteiten
plaatsvinden waarbij het verkopen van goederen aan de onmiddellijke gebruiker zullen
plaatsvinden. Er zullen 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, waardoor de
ingrepen niet voor significante effecten zullen zorgen en als neutraal kunnen beschouwd
worden ten opzichte van de bestaande toestand.
(0)
In alternatief 2 wordt uitgegaan van een gemengde stedelijke ontwikkeling met
grootschalige stedelijke voorzieningen en wonen. Het aantal woongelegenheden wordt
voorzien op ca. 110 woongelegenheden. Iets meer dan helft zal ingenomen door
grootschalige stedelijke voorzieningen. Het terrein is deels al ingenomen door
grootschalige kleinhandel en lokale bedrijvigheid met bijhorende woningen, waardoor de
ingrepen niet voor significante effecten zullen zorgen en als neutraal kunnen beschouwd
worden ten opzichte van de bestaande toestand.
(0)
Discipline fauna en flora

13.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Urbaan gebied, grasland en KLE (loofbomen).

13.8.2

Effectenbespreking
Fauna en flora
Ten opzichte van de huidige bestemming heeft de bestemmingswijziging in de beide
alternatieven naar zone voor 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 niet aansluit bij andere groengebieden, zal het
effect echter beperkt (weinig significant negatief) zijn.
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(-1)

13.8.3

Flora
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 geldt voor beide alternatieven. Dit effect wordt voor de vegetaties als
matig significant negatief beoordeeld.
(-2)
Fauna
Voor fauna zal voor beide alternatieven het belang van de hoogstamboomgaard veel
kleiner 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. Omwille van de herbestemming worden ook geen belangrijke effecten
verwacht op het vlak van verstoring van nabijgelegen gebieden of op het vlak van
versnippering.
(-1)
Milderende maatregelen

13.9

In het gebied verdwijnen een waardevolle hoogstamboomaard en enkele bomenrijen.
Minimaal de helft van de oppervlakte aan waardevolle vegetaties die verdwijnen dienen
gecompenseerd te worden door groenelementen met een evenwaardige (streekeigen
en opgaande) invulling. Hierdoor wordt ten aanzien van de bestaande situatie het effect
op flora als weinig significant negatief beoordeeld en het effect op fauna als neutraal. Dit
geldt voor beide alternatieven. Deze maatregel moet dwingend mee opgenomen worden
in de voorschriften van het RUP.
(-1)(0)
Ten opzichte van de huidige bestemming blijft het effect weinig significant negatief voor
beide alternatieven.
(-1)
Discipline Mens

13.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Dit deelgebied betreft de zone grotendeels onbebouwde zone tussen het
bedrijventerrein Dassenveld en het natuurgebied rond Meerbeek. In het noorden ligt de
spoorweg Halle-Edingen, N6 en N7. Het voorliggend deel van het gebied, aansluitend
op N6, is ingenomen door bedrijven en grootschaligere kleinhandelszaken met
bijhorende bedrijfswoningen. Het achterliggende deel zijn diepe tuindelen en ruigten op
de achterste kaveldelen. Deze komen tot tegen de kavels van de woonbebouwing langs
N7. In het zuiden ligt de spoorweg. Langsheen de spoorweg is de nieuwe
ontsluitingsweg N7a gepland (deelplan ‘nieuw tracé tussen spoor en N6’).
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In het zuiden wordt de zone begrensd door de A8/N429. Het gebied is deels weiland,
deels bos, deels ingenomen door grootschalige kleinhandel en lokale bedrijvigheid met
bijhorende woningen.. Er loopt een hoogspanningsleiding over het gebied (Illustratie
13.1).
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 (Figuur
5.1).
13.9.2

Effectenbespreking:
alternatief 1: grootschalige kleinhandel
Ruimtelijk-functionele samenhang
De plek sluit aan op structurerende assen in het stedelijk weefsel (N6, en nabij N7) en
ligt tussen de bestaande kleinhandelsconcentratie langs N6 en het stadscentrum,
zonder er echt op aan te sluiten. Voorliggend zijn er al wel enkele bestaande
grootschalige kleinhandelszaken.
(+2)
Er dreigt echter een overaanbod aan ruimte voor grootschalige kleinhandel, gelet op
reeds geplande ontwikkelingen (referentiesituatie met voorziene ontwikkeing in BPA ‘t
Parkske / project Arkenvest) en andere deelplannen (grootschalige kleinhandel N6)
(cumulatief effect). Dit kan leiden tot verzwakking van de bestaande grootschalige
kleinhandelsclusters en/of het binnenstedelijke handelscentrum.
(-3)
Ruimtebeslag
De achterliggende perceelsdelen zijn nu braakliggende woeste gronden waarvoor het
ruimtebeslag geen relevante effect is. De voorliggende bedrijven/handelszaken langs
N6 verliezen uitbreidingsmogelijken en één of enkele bedrijven/handelszaken zal plaats
moeten ruimten om tot een samenhangende ontwikkeling te komen, ontsloten naar N6.
De betreffende functies zullen minstens tijdelijk verdwijnen (kunnen eventueel terug een
plaats krijgen in de nieuwe ontwikkeling. Bij ontsluiting naar N7 zullen vermoedelijk
enkele woningen moeten verdwijnen.
(-1)
Ook bij ontwikkeling als bedrijventerrein (cfr. gewestplanbestemming in
referentiesituatie) zullen deze effecten echter optreden, zodat het plan ten opzichte van
de referentiesituatie geen negatieve effecten heeft.
(0)
Hinder
De realisatie van het plan kan resulteren in hinder voor de woningen langs N7 (bv.
lawaai van laden/lossen en/of van parkings, buitenverlichting, schaduw van hogere
bebouwing…) en het groen achter de woningen langs N7 – dat nu rust geeft aan de
achterzijde van woningen langs een drukke weg – verdwijnt.
(-2)
De hinder van een KMO-zone (cfr. gewestplanbestemming in referentiesituatie) wordt
echter minstens even groot ingeschat, zodat het plan ten opzichte van de
referentiesituatie geen negatieve effecten heeft.
(0)
Kwaliteit ruimtegebruik
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Een restruimte krijgt een stedelijke invulling waardoor in principe elders (meer
structurele) open ruimte kan bewaard blijven en uitzwerming van grootschalige
kleinhandel in het buitengebied wordt voorkomen. Bovendien getuigt de invulling van
inschakeling van wat nu een restruimte is in het stedelijk functioneren met een intensief
ruimtegebruik.
(+2)
Bijkomend worden t.o.v. de referentiesituatie (gewestplan) de potenties voor een
ontwikkeling met grootschalige kleinhandel hoger geacht dan een ontwikkeling als KMOzone. De ligging aansluitend bij de binnenstad en de activiteitenas van N6 (met
voornamelijk grootschalige kleinhandel in de directe omgeving), en de goede ontsluiting
met openbaar vervoer, bieden potenties voor een bezoekersintensief programma dat
aansluit bij het functioneren van de binnenstad en N6 (voorzieningen, handel). KMOontwikkeling (cfr gewestplan) wordt eerder beschouwd als een invulling die niet of
minder kernversterkend werkt en sneller als hinderend wordt ervaren voor een woon- en
handelsomgeving. De voorgestelde ontwikkeling speelt ook in op de toekomstige
potenties (bereikbaarheid, zichtlocatie) bij aanleg van N7a
(+3)
alternatief 2: stedelijke voorzieningen en wonen
Ruimtelijk-functionele samenhang
De plek ligt in de nabijheid van de meeste stedelijke voorzieningen en sluit aan op
structurerende assen in het stedelijk weefsel (N6, en nabij N7)
(+3)
Er dreigt een overaanbod aan ruimte voor grootschalige stedelijke voorzieningen gelet
op een gelijkaardig aanbod dat in het deelplan Stedelijke poort Landingsbaan wordt
geboden (cumulatief effect). Er is immers geen concrete vraag of behoefte gekend.. Dit
kan leiden tot blijvend immobilisme van deze gronden die als restruimten in/aan het
stedelijk weefsel worden beschouwd.
(-2)
Ruimtebeslag
De achterliggende perceelsdelen zijn nu braakliggende woeste gronden waarvoor het
ruimtebeslag geen relevante effect is. De voorliggende bedrijven/handelszaken langs
N6 verliezen uitbreidingsmogelijken en één of enkele bedrijven/handelszaken zal plaats
moeten ruimten om tot een samenhangende ontwikkeling te komen, ontsloten naar N6.
De betreffende functies passen niet in het voorgenomen programma van het plan en
zullen definitief op deze locatie verdwijnen. Bij ontsluiting naar N7 zullen vermoedelijk
enkele woningen moeten verdwijnen.
(-1)
Ook bij ontwikkeling als bedrijventerrein (cfr. gewestplanbestemming in
referentiesituatie) zullen deze effecten echter optreden, zodat het plan ten opzichte van
de referentiesituatie geen negatieve effecten heeft.
(0)
Hinder
De realisatie van het plan kan resulteren in hinder voor de woningen langs N7 (bv.
lawaai van parkings, buitenverlichting, schaduw van hogere bebouwing…) en het groen
achter de woningen langs N7 – dat nu rust geeft aan de achterzijde van woningen langs
een drukke weg – verdwijnt.
(-2)
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13.9.3

De hinder van een KMO-zone (cfr. gewestplanbestemming in referentiesituatie) wordt
echter minstens even groot ingeschat, zodat het plan ten opzichte van de
referentiesituatie geen negatieve effecten heeft.
(0)
Er zijn ook cumulatieve effecten met deelplan N7a tussen spoor en N6 mogelijk. Bij
ontwikkeling van grootschalige stedelijke voorzieningen (bv. school) en woningen,
kunnen deze functies lokaal hinder ondervinden van de weg.
(-2)
Kwaliteit ruimtegebruik
Een restruimte krijgt een stedelijke invulling waardoor in principe elders (meer
structurele) open ruimte kan bewaard blijven en uitzwerming van grootschalige
stedelijke voorzieningen in het buitengebied wordt voorkomen. Bovendien getuigt de
invulling van inschakeling van wat nu een restruimte is in het stedelijk functioneren met
een intensief ruimtegebruik.
(+2)
Bijkomend worden t.o.v. de referentiesituatie (gewestplan) de potenties voor een
ontwikkeling met grootschalige stedelijke voorzieningen hoger geacht dan een
ontwikkeling als KMO-zone. De ligging aansluitend bij de binnenstad en de activiteitenas
van N6 (met voornamelijk grootschalige kleinhandel in de directe omgeving), en de
goede ontsluiting met openbaar vervoer, bieden potenties voor een bezoekersintensief
programma dat aansluit bij het functioneren van de binnenstad en N6 (voorzieningen,
handel). KMO-ontwikkeling (cfr gewestplan) wordt eerder beschouwd als een invulling
die niet of minder kernversterkend werkt en sneller als hinderend wordt ervaren voor
een woon- en handelsomgeving. 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.
(+3)
Milderende maatregelen
Door een adequate inpassing van de ontwikkelingen in het plangebied t.o.v. de
woningen langs N7 zullen de beperkt negatieve hinderaspecten worden voorkomen. Dit
kan bv. door een groenbuffer, een doordachte locatie van parkings en laad/loszones,
gerichte buitenverlichting, kwaliteitsvolle gebouwarchitectuur (ook achterkanten),
behoud van voldoende diepe tuinen bouwhoogtes in verhouding tot afstand
perceelsgrens (45°-regel), en behoud van een volwaardige tuin voor de aanpalende
bestaande woningen (totale diepte bouwperceel min. 25m). .Als ook woonfuncties
worden voorzien (variant 2) moet door een doordachte schikking van functies en
gebouwen hinder vanwege de voorziene N7a worden voorkomen. Bij de verdere
ontwikkeling van dit project dienen de nodige metingen uitgevoerd te worden om het
geluidsklimaat in kaart te brengen. Waar nodig dient conform het beoordelingskader
voor de zones met verschillende geluidsbelasting de nodige maatregelen genomen te
worden.
(0)
De beperkt negatieve effecten door ruimtebeslag voor bestaande voorliggende bedrijven
en handelszaken in alternatief 1 kunnen enigszins worden gemilderd door een billijke
vergoeding bij onteigening en/of herlocalisatie en vrijwillige medewerking van één of
meerdere eigenaars bij de voorgenomen ontwikkeling.
(0/-1)
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13.10

Om cumulatieve effecten door overaanbod in combinatie met andere deelplannen te
milderen of voorkomen, moet de totale ontwikkelbare oppervlakte aan grootschalige
kleinhandel of stedelijke voorzieningen over de deelplannen heen worden beperkt. Dit
kan door een keuze tussen de deelplannen, een fasering in de
ontwikkelingsmogelijkheid afgestemd op concrete behoeften en/of het beperken van de
maximaal ontwikkelbare vloeroppervlakte per deelplan. Omdat de behoeften van
grootschalige stedelijke voorzieningen niet concreet gekend zijn, wordt de ruimte best
gereserveerd (geen andere ontwikkelingen die latere ontwikkeling hypothekeren) zonder
de effectieve bestemming en inrichting vast te leggen. Voor grootschalige kleinhandel
moet ook ongewilde grootschalige kleinhandelsontwikkelingen langs andere
verkeersassen in en om het stedelijk gebied worden voorkomen en moeten
randvoorwaarden worden gesteld aan de aard en oppervlakte van de mogelijke
handelsfuncties in het plan, zodat deze niet concurrentieel zijn met binnenstedelijke
handelszaken. De matige tot heel negatieve effecten kunnen daarmee worden
gemilderd tot een beperkt negatief effect. Als de concrete behoeften gekend zijn, en de
ontwikkelingsmogelijkheden hierop zijn afgestemd, is er geen negatief effect.
(-1/0)
Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

13.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het gebied ligt ingesloten in het stedelijk weefsel van Halle. Het is begrensd door
bebouwing. Intern zijn groenelementen aanwezig. Het gebied is vooral zichtbaar en
beleefbaar voor omwonenden. Er is geen erfgoed gekend in het gebied. Het gebied is
sterk aangetast door vergraving en bebouwing.
Het gebied is volledig bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en een bufferzone
t.o.v. de kavels langs N7

13.10.2

Effectenbespreking
alternatief 1 grootschalige kleinhandel
(-1)
De invulling met grootschalige kleinhandel in het eerste alternatief zal geen relevante
effecten op de landschapsstructuur.
(0)
Veranderingen blijven intern. Visueel zal bijvoorbeeld het resterende groen plaats
ruimen voor bebouwing en kan er ook verlichting bijkomen.
(-1)
Hoewel geen erfgoed gekend is en eventuele sporen waarschijnlijk sterk zijn aangetast
valt niet uit te sluiten dat er archeologisch erfgoed aanwezig is. Lokaal is verdere
aantasting mogelijk.
(-1)
Voor de omwonenden verdwijnt de huidige belevingswaarde van een groene
achterzijde.
(-1)
Dit verschilt weliswaar nauwelijks bij een ontwikkeling overeenkomstig de huidige
bestemming (KMO-zone met groenbuffer).
(0)
alternatief 2 is grootschalige stedelijke voorzieningen met wonen
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13.10.3

(-1)
In het tweede alternatief ondergaat het gebied ondergaat intern een verandering. Het
gebied is dan wel ingesloten, toch zijn effecten op een ander schaalniveau mogelijk.
Omwille van de nabijheid van N6 - N7 en het spoor betreft het een strategische locatie
voor de opbouw van het stedelijk weefsel. De invulling kan een nieuwe dynamiek op
gang helpen brengen in het zuidelijk deel van het stedelijk weefsel. Zo kan hoogbouw
bijvoorbeeld een blikvanger worden voor een ruimer gebied. De invulling is echter niet
gekend.
(0)
De afwerking van de bebouwing (indien ontwikkeld als blikvanger) kan de beeldkwaliteit
van een ruimer gebied bepalen. Daarnaast kan hoogbouw ook lokaal negatieve effecten
hebben. Behalve het verdwijnen van het groen kunnen lokaal bijvoorbeeld
schaduweffecten optreden.
(-1)
Hoewel geen erfgoed gekend is en eventuele sporen waarschijnlijk sterk zijn aangetast
valt niet uit te sluiten dat er archeologisch erfgoed aanwezig is. Lokaal is verdere
aantasting mogelijk.
(-1)
Voor de omwonenden verdwijnt de huidige belevingswaarde van een groene
achterzijde.
(-1)
Dit verschilt weliswaar nauwelijks bij een ontwikkeling overeenkomstig de huidige
bestemming (KMO-zone met groenbuffer).
(0)
Milderende maatregelen
De huidige wijze van invulling is nog niet gekend.

13.11

(0)
Archeologische prospectie kan worden opgelegd, maar op basis van de voorliggende
kennis zal dit vermoedelijk weinig opleveren.
0(-1)
Hoe het landschap er bij de ontwikkelingen precies zal uitzien is niet gekend.
Detaillering is mogelijk via regelingen omtrent de inrichting van het gebied.
Aandachtspunten bij een (als laagbouw opgevatte) ontwikkeling van grootschalige
kleinhandel is de inpassing ten opzichte van de woonomgeving (voldoende buffer,
eventueel behoud van groen en vermijden verlichting). Als gekozen wordt voor de
invulling met hoogbouw en het de bedoeling is een baken voor de stad te ontwikkelen
zal behalve aandacht voor de zichtbaarheid van het gebouw en de architectonische
afwerking, ook aandacht besteed moeten worden aan de positie ten opzichte van de
bestaande woningen om schaalbreuken en eventuele schaduweffecten te vermijden.
0(-1)
Effectbeschrijving algemeen
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.
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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 leefbaarheid 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
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 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.
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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.
Bij de verdere ontwikkeling van dit project dienen de nodige metingen uitgevoerd te
worden om het geluidsklimaat in kaart te brengen. Waar nodig dient conform het
beoordelingskader voor de zones met verschillende geluidsbelasting de nodige
maatregelen genomen te worden
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten bij beide alternatieven
voor dit plangebied.
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Tabel 13-1 Synthesetabel effecten plangebied Economische pool A8/ Deelgebied Bergensesteenweg

Noord

Tabel 13-2 Synthesetabel milderende maatregelen plangebied Economische pool A8/ Deelgebied

Bergensesteenweg Noord

14

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – PLANGEBIED ECONOMISCHE POOL A8/
DEELGEBIED HELLEBROEK (8)

14.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
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 (Illustratie 14.1).
Het deelgebied is bestemd als buffergebied (deels code 0600 in het gewestplan en
deels zone voor groenbuffer in het PRUP Colruyt) (Figuur 5.1).
.
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Illustratie 14.1: Plangebied economische pool A8/deelgebied Hellebroek

14.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
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 bestaande
bedrijvigheid ten westen mogelijk te maken enerzijds en anderzijds een groene ruimte in
de richting van de Zenne te vrijwaren.
Verder wordt het deelgebied Hellebroek 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 de Edingensesteenweg.

14.3

Discipline Mens-mobiliteit

14.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum ligt op 800 meter. De fietsroute Edingensesteenweg ligt langs het
gebied. De ontsluiting via fietsroute Bergensesteenweg is niet mogelijk. Het station van
Halle ligt op ongeveer 1,5 kilometer. Het gebied ligt op 800 meter van de buscorridor.
Het gebied is ontsloten langs de hoofdinvalsweg N7 (Edingensesteenweg). Er is
nauwelijks bebouwing langs deze weg.
Knelpunten
In de huidige situatie vormt de ontsluiting van het bestaande bedrijventerrein Hellebroek
langs Edingensesteenweg een conflictpunt. De ontsluiting is lichtengeregeld. Langs
Bergensesteenweg vormt het knooppunt met A8 een conflictpunt, dit is niet
lichtengeregeld. Behalve de verkeersdeelnemers is het potentieel aantal gehinderden
beperkt tot afwezig. Het gebied levert in de referentietoestand geen bijdrage aan de
verkeersdrukte. Ter hoogte van de ontsluiting van het bedrijventerrein is
Niet-techn.samenv.MER Halle
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Edingensesteenweg tussen op- en afrit van autosnelweg net niet verzadigd tijden de
spitsmomenten.
14.3.2

Effectenbespreking
Doordat het bestemmingsplan wijzigt van buffer naar bedrijvigheid (distributie) zal het
verkeersgenererend karakter van het deelgebied stijgen van 0 mvt/dag tot 267 mvt/dag.
De verkeersproductie per piekmomenten zal stijgen van 0 pae naar 50 – 65 pae.

14.4

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.
(+2)
De bestaande conflictpunten langs Edingensesteenweg blijven bestaan. Langs
Bergensesteenweg is geen ontsluiting voorzien van het terrein. Het knooppunt van A8
met Bergensesteenweg verdwijnt. Het aantal potentieel gehinderden blijft gelijk.
Ter hoogte van de ontsluiting van het terrein geeft dit in de gewijzigde referentiesituatie
een toename met 5 tot 15%, dit is een weinig significant negatief effect voor mobliteit.
De leefbaarheid wijzigt niet.
(0)(-1)
Discipline bodem

14.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
In dit plangebied komen alleen lemige bodems voor. Deze zijn 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.

14.4.2

Effectenbespreking

14.5

De verharding neemt toe en het bodemgebruik wijzigt. Waar er bijkomende verharding
is, zal het bodemprofiel wijzigen en neemt de verdichting toe. Dit wordt als weinig
significant negatief beschouwd voor bodem, en dit ten opzichte van beide
referentiesituaties.
(-1)
Discipline water

14.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Door het gebied lopen drie zijbeken van de Groebegracht, alle van derde categorie.
Alleen de beek die het gebied aan de westzijde begrenst heeft een 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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14.5.2

Effectenbespreking

14.5.3

Door de omzetting naar bedrijventerrein en doordat de verharde oppervlakte toeneemt,
zal er minder ruimte zijn voor infiltratie en buffering. Er zal een versnelde afstroming
ontstaan. Er bevinden zich geen overstromingsgevoelige gebieden in het plangebied.
De effecten op het vlak van afstroming en overstroming worden daarom weinig
significant negatief beoordeeld ten opzichte van beide referentiesituaties.
(-1)
Er wordt van uitgegaan dat afvoer van oppervlaktewater van de nieuwe industrie kan
aansluiten
op
bestaande
riolering.
Het
effect
ten
opzichte
van
oppervlaktewaterkwantiteit, -kwaliteit en overstromingen is weinig significant negatief ten
opzichte van beide referentiesituaties.
(-1)
De oppervlakte verharding is zeer beperkt waardoor het effect op grondwater als
neutraal wordt beoordeeld. Dit geldt zowel ten aanzien van de huidige bestemming als
van de bestaande toestand.
(0)
Milderende maatregelen

14.6

Er wordt voorzien in voldoende infiltratiezones en/of bufferbekkens, indien mogelijk
collectieve buffering. Indien niet kan aangesloten worden op het rioleringsnet of er
onvoldoende capaciteit is in het RWZI, dient over een eigen waterzuivering beschikt te
worden. Op deze manier wordt het effect op water neutraal.
(0)
Discipline geluid en trillingen

14.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen.

14.6.2

Effectenbespreking
Het deelgebied Hellebroek zou herbestemd worden tot regionaal bedrijventerrein voor
transport, distributie en logistiek met een brede groenbuffer van 50 m t.o.v.
Bergensesteenweg. Een deel van het plangebied kent al een bestemming als
ambachtelijke bedrijven en kmo’s De planologische omzetting naar regionaal
bedrijventerrein voor distributie en logistiek heeft naar geluid dan ook geen effect.
Binnen het plangebied wordt er 0,9 ha van planologische buffer omgezet naar regionaal
bedrijventerrein wat naar geluidsbelasting als negatief kan beoordeeld worden.
(0)
In werkelijkheid betreft het hier een op- en afrittencomplex waar door de invulling als
regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek een verlaging van het
geluidsniveau in het plangebied kan verwacht worden. Gezien de beperkte oppervlakte
blijft de beoordeling voor het volledige deelplangebied echter neutraal.
(0)
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14.7

Discipline Lucht

14.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

14.7.2

Effectenbespreking

14.8

Ten opzichte van de planologische bestemming (buffer) kan er een weinig significant
negatief effect verwacht worden.
(-1)
Extra emissies ten gevolge van uitbreiding bedrijventerrein en de daaraan gelinkte
verkeersbewegingen zijn mogelijk. Gebouwenverwarming is echter vermoedelijk te
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. Alles
samengenomen wordt het effect ten opzichte van de bestaande toestand als neutraal
beschouwd.
(0)
Discipline fauna en flora

14.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het deelgebied bestaat uit loofbos en bevat de af te schaffen afrit A8-N6.

14.8.2

Effectenbespreking
Fauna en flora
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
de uitbreiding van het bedrijventerrein. Dit negatieve effect wordt nog versterkt door het
gegeven dat dit groengebied op het gewestplan deel uitmaakt van een groter geheel
bestaande uit de natuurgebieden in de vallei van de Zenne en de groenbuffer van het
bedrijventerrein Lembeek Noord. Anderzijds gaat het wel maar om een beperkte
oppervlakte. Dit wordt matig significant negatief geëvalueerd ten opzichte van de
huidige bestemming.
(-2)
Flora
Ook in werkelijkheid heeft het deelgebied een belangrijke waarde voor natuur. Hoewel
het gebied op het gewestplan lijkt aan te sluiten op de andere natuurgebieden, ligt het in
werkelijkheid 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. 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 beschikbaar binnen het plangebied.
Deze ingreep is matig significant negatief voor flora in vergelijking met de bestaande
toestand.
(-2)
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14.8.3

Fauna
Gezien de geïsoleerde ligging, met bovendien een sterke verstoring omwille van het
verkeer op de N6 en de A8, wordt het effect op fauna als neutraal beoordeeld ten
opzichte van de bestaande toestand.
(0)
Milderende maatregelen

14.9

Flora en Fauna
Ter compensatie van het bos dat verloren gaat in Hellebroek zal een gebied opgenomen
worden waar de omvorming tot bos wordt voorzien (buiten het plangebied). Indien in
het RUP een plangebied wordt toegevoegd met de juiste oppervlakte (momenteel niet
gekend omwille van onduidelijke ligging bufferzone), zal het effect op vegetatie neutraal
zijn. Bij compensatie wordt rekening gehouden met het voorkomen van de iepenpage.
Gezien dit betekent dat er een nieuwe oppervlakte aan groengebied bijkomt, vallen ook
de effecten ten opzichte van de huidige bestemming weg. Deze maatregel moet
dwingend mee opgenomen worden in de voorschriften van het RUP.
(0)
Discipline Mens

14.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
zie algemeen

14.9.2

Effectenbespreking
Ruimtelijk-functionele samenhang
De ruimte voor uitbreiding van een bestaand regionaal bedrijf sluit aan bij een bestaand
bedrijf en zorgt lokaal voor een versterking van deze functie.
(+1)
Ruimtebeslag
Door de uitbreiding van het bedrijf zou de bestaande afrit moeten verdwijnen, waardoor
het functioneren van N6 als stedelijke as wordt aangetast.
(-3)
Wanneer de afrit is afgeschaft (na vervanging door nieuwe op-/afrit N7xA8 en aanleg
N7a – zie deelplannen A8) ontstaat een restruimte in stedelijk weefsel. Het ruimtebeslag
heeft geen negatieve effecten en er ontstaat ruimte voor uitbreiding van het bedrijf.
(+1)
Hinder
De uitbreidingsmogelijkheden zijn beperkt in oppervlakte t.o.v. de reeds bestaande
bedrijvigheid en er zijn geen hindergevoelige functies in de directe omgeving, zodat er
geen bijkomende hinder zal zijn.
(0)
Kwaliteit ruimtegebruik
De ruimte voor uitbreiding van het bedrijf is beperkt zolang de afrit blijft. De
groenstructuur rond de afrit zou dan moeten verdwijnen. Dit is een structurele afname
van de ruimtelijke kwaliteit rond het plangebied. De begeleidende groenstructuur is
immers kenmerkend voor A8 en zorgt voor een kwaliteitsvolle overgang tussen
hoofdweg en stedelijk weefsel.
(-2)
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Na afschaffing van de huidige afrit is uitbreiding van het bedrijf een goede invulling,
gelet op de beperkte oppervlakte en beperkingen van de omliggende infrastructuren en
het bestaande bedrijf op de omgevingskwaliteit van het gebied (ontwikkelingsscenario).
(+1)
14.9.3

Milderende maatregelen
Het matig negatieve effect door ruimtebeslag voor de landbouw kan worden gemilderd
door grondruil voor betreffende landbouwbedrijven (bv. door lokale grondenbank) en
planologisch evenwicht van het herbevestigd agrarisch gebied in andere deelplannen
(Stroppen en/of Groebegracht). De ruimte van de oorspronkelijke op- en afrit kan zoveel
mogelijk gesaneerd worden in functie van bewerkbare landbouwgrond.

14.10

Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

14.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het plangebied ligt in het stedelijk weefsel, aan de rand van de Zennevallei en bij het
landbouwgebied Prinsenbos. Het is omsloten door infrastructuren en bebouwing en
behoort tot de vallei van de Hellebeek. De bebossing in het gebied vormt een groene
corridor die zichtbaar is vanaf Bergensesteenweg en vanop de oprit naar de
autosnelweg in het gebied. Erfgoedwaarden zijn verdwenen door verstedelijking en
vergraving. De beleving beperkt zich tot een groene corridor voor passanten langs de
steenweg.

14.10.2

Effectenbespreking

14.10.3

De uitbreiding van de bedrijvigheid zorgt voor een verdere doorsnijding van de vallei van
Hellebroek. De buffer van 50m volstaat niet om een verbinding te realiseren en
eventuele landschapsvormende processen te herstellen terwijl volgende gewenste
ruimtelijke structuur hier een groene corridor naar de Zenne gewenst is.
(-2/-1)
Intern is het gebied niet meer zichtbaar: de oprit verdwijnt. Het gebied blijft wel
beeldbepalend voor passanten langs Bergensesteenweg. In de geplande bufferstrook is
meer opgaand groen mogelijk die dan als buffer voor de bijkomende bedrijvigheid kan
dienen en het huidig beeld kan versterken.
(0)
De al zeer sterk aangetaste context en eventuele archeologische relicten zullen verder
verdwijnen. De aanwezigheid van sporen is nu reeds weinig waarschijnlijk. Bijkomende
archeologische prospectie zou waarschijnlijk weinig opleveren.
(0)
Langs de sterk verstedelijkte Bergensesteenweg (tevens een functionele fietsroute)
ontstaat een groene corridor. Het gebied blijft wel vooral een infrastructurele ruimte.
(0)
Milderende maatregelen
Milderende maatregelen voor het gebied betreffen vooral een opwaardering van
Hellebeek als een aaneengesloten, herkenbare en groene vallei of corridor.
In functie van de samenhang van de vallei van Hellebeek kan het (ondanks de
doorsnijding door A8) in dat kader zinvol zijn de uitbreiding van de regionale
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bedrijvigheid te beperken tot het noordelijk deel van het gebied. Daarnaast kan deze
vallei (als buffergebied) bij de inrichting volledig bebost worden tot aan de weg. De
ontwikkeling van een dichte landschappelijke buffer biedt een meerwaarde voor het
beeld langs Bergensesteenweg en kan de infrastructuren meer naar de achtergrond
brengen. Tot slot kan bijvoorbeeld een trage weg tussen Europalaan en Zenne ervoor
zorgen dat deze vallei nog sterker beleefd kan worden.
Het effect van deze opeenstapeling van maatregelen zal vanuit landschappelijk oogpunt
echter vooral lokaal zijn. De doorsnijding van Hellebeek zal blijven bestaan.
(+1)

14.11

Effectbeschrijving algemeen
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
de uitbreiding van het bedrijventerrein. Dit wordt matig significant negatief geëvalueerd.
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
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Bereikbaarheidsprofiel

Bodemprofiel
ruimtebeslag

-1
-1

Oppervlaktewater
kwantiteit
Water

0/-1

Verdichting
erosie

Bodem

0/-1

Bodemprofiel
ruimtebeslag

+2
+2

Bodemgebruik

Mens
Mobiliteit

bestemming
bestaande toestand

Lokale impact

Bereikbaarheidsprofiel

Tabel 14-1 Synthesetabel effecten plangebied Economische pool A8/ Deelgebied Hellebroek

0
0

Tabel 14-2 Synthesetabel milderende maatregelen plangebied Economische pool A8/ Deelgebied Hellebroek

+1
+1

15

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – PLANGEBIED ECONOMISCHE POOL A8/
NIEUWE OP/AFRIT A8-N7 EN NIEUW TRACÉ N7A TUSSEN SPOOR
EN N6 (9 EN 10)

15.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
AFRIT A8-N7
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 (Illustratie 15.1).
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 (Figuur 5.1).
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Illustratie 15.1: Plangebied economische pool A8/nieuwe op/afrit A8/N7

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 (Illustratie 15.2).
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.
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Druco
Wilgenveld

Illustratie 15.2: Plangebied nieuw tracé N7a tussen spoor en N6

15.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
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;
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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.

15.3

Discipline Mens-mobiliteit

15.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
AFRIT A8-N7
Het stadscentrum ligt op 800 meter. De fietsroute Edingensesteenweg ligt langs het
gebied. Dit is een aanvullende fietsroute in het stedelijk gebied, aansluitend ligt tevens
Hogemierstraat als deel van zowel het recreatief als het functioneel fietsnetwerk. De
ontsluiting via fietsroute Bergensesteenweg is niet mogelijk. Het station van Halle ligt op
minder dan 3 kilometer. Het gebied ligt langs de busas N6.
Het gebied ligt tussen de stedelijke verzamelweg Edingensesteenweg (N7) en de
hoofdweg A8.
Knelpunten
In de referentiesituatie vormt de bestaande op- en afrit een conflictpunt. Het verkeer is
niet lichtengeregeld. Het aantal potentieel aantal gehinderden is matig tot hoog. Het
betreft onder andere een kleuterschool. Edingensesteenweg is te typeren als een
stedelijke verzamelweg met centrumfuncties of stedelijke verzamelweg met
centrumfuncties. 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 net niet. Verschillende bedrijventerreinen
(Dassenveld, Wilgenveld, Hellebroek) worden er naar A8 ontsloten.
NIEUW TRACÉ N7A TUSSEN SPOOR EN N6
Het betreft de ontwikkeling van het primaire weg.
Het stadscentrum ligt op minstens 800 meter. Langs het gebied ligt geen fietsas, tenzij
ter hoogte van de kruising met Edingensesteenweg en het knooppunt
Bergensesteenweg.fietsnetwerk. Het gebied is niet ontsloten voor openbaar vervoer.
Het plan voorziet bijkomend een ontsluiting naar de terreinen Druco en Wilgenveld.
In de referentiesituatie is Druco ontsloten via een landelijk netwerk van wegen en
woonstraten. Het is via dit netwerk dat ook een verbinding wordt gemaakt naar
Wilgenveld. Wilgenveld is ontsloten naar zowel de woonstraat V. Demesmaekerstraat
als rechtstreeks naar Edingensesteenweg. 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. Net als A. Demaeghtlaan vormt het ook een route richting
Brusselsesteenweg, dat dan als alternatief voor R0 wordt gebruikt.
Knelpunten
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
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gehinderden in de huidige situatie. Het potentieel aantal gehinderden ten westen van
Halle door sluipverkeer om bijvoorbeeld R0 te vermijden is groot.
15.3.2

Effectenbespreking
AFRIT A8-N7
Het bereikbaarheidsprofiel van de omgeving blijft gelijk aan de huidige situatie. Er wordt
een hoofdinvalsweg en stedelijke verzamelweg toegevoegd als verbinding naar het
hoofdwegennet. De bestaande op- en afritten verdwijnen. Voor infrastructurele
ontwikkelingen is het bereikbaarheidsprofiel echter niet relevant.
(nvt)
De bestaande op- en afrit verdwijnt en er komt een nieuwe op- en afrit. Het knooppunt
zoals voorzien in het macro-model is niet lichtengeregeld. N7a heeft een onderdoorgang
onder A8 waarop de verschillende op- en afritten aantakken. Langs Edingensesteenweg
blijven de individuele erfontsluitingen bestaan. Er komen geen nieuwe ontsluitingen. Het
nieuw tracé situeert zich dichter bij de kern van bebouwing rond Edingensesteenweg.
Langs het nieuw tracé ligt een kleuterschool. Het bijkomend aantal gehinderden is matig
tot hoog.
Er kan worden verwacht dat het effect van het verplaatsen van de op- en afrit als
dusdanig weinig effect heeft op de verkeersdrukte. Er wordt vooral een afname van de
verkeersintensiteit verwacht stadinwaarts langs Edingensesteenweg.
Door de verbeterde ontsluiting kunnen ontwikkelingen van grootschalige kleinhandel
langs Edingensesteenweg worden verwacht (cfr. discipline mens - ruimtelijk
functioneren). Dit zal lokaal bijkomende verkeersdrukte teweeg brengen.
(-1)
Cumulatief met andere effecten leidt dit tot een zeer sterk negatief effect op niveau van
de verkeersafwikkeling van het stedelijk gebied.
NIEUW TRACÉ N7A TUSSEN SPOOR EN N6
Druco en Wilgenveld worden beter ontsloten naar het hoofdwegennet via de stedelijke
verzamelweg N7a. Langs deze stedelijke verzamelweg is nauwelijks bebouwing. Voor
voetgangers, fietsers en openbaar vervoer blijft het bereikbaarheidsprofiel gelijk aan de
huidige situatie. De ontsluiting richting V. Demesmaekerstraat blijft bestaan. Deze
woonstraat kan via Oude Groenweg functioneren als verbinding tussen A8, N7a en
Ninoofsesteenweg. Het is dan ook onderdeel van een verbinding richting
Brusselsesteenweg. Ook voor Druco bestaat de kans van de ontwikkeling van dergelijke
verbinding. Er ontstaat hinder langs residentiële wegen en stedelijke woonstraten. De
ontwikkeling van dergelijke sluiproute wordt als zeer negatief beoordeeld.
(-3)
Het plangebied levert in de huidige toestand geen relevante bijdrage aan de
verkeersdrukte. Het verkeer naar de bedrijventerreinen verloopt via lokale (landelijke)
ontsluitingswegen en 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.
Met het plan ontstaan bijkomende conflictpunten ter hoogte van:
 Druco: in- en uitrit
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Oude Groenweg aantakking N7a + in- en uitrit Wilgenveld
verknoping met Edingensesteenweg
verknoping met Bergensesteenweg.

Door de nieuwe op- en afritten kunnen bestaande in- en uitritten verdwijnen. Bestaande
conflictpunten worden opgeheven. Langs N7a komt een nieuwe conflictvrije route
richting hoofdweg A8 voor zover geen bijkomende knooppunten of erftoegangen worden
mogelijk gemaakt.
Het bijkomend aantal potentieel gehinderden door N7a is beperkt tot afwezig. Het gaat
vooral om de kantoren te Wilgenveld en de woningen tussen N7 en N6. Het aantal
gehinderden door het sluipverkeer blijft gelijk. Het sluipverkeer neemt echter toe.
Vanuit oogpunt verkeersdrukte zal N7a geen bijkomend verkeer genereren. Langs
Edingensesteenweg wordt een afname van het verkeer verwacht tussen Oude
Groenweg en A. Demaeghtlaan. Ter hoogte van Oude Groenweg wordt verwacht dat
een derde van het verkeer op N7a noordwaarts zal afslaan. Door het plan zal het
verkeer noordwaarts met ongeveer de helft toenemen tijdens de ochtendspits. Er wordt
minder dan 80% van de capaciteit vanuit het oogpunt leefbaarheid gebruikt. Tijdens de
avondspits vermindert de verkeersdruk op deze routes. Algemeen blijft de
verkeersintensiteit per dag gelijk. De verkeersdruk is afkomstig van buiten het stedelijk
gebied. Algemeen zijn de ingrepen matig negatief beoordeeld ten opzicht van de
bestaande toestand.

15.3.3

De invullingen van het gewestplan zorgen niet voor andere dan de beschreven effecten.
Door invulling van het woonreservegebied zoals het gewestplan zal het potentieel aantal
gehinderen door lokaal sluipverkeer (naar de Maeghtlaan) wel groter zijn.
(-2)
Milderende maatregelen
AFRIT A8-N7
Een buffer voorzien aan de zijde van de kleuterschool.
(-1)
Na micromodellering in kader van de ontwikkeling van A8 is bij de uitwerking van het
knooppunt met N7a-A8 voorzien in een ovonde met twee rijstroken wat dit probleem
oplost. Het MER vraagt het knooppunt op projectniveau in te richten als tweestrooks
ovonde zoals voorzien in het kader van de opwaardering van A8. Door deze ovonde zal
het probleem van overbelasting op het knooppunt opgelost worden.
De toename van de verkeersdruk is zowel een gevolg van verschuivingen in het
autoverkeer na opwaardering van A8 als van de andere deelplannen voor het
kleinstedelijk gebied. Met betrekking tot de verschuivingen van het autoverkeer komt het
er in de eerste plaats op aan op regionale schaal sluipverkeer te vermijden en een
locatiebeleid te voeren. Daarnaast zijn voorstellen geformuleerd over de inrichting van
de verschillende deelgebieden en de verschillende wegen in het plangebied. Tot slot zijn
er ook de voorstellen om het programma te reduceren via een reductie van de
kleinhandel langs N6, de keuze voor voorzieningen en wonen te Bergensesteenweg
Noord in plaats van bijkomende kleinhandel en voor gemengde bedrijvigheid in plaats
van distributie te Dassenveld.
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Het plan-MER vraagt om langs N7 (Edingensesteenweg) geen bijkomende
grootschalige kleinhandel toe te laten om te vermijden dat hier bijkomend verkeer wordt
gegenereerd.
(-1)
Verder is het aangewezen om tijdens de uitvoering van het plan de verkeersintensiteit
ter hoogte van dit knooppunt monitoren om zo nodig aanpassingen door te voeren bij de
detaillering, de fasering en de planuitvoering van het programma voor het stedelijk
gebied.
(-1)
NIEUW TRACÉ N7A TUSSEN SPOOR EN N6
De ontwikkeling van een nieuwe sluiproute als alternatief voor R0 is niet wenselijk. Om
het gebruik van Oude Groenweg en Druco als aanzet voor sluipverkeer te voorkomen
kan oude Groenweg voorbij de aansluiting van Wilgenveld gesloten worden voor
autoverkeer en kan Druco enkel langs N7a worden ontsloten.. Vanuit dit oogpunt is ook
voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe verbinding tussen N7a en N28 niet
wenselijk.
(+2)
Door de woningen langs het tracé te onteigenen en een buffer te voorzien langs
Wilgenveld vermindert de lokale impact..De gronden van de onteigende woning kunnen
een invulling krijgen in het kader van de ontwikkeling van het gebied Bergensesteenweg
Noord.
(0)
Door de bundeling met spoor kunnen zowel de weg als het tracé gekruist worden bij de
ontwikkeling van de fietsverbinding vanuit Dassenveld naar het station. Het is wenselijk
deze kruising ongelijkvloers te voorzien met maximaal comfort voor fietsers (minimale
reliëfverschillen).
Een deel van het verkeer zal via Demaeghtlaan een weg zoeken naar bijvoorbeeld N28
en zelfs het Pajottenland. Om dit te vermijden vraagt het plan-MER verkeersremmende
maatregelen te nemen en in te zetten op alternatieve verkeers- en vervoersmodi.
Bijkomende stimuli voor het gebruik van alternatieve verkeers- en vervoersvormen
kunnen ingebouwd en het STOP-principe is toe te passen bij inrichting van wegen en
deelgebieden.

15.4

Discipline bodem

15.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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.

15.4.2

Effectenbespreking
In de zone waar de weg komt, zal het bodemprofiel wijzigen en is verdichting mogelijk.
In de rest van het gebied treden geen wijzigingen op.Het effect is weinig significant
negatief ten opzichte van beide referentiesituaties.
(-1)
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15.5

Discipline water

15.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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: 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.

15.5.2

Effectenbespreking

15.5.3

Er komt verharding door de aanleg van wegen. De versnelde afstroming neemt toe. Er
is een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit door de afstroming van het water van de
weg. Dit wordt als weinig significant negatief beoordeeld ten opzichte van beide
referentiesituaties.
(-1)
Door de verharding neemt de infiltratie af, maar omwille van de beperkte oppervlakte
wordt het effect als neutraal beoordeeld en dit ten opzichte van beide referentiesituaties.
(0)
Milderende maatregelen

15.6

Als buffer voor de versnelde afstroming wordt voorzien in langsgrachten langs de
wegen. De uitwerking dient te gebeuren in het project-MER voor de A8. Het effect op
vlak van oppervlaktewaterkwantiteit en overstromingen is neutraal. Deze langsgrachten
zorgen eveneens voor de opvang van vervuild water. . De infiltratie zorgt ook voor een
effectieve zuivering van het water voor het in het watersysteem terecht komt. Dit zorgt
voor een neutraal effect ten aanzien van oppervlaktewaterkwantiteit, -kwaliteit en
grondwater
(0)
Discipline geluid en trillingen

15.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen.

15.6.2

Effectenbespreking:
Door de realisatie van dit deelgebied kunnen er alleen geluidseffecten ten gevolge van
verkeer verwacht worden. Er zal een verschuiving van de emissies (positief huidige
locatie, negatief nieuwe locatie) plaatsvinden. Het effect hiervan zal onder het
deelaspect mobiliteit behandeld
Voor dit plangebied kan echter aangenomen worden dat de herbestemming een niet
significant negatieve impact heeft en dit ten opzichte van beide referentiesituaties.
(-1)
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15.6.3

Milderende maatregelen

15.7

Een geluidsbuffer, ingebed in een groenstrook, wordt voorzien nabij nieuwe op/afrit
A8/N7. In dit deelgebied wordt het effect neutraal ten opzichte van de bestaande
toestand. In deelgebied van het nieuwe tracé blijft het effect weinig significant negatief.
Ten opzichte van de huidige bestemming blijft het effect weinig significant negatief na
deze milderende maatregel.
(0)(-1)
Discipline Lucht

15.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

15.7.2

Effectenbespreking
Door de realisatie van dit deelgebied kunnen er alleen geluidseffecten ten gevolge van
verkeer verwacht worden. Er zal een verschuiving van de emissies (positief huidige
locatie, negatief nieuwe locatie) plaatsvinden. Het effect hiervan zal onder het
deelaspect mobiliteit behandeld

15.8

Voor dit plangebied kan echter aangenomen worden dat de herbestemming een niet
significant negatieve impact heeft en dit ten opzichte van beide referentiesituaties.
(-1)
Discipline fauna en flora

15.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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.

15.8.2

Effectenbespreking
Flora
Ten opzichte van de huidige bestemming, gaat in het deelgebied nieuwe oprit A8/N7
een klein gebied met bestemming natuur verloren. Het gaat hierbij om een zeer
beperkte oppervlakte.
Het deelgebied nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 heeft momenteel grotendeels een
agrarische bestemming. Wel kruist het deelgebied de vallei van de Groebengracht die
als bestemming natuurgebied heeft. Binnen het deelgebied ligt slechts een zeer
beperkte oppervlakte van dit natuurgebied. Het effect is neutraal ten opzichte van de
huidige bestemming.
(0)
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.
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15.8.3

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.
(-2)
Fauna
Door de inplanting van de nieuwe op- en afrit in deelgebied nieuwe op- en afrit wordt het
natuurgebied echter opgesplitst in twee delen. Gezien het een beekvallei betreft, gaat
hierbij een mogelijke verbindingsfunctie verloren, wat weinig significant negatief is ten
opzichte van de huidige bestemming.
(-1)
In de huidige situatie kent het volledige deelgebied echter een landbouwgebruik met
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.
Deelgebied nieuw tracé N7a tussen spoor en N6 vormt de spoorwegberm ook een
mogelijke migratieroute. . Hierdoor is het effect weinig significant negatief.
(-1)
Milderende maatregelen

15.9

Het eventuele behoud van het struweel langs de spoorweg, die een mogelijke
natuurverbinding is, vormt een gedeeltelijke oplossing voor negatieve effecten. Hierbij
dient wel voldoende afstand tussen N7a en spoorweg behouden te worden.
(-1)
Door aanleg van een groenbuffer met struweel langs de N7a aan de noordelijke zijde,
die aansluit op het bestaande struweel langs de spoorlijn kan een verbindinsroute
behouden blijven en is het effect voor vegetaties en fauna neutraal. .
(0)
Discipline Mens

15.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het deelgebied nieuwe op/afrit ligt tussen N7 en A8, aansluitend op de bebouwing langs
N7 met woningen, landbouwbedrijven en een kleuterschool nabij het plangebied. Dit
wordt beschouwd als de rand van het stedelijk weefsel, op de overgang met het
landbouwgebied van het Pajottenland. De gronden zijn in gebruik als landbouwgronden,
waarvan een deel behoort tot de huiskavels van een landbouwbedrijf. Het plangebied
omvat ook de huidige op-/afrit A8xN7 en een zijbeek van Groebegracht. Er loopt een
hoogspanningsleiding over het gebied heen.
Het deelgebied nieuw tracé tussen spoor en N6 betreft een strook aan de noordzijde
langsheen het spoor. Het spoor ligt verhoogd ten opzichte van het maaiveld aan de
westelijke kant. Hier sluit het plangebied aan op de open ruimte rond Groebegracht.
Daarin liggen enkel landbouwbedrijven, enkele woningen en een regionaal bedrijf
(Druco) op ca. 200m van het plangebied. Aan de zuidzijde van de (verhoogde)
spoorwegberm ligt het bedrijventerrein Dassenveld. Meer naar het oosten ligt de
819016/R/873108/Mech
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spoorweg verdiept ten opzichte van het maaiveld. Hier loopt het plangebied door een
omgeving met vooral bedrijvigheid, langsheen de bedrijventerreinen Wilgenveld (deels
bestaand, deels ontwikkelingsscenario) en Bergensesteenweg Noord (plan). Aan de
zuidzijde van het spoor ligt het bedrijventerrein Hellebroek.
15.9.2

Effectenbespreking:
Ruimtelijk-functionele samenhang
Het landbouwgebied tussen A8 en N7 wordt doorsneden en versnipperd. De
ontsnippering door het weghalen van het huidige op-en afrittencomplex is niet
gelijkwaardig, want veel meer in een uithoek van het gebied gelegen. Bovendien
doorsnijdt de nieuwe weg een huiskavel van een landbouwbedrijf. Het effect blijft hoe
dan ook beperkt tot één of enkele landbouwbedrijven maar niet op niveau van de
landbouw als ruimtelijk deelsysteem. Bovendien is de inname nodig voor een betere
ontsluiting van het stedelijk gebied. Overeenkomstig het beoordelingskader is dit een
licht negatief effect.
(-1)
De N7a zorgt voor een sterkere ruimtelijk samenhangen van de economische pool rond
N7/A8. Het karkater en functioneren van Beerstestraat als lokale landeljike weg in de
open ruimte rond Groebegracht wordt hersteld door de rechtstreekse ontsluiting van
Druco op N7a.
(+2)
Samen met de afschaffing van de directe aansluiting N6 op R0 en afleiding van zuidelijk
verkeer van N6 (Tubeke) naar N7 via Hondzocht, kan het plan leiden tot wijzigingen in
de ruimtelijke dynamiek ter hoogte van de kleinhandelsconcentraties langs N6 (minder
dynamiek) en tot een hogere dynamiek voor 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).
(-2)
Ruimtebeslag
De oppervlakte voor wegeninfrastructuur neemt toe ten opzichte van de voormalige open afrit. Het ruimtebeslag blijft eerder beperkt. Vooral de ovonde neemt een aanzienlijke
oppervlakte in. Dit gebeurt ten koste van waardevol tot zeer waardevol landbouwareaal.
Het effect is lokaal en zorgt voor beperkingen voor één of enkele landbouwbedrijven.
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. De nieuwe weg tussen spoor en N6 leidt tot
een beperkte inname van de rand van enkele landbouwpercelen die als waardevolle
landbouwgronden worden beschouwd, waarvan een deel herbevestigd agrarisch
gebied. Een deel van de parkeerruimte van het bedrijventerrein Wilgenveld
(referentiesituatie) wordt ingenomen. De bouw van een nieuw parkeergebouw in
bedrijventerrein Wilgenveld (ontwikkelingsscenario) zorgt er echter voor dat de
parkeerruimte ten oosten van N7 niet meer nodig is. De nieuwe weg neemt (een deel
van) de circulatie- en parkeerruimte in van de groothandel Cardy langs N6 als ook de
ontsluiting en een deel van de tuin van achterliggende (bedrijs)woning. Hierdoor zal de
werking van dit bedrijf en de woning structureel worden aangetast. Het effect blijft hoe
dan ook beperkt tot één of enkele landbouwbedrijven maar niet op niveau van de
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landbouw als ruimtelijk
beoordelingskader.

15.9.3

deelsysteem

en

is

dus

beperkt

negatief

cfr.

het

(-1)
Hinder
Er zal bijkomende hinder ontstaan ter hoogte van het nieuwe op- en afrittencomplex. De
hinder is komt ook dichter bij een kleuterschool. De nieuwe weg langs het spoor is
duidelijk merkbaar vanuit de open ruimte rond Groebegracht. Het verkeer tast de
beleving als open ruimte voor recreatief medegebruik aan. (geluid, lucht, licht). De
omgeving is echter op vandaag al verstoord door verkeer van en naar Druco en
sluipverkeer op Beertsestraat. Deze hinder zou moeten vervallen door het plan. De
toename van de hinder t.o.v. de open ruimte Groebegracht is dan ook beperkt. Verder
komt de weg ook dicht bij de bedrijfswoning achter de groothandel Cardy met meer
hinder t.o.v. de huidige toestand. De woonomgevingskwaliteit voor de woning zou hoe
dan ook lager zijn bij een ontwikkeling van de bedrijvenzone tussen N6 en N7, zoals
voorzien in het gewestplan.
(-2)
Kwaliteit ruimtegebruik
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
voor stedelijke ontwikkelingen.
(-2)
Milderende maatregelen
De beperkte (lokale) effecten qua ruimtebeslag kunnen worden gemilderd door
herverkaveling of grondruil (via grondenbank) voor de betreffende landbouwbedrijven.
Het verlies aan ruimte kan enigszins worden beperkt door de huidige op- en afrit af te
breken na in dienst name van de nieuwe en de grond te saneren in functie van
bewerkbare landbouwgrond. Bijkomend moet de oppervlakte aan herbevestigd
agrarisch gebied planologisch worden gecompenseerd. Enkele individuele functies
worden zo sterk getroffen dat onteigening met billijke vergoeding of verplaatsing is
aangewezen, met name voor het landbouwbedrijf waarvan het huiskavel doorsneden
wordt, en de woning achter het bedrijf Cardy. Het bedrijfsperceel Cardy zelf moet
geherorganiseerd kunnen worden (parking, laad/loszone aan noordelijke zijde) anders is
ook onteigening of herlocalisatie nodig.
(0)
Lokale hinder t.o.v. woonfuncties en de kleuterschool vragen lokale maatregelen zoals
een geluidsbuffer ingebed in een groene buffer. Deze groenstrook kan ook zorgen voor
inperking van lichthinder (bv. lichten van voorbijrijdende voertuigen). De wegverlichting
moet gericht en zo sober mogelijk worden gehouden. De hinder is dan beperkt of
helemaal niet significant.
(-1/0)
De toegenomen versnippering van het landbouwgebied tussen N7 en A8 en verlies aan
landelijk karakter van deze omgeving kunnen in beperkte mate worden gemilderd door
de infrastructuren zo compact mogelijk te houden en te bundelen (bv. op/afritten zo dicht
mogelijk bij A8 houden, het ruimtebeslag van de ovonde zo klein mogelijk houden) en
de nieuwe weg (N7a) als een weg doorheen de open ruimte in te richten (continu
karkater als geheel eigen ruimtelijk element, zichten op open ruimte, geen directe
toegangen tot omliggende open ruimte).
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(-1)
Het wegsegment langsheen het spoor moet dan weer landschappeijk ingepast worden
t.o.v. de open ruimte Groebegracht met gerichte en sobere verlichting om verstoring van
het recreatief medegebruik van de open ruimte te voorkomen.
(0)
Verschuiving in de dynamiek rond N7 kunnen worden voorkomen door dergelijke
ontwikkelingen te verbieden (ruime mogelijkheden in de woonbestemming beperken).
Hierdoor verdwijnt het matig negatief (cumulatief) effect inzake ruimtelijke samenhang.
(0)
De ruimtelijke verstedelijkingsdruk op de open ruimte die samengaat met nieuwe
verkeersassen kan grotendeels worden voorkomen door herbestemming van de niet
ingenomen bedrijvenbestemming aan Druco tot open ruimtegebied en door de weg
zodanig in te richten dat toekomstige ontsluitingsmogelijkheden naar de weg worden
bemoeilijkt (bv. niveauverschil, grachten, brede groene natuurlijke bermen…). De
huidige en voorgenomen bestemming als open ruimtegebied (deels gewestplan, deels
plan Groebegracht zuidelijk deel) laat geen verstedelijking toe, maar de druk om in de
toekomst wel ontwikkelingen toe te gaan laten, zal groot blijven.
(-1)

15.10

Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

15.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
AFRIT A8-N7
Het gebied ligt in het land van Edingen, op de heuvelrug ten zuiden van de vallei van
Groebegracht. Het sluit aan bij het landbouwgebied van Prinsenbos. De samenhang
met de omliggende open ruimten is doorsneden en aangetast door de (lager gelegen)
autosnelweg, de lintbebouwing langs Edingensesteenweg en hoogspanningskabels. In
de rand van het gebied ligt het brongebied van Meerbeek, een zijbeek van
Groebegracht. De relatie met de rest van de vallei van Groebegracht wordt evenwel
aangetast door Dassenveld. Met de open ruimte rond Hellebeek vindt het gebied wel
nog aansluiting. Het gaat om een landbouwgebied.
Doorheen het gebied zijn een aantal vergezichten. Zo is bijvoorbeeld het profiel van
Brussel zichtbaar op de achtergrond. Het beeld is echter sterk aangetast door
bijvoorbeeld hoogspannings¬leidingen en verlichting van A8.
Het gebied is nog herkenbaar als een relict van het traditioneel landschap. Voorbeelden
zijn het historisch gebruik als landbouwgebied, de samenhang met een aantal
waardevolle hoeves en de relicten van het langwerpig gehucht van Hondzocht zoals het
schoolgebouw uit 1913.
De oorspronkelijke percelering is herkenbaar. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld
Meerbeek en haar relatie met de achttiende-eeuwse hoeve “in de Put”. Het strategisch
hoger gelegen gebied heeft, samen met het gehucht Hondzocht een roerende
geschiedenis die verweven is met bijvoorbeeld de slag van Waterloo.
In het gebied is de omgeving rond de Meerbeek bestemd als natuurgebied, de rest als
landbouwgebied. In de geplande toestand kan daarom een hogere structurerende
waarde aan Meerbeek toegekend worden.
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NIEUW TRACÉ N7A TUSSEN SPOOR EN N6
Het gebied ligt ten zuiden van de Groebegracht, parallel met het spoor. Dit spoor vormt,
behoudens de ligging van Druco, een harde grens voor stedelijke ontwikkelingen. Het
zorgt tevens voor een versnijding van de valleiflank (en zijbeken) van Groebegracht.
Langs het spoor zorgen verspreide groenelementen ervoor dat de infrastructuur
sporadisch op het achterplan verdwijnt. Volgens het gewestplan zijn een aantal zijbeken
van Groebegracht als natuurgebied bestemd.
In het oostelijk deel doorsnijdt het gebied het stedelijk weefsel, onder andere langs het
plangebied Bergensesteenweg Noord.
Langs het spoor, in het gebied, zijn er wijdse zichten over het valleigebied van
Groebegracht. Het ziekenhuis is hier een blikvanger. De vallei is een open ruimte aan
de rand van de stad. Druco, hoogspanningskabels en verspreide bebouwing verstoren
het beeld. Het plangebied zelf is dan weer zichtbaar vanaf Beerstestraat en Grote
Weide. Vanop deze locaties zorgt de site Dassenveld voor een sterke begrenzing van
het landschapsbeeld. In het oosten (vanaf Wilgenveld) is het beeld begrensd.
Het plangebied ligt volgens de landschapsatlas in de rand van een relictzone. De
oorspronkelijke percelering is herkenbaar in het westelijk deel van het plangebied. Er is
echter geen gekend geomorfologisch, bodemkundig of bouwkundig erfgoed.
Archeologische sporen in het gebied zijn mogelijk aangetast bij de aanleg van het
spoor.
Voor passanten langs het gebied is de landschappelijke belevingswaarde matig tot
hoog. Treinpassagiers kunnen bijvoorbeeld de vallei van Groebegracht als open ruimte
aan de rand van de stad beleven. Als open ruimte en met haar sporadische begroeiing
zorgt het plangebied ook voor visuele een buffer naar Dassenveld van op Beertsestraat.
De verdere ontwikkeling van het woonreservegebied Groebegracht zal ervoor zorgen
dat het overzicht over het valleigebied verdwijnt. Het ziekenhuis zal als blikvanger
verdwijnen.
Zolang deze ontwikkeling niet gebeurt en ter hoogte van de delen die als
landbouwgebied zijn bestemd, kan de opwaardering van de vallei van de Groebegracht
er dan weer voor zorgen dat de belevingswaarde van de huidige open ruimte toeneemt.
15.10.2

Effectenbespreking
AFRIT A8-N7
Het gebied ondergaat een verdere versnijding door infrastructuren. De samenhang van
het brongebied van de Meerbeek met haar ruimere omgeving en met vierkanthoeve en
omliggende akkers wordt verder afgezwakt.
(-1)
Ten opzichte van de geplande toestand wordt het effect even sterk gewaardeerd. Ook in
die toestand is Meerbeek doorsneden door infrastructuren.
Het beeld wordt begrensd. Grote open zichten en vergezichten zoals dat naar Brussel
verdwijnen. De infrastructuur zorgt voor een verdere pollutie en versnippering van het
bestaande beeld.
(-2)
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De context rond de hoeve “in de Put” verdwijnt volledig. Er is vergraving in het gebied
waardoor de potentiële archeologische sporen verdwijnen.
(-1)
De passagiers langs A8 zullen het landschap niet anders beleven dan nu. Langs
Edingensesteenweg wordt echter een groter deel door de infrastructuren van A8
beïnvloedt. Het open karakter verdwijnt. Langs Hogemierstraat zal de resterende rust en
de openheid verdwijnen.
(-2)
NIEUW TRACÉ N7A TUSSEN SPOOR EN N6
Het spoor wordt aangevuld met een weg als versnijdende infrastructuur. Een aantal
groenelementen verdwijnen. Door de keuze voor een bundeling van infrastructuren blijft
dit effect echter lokaal.
(-1)
Voor treinpassagiers komt er nu een weg op de voorgrond. Wijdse zichten blijven echter
mogelijk. Fietsers langs Beerstestraat zullen de infrastructurenbundel scherper in beeld
krijgen. Vanuit het noorden zal Dassenveld nog scherper in beeld komen.
Wegverlichting zorgt ervoor dat dit ook ’s nachts gebeurd.
(-1)
De aanleg van de infrastructuur zal ervoor zorgen dat de bodem en mogelijke
archeologische sporen verder worden aangetast.
(-1)
Door de invalsweg zal het gebied een dynamischer karakter krijgen. De
landschappelijke belevingswaarde van het gebied neemt hierdoor af. Intussen wordt
bijkomende ruimte gecreëerd langs Beertsestraat om het gebied met de fiets te
verkennen waardoor dit effect zich nog sterker zal manifesteren. Hoe verder men zich
verwijdert van het plangebied, hoe beperkter het effect op de belevingswaarde is. Langs
Grote Weide zal de belevingswaarde nagenoeg niet wijzigen.
(-1/0)

De invulling van het woonreservegebied zoals het gewestplan dit op dit ogenblik in het
vooruitzicht stelt kan er dan weer voor zorgen dat een deel van het overzicht over de
vallei verdwijnt en het gebied zelf van minder plaatsen zichtbaar wordt. Het lokaal
karakter wordt aangescherpt.
Het is ook vanuit die optiek dat cumulatieve effecten met de ontwikkelingen in
Groebegracht kunnen worden verwacht: het bestaande open beeld blijft behouden en
de landschappelijke aankleding in het gebied wordt des te belangrijker.
15.10.3

Milderende maatregelen
AFRIT A8-N7
Samen met de ontwikkeling van de infrastructuur kan een herwaardering van het bronen valleigebied worden gepland. De meerwaarde hiervan blijft echter lokaal.
0(-1)
Het is aangewezen de infrastructuur visueel te bufferen om de open ruimte kwaliteiten
maximaal te vrijwaren. Dit geldt zowel voor het beeld overdag als ‘s nachts. Bij de
inrichting is het wenselijk de verlichting sober en gericht te houden op de infrastructuur
en de omgeving van het knooppunt zelf. Waar de weg hoger ligt dan het omliggend
terrein is minimaal een lage buffer (bijvoorbeeld een haag) gewenst.
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(-2)(-1)
Archeologische prospectie wordt hier ten zeerste aangeraden.
0(-1)
NIEUW TRACÉ N7A TUSSEN SPOOR EN N6
Voor het gebied blijven de gedetecteerde effecten vooral lokaal Mildering is als
dusdanig niet noodzakelijk in functie van landschap. Toch kunnen een aantal suggesties
worden gedaan.
0(+1)
De weg zal het beeld van een stedelijke wand (Dassenveld) versterken. Een minimale
(landschappelijk ingepaste) begroeiing is wenselijk. Zij wordt bij voorkeur ten noorden
van de infrastructuur aangebracht. Een bomenrij kan zorgen voor filtering. Het sober en
gericht houden van eventuele straatverlichting en lage buffer waar de weg boven het
terrein ligt kunnen ervoor zorgen dat het effect ook op het nachtbeeld beperkt blijft.
0(+1)
Archeologische prospectie is wenselijk.
0(-1)
Het betreft maatregelen die zich situeren op projectniveau (concreet
uitvoeringsontwerp).

15.1

Effectbeschrijving algemeen
AFRIT A8-N7
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.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied
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NIEUW TRACÉ N7A TUSSEN SPOOR EN N6
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
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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 dit plangebied
Tabel 15-3 Synthesetabel effecten plangebied Economische pool A8/ nieuwe op/ nieuw tracé N7a

-1
-1

0
0

-1
-1

-1
-1

0
-2

-1
-1

-1
+2

-1
-1

+2
-1

-2
-3

0
0

0
0

-1
-1

-1
-1

0
-2

819016/R/873108/Mech
maart 2015

-1
-1

-1
+2

0
0

+2
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

Beleving

Erfgoed
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Ruimtebeslag
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Effectgroep Fauna
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Effectgroep Flora
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0
0

Geluidsklimaat

0
0

Grondwater

-1
-1

Oppervlaktewater
kwaliteit

Oppervlaktewater
kwantiteit
Water

-1
-1

-1
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Overstromingen

Verdichting
erosie
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ruimtebeslag
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Lokale impact
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-1 (0)
-1 (0)

Niet-techn.samenv.MER Halle
- 146 -

rapport

-1
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-1
-1

Beleving

Erfgoed

Landschapsbeeld

Landschap
-1
-1

Tabel 15-4 Synthesetabel milderende maatregelen plangebied Economische pool A8/ nieuw tracé N7a

temming
+2
taande toestand +2
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Ruimtebeslag
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Mens
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Fauna en
Flora
Effectgroep Flora

Lucht
Luchtkwaliteit

Geluid
-1
-1

Geluidsklimaat

-1
-1

Grondwater

-1
-1

Oppervlaktewater
kwaliteit

-1
-1

Overstromingen

Bodemgebruik
-1
-1

Oppervlaktewater
kwantiteit
Water

-2
-2

Verdichting
erosie

-3
-3

Bodemprofiel
ruimtebeslag

bestemming
bestaande toestand

Lokale impact

Bereikbaarheidsprofiel

Bodem

Mens
Mobiliteit

tussen spoor en N6

-1 (0)
-1 (0)

16

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – PLANGEBIED EILANDJE (11)

16.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
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 (Illustratie
16.1).
Deze zone is grotendeels bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s
(code 1100), met een strook natuurgebied (code 0701) langs het kanaal (Figuur 5.1).
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Illustratie 16.1: Plangebied eilandje

16.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
Het plan heeft als doel om, langs water en in het centrum, de realisatie van een
groengebied met toeristisch-recreatieve mogelijkheden 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 (Figuur 5.4) en de
mogelijkheid tot het inrichten vaninfrastructuur in functie van het naastliggende
spoorwegennet en kanaal.
De ontwikkeling van Zenne als recreatieve as kan het gebied aantrekkelijk maken als
stedelijke stopplaats voor recreatieve vaart. Gezien de ligging naast het kanaal- en
spoorweginfrastructuur dienen voorzieningen en werken gelinkt aan deze infrastructuur
mogelijk te zjin.

16.3

Discipline Mens-mobiliteit

16.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum ligt op ca. 400 meter, aan de overzijde van kanaal en Zenne. De
hoofdroute van het functioneel netwerk Zenne/kanaal ligt langs het gebied. Het station
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van Halle ligt op ca. 400 tot 500 meter, voorbij het stationsplein. Het gebied is enkel
ontsloten via lokale wegen. Het gebied is geïsoleerd door spoorweg en kanaal.
Ontsluiting gebeurt via het stadscentrum (stationsplein).
Knelpunten
In het gebied zijn geen conflictpunten aanwezig. 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 gebied een brug wordt gebouwd.
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.
Het gebied levert in de huidige toestand geen relevante bijdrage aan de verkeersdrukte.
De brug over het kanaal en de route via Suikerkaai zijn verzadigd tijdens de avondspits.
16.3.2

Effectenbespreking
Het verkeersgenererend karakter van het deelgebied
verkeersproductie per piekmomenten zal blijft 0 pae.

blijft

0

mvt/dag.

De

Er wordt een ontwikkeling voorzien die beter voldoet aan het bereikbaarheidsprofiel dan
de ontwikkeling in de (gewijzigde) referentiesituatie met bedrijvigheid. Door de
configuratie van het terrein is de kans van bedrijvigheid op deze plek echter afwezig.

16.4

Het profiel is zeer gunstig voor woonontwikkelingen maar ook voor de geplande
ontwikkeling. Deze kan gebruik maken van het kanaal als vaarweg. Voor
verkeersgenererende ontwikkelingen als grootschalige kleinhandel of bedrijvigheid is het
gebied minder gunstig gelegen.
(nvt)
De bestaande conflictpunten blijven bestaan. Er zijn geen bijkomende potentieel
gehinderden. De bijkomende verkeersdruk blijft er beperkt tot afwezig. De verkeersdruk
neemt af ten opzichte van een ontwikkeling met bedrijvigheid. Dergelijke ontwikkeling
wordt echter als niet relevant beschouwd.
(0)
Discipline bodem

16.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het plangebied Eilandje is centraal op 41 mTAW gelegen. Het helt af richting
Zennekanaal tot 35 mTAW. Op de bodemkaart is dit plangebied niet gekarteerd, er zijn
dus geen gegevens over de bodem beschikbaar.
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16.4.2

Effectenbespreking:
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. (+2)
Ten opzichte van de bestaande situatie zal er beperkt infrastructuur bijkomen. De rest
van het plangebied blijft onverhard. Dit leidt tot weinig significant negatieve effecten voor
bodemgebruik, bodemprofiel en verdichting. (-1)

16.5

Discipline water

16.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie:
Dit gebied paalt aan het kanaal Brussel-Charleroi (categorie bevaarbaar) en maakt
integraal deel uit van het natuurlijk overstromingsgebied van de Zenne (categorie 1).
Op de watertoetskaart komt een mogelijk overstromingsgevoelige zone voor aan de
rand van het plangebied.

16.5.2

Effectenbespreking:
Ten opzichte van de huidige bestemming zal de verharding verminderen waardoor ook
de afstroming minder zal zijn en het gebied ter beschikking komt van de waterlopen als
buffer tijdens overstromingen. Aangezien er geen bedrijvigheid meer voorzien wordt, zal
de waterkwaliteit stijgen. Dit leverteen weinig significant positief effect met betrekking tot
oppervlaktewaterkwantiteit, overstromingen en -kwaliteit.
(+1)
Met betrekking tot grondwater wordt er geen wijziging verwacht (0).
(+1)
Ten opzichte van de bestaande toestand komt er een beperkte verharding door de
aanleg van kleinschalige infrastructuur. Hierdoor versnelt de afstroming in beperkte
mate. Er wordt geen signigicante wijziging verwacht ten aanzien van de waterkwaliteit.
Het effect op water is beperkt negatief.
(-1)

16.6

Discipline geluid en trillingen

16.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie:
Zie beschrijving algemeen.

16.6.2

Effectenbespreking
Door de planologische wijziging kan er een positief effect verwacht worden. Deze zone
is grotendeels bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100),
met een strook natuurgebied (code 0701) langs het kanaal. Door deze herbestemming
worden geluidsbelastingen gerelateerd aan ambachtelijke bedrijven vermeden, wat
weinig significant positief is voor geluid.
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(+1)
Ten opzichte van de huidige situatie vormt de herbestemming een neutraal effect.
(0)

16.7

Discipline Lucht

16.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

16.7.2

Effectenbespreking

16.8

Door de planologische wijziging kan er een positief effect verwacht worden. Deze zone
is grotendeels bestemd als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s (code 1100),
met een strook natuurgebied (code 0701) langs het kanaal.
(+1)
Ten opzichte van de huidige situatie vormt de herbestemming een neutraal effect.
(0)
Discipline fauna en flora

16.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Dit gebiedje is integraal als biologisch waardevolle opslag van allerlei aard gekarteerd.

16.8.2

Effectenbespreking
Flora
De herbestemming naar gemengd openruimtegebied is positief voor de zone die
momenteel de bestemming zone 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.
(+1)
In de huidige situatie is het volledige gebied 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. Het mogelijk verdwijnen
van de struwelen wordt beoordeeld als matig significant negatief voor flora. De inrichting
van mogelijke infrastructuur voor spoorwegen of kanaal kan een vermindering van de
begroeiïng betekenen ten opzichte van de bestaande toestand.
(-2)
Fauna
De herbestemming naar gemengd openruimtegebied is positief voor de zone die
momenteel de bestemming zone 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 effect op fauna ten aanzien van de
huidige bestemming is weinig significant positief.
(+1)
Voor fauna is het gebied momenteel reeds sterk verstoord door de aangrenzende
spoorlijnen. Omwille van het potentiële verlies aan habitat, wordt het effect echter als
weinig significant negatief beoordeeld ten aanzien van de bestaande toestand.
(-1)
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16.8.3

Milderende maatregelen

16.9

Door de aanleg van andere waardevolle vegetaties zoals soortenrijke graslanden (of
door behoud van het wilgenstruweel) kunnen de effecten op fauna en flora gemilderd
worden. 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.
(0)
Discipline Mens

16.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
zie algemeen
Het gebied ligt min of meer geïsoleerd in het stedelijk weefsel, tussen het
spoorwegencomplex en het kanaal. Het is enkel bereikbaar via de kade van het kanaal.
De kade wordt gebruikt als toeristisch recreatieve route.

16.9.2

Effectenbespreking
Ruimtelijk-functionele samenhang
De mogelijkheid tot recreatief gebruik versterkt het gebruik van de kanaalkade als
recreatieve as en versterkt de samenhang tussen de recreatieve as, de stad en het
zuidelijker gelegen open ruimtegebied.
(+2)
Ruimtebeslag
Het plangebied wordt momenteel niet/nauwelijks gebruikt. Het beperkte ruimtebeslag
van kleinschalige recreatieve infrastructuur zal het groene karakter van dit gebied niet
aantasten. Door het plan verdwijnt wel een potentiële ruimte voor ontwikkeling van
bedrijvigheid, maar de potenties om dit gebied efficiënt als bedrijventerrein te
ontwikkelen zijn zeer beperkt. Het ruimtebeslag door het plan heeft dan ook geen
negatief effect.
(0)
Inplanting van recreatieve infrastructuur kan de verbreding van het kanaal en/of aanleg
van een nieuwe vaste brug over het kanaal (ontwikkelingsscenario) hinderen.
Cumulatief kan dit ook een aanzienlijke aantasting van het groene karakter inhouden.
(-3)
Hinder
Het plan heft geen relevant effect inzake hinder in en rond het gebied.
(0)
Bovendien voorkomt het plan door herbestemming de ontwikkeling van een
bedrijventerrein dat het functioneren van een deel van de binnenstad en de recreatieve
as langs het kanaal kan hinderen (visueel, geluid, licht, stof…).
(+3)
Kwaliteit ruimtegebruik
Door het plan wordt een on(der)benutte ruimte ingeschakeld in het stedelijk en recreatief
functioneren. De voorziene functies sluiten aan bij de potenties van de plek: vlakbij de
binnenstad, langs een belangrijke recreatieve as en het groene karakter en sluit beter
aan bij de potenties van de plek dan ontwikkeling van een bedrijventerrein.
(+2)
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16.9.3

Verbreding en verdieping van het kanaal en/of een nieuwe vast brug over het kanaal en
het plangebied (ontwikkelingsscenario) verhogen de potenties voor een ontwikkeling als
bedrijventerrein niet. Het gebied blijft eerder slecht ontsloten via de weg. De potenties
voor kleinschalige recreatieve functies liggen mogelijks wat lager (minder ruimte, minder
groen karakter, weinig aantrekkelijke restruimte onder de brug), maar recreatief gebruik
voorkomt in elk geval verloedering van het gebied als restruimte.
(+1)
Milderende maatregelen

16.10

Door een geschikte locatiekeuze en inpassing van de kleinschalige recreatieve
infrastructuur in het plangebied kunnen cumulatieve negatieve effecten van
ruimtebeslag worden voorkomen bij toekomstige plannen.
(0)
Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

16.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het gebied is onderdeel van de infrastructurele ruimte bepaald door kanaal en spoor
doorheen het stedelijk weefsel. Het kanaal zorgt voor een open ruimte door de stad.
Tussen het kanaal en het bosje is er een dienstweg. Het bos zorgt in dit kader voor een
groene wand terwijl elders de wanden bebouwd zijn. Door het contrast draagt het
gebied bij aan het esthetisch kader waarin de boogbruggen over het kanaal kunnen
worden waargenomen. Dit gebeurt onder andere door recreanten die langs het gebied
passeren en aldus ook een open plek maar (door het gebrek aan invulling) ook als een
groene restruimte in de stad ervaren.
Er is geen erfgoed gekend in het gebied en eventuele archeologische sporen zijn
waarschijnlijk uitgewist of sterk aangetast door ingrepen in het verleden.
Volgens het gewestplan is een deeltje van het gebied bestemd voor bedrijvigheid. Het
verschil ten opzichte van de huidige situatie is vanuit landschappelijk oogpunt beperkt.
Bij de verbreding van het kanaal zal een deel van het gebied verdwijnen. Hierdoor zullen
bijvoorbeeld de bruggen nog sterker in beeld komen. Waarschijnlijk zal een deel van het
groen blijven bestaan.

16.10.2

Effectenbespreking
(+2)
Zolang de bebossing in het gebied niet verdwijnt kan worden verwacht dat de
landschappelijke samenhang niet significant zal wijzigen.
(0)
Hetzelfde geldt voor het landschapsbeeld, al moet met dergelijke invulling voorzichtig
worden omgesprongen met de daadwerkelijke inpassing van de infrastructuren en
bijvoorbeeld verlichting.
(0)
Het plan voorziet geen werken die een aantasting van de bodem veroorzaken. De
aanwezigheid van sporen wordt hoe dan ook laag ingeschat.
(0)
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Door het plan nemen de mogelijkheden tot beleving van het gebied langs het kanaal
toe. Het groengebied krijgt ook een functionele waarde als publieke ruimte. Het gaat
bovendien om belevingsmogelijkheden op niveau van de stad Halle en van een
bovenlokale recreatieve as. Daarom wordt hier een hoge meerwaarde van deze
ontwikkeling verwacht.
(+2)
Het belang van de belevingswaarde van de publieke ruimte zal in de toekomst hoe dan
ook toenemen. Dit is zeker het geval als geopteerd wordt om Halle als stedelijke woonen leefruimte te versterken en meer mensen naar Halle worden aangetrokken. Wat de
wisselwerking met de verbreding van het kanaal zal zijn is niet gekend. Dit hangt te zeer
af van de specifieke inrichting.
16.10.3

Milderende maatregelen
Voor het gebied zijn er geen negatieve significante effecten gedetecteerd. Mildering is
als dusdanig niet noodzakelijk in functie van landschap. Toch kunnen een aantal
suggesties worden gedaan.
Zo lijkt het goed aan te stippen dat aandacht voor de integratie van recreatieve
infrastructuur in het bestaande groen en het behoud van een minimale
(landschappelijke) begroeiing belangrijk is. Indien hierover niet wordt gewaakt dreigt de
rol van het gebied als groen accent langs het kanaal immers verloren te gaan.

16.1

Effectbeschrijving algemeen
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.
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.
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Tabel 16-2 Synthesetabel milderende maatregelen plangebied eilandje
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17

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – PLANGEBIED TUNNEL A8/DEELGEBIED
ESSENBEEK-KEERSTRAAT (13)

17.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
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) (Figuur 5.1).
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Illustratie 17.1: Plangebied tunnel A8/deelgebied Essenbeek-Keerstraat

17.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
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 op- en
afritten) op te waarderen, de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en de
kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.
De deelgebieden in het plangebied Tunnel A8 krijgen de bestemming van woongebied.
In het gebied kunnen hoge dichtheden gerealiseerd worden aan de parkzijde maar moet
minder dicht gerealiseerd worden naar het omliggende residentiële woonweefsel.
Daarom wordt een dichtheid van 40 woningen/ha gerekend. Voor het deelgebied
Essenbeek-Keerstraat zijn dit 220 woningen, ontsloten naar Halleweg.

17.3

Discipline Mens-mobiliteit

17.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum ligt op ca. 2 km, aan de overzijde van kanaal en Zenne. De fietsroute
Halleweg ligt langs het gebied. Het station van Halle ligt op ca. 2 km, buslijn op 400m.
Het gebied wordt ontsloten via Kromstraat en de aanliggende percelen.
Halleweg verknoopt met A8/N203 en op die manier met het hoofdwegennet.
Niet-techn.samenv.MER Halle
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Knelpunten
Het gebied wordt ontsloten naar woonstraten: via Kromstraat en via de aanliggende
percelen met erftoegangen. Het aanliggend knooppunt Halleweg - A8/N203a is
lichtengeregeld. In het gebied zijn geen conflictpunten aanwezig. Het potentieel aantal
gehinderden langs de huidige ontsluitingsroutes (de woonstraten) is matig tot hoog. Ook
A8 zorgt voor hinder. Het gebied levert geen relevante bijdrage aan de verkeersdrukte.
De woonstraten zijn niet verzadigd. A8 is vanuit het oogpunt leefbaarheid zo goed als
volledig verzadigd (I/C leefbaarheid tussen 0,8 tot 0,95).
17.3.2

Effectenbespreking
Het verkeersgenererend karakter van het deelgebied bij wijziging van “open ruimte” naar
“wonen” wijzigt voor deelgebied Essenbeek-Keerstraat van 0 mvt/dag naar 546 mvt/dag.
De verkeersproductie op piekmomenten stijgt van 0 pae tot 45-50 pae voor EssenbeekKeerstraat.

17.3.3

Het autoverkeer wordt ontsloten via een stedelijke hoofdstraat. Het gebied ligt bij een
lokaal centrum en een aanvullende fietsroute, de lokale busas ligt meer dan 200m. Het
bereikbaarheidsprofiel gebied is dus niet zo goed voor wonen.
(-1)
De wijziging van de verkeersdruk blijft gelijk. Dit betekent dat in de referentiesituatie de
verkeersintensiteit langs Halleweg met 5 tot 15% toeneemt. De leefbaarheid langs deze
weg blijft onder de 0,80.
De ontsluiting van het gebied naar Halleweg zorgt voor een nieuw conflictpunt op een
fietsas.
Als de A8 niet wordt ingetunneld, wordt het bijkomend aantal potentieel gehinderden
groot. Bij een ontsluiting van het gebied via Halleweg rechtstreeks naar N203a is het
aantal gehinderden beperkt. Alle ingrepen worden weinig significant negatief
beoordeeld.
(-1)
Milderende maatregelen
Het Plan-MER stelt voor een rechtstreekse ontsluiting voor wegverkeer naar de
bovengrondse weg boven de ingetunnelde A8 te voorzien.
Bij het plan zijn maatregelen voorzien bij de inrichting van het gebied om de wijziging
van de gebruikte vervoersmodi (te voet, fiets en openbaar vervoer) te stimuleren.
Niet alleen vanuit de lokale insteek maar ook vanuit de cumulatieve effecten is het nodig
het STOP-principe toe te passen.

17.4

Discipline bodem

17.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
In dit plangebied komen overwegend leembodems voor, die zijn droog tot matig droog.
De bodems hebben bijna allen een textuur B-horizont, met hier en daar bodems zonder
of niet bepaalde profielontwikkeling.
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17.4.2

Effectenbespreking

17.5

Zowel ten opzichte van de huidige bestemming als van de bestaande toestand neemt
de verharding toe, aangezien de gebieden van open ruimte (bestemming bufferzone,
momenteel in landbouwgebruik) overgaan naar woonzone. De zone waar de bewoning
komt, zal vergraven worden waardoor het bodemprofiel wijzigt en de bodem verdicht zal
worden. Het effect is matig significant negatief.
(-2)
Discipline water

17.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Er komen geen waterlopen voor in het plangebied. In de deelgebieden komen ook geen
recent overstroomde gebieden (ROG) voor. Op de watertoetskaart valt de zone in kleine
mogelijk overstromingsgevoelige zones. Het zijn uitlopers van grotere
overstromingsgevoelige gebieden.
Beide gebieden zijn op het zoneringsplan niet ingekleurd, maar omringd door centraal
gebied. Riolering is dus aanwezig in alle straten die de zones omringen.

17.5.2

Effectenbespreking

17.5.3

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
(-2)
De omzetting naar woongebied zal aanleiding geven tot de productie van afvalwater. Er
kan echter verwacht worden dat de huizen aangesloten worden op de riolering en
gekoppeld worden aan een RWZI met voldoende capaciteit. Door de bijkomende
verharding vermindert de infiltratiecapaciteit. Beide effecten worden als weinig
significant negatief beoordeeld ten aanzien van oppervlaktewaterkwaliteit en
grondwater.
(-1)
Milderende maatregelen
Voldoende buffering en/of infiltratie wordt voorzien voor de bijkomende verharding op te
vangen met snelle afstroming. Indien mogelijk dient bij voorkeur collectieve buffering te
worden voorzien. Het effect op waterkwantiteit, overstromingen en infiltratie wordt
hierdoor neutraal.
(0).
Door gescheiden riolering te voorzien op het terrein met infiltratie op het terrein zal
grondwaterkwaliteit verbeteren.
(0).
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17.6

Discipline geluid en trillingen

17.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen.

17.6.2

Effectenbespreking
Voor Geluid kan de wijziging naar woongebied als positief beschouwd worden. De
geluidsniveaus ten gevolge van woningen zijn dan ook lager dan de geluidsniveaus
afkomstig van KMO’s.

17.7

Daarnaast is een gedeelte ingekleurd als bufferzone op het gewestplan. Het deelgebied
Essenbeek – Keerstraat is volledig ingekleurd als bufferzone. Hier zullen de
geluidsniveaus stijgen omwille van de herbestemming. Er kan aangenomen worden dat
het achtergrondgeluidsniveau in het plangebied echter niet zal wijzigen gezien de
huidige geluidsbelasting relatief hoog is. De invulling van de zones als woongebied kan
een afscherming vormen naar achterliggende zones. Globaal gezien is het effect van de
bestemmingswijziging dan ook neutraal.
(0).
Ten opzichte van de huidige situatie, zijn er ten gevolge van de 220 woningen in
Essenbeek – Keerstraat wijzigingen in het geluidsklimaat te verwachten. De
geluidsniveaus zullen stijgen waardoor ten opzichte van de huidige toestand een
beperkt negatief effect verwacht wordt..
(-1).
Discipline Lucht

17.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

17.7.2

Effectenbespreking
Het gebied Essenbeek/Keerstraat is momenteel in gebruik als akker en is ingekleurd als
recreatiezone Het BPA Kruisveld verfijnt de ordening van het gebied (zone voor
sportuitrusting en zone voor buffergroen), waardoor het effect neutraal blijft ten opzichte
van de huidige bestemming.
(0).
Ten opzichte van de bestaande situatie zijn er bijkomende emissies te verwachten ten
gevolge van gebouwenverwarming en extra verkeersgeneratie. Ten opzichte van de
bestaande situatie wordt dan ook een weinig significant negatief effect verwacht.
(-1)
Voor beide gebieden samen is het effect weinig significant negatief ten opzichte van
beide referentiesituaties.
(-1)
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17.8

Discipline fauna en flora

17.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het deelgebied Essenbeek-Keerstraat is bijna integraal akkerland. Er komt ook nog een
ingezaaid grasland voor.

17.8.2

17.8.3

Effectenbespreking
Flora en fauna
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
(-2)
Door de ingrepen zullen de waardevolle elementen binnen deelgebied EssenbeekBorreweg verdwijnen. Zonder milderende maatregelen, wordt het effect hiervan
beoordeeld als matig significant negatief voor vegetaties ten opzichte van de bestaande
toestand en als weinig significant negatief voor fauna.
(-2)(-1)
Het deelgebied Essenbeek-Keerstraat is waardevoller dan blijkt uit de biologische
waarderingskaart, maar gezien de boomgaard nog jong is, is de waardering lager. Het
verdwijnen van de boomgaard en de andere kleine landschapselementen wordt als
weinig significant negatief beoordeeld voor zowel vegetaties als fauna ten opzichte van
de bestaande toestand.
(-1)
De effecten ten opzichte van de huidige bestemming worden als matig negatief
beoordeeld, zowel voor fauna als voor flora (-2). Ten opzichte van de bestaande situatie
is het effect matig significant negatief voor flora (-2) en weinig significant negatief voor
fauna.
(-1)
Milderende maatregelen
De kleine landschapselementen en waardevolle vegetaties kunnen gecompenseerd
worden door de aanleg van een groenbuffer of andere groenelementen (park,
laanbeplanting…) met streekeigen soorten. Rekening houdend met de oppervlakte en
waarde van het groen zal het effect neutraal zijn voor fauna en flora ten opzichte van de
bestaande bestemming.
(0)
Het negatieve effect in vergelijking met de huidige bestemming zal hierdoor slechts
weinig significant negatief zijn.
(-1)
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17.9

Discipline Mens

17.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
zie beschrijving algemeen
Het plangebied ligt in het stedelijk weefsel, tussen A8 en het woonweefsel van
Essenbeek. De terreinen zijn onbebouwd en grotendeels in agrarisch gebruik
(vermoedelijk vooral hobbylandbouw). Een deel van de gebieden omvat diepere
tuindelen van omliggende woningen. In het deelgebied Essenbeek-Keerstraat ligt ook
een voetbalveld.

17.9.2

Effectenbespreking
Ruimtelijk-functionele samenhang
De gebieden sluiten aan bij het bebouwd weefsel van Essenbeek, maar hebben weinig
tot geen samenhang met het dichter bebouwd stedelijk weefsel van Sint-Rochus door
N203a (A8) die een barrière vormt. De dynamiek van een woonfunctie en van een
drukke verkeersweg zijn niet compatibel. Een woonontwikkeling langs N203a (A8) vergt
maatregelen inzake geluidsbuffering (bv. afkeren van bebouwing van A8,
geluidsschermen of hoge bufferbermen…) waardoor de barrièrewerking van N203a nog
versterkt en de ruimtelijke samenhang tussen Essenbeek en Sint-Rochus nog verder
verzwakt.
(-2)
Bij intunneling van A8 en het nieuwe park op de ingetunnelde A8 zorgt het plan echter
voor een versterking van de ruimtelijke samenhang op niveau van een belangrijk deel
van het stedelijk gebied.
(+3)
Ruimtebeslag
De (hobby)landbouwfunctie verdwijnt. Rekening houdend met de eerder beperkte
oppervlakte en ingeslotenheid is het effect beperkt en louter op niveau van individuele
functies. Diepe tuindelen van bestaande woningen worden ingenomen, maar de
resterende tuinen blijven voldoende groot voor het normaal functioneren van de
bijhorende woningen. Door het plan moet wel het lokaal voetbalveld verdwijnen.
(-2)
Cumulatief met andere deelplannen (intunneling A8, ontginningsgebied Stasbeek)
vervalt het negatieve effect van het verdwijnen van de voetbalclub. Het park op de
ingetunnelde A8 biedt ruimte voor recreatief gebruik en verbetert de samenhang tussen
Essenbeek en de sportvelden Kruisveld. In deelgebied Stasbeek Ontginningsgebied
wordt een herlocalisatie van de voetbalterreinen van Essenbeek-Keerstraat voorzien.
Het park op de ingetunnelde A8 zorgt dat woonontwikkeling op deze locatie
aantrekkelijk is en concurrentieel t.o.v. woonlocaties in het buitengebied. Hierdoor kan
de vraag (behoefte) stijgen om in Halle te komen wonen. Het plan vult dan wel een
behoefte in. De negatieve effecten van ruimtebeslag zijn dan louter op het niveau van
individuele functies.
(-1)
Hinder
De nieuwe bebouwing zorgt voor een sterkere mildering van de hinder van N203a (A8)
naar de bestaande woonomgeving Essenbeek.
(+2)
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17.9.1

Maar dit positief effect vervalt als A8 zal zijn ingetunneld. Er is dan immers geen hinder
meer.
(0)
De bijkomende woonontwikkeling kan lokaal hinder veroorzaken ten opzichte van
omliggende woningen (privacy, bezonning, drukte), maar die leiden niet tot een
structurele verslechtering in het functioneren van de directe omgeving.
(-1)
Kwaliteit ruimtegebruik
Door de hinder van N203a zijn deze gebieden niet geschikt voor nieuwe
woonontwikkeling.
(-2)
Door de intunneling verdwijnt de hinder van A8 t.o.v. het gebied. Het park op het dek
van de ingetunnelde A8 creëert een vrij unieke woonomgevingskwaliteit. Tegelijk zorgt
de woonontwikkeling langsheen het park voor sociale controle en inbedding van het
park in het stedelijk weefsel. De ruimtelijke kwaliteit wordt door het plan structureel
verbeterd rond het plangebied.
(+2)
Milderende maatregelen

17.10

De matig en heel negatieve effecten hangen nauw samen met de hinder van N203a.
Door het plan pas te ontwikkelen nadat A8 is ingetunneld verdwijnen deze negatieve
effecten en wordt het plan qua ruimtelijk-functionele samenhang en kwaliteit van het
ruimtegebruik positief beoordeeld. Intunneling van A8 is een harde randvoorwaarde
vooraleer woonontwikkeling kan.
(+2/+3)
Om de beperkt negatieve effecten inzake ruimtebeslag en hinder te voorkomen, worden
volgende milderende maatregelen afdoende geacht:
 herlocaliseren van het voetbalveld (zie plan Stasbeek – Ontginningsgebied)
 een goede inpassing van de nieuwe woonontwikkeling op vlak van plaatsing en
volumetrie van bebouwing t.o.v. de bestaande bebouwing (schaduw van gebouwen,
privacy).
(0)
Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

17.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Deze open ruimte ligt ingesloten in het woonweefsel rond Essenbeek. De kleine
landschapselementen (een boomgaard, een aantal perceelsranden) in deze buffer
tussen woonweefsel en A8 zijn tekenend voor de manier waarop de tuinen in het gebied
zijn ingevuld. Langs A8 bestaat de buffer uit bomen en struiken. Het gebied bestaat
echter vooral ook uit weilanden.
De verschillende kleine landschapselementen dragen bij tot de beeldwaarde van het
gebied. Het open karakter wordt echter verstoord door haar begrenzing, de kleine
bebouwingselementen in de tuinen en het voetbalveld.
Voor er sprake was van de huidige A8 en de sterke verstedelijking rond het gebied,
behoorde het gebied tot het klein Cruysveld. De oorspronkelijke percelering is nog
herkenbaar, onder andere met de ligging van Kapelweg en Halleweg. Een vroegere
buurtweg van Essenbeek naar Nederhem en Buizingen is echter verdwenen. In het
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gebied is geen waardevol erfgoed gekend, maar archeologische sproen zijn niet uit te
sluiten. In de ruimere omgeving zijn verschillende vondsten gedaan en er zijn de tot de
verbeelding sprekende toponiemen Dodenweg en Cruysveld.
De belevingswaarde van het gebied beperkt zich tot de omwonenden en gebruikers van
bijvoorbeeld het voetbalveld. Het is een buffer voor A8, en een scheidende buffer voor
de landschappelijke beleving van Essenbeek als dorp afgescheiden van de stad.
17.10.2

Effectenbespreking
Door het plan wordt het versnipperend karakter van A8 versterkt. De nieuwe stedelijke
bebouwing in dit ingesloten gebied is gescheiden van de rest van het stedelijk gebied.
Bij een hoge dichtheid wordt de stedelijke opbouw met een lagere bouwdichtheid aan de
stadsranden uit evenwicht gebracht en verdwijnt de positie van Essenbeek als
afgezonderd residentieel weefsel.
(-2/-1)
Vanaf een bepaalde hoogte zal de bebouwing zichtbaar zijn vanuit het noordwesten en
zelfs een blikvanger vormen. Doordat deze bebouwing losstaat van de rest van het
stedelijk weefsel zal er echter geen concurrentie zijn met bestaande blikvangers of
bakens in dit weefsel. De nieuwe woningen zullen voor een deel uitkijken op Halle en
mogelijk ook over een breder gebied over de Zennevallei. Belangrijker voor het beeld is
dat in het gebied zelf de zichtbare ruimte wordt ingeperkt. De gebouwen tasten het
referentiebeeld van een landelijke open ruimte aan.
(-1)
In functie van de geplande stedelijke ontwikkeling zal het gebied sterk vergraven
worden. Resterende archeologische sporen zullen sterk aangetast worden of zelfs
verdwijnen. Zoals vermeld betreft het een potentierijk gebied.
(-1)
Op de hogere verdiepen zal dan wel een mooi uitzicht zijn, de nieuwe bewoners op de
lagere verdiepingen zullen in een infrastructurele omgeving wonen. Dergelijke beleving
is niet in overeenstemming met de beleving van de stad als aantrekkelijke woonplaats.
Voor de omwonenden verdwijnt bovendien de beleving van het gebied als open ruimte
aan de rand van het dorp.
(-2)
Er zijn cumulatieve effecten te verwachten bij de intunneling van A8. Desgevallend
wijzigt de uitgangssituatie en gaat het niet langer om een buffer voor deze infrastructuur.
Het gebied heeft dan meer dan nu een potentiële recreatieve waarde voor bewoners en
gebruikers van het gebied.
Door de intunneling kan het gebied ook beter aansluiting vinden bij de rest van het
stedelijk weefsel, al zijn desgevallend nog steeds schaalbreuken mogelijk en hangt een
en ander af van de inrichting van de bovengrondse (secundaire) weg. Ook het gevaar
dat er een onevenwicht in het stedelijk weefsel komt blijft bestaan.
Daarnaast kan ook aandacht geschonken worden aan de mogelijke cumulatieve
effecten met de andere woonprojecten rond A8. Er ontstaat immers de mogelijkheid om
voor een samenhangende stedelijke ontwikkeling te zorgen. Voorwaarde om deze
samenhang visueel zichtbaar te maken is dat er een bepaalde typologische samenhang
in de bebouwing wordt voorzien.
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17.10.3

Milderende maatregelen

17.1

De landschappelijke effecten hangen af van de manier waarop het gebied zal worden
bebouwd. Voor de beleving vormt het behoud van A8 een bijkomend knelpunt. Daarom
is het aangewezen om aan de ontwikkeling van het gebied de opmaak van een meer
gedetailleerd inrichtingsplan te koppelen. Aandachtspunten zijn hier:
 het vermijden van hoogbouw van grootstedelijke schaal.
 het afbouwen van de bebouwingsintensiteit richting Essenbeek.
 de architecturale kwaliteit van de gebouwen.
 de aanleg van de publieke ruimte.
0(-1)
Vanuit de samenhang met de planontwikkeling betreffende A8 (de intunneling) kunnen
hier volgende elementen aan worden toegevoegd.
 De ontwikkeling van de bovengrondse weg als hoofdstraat is wenselijk. Dit wil
zeggen een straat waar de nadruk ligt op het gebruik door omwonenden, voldoende
ruimte wordt voorzien voor traag verkeer, de beleving van de publieke ruimte en de
oversteekbaarheid. Deze oversteekbaarheid moet ervoor zorgen dat de samenhang
met de rest van het stedelijk weefsel ook effectief beleefd kan worden.
 Het voorzien van de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een samenhangende
typologie met de bebouwing in de ruimere omgeving.
0(-1)
Effectbeschrijving algemeen
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.
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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
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.
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Tabel 17-1 Synthesetabel effecten plangebied tunnel a8/deelgebied Essenbeek-Keerstraat

-2
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18

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – PLANGEBIED TUNNEL A8/DEELGEBIED
ESSENBEEK-BORREWEG (14)

18.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
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 (Illustratie 18.1).
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.
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Illustratie 18.1: Plangebied tunnel A8/deelgebied Essenbeek-Borreweg

18.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
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 op- en
afritten) op te waarderen, de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en de
kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.
De deelgebieden in het plangebied Tunnel A8 krijgen de bestemming van woongebied.
In het gebied kunnen hoge dichtheden gerealiseerd worden aan de parkzijde maar moet
minder dicht gerealiseerd worden naar het omliggende residentiële woonweefsel.
Daarom wordt een dichtheid van 40 woningen/ha gerekend. Voor Essenbeek-Borreweg
wordt uitgegaan van ca. 160 woningen ontsloten naar een lokale weg op het dek van de
tunnel.
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18.3

Discipline Mens-mobiliteit

18.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum ligt op ca. 2 km, aan de overzijde van kanaal en Zenne. De fietsroute
Ninoofsesteenweg en Halleweg liggen langs het gebied. Het station van Halle ligt op ca.
2 km, buslijn op 200m. A8/N203 behoort tot het hoofdwegennet.
Het gebied wordt ontsloten via de aanliggende percelen. Halleweg en Nijvelsesteenweg
verknopen met A8 en op die manier met het hoofdwegennet.
Knelpunten
In het gebied zijn geen conflictpunten aanwezig. De aanliggende knooppunten van de
N203a zijn lichtengeregeld. Het potentieel aantal gehinderden langs de huidige
ontsluitingsroutes) is matig tot hoog. Het gebied levert geen relevante bijdrage aan de
verkeersdrukte. Borreweg en Halleweg zijn niet verzadigd. A8 is vanuit het oogpunt
leefbaarheid zo goed als volledig verzadigd. Langs Nijvelsesteenweg is er
(staduitwaarts) vanuit het oogpunt leefbaarheid verzadiging tijdens de avondspits.

18.3.2

Effectenbespreking:
Het verkeersgenererend karakter van het deelgebied bij wijziging van “open ruimte” naar
“wonen” wijzigt voor deelgebied Essenbeek-Borreweg van 0 mvt/dag tot 397 mvt/dag.
De verkeersproductie per piekmomenten stijgt van 0 pae tot 30-35 pae voor
Essenbroek-Borreweg.

18.3.3

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.
(+2)
Er kan worden aangenomen dat de lokale ontsluiting gebeurt via de Nijvelsesteenweg.
Hierdoor ontstaat een nieuw conflictpunt op een hoofdfietsas en stijgt de complexiteit
van een bestaand lichtengeregeld kruispunt op een hoofdfietsroute. De regeling van dit
kruispunt is niet gekend. Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is groot indien A8
niet wordt ingetunneld. Wordt de A8 ondertunneld, dan blijft het aantal gehinderden
beperkt. Tijdens de spitsuren neemt het verkeersdrukte toe. Ingrepen worden weinig
significant negatief beoordeeld.
(-1)
Milderende maatregelen
Het Plan-MER stelt voor een rechtstreekse ontsluiting voor wegverkeer naar de
bovengrondse weg boven de ingetunnelde A8 te voorzien (en geen lokale weg in te
richten).
Bij het plan zijn maatregelen voorzien bij de inrichting van het gebied om de wijziging
van de gebruikte vervoersmodi (te voet, fiets en openbaar vervoer) te stimuleren.
Langs Nijvelsesteenweg wordt voorgesteld sluipverkeer te vermijden door verkeersremmende maatregelen en de weg inrichten op maat van openbaar vervoer,
fietsverkeer en voetgangers op basis van het STOP-principe.
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18.4

Discipline bodem

18.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
In dit plangebied komen overwegend leembodems voor, die zijn droog tot matig droog.
De bodems hebben bijna allen een textuur B-horizont, met hier en daar bodems zonder
of niet bepaalde profielontwikkeling.

18.4.2

Effectenbespreking:

18.5

Zowel ten opzichte van de huidige bestemming als van de bestaande toestand neemt
de verharding toe, aangezien de gebieden van open ruimte (bestemming bufferzone,
momenteel in landbouwgebruik) overgaan naar woonzone. De zone waar de bewoning
komt, zal vergraven worden waardoor het bodemprofiel wijzigt en de bodem verdicht zal
worden. Het effect is matig significant negatief.
(-2)
Discipline water

18.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Er komen geen waterlopen voor in het plangebied. In de deelgebieden komen ook geen
recent overstroomde gebieden (ROG) voor. Op de watertoetskaart valt de zone in kleine
mogelijk overstromingsgevoelige zones. Het zijn uitlopers van grotere
overstromingsgevoelige gebieden.
Beide gebieden zijn op het zoneringsplan niet ingekleurd, maar omringd door centraal
gebied. Riolering is dus aanwezig in alle straten die de zones omringen.

18.5.2

Effectenbespreking

18.5.3

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
(-2)
De omzetting naar woongebied zal aanleiding geven tot de productie van afvalwater. Er
kan echter verwacht worden dat de huizen aangesloten worden op de riolering en
gekoppeld worden aan een RWZI met voldoende capaciteit. Door de bijkomende
verharding vermindert de infiltratiecapaciteit. Beide effecten worden als weinig
significant negatief beoordeeld ten aanzien van oppervlaktewaterkwaliteit en
grondwater.
(-1)
Milderende maatregelen
Voldoende buffering en/of infiltratie wordt voorzien voor de bijkomende verharding op te
vangen met snelle afstroming. Het effect op waterkwantiteit, overstromingen en infiltratie
wordt hierdoor neutraal.
(0).
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Door gescheiden riolering te voorzien op het terrein met infiltratie op het terrein zal
grondwaterkwaliteit verbeteren.
(0).

18.6

Discipline geluid en trillingen

18.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen.

18.6.2

Effectenbespreking

18.7

Deelgebied Essenbeek-Borreweg heeft momenteel gedeeltelijk KMO-zone als
bestemming. Voor Geluid kan de wijziging naar woongebied als positief beschouwd
worden. De geluidsniveaus ten gevolge van woningen zijn dan ook lager dan de
geluidsniveaus afkomstig van KMO’s.
(0).
Ten opzichte van de huidige situatie, zijn er ten gevolge van de geplande 160 woningen
in Essenbeek-Borreweg wijzigingen in het geluidsklimaat te verwachten. De
geluidsniveaus zullen stijgen waardoor ten opzichte van de huidige toestand een
beperkt negatief effect verwacht wordt..
(-1).
Discipline Lucht

18.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

18.7.2

Effectenbespreking
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). Ten opzichte van
de huidige bestemming kan de planologische wijziging als neutraal beschouwd worden.
(0)Ten opzichte van de bestaande situatie zijn er bijkomende emissies te verwachten
ten gevolge van gebouwenverwarming en extra verkeersgeneratie. Ten opzichte van de
bestaande situatie wordt dan ook een weinig significant negatief effect verwacht.
(-1)
Voor beide gebieden samen is het effect weinig significant negatief ten opzichte van
beide referentiesituaties.
(-1)

18.8

Discipline fauna en flora

18.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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
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tuinen. Een deel van de zone 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 niet hoog.
18.8.2

Effectenbespreking

18.8.3

Flora en fauna
Deelgebied Essenbeek – Borreweg verliest 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.
(-2)
Door de ingrepen zullen de waardevolle elementen binnen deelgebied EssenbeekBorreweg verdwijnen. Zonder milderende maatregelen, wordt het effect hiervan
beoordeeld als matig significant negatief voor vegetaties ten opzichte van de bestaande
toestand en als weinig significant negatief voor fauna.
(-2)(-1)
De effecten ten opzichte van de huidige bestemming worden als matig negatief
beoordeeld, zowel voor fauna als voor flora (-2). Ten opzichte van de bestaande situatie
is het effect matig significant negatief voor flora (-2) en weinig significant negatief voor
fauna.
(-1)
Milderende maatregelen

18.9

De kleine landschapselementen en waardevolle vegetaties kunnen gecompenseerd
worden door de aanleg van een groenbuffer of andere groenelementen (park,
laanbeplanting…) met streekeigen soorten. Rekening houdend met de oppervlakte en
waarde van het groen zal het effect neutraal zijn voor fauna en flora ten opzichte van de
bestaande bestemming.
(0)
Het negatieve effect in vergelijking met de huidige bestemming zal hierdoor slechts
weinig significant negatief zijn.
(-1)
Discipline Mens

18.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
zie beschrijving algemeen
Het plangebied ligt in het stedelijk weefsel, tussen A8 en het woonweefsel van
Essenbeek. De terreinen zijn onbebouwd en grotendeels in agrarisch gebruik
(vermoedelijk vooral hobbylandbouw). Een deel van de gebieden omvat diepere
tuindelen van omliggende woningen. In deelgebied Essenbeek-Borreweg ligt achterste
perceelsdeel van een bedrijf. Dat is bestemd voor bedrijvigheid, maar (nog) niet volledig
ingenomen door het bedrijf.
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18.9.2

Effectenbespreking
Ruimtelijk-functionele samenhang
De gebieden sluiten aan bij het bebouwd weefsel van Essenbeek, maar hebben weinig
tot geen samenhang met het dichter bebouwd stedelijk weefsel van Sint-Rochus door
N203a (A8) die een barrière vormt. De dynamiek van een woonfunctie en van een
drukke verkeersweg zijn niet compatibel. Een woonontwikkeling langs N203a (A8) vergt
maatregelen inzake geluidsbuffering (bv. afkeren van bebouwing van A8,
geluidsschermen of hoge bufferbermen…) waardoor de barrièrewerking van N203a nog
versterkt en de ruimtelijke samenhang tussen Essenbeek en Sint-Rochus nog verder
verzwakt.
(-2)
Bij intunneling van A8 en het nieuwe park op de ingetunnelde A8 zorgt het plan echter
voor een versterking van de ruimtelijke samenhang op niveau van een belangrijk deel
van het stedelijk gebied.
(+3)
Ruimtebeslag
De (hobby)landbouwfunctie verdwijnt. Rekening houdend met de eerder beperkte
oppervlakte en ingeslotenheid is het effect beperkt en louter op niveau van individuele
functies. Diepe tuindelen van bestaande woningen worden ingenomen, maar de
resterende tuinen blijven voldoende groot voor het normaal functioneren van de
bijhorende woningen. Door het plan verliest het bedrijf (deelgebied EssenbeekBorreweg) zijn uitbreidingsmogelijkheden, terwijl het plan eigenlijk niet nodig is om een
behoefte in te vullen. De voorspelde behoeften kunnen immers worden opgevangen in
andere ontwikkelingen die in het GRS zijn voorzien.
(-2)
Cumulatief met andere deelplannen (intunneling A8, ontginningsgebied Stasbeek)
vervalt het negatieve effect van het verdwijnen van de voetbalclub. Het park op de
ingetunnelde A8 biedt ruimte voor recreatief gebruik en verbetert de samenhang tussen
Essenbeek en de sportvelden Kruisveld. In deelgebied Stasbeek Ontginningsgebied
wordt een herlocalisatie van de voetbalterreinen van Essenbeek-Keerstraat voorzien.
Het park op de ingetunnelde A8 zorgt dat woonontwikkeling op deze locatie
aantrekkelijk is en concurrentieel t.o.v. woonlocaties in het buitengebied. Hierdoor kan
de vraag (behoefte) stijgen om in Halle te komen wonen. Het plan vult dan wel een
behoefte in. De negatieve effecten van ruimtebeslag zijn dan louter op het niveau van
individuele functies.
(-1)
Hinder
De nieuwe bebouwing zorgt voor een sterkere mildering van de hinder van N203a (A8)
naar de bestaande woonomgeving Essenbeek.
(+2)
Maar dit positief effect vervalt als A8 zal zijn ingetunneld. Er is dan immers geen hinder
meer.
(0)
De bijkomende woonontwikkeling kan lokaal hinder veroorzaken ten opzichte van
omliggende woningen (privacy, bezonning, drukte), maar die leiden niet tot een
structurele verslechtering in het functioneren van de directe omgeving.
(-1)
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18.9.1

Kwaliteit ruimtegebruik
Door de hinder van N203a zijn deze gebieden niet geschikt voor nieuwe
woonontwikkeling.
(-2)
Door de intunneling verdwijnt de hinder van A8 t.o.v. het gebied. Het park op het dek
van de ingetunnelde A8 creëert een vrij unieke woonomgevingskwaliteit. Tegelijk zorgt
de woonontwikkeling langsheen het park voor sociale controle en inbedding van het
park in het stedelijk weefsel. De ruimtelijke kwaliteit wordt door het plan structureel
verbeterd rond het plangebied.
(+2)
Milderende maatregelen

18.10

De matig en heel negatieve effecten hangen nauw samen met de hinder van N203a.
Door het plan pas te ontwikkelen nadat A8 is ingetunneld verdwijnen deze negatieve
effecten en wordt het plan qua ruimtelijk-functionele samenhang en kwaliteit van het
ruimtegebruik positief beoordeeld. Intunneling van A8 is een harde randvoorwaarde
vooraleer woonontwikkeling kan.
(+2/+3)
Om de beperkt negatieve effecten inzake ruimtebeslag en hinder te voorkomen, worden
volgende milderende maatregelen afdoende geacht:
 de
uitbreidingsbehoeften
van
het
bedrijf
nagaan
en
desgevallend
uitbreidingsmogelijkheden in het plan incorporeren
 een goede inpassing van de nieuwe woonontwikkeling t.o.v. de bestaande
bebouwing.
(0)
Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

18.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Deze open ruimte ligt ingesloten in het woonweefsel rond Essenbeek. De kleine
landschapselementen (een boomgaard, een aantal perceelsranden) zijn tekenend voor
de manier waarop de tuinen in het gebied zijn ingevuld. Langs A8 bestaat de buffer uit
bomen en struiken. Het gebied bestaat echter vooral ook uit weilanden. De harde wand
van het bedrijf langs Halleweg vermindert de beeldwaarde van het gebied.
Voor er sprake was van de huidige A8 en de sterke verstedelijking rond het gebied,
behoorde het gebied tot het klein Cruysveld. De oorspronkelijke percelering is nog
herkenbaar, maar de zijn verder opgedeeld bij de bebouwing en vertuining van het
gebied. In het gebied is geen waardevol erfgoed gekend, maar archeologische sporen
zijn niet uit te sluiten. In de ruimere omgeving zijn verschillende vondsten gedaan.
De belevingswaarde van het gebied beperkt zich tot de omwonenden. Het is een buffer
voor A8, en een scheidende buffer voor de landschappelijke beleving van Essenbeek
als dorp afgescheiden van de stad.

18.10.2

Effectenbespreking
Door het plan wordt het versnipperend karakter van A8 versterkt. De nieuwe stedelijke
bebouwing in dit ingesloten gebied is gescheiden van de rest van het stedelijk gebied.
Bij een hoge dichtheid wordt de stedelijke opbouw met een lagere bouwdichtheid aan de
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stadsranden uit evenwicht gebracht en verdwijnt de positie van Essenbeek als
afgezonderd residentieel weefsel.
(-2/-1)
Vanaf een bepaalde hoogte zal de bebouwing zichtbaar zijn vanuit het noordwesten en
zelfs een blikvanger vormen. Doordat deze bebouwing losstaat van de rest van het
stedelijk weefsel zal er echter geen concurrentie zijn met bestaande blikvangers of
bakens in dit weefsel. De nieuwe woningen zullen voor een deel uitkijken op Halle en
mogelijk ook over een breder gebied over de Zennevallei. Belangrijker voor het beeld is
dat in het gebied zelf de zichtbare ruimte wordt ingeperkt. De gebouwen tasten het
referentiebeeld van een landelijke open ruimte aan.
(-1)
In functie van de geplande stedelijke ontwikkeling zal het gebied sterk vergraven
worden. Resterende archeologische sporen zullen sterk aangetast worden of zelfs
verdwijnen. Zoals vermeld betreft het een potentierijk gebied.
(-1)
Op de hogere verdiepen zal dan wel een mooi uitzicht zijn, de nieuwe bewoners op de
lagere verdiepingen zullen in een infrastructurele omgeving wonen. Dergelijke beleving
is niet in overeenstemming met de beleving van de stad als aantrekkelijke woonplaats.
Voor de omwonenden verdwijnt bovendien de beleving van het gebied als open ruimte
aan de rand van het dorp.
(-2)
Er zijn cumulatieve effecten te verwachten bij de intunneling van A8. Desgevallend
wijzigt de uitgangssituatie en gaat het niet langer om een buffer voor deze infrastructuur.
Het gebied heeft dan meer dan nu een potentiële recreatieve waarde voor bewoners en
gebruikers van het gebied.
Door de intunneling kan het gebied ook beter aansluiting vinden bij de rest van het
stedelijk weefsel, al zijn desgevallend nog steeds schaalbreuken mogelijk en hangt een
en ander af van de inrichting van de bovengrondse (secundaire) weg. Ook het gevaar
dat er een onevenwicht in het stedelijk weefsel komt blijft bestaan.
Daarnaast kan ook aandacht geschonken worden aan de mogelijke cumulatieve
effecten met de andere woonprojecten rond A8. Er ontstaat immers de mogelijkheid om
voor een samenhangende stedelijke ontwikkeling te zorgen. Voorwaarde om deze
samenhang visueel zichtbaar te maken is dat er een bepaalde typologische samenhang
in de bebouwing wordt voorzien.
18.10.3

Milderende maatregelen
De landschappelijke effecten hangen af van de manier waarop het gebied zal worden
bebouwd. Voor de beleving vormt het behoud van A8 een bijkomend knelpunt. Daarom
is het aangewezen om aan de ontwikkeling van het gebied de opmaak van een meer
gedetailleerd inrichtingsplan te koppelen. Aandachtspunten zijn hier:
 het vermijden van hoogbouw van grootstedelijke schaal.
 het afbouwen van de bebouwingsintensiteit richting Essenbeek.
 de architecturale kwaliteit van de gebouwen.
 de aanleg van de publieke ruimte.
0(-1)
Vanuit de samenhang met de planontwikkeling betreffende A8 (de intunneling) kunnen
hier volgende elementen aan worden toegevoegd.
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18.1

De ontwikkeling van de bovengrondse weg als hoofdstraat is wenselijk. Dit wil
zeggen een straat waar de nadruk ligt op het gebruik door omwonenden, voldoende
ruimte wordt voorzien voor traag verkeer en de beleving van de publieke ruimte en
de oversteekbaarheid. Deze oversteekbaarheid moet ervoor zorgen dat de
samenhang met de rest van het stedelijk weefsel ook effectief beleefd kan worden.
 Het voorzien van de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een samenhangende
typologie met de bebouwing in de ruimere omgeving.
0(-1)
Effectbeschrijving algemeen
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
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-1
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Landschappelijke
structuur

-2
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Kwaliteit ruimtegebruik

-2
-2

Hinderaspecten

-2
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Ruimtebeslag
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Mens
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-1
-1

Effectgroep Fauna

Fauna en
Flora

0
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-1
-1
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Geluid
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-2
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Tabel 18-2 Synthesetabel milderende maatregelen plangebied tunnel a8/deelgebied Essenbeek-
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19

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – PLANGEBIEDTUNNEL A8/INTUNNELING
A8 (22)

19.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
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 (Illustratie 19.1).
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) (Figuur 5.1).
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Illustratie 19.1: Plangebied Tunnel A8

19.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
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 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
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 (N203) 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 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.
De deelgebieden in het plangebied Tunnel A8 krijgen de bestemming van woongebied.
In het gebied kunnen hoge dichtheden gerealiseerd worden aan de parkzijde maar de
dichtheid moet minder zijn naar het omliggende residentiële woonweefsel toe.
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19.3

Discipline Mens-mobiliteit

19.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum ligt op ca. 2,5 km. De fietsroute Halleweg ligt langs het gebied. Het
gebied ligt niet langs een hoofdfietsroute of aanvullende fietsroute in het stedelijk
gebied. Het station van Halle ligt op 2 kilometer, het gebied doorsnijdt de busas
Nijvelsesteenweg. Het betreft de ontwikkeling van het hoofdwegennet.
Knelpunten:
A8 functioneert in belangrijke mate als barrière tussen de residentiële lob Essenbeek en
de rest van het centrum. Behalve ter hoogte van onderstaande knooppunten is de weg
niet oversteekbaar voor fietsers en voetgangers. Elk van de knooppunten is
lichtengeregeld. De A8 loopt langs verschillende woonwijken. Het gebied genereert als
bijkomend verkeer.
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. Vanuit theoretisch oogpunt, louter vanuit het perspectief
doorstroming, is de capaciteit net niet bereikt. Er kan frequente filevorming worden
verwacht.

19.3.2

Effectenbespreking
Het bereikbaarheidsprofiel van de omgeving blijft gelijk aan de huidige situatie. Lokaal
zijn er wel wijzigingen van de ruimtelijk-functionele samenhang. Door het plan
verdwijnen barrières voor fietsers en voetgangers ten westen van Nijvelsesteenweg.
Ten oosten van Nijvelsesteenweg gaat de aanvullende fietsroute Halleweg door een
tunnel onder de bovengrondse N203a. De doorsnijding van Nijvelsesteenweg blijft
bestaan. Ontsluiting van de omliggende woonomgevingen is niet voorzien. Evenmin
wordt de weg oversteekbaar gemaakt. Het gebied blijft als barrière bestaan.
Voor autoverkeer is er verknoping van het bovengronds aansluitingscomplex met de
stedelijke verzamelwegen voorzien ter hoogte van Landingsbaan en Nijvelsesteenweg.
Voor het programma in dit deelgebied is het bereikbaarheidsprofiel evenwel niet
relevant.
(nvt)
Het aantal conflictpunten daalt. Ter hoogte van Halleweg wordt het verkeer gescheiden,
langs de Nijvelsesteenweg wordt het lichtengeregeld kruispunt aangepast naar een rond
punt. Voor de fietsers neemt het aantal potentiële conflictsituaties toe. Bovengronds in
het deelplangebied verdwijnt de verkeersdruk voor omwonenden. Het verkeer wordt tot
een derde of meer gereduceerd. In het zuidelijk deel verdwijnt het bovengronds verkeer
volledig.
De optimalisering van het complex door een bijkomend rond punt richting Landingsbaan
zorgt lokaal voor een significante afname van het verkeer. De verkeersintensiteit
verplaatst zich naar de stedelijke verdeelweg met minder bebouwing N203 en
Albertstraat. Ingrepen worden als dusdanig zeer significant positief beoordeeld.
(+3)
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Volgende cumulatieve effecten met het verkeer ter hoogte van Landingsbaan wordt
besproken en (sterk negatief) beoordeeld in het kader van de effecten op stedelijk
niveau.
De capaciteit van de geplande A8 is van die aard dat zij mogelijk niet zal volstaan om
filevorming te voorkomen. De verschuiving van het verkeer op regionale schaal
enerzijds en de het programma voor het kleinstedelijk gebied (waaronder Dassenveld,
Bergensesteenweg Noord, Kleinhandel N6) anderzijds zal zorgen voor een sterke
toename zijn van verkeer op A8.
Het programma vooor het kleinstedelijk gebied zorgt vooral voor toenames richting
Doornik tijdens de ochtendspits en omgekeerd oostwaarts verkeer richting Brussel
tijdens de avondspits. De I/C ratio blijft in die richtingen echter telkens onder de 0,80.
De structurele filevorming situeert zich in de andere richtingen. Tijdens de avondspits
zal de ingetunnelde A8 verzadigd geraken in westelijke richting (naar N7a). De I/C ratio
wordt net geen 0,95. Tijdens de ochtendspits is dit in de omgekeerde richting het geval
(weg van Halle, richting Brussel).
Dit betekent dat niet zozeer de ontwikkelingen voorzien in het programma voor het
kleinstedelijk gebied maar wel de verschuivingen van het verkeer door de opwaardering
van A8 voor deze verkeersdruk zorgen. Het betreft woon-werk verkeer dat zich ’s
ochtends vanuit Halle en de ruimere regio (tot Ninove) verzamelt via de secundaire en
andere wegen en ter hoogte van Halle de A8 oprijdt richting R0 en Brussel (in plaats van
vb. via E40 te rijden).
Binnen het programma voor het kleinstedelijk gebied blijven de woon¬ontwikkelingen
veeleer beperkt. De kleinhandelsontwikkelingen langs N6 en te Bergensesteenweg
Noord zijn de belangrijkste verkeersgenererende deelgebieden die voor instromend
verkeer zorgen tijdens de avondspits. Voor de omgeving Groebegracht zorgt het plan
zelfs voor een vermindering van de gemodelleerde woonontwikkelingen.
19.3.3

Milderende maatregelen
In de milderende maatregelen bij de twee residentiële ontwikkelingen (Essenbeek
Keerstraat en Essenbeek Borreweg) wordt voorgesteld een rechtstreekse ontsluiting
naar het bovengronds tracé te voorzien. Daarnaast wordt voorgesteld de wegen op dit
complex te downgraden en oversteekmogelijkheden voor voetgangers en fietsers te
voorzien. Globaal is er een weinig significant negatief effect op N203a (-1) als gevolg
van de toename van de verkeersintensiteit ten opzichte van de verkeersintensiteit
volgens oorspronkelijk plan. Het effect van de intunneling op de leefbaarheid blijft ook
dan significant positief. (+2).
Om de verschuiving van verkeer naar A8 tegen te gaan en sluipverkeer om en doorheen
de binnenstad te vermijden zijn verkeersremmende maatregelen noodzakelijk op het
lager wegennet en moeten maatregelen die de doorstroming van het autoverkeer
verbeteren kritisch beoordeeld worden. Daarnaast zijn maatregelen nodig die het
gebruik van alternatieven stimuleren. Een locatiebeleid gericht op het gebruik van het
openbaar vervoer en maatregelen van inrichting ten voordele van de alternatieve modi
kunnen hiertoe bijdragen en zijn dus wenselijk. Het stedelijk gebiedbeleid is een
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uitwerking van dit locatiebeleid op regionaal niveau en het afbouwen van het
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. De verschillende maatregelen
worden besproken bij de cumulatieve maatregelen.

19.4

Discipline bodem

19.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
In dit plangebied komen overwegend leembodems voor. De westelijke uitloper van
Knooppunt R0-A8 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.

19.4.2

Effectenbespreking

19.4.3

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.
(+2)
De zone waar de intunneling komt zal vergraven en verdicht worden, maar er komt een
nieuwe bodem die kan ontwikkelen. Het effect voor het bodemprofiel en
bodemverdichting is neutraal ten opzichte van huidige bestemming en bestaande
toestand.
(0)
Milderende maatregelen

19.5

Bij grootschalige graafwerken treden opportuniteiten op betreffende de aanwezigheid
van primaire oppervlaktedelfstoffen (opportuniteitsdelfstoffen). Een minimale
geologische screening zal uitgevoerd worden voor de afgravingen van eventuele
delfstoffen.
(0)
Discipline water

19.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Er komen geen waterlopen voor in het plangebied. In de deelgebieden komen ook geen
recent overstroomde gebieden (ROG) voor. Op de watertoetskaart valt de zone in kleine
mogelijk overstromingsgevoelige zones. Het zijn uitlopers van grotere
overstromingsgevoelige gebieden.

19.5.2

Effectenbespreking
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 oppervlaktewaterkwaliteit- en kwantiteit en
overstromingen zijn weinig tot matig significant positief.
(+1)(+2)
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19.5.3

Voor de inrichting van de tunnel is bemaling of drainage noodzakelijk. Gezien het
ontwerp van de tunnel nog niet vast ligt, is het precieze effect van het pompen/draineren
nog niet te bepalen. Vast staat dat er een verandering in de grondwaterstroming in de
omgeving zal optreden, het plangebied bevindt zich in een zone die matig gevoelig is
voor grondwaterstromingskwetsbaarheid. Het effect op grondwater is matig significant
negatief.
(-2)
Milderende maatregelen

19.6

Als ontwerp van tunnel concreter wordt, moet het effect op de grondwaterstroming
verder onderzocht worden. Waar mogelijk moeten maatregelen getroffen worden om het
effect op de grondwaterstroming te minimaliseren. Een detailmodellering met betrekking
tot de effecten op het grondwater dient verder uitgewerkt te worden in het project-MER
voor de A8. Hierbij dient zowel rekening gehouden te worden met mogeliojke
bemalingen in de aanlegfase als de permanente effecten in de exploitatiefase. In het
project-MER moten voldoende gegevens beschikbaar zijn om de effecten te kunnen
bepalen. Deze gegevens dienen doorgegeven te worden aan de disciplines Bodem
(verdichting), Fauna en flora en Mens (landbouw).
(0)
Discipline geluid en trillingen

19.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen.

19.6.2

Effectenbespreking

19.7

Ten opzichte van de huidige toestand en de huidige bestemming kan er een sterke
wijziging verwacht worden 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.
(+2).
Discipline Lucht

19.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

19.7.2

Effectenbespreking
Ten opzichte van de huidige toestand en de huidige bestemming kan er een sterke
wijziging verwacht worden 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 luchtkwaliteit. De kwaliteit van de
woonomgeving verbetert hier sterk.
(+2)
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19.7.3

Milderende maatregelen
Verder onderzoek naar de effecten bij de tunnelmonden en ventilatieopeningen dient te
gebeuren in het project-MER voor de A8 en het technisch ontwerp van de tunnel.

19.8

Discipline fauna en flora

19.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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).

19.8.2

Effectenbespreking
De huidige bestemming is woonzone, recreatie en een klein stuk groengebied (aan de
Zenne). 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 is matig fauna significant
positief.
(+2)
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, wat weinig significant positief is voor de fauna.
(+1)

19.9

Discipline Mens

19.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het plangebied omvat de huidige wegzate van A8 en naastliggende stroken. De huidige
wegzate is een 2x2-verkeersweg op maaiveldniveau, doorheen het stedelijk weefsel van
Sint-Rochus en Essenbeek. In het zuidwesten vormt de weg als het ware de grens
tussen het stedelijk weefsel en de open ruimte rond de vallei van de Vijverbeek. De weg
heeft geen erfontsluitingen en is enkel oversteekbaar ter hoogte van de kruispunten. De
stroken langs de weg zijn in gebruik als landbouwgronden (professionele en
hobbylandbouw) of tuindelen van achterliggende woningen.

19.9.2

Effectenbespreking
Ruimtelijk-functionele samenhang
Het plan versterkt de ruimtelijke samenhang tussen Sint-Rochus en Essenbeek. Het
park zorgt ook voor een betere binding van het stedelijk gebied met de open ruimte,
(Kluisbos en omgeving Vijverbeek). De voorziene stedelijke verzamelweg met
centrumfuncties op maaiveldniveau tussen knooppunt Landingsbaan en knooppunt
Nijvelsesteenweg blijft op lokaal niveau wel enigszins een barrière, maar deze is veel
minder sterk dan de huidige N203a.
(+3)
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19.9.3

Door de omvorming van N203a tot hoofdweg (A8) kan landbouwverkeer, tussen
landbouwzetels die aan de ene zijde van het stedelijk gebied liggen met de
landbouwpercelen die aan de andere zijde van de stad liggen, geen gebruik meer
maken van deze route. Vooral voor landbouwverkeer tussen omgeving
Essenbeek/Maasdalbos enerzijds en omgeving Prinsenbos/Hogemierstraat anderzijds
houdt dit een aanzienlijke omrijfactor in. Vermoedelijk betreft dit een verzwakking van de
ruimtelijke-functionele samenhang voor enkele individuele bedrijven, maar niet voor de
agrarische sector in en om Halle in zijn geheel.
(-1)
Ruimtebeslag
De aanleg houdt een beperkte verbreding in t.o.v. de bestaande infrastructuur. Hierdoor
zullen verspreid langsheen het tracé een twaalftal woningen moeten plaatsmaken voor
de infrastructuur, en van enkele woningen zal een deel van de tuinen ingenomen
worden. Het plan tast het lokaal functioneren van individuele functies aan, niet de
woonfunctie op straat,-, buurt- of wijknivea. De effecten zijn verspreid en lokaal, en het
plan is noodzakelijk om een bepaalde behoefte (verbeterde doorstroming cfr. functie als
hoofdweg) in te vullen, en dus beperkt negatief overeenkomstig het beoordelingskader.
Een beperkt deel van de huidige (hobby)landbouwpercelen zal worden ingenomen maar
deze hebben een lage tot zeer lage landbouwwaardering. Het plan is wel nodig om een
betere
verkeersdoorstroming
op
het
hoofdwegennet
en
de
stedelijke
woonomgevingskwaliteit te verbeteren.
(-1)
Hinder
Bestaande hinderaspecten van N203a verminderen waardoor het functioneren op
niveau van de directe omgeving van het plan verbetert.
(+2)
Kwaliteit ruimtegebruik
De nieuwe bovendekse invullingen geven invulling aan recreatieve en groenbehoeften
van het stedelijk weefsel en dragen bij tot de algehele woonkwaliteit van de wijken Sint
Rochus en Essenbeek. 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.
(+3)
Milderende maatregelen

19.10

Een bijkomende verbinding over Zenne en kanaal voor landbouwverkeer zal de
omrijfactor voor individuele landbouwbedrijven beperken. Dit kan bv. door openstelling
van de brug aan Lembeek dorp (Malheideweg) voor landbouwverkeer.
(0)
Het effect van ruimtebeslag op woningen wordt gemilderd door de billijke vergoeding bij
onteigening. Voor gezinnen in een sociaal-economische zwakke positie is begeleide
herhuisvesting aangewezen. Ook woningen waarvan de resterende tuin te klein wordt,
wordten best onteigend.
(0)
Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

19.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het gebied is onderdeel van een autoweglandschap op regionaal niveau. De huidige
infrastructuur doorsnijdt het stedelijk weefsel tussen Sint-Rochus en Essenbeek en
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vormt in het zuiden een markante overgang tussen het stedelijk weefsel en de open
ruimte. A8 heeft eigenlijk gezorgd voor versnippering. Dwarsverbindingen zijn nog
aanwezig maar gereduceerd. Een aantal historische entiteiten en wegen zijn
doorsneden. Zo is bijvoorbeeld de verbinding tussen het gehucht Rodenem en de stad
doorgeknipt.
Het beeld in het plangebied wordt beheerst door de infrastructuur. Het groen in de
randen en de middenberm zorgen voor omkadering en begrenzing. De focus wordt op
de weg gelegd. Vanuit de ruimere omgeving zorgt de begroeiing voor een groene wand
voor de open ruimten, lokaal is het een filter.
In het gebied is er geen gekend erfgoed. Eventuele archeoilogische sporen zijn
uitgewist door de vroegere aanleg van A8.
Omwonenden zullen vooral hinder ondervinden van het geluid van de weg en daardoor
mogelijk minder oog hebben voor bijvoorbeeld de groene omkadering. Voor recreanten
in de zuidelijke open ruimte zal de weg weinig invloed hebben op de landelijke beleving.
19.10.2

Effectenbespreking
In het noorden blijft bovengronds de stedelijke verzamelweg met centrumfuncties een
barrière vormen. De omliggende open ruimte blijft met deze infrastructuur verbonden. In
het zuidelijk deel ontstaan daarentegen mogelijkheden om vroegere verbindingen te
herstellen en het stedelijk weefsel opnieuw in de omliggende open ruimte in te bedden.
Een park vormt nu de basis voor de nieuwe inbedding.
(+2)
Hierdoor vermijdt het plan dat de groene wand naar de open ruimte verdwijnt. Aan de
rand van het stedelijke weefsel kunnen nu plaatsen ontstaan waar juist het zicht naar de
open ruimte belangrijk wordt. De rol van A8 als verzamelplaats van negatieve
beelddragers wordt afgezwakt.
(+1)
De verwijdering en vervanging van infrastructuren door bomen zal leiden tot vergraving,
maar door de vroegere verstoring van het erfgoed is het effect te verwaarlozen. Er
ontstaan in tegendeel mogelijkheden om vroegere relaties te herstellen de
contextwaarde van het resterend erfgoed in de omgeving te herwaarderen.
(+1)
De bestuurders en passagiers verdwijnen onder de grond en zullen nog weinig van de
omgeving beleven. Daartegenover staat dat de storende infrastructuur uit beeld
verdwijnt en de belevingswaarde toeneemt. In het noordelijk deel blijft de bovengrondse
weg wel een barrière: visueel oversteekbaar, maar fysisch geraakt men moeilijk aan de
andere kant.
(+2)
Het plan heeft cumulatieve effecten met de woonontwikkelingen ter hoogte van
Essenbeek. Zo zal met de intunneling de belevingswaarde voor bewoners op lagere
verdiepingen bijvoorbeeld beter zijn bij een intunneling. Waar infrastructuur verdwijnt
ontstaat ook ruimte voor een kwaliteitsvolle publieke ruimte. De parkontwikkelingen die
in dit plan voorzien zijn kunnen bijdragen tot een kwaliteitsvolle ontwikkeling van een
nieuwe stedelijke wijk.
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19.10.3

Milderende maatregelen
Voor het gebied zijn er geen significante effecten gedetecteerd. Mildering is als
dusdanig niet noodzakelijk in functie van landschap. Het plan zal vooral positieve
effecten genereren. Toch kunnen een aantal aandachtspunten naar voor worden
geschoven.
 Een meer stedelijke invulling rond de bovengrondse infrastructuur (cfr. de
woonontwikkelingen rond A8) kunnen ervoor zorgen dat de samenhang tussen
Essenbeek en Sint-Rochus wordt versterkt. Hierbij zal men er wel voor meten
zorgen dat deze ontwikkeling geen nieuwe barrière wordt.
(+2)
 Het is niet gekend hoe het park er zal uit zien. De landschapsarchitectuur zal echter
bepalen hoe dit park zich intern als open ruimte verbinding ontwikkeld en als
markante overgang tussen het bebouwde weefsel en de open ruimt positioneert. Bij
de inrichting moet deze architectuur dan ook voldoende aandacht krijgen. Het gaat
dan zowel over de kwaliteit van de gebouwen die in het park aanwezig zullen zijn als
over de inrichting van de open ruimte.
(+2)
 In het noorden ter hoogte van Essenbeek vormt de fysische oversteekbaarheid een
belangrijk element als men de beleving van een samenhangend stedelijk weefsel wil
realiseren bij het cumulatief ontwikkelen van de omgeving Keerstraat en Borreweg
als woongebied.
(+2)
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19.11

Effectbeschrijving algemeen
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.
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
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20

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – PLANGEBIED TUNNEL A8/KNOOPPUNT
RO-A8 (21)

20.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
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 Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden..
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 woningen 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) (Figuur 5.1).
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Illustratie 20.1: Plangebied tunnel A8/knooppunt R0-A8
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20.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
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 op- en
afritten) op te waarderen, de goede ontsluiting van Halle te blijven verzekeren en de
kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.
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 aangepakt. Ter hoogte van de nieuwe infrastructuur
krijgt het gebied de bestemming zone voor verkeers- en vervoersinfrastructuur (Figuur
5.4). 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.

20.3

Discipline Mens-mobiliteit

20.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum ligt op ca. 2,5 km. Het gebied ligt niet langs een hoofdfietsroute of
aanvullende fietsroute in het stedelijk gebied. Het station van Halle ligt op 2 kilometer, er
is geen busverbinding. Het betreft de ontwikkeling van het hoofdwegennet.
Knelpunten:
De conflictpunten betreffen de aansluitingen in het op- en afrittensysteem tussen A8 en
R0. 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
verleden een aantal verbindingen verdwenen. 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.
Het gebied genereert als dusdanig geen bijkomend verkeer. Door de diverse wijzigingen
in de referentiesituatie neemt het verkeer in de omgeving van Halle toe. In de
ochtendspits wordt een toename verwacht van 460 pae in zuidelijke richting op R0. Ten
zuiden van het knooppunt met A8 daalt de verkeersintensiteit op R0 richting Brussel.
Het huidig knooppunt van A8 naar R0 wordt zwaarder belast. Op de weg is er in de
gewijzigde referentiesituatie verzadiging tijdens ochtend en avondspits. De
aanwezigheid van filevorming is structureel, vooral ten noorden van het knooppunt. Ook
op het knooppunt zelf is er verzadiging.

20.3.2

Effectenbespreking
Het betreft de ontwikkeling van infrastructuur. Het bereikbaarheidsprofiel van de
omgeving blijft gelijk aan de huidige situatie op voorwaarde dat er geen
dwarsverbindingen verdwijnen of bijkomen.
Lokaal zijn wel volgende wijzigingen: Langs Hazenberg en langs Slimmebeekweg wordt
telkens een woning ingesloten. De insluiting wordt beoordeeld binnen de discipline
mens (zie verder).
(nvt)
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De wijziging zorgt niet voor een bijkomend knooppunt en zorgt evenmin voor een lokale
toestroom van het verkeer (dit geldt tot op zekere hoogte wel voor A8-N7a – knooppunt
wordt verplaatst). Het zorgt ook niet voor bijkomende gehinderden (dit laatste geldt wel
voor A8-N7a). Er is een verdere opdeling van het verkeer naar A8 enerzijds en
Landingsbaan anderzijds. Hierdoor neemt de capaciteit van het knooppunt toe.
(0)
De bijkomende capaciteit wordt (cumulatief) 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). De verschuiving van
verkeersstromen langs A8 en het stedelijk programma zorgen voor bijkomend verkeer
op R0. De verkeersstroom naar A8 is tijdens de avondspits dubbel zo groot als de
uitstroom. Tijdens de ochtendspits is de uitstroom iets groter dan de instroom. R0, in de
referentiestuatie reeds verzadigd, geraakt verder verzadigd. Door de filevorming op R0
neemt de kans structureel toe dat alternatieven worden gezocht om Brussel te bereiken
(via Landingsbaan of ook N7a naar Brusselsesteenweg). Het aantal gehinderden zal
hierdoor sterk toenemen.
20.3.3

Milderende maatregelen
Door waar mogelijk nieuwe dwarsverbindingen te creëren kan de bereikbaarheid
verbeterd worden.
Sterk gehinderde en ingesloten woningen kunnen onteigend worden (cfr. discipline
mens.
(0)
De toename van verkeer op R0 betekent niet vanzelfsprekend dat het verkeer stilstaat
en R0 haar verbindende rol op bovenlokaal niveau verliest. Het komt er veeleer op aan
te vermijden dat het verkeer een alternatief vindt door met de auto sluipwegen te zoeken
om en doorheen de binnenstad.

20.4

Hiervoor zijn in de eerste plaats verkeersremmende maatregelen nodig op het lokaal
wegennet. Daarnaast komt het er op aan een locatiebeleid te ontwikkelen (bijvoorbeeld
via een stedelijk gebied beleid) en volwaardige (andere) alternatieven aan te bieden en
te stimuleren, bijvoorbeeld via het gebruik van een ander vervoersmiddel dan de auto.
Binnen deze context zal er (flankerend) bij de uitwerking van de ontwikkelingsscenario’s
en de hiermee samenhangende maatregelen van doorstroming over gewaakt moeten
worden dat zij de basis vormen voor de ontwikkeling van nieuwe en de optimalisering
van bestaande sluiproutes.
(0)
Discipline bodem

20.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
In dit plangebied komen overwegend leembodems voor. Het grootste gedeelte van
knooppunt R0-A8 is droog tot matig droog. De westelijke uitloper van Knooppunt R0-A8
is 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.
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20.4.2

Effectenbespreking

20.5

Er komt verharding bij en er gaat verharding weg. Globaal gezien wordt geen toename
van de verharde oppervlakte verwacht en is het effect neutraal.(0) De zone waar
weginfrastructuur komt zal vergraven worden waardoor het bodemprofiel wijzigt. Deze
zone is echter momenteel al sterk vergraven waardoor het effect neutraal is.(0) De zone
waar de weg komt zal eveneens meer verdicht worden, wat weinig significant negatief
is.
(-2)
Discipline water

20.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Er komen geen waterlopen voor in het plangebied. In de deelgebieden komen ook geen
recent overstroomde gebieden (ROG) voor. Op de watertoetskaart valt de zone in kleine
mogelijk overstromingsgevoelige zones. Het zijn uitlopers van grotere
overstromingsgevoelige gebieden.

20.5.2

Effectenbespreking

20.6

Er komt verharding bij en er gaat verharding weg. Globaal gezien wordt geen toename
van de verharde oppervlakte verwacht en is het effect neutraal voor de effectgroepen
grondwaterkwantiteit, overstroming en infiltratie en dit voor beide referentiesituaties.
(0).
Indien water dat van de weg afstroomt in het oppervlaktewater terechtkomt, kan dit
aanleiding geven tot vervuiling. Er is op dit vlak echter geen wijziging ten opzichte van
de huidige situatie. Het effect is neutraal ten opzichte van beide referentiesituaties.
(0)
Discipline geluid en trillingen

20.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen.

20.6.2

Effectenbespreking

20.7

Ten opzichte van de planologische toestand wordt een licht negatief effect verwacht
door de omzetting van bufferzone, natuurgebied en agrarisch gebied naar zone voor
verkeers- en vervoersinfrastructuur. Het effect is weinig significant negatief.
(-1)
Ten opzichte van de huidige toestand kan een extra geluidsbelasting naar de omgeving
verwacht worden wat resulteert in een negatief effect ten opzichte van de huidige
toestand. Het effect is weinig significant negatief.
(-1)
Discipline Lucht

20.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen
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20.7.2

Effectenbespreking
Door de realisatie van dit deelgebied zal een verschuiving van de emissies (positief
huidige locatie, weinig significant negatief nieuwe locatie) plaatsvinden. Het effect
hiervan zal onder het deelaspect mobiliteit behandeld worden.
Ten opzichte van de planologische toestand wordt een weinig significant negatief effect
verwacht door de omzetting van bufferzone, natuurgebied en agrarisch gebied naar
zone voor verkeers- en vervoersinfrastructuur.
(-1)
Ook ten opzichte van de bestaande situatie is er een verschil tussen de effecten op het
globale plangebied en de lokale effecten. Om de doorstroming op R0 en de goede
ontsluiting van Halle te blijven verzekeren is deze herinrichting noodzakelijk. Deze
goede doorstroming zorgt eveneens voor een beter luchtklimaat .

20.8

Lokaal kan er echter aangenomen worden dat deze herbestemming een negatieve
impact heeft. Het effect is weinig significant negatief.
(-1)
Discipline fauna en flora

20.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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 komt ook een KLE voor.

20.8.2

Effectenbespreking
Flora
In de zones waar bufferzone of natuurgebied vervangen worden door infrastructuur is
het effect negatief. Het gaat echter om een beperkte oppervlakte. Het effect is weinig
significant negatief ten opzichte van de huidige bestemming.
(-1)
Door de omzetting naar weginfrastructuur, zullen de biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen verdwijnen. Zonder milderende maatregelen, wordt het effect
hiervan beoordeeld als matig significant negatief voor vegetaties ten opzichte van de
bestaande situatie.
(-2)
Fauna
Voor fauna betekent het plan, ten opzichte van de huidige bestemming, geen
belangrijke wijziging. Het effect is neutraal.
(0)
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 gaan mogelijks wel waardevolle fauna verloren. Het plan
veroorzaakt een licht verhoogd geluidsniveau in dit deelgebied. . Dit effect is weinig
significant negatief ten opzichte van de bestaande situatie.
(-1)
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20.8.3

Milderende maatregelen
Het bos (mesofiel beuken- en eikenbos) dat verloren gaat binnen het plangebied
knooppunt R0-A8 moet gecompenseerd worden, binnen of buiten het plangebied
(exacte oppervlakte nog te bepalen). Indien gekozen wordt voor een meer
opengewerkte inrichting van het complex is er binnen dit plangebied ruimte voor de
compensatie. Het effect op vegetaties is neutraal.
(0)
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.
(+1)

20.9

Discipline Mens

20.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
zie beschrijving algemeen

20.9.2

Effectenbespreking:
Ruimtelijk-functionele samenhang
De barrièrewerking is minder sterk dan in de huidige situatie omdat het plan ook een
fietsverbinding voorziet tussen Kesterbos, Kluisbos en Sint-Rochus.
(+2)
Eén of enkele woningen/horecazaak zullen worden ingesloten door de nieuwe
infrastructure, wat een verzwakking is van individuele functies.
(-1)
Ruimtebeslag
Een drietal woningen zullen moeten plaatsmaken voor de infrastructuur en van enkele
woningen zal een deel van de tuinen ingenomen worden. Een deel van de huidige
landbouwpercelen zal worden ingenomen maar deze hebben een lage tot zeer lage
landbouwwaardering. Het plan zorgt echter voor een betere verkeersdoorstroming ten
voordele van het functioneren van het hele stedelijke gebied.
(-1)
Hinder
De infrastructuur komt dichter bij enkele bestaande woningen te liggen. Voor deze
woningen is echter ook in de huidige situatie al hinder van N203a (A8) en R0. De hinder
zal hooguit in beperkte mate toenemen.
(-1)
Kwaliteit ruimtegebruik
De aangepaste infrastructuur houdt voor het grootste deel slechts een beperkte
verandering in ten opzichte van de bestaande knoop. Enkel in het noordwestelijke deel
gaat de infrastructuur aanzienlijk dieper in het open ruimtegebied dan in de huidige
situatie en tast lokaal het open ruimtekarakter beperkt sterker (o.a. voor recreatief
medegebruik) aan dan de huidige infrastructuur.
(-1)
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20.9.3

Milderende maatregelen

20.10

Het effect op ingesloten of te verdwijnen woningen wordt gemilderd door de billijke
vergoeding bij onteigening. Voor gezinnen in een sociaal-economische zwakke positie is
begeleide herhuisvesting aangewezen. Ook woningen waarvan de resterende tuin te
klein wordt, worden best onteigend.
(0)
De beperkt bijkomende hinder t.o.v. omliggende functies vraagt een afdoende buffering
(stofwerend groen, geluidsscherm, gerichte verlichting…) en landschappelijke inpassing
en zal dan zeker niet groter zijn dan in de huidige situatie.
(0)
De omgevingskwaliteit in het noordwestelijk gelegen open ruimtegebied zal hoe dan ook
lokaal enigszins groter blijven dan in de referentiesituatie.
(-1)
Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

20.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Op macroschaal behoort de infrastructuur tot het internationaal autoweglandschap en
ligt het gebied in de oostelijke helling van de Zennevallei. Op een lager schaalniveau
behoort het gebied tot de vallei van de Kleine beek en sluit het aan bij het Hallerbos,
een ankerplaats voor het traditioneel landschap. De beek zorgt voor insnijding in de
valleiflank van de Zenne en is gemarkeerd door bebossing die de vergezichten in het
gebied inperkt. ’s Nachts zorgen wegverkeer en wegverlichting voor een lichtkoepel.
Ten noordoosten van het plangebied ligt het beschermd landschap Krabbos. Dit
landschap is in 1941 beschermd omwille van de esthetische waarde: van op de top van
het perceel zou men een panorama over de Zennevallei ontwaren. Nu is dit beeld
verdwenen door bebossing. Door de aanleg van R0 en A8 is de oorspronkelijke
percelering nauwelijks herkenbaar en is de oorspronkelijke wegenstructuur nagenoeg
volledig van de kaart geveegd. In de directe nabijheid van het plangebied zijn
verschillende archeologische sporen uit de ijzertijd terug gevonden.
Met de autosnelwegen in het gebied als referentie gebeurt de landschappelijke beleving
vooral vanuit de auto. Het gebied is binnen dit kader onderdeel van een traject waar
bebossing sterk aanwezig is en dit deel van de route als sterk herkenbare entiteit maakt
ten zuiden van Brussel, in de omgeving van het voormalige Kolenwoud. Vanuit de
omgeving is de autosnelweg weinig of niet zichtbaar. Door het geluid is ze echter steeds
op de achtergrond bij de eventuele beleving van de omgeving als groene ruimte.

20.10.2

Effectenbespreking
De bestaande impact van de infrastructuur zal verder toenemen. Als de geplande
ontwikkeling niet gepaard gaat met een bijkomende groenbuffer en geen rekening wordt
gehouden met de kleine beek als basis voor de landschappelijke samenhang, moet het
effect als significant beschouwd worden. De huidige inrichtingsschetsen bieden evenwel
een positief perspectief.
(-1/-2)
Met het plan komt de infrastructuur sterker in beeld, wordt bijkomende ruimte beheerst
door verharding en wordt de lichtkoepel uitgebreid.
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20.10.3

(-2)
Door de aanleg van de bijkomende infrastructuur (vergraving en samendrukking van de
bodem) zal bestaand archeologisch erfgoed verdwijnen. Het gebied heeft op dit vlak
hoge potenties. De infrastructuurwerken kunnen ervoor zorgen dat een deel van
ankerplaats Hallerbos wordt verstoord.
(-2)
De belevingswaarde van de beboste omgeving zal dalen door de uitbreiding van de
infrastructuren. Bij de nieuwe infrastructuren zullen bovendien woningen liggen die meer
dan nu last zullen hebben van de autosnelweg.
(-1)
Milderende maatregelen

20.1

Bij de infrastructuur zal bijkomend groen voorzien moeten worden om de effecten te
milderen. Een brede beboste buffer zal de samenhang met de beboste omgeving
vrijwaren en bijkomende randeffecten naar het Hallerbos als ankerplaats vermijden.
(-1)(0)
Bijkomend is het wenselijk de verlichting sober te houden en te richten op de weg om zo
uitstraling naar de ruimere omgeving te vermijden.
(0)
Hoewel eerste schetsen aangeven dat hier al rekening mee is gehouden blijft het
vrijwaren en zo mogelijk opwaarderen van de Kleine beek een aandachtspunt die zijn
vertaling ook bij de uiteindelijke inrichting moet krijgen.
(-1)
Voorafgaand aan de inrichting van het gebied zal een archeologische prospectie nodig
zijn, ook op die plaatsen waar bijvoorbeeld werfverkeer zal komen. De zorgplicht
naleven in dat gedeelte dat binnen de ankerplaats ligt en een motiveringsnota opstellen.
(0)
Effectbeschrijving algemeen
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.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied
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21

OMSCHRIJVING
PER
DEELGEBIED
–
PLANGEBIED
TOEGANGSPOORT LANDINGSBAAN (15)

21.1

Bestaande toestand en huidige bestemming

STEDELIJKE

Dit deelgebied betreft de zone waar de Landingsbaan (N203) 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. 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
ontsluiting van het kleinstedelijk gebied voorzien met in het verlengde een oostwestverbinding (Illustratie 21.1).
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) (Figuur 5.1). De
ordening van het noordelijke deel wordt verfijnd met het BPA Nachtegaallaan
(voornamelijk residentieel wonen, deels appartementen, kantoorinrichtingen en
ondersteunende tertiaire functies).
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Illustratie 21.1: Plangebied stedelijke toegangspoort landingsbaan

21.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
Het plangebied wordt voorzien voor gemengd stedelijke ontwikkeling van grootschalige
stedelijke voorzieningen en wonen. Grootschalige kleinhandel wordt uitgesloten. Als
stedelijke voorzieningen worden kantoren met een baliefunctie beschouwd (dit is
alternatief 1).
Het eerste alternatief voor 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 oostelijke ontsluiting anderzijds.
Bij dergelijke ontwikkeling van zowel grootschalige voorzieningen als wonen zullen de
potenties in aantal wooneenheden waarschijnlijk naar een gemengd stedelijk niveau
teruggeschroefd moeten worden. Dit omdat voor de inpassing met het omringend
stedelijk weefsel rekening moet worden gehouden. Rekening houdend met de
oppervlakte worden voor het gebied daarom 300 woningen verondersteld. Wat betreft
819016/R/873108/Mech
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de oppervlakte voor grootschalige stedelijke voorzieningen wordt uitgegaan van ca.
40.000 m². Het gebied wordt ontsloten naar Landingsbaan.
Het tweede alternatief heeft dezelfde doelstelling als het eerste alternatief. De
bestemming is dezelfde alleen worden als stedelijke voorzieningen kantoren zonder een
baliefunctie beschouwd. Het aantal woningen en de vloeroppervlakte van de
grootschalige stedelijke voorzieningen blijven hetzelfde.

21.3

Discipline Mens-mobiliteit

21.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum ligt op ca. 1 km, aan de overzijde van kanaal en Zenne en sluit aan bij
het centrum van Sint-Rochus. Aanliggend ligt geen hoofdroute of aanvullende route van
het fietsnetwerk. Het station van Halle ligt op 400 tot 800 meter van het gebied. Het
gebied ligt langs hoofdinvalsweg N203 (Landingsbaan). Het betreft een stedelijke
verzamelweg zonder bebouwing, die aansluit bij hoofdwegennet met R0. Een
optimalisering van dit knooppunt is gepland. Langs deze wegen is er nauwelijks
bebouwing.
Knelpunten
Het gebied wordt doorsneden door landingsbaan (N203), de aansluiting van N203 met
Albertstraat en E. Nerinckxstraat is niet lichtengeregeld en vormt een abrupte overgang
naar een netwerk van stedelijke woonstraten. De knooppunten in de omgeving zijn niet
lichtengeregeld. Buiten de verkeersdeelnemers is het aantal gehinderden langs de
Landingsbaan 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.
Het gebied levert in de huidige toestand geen relevante bijdrage aan de verkeersdrukte.
Na uitvoering van het bijzonder plan van aanleg zorgt het plangebied voor 130 tot 100
pae tijdens de ochtend- en avondspits (inkomend en uitgaand verkeer). Tijdens de
ochtendspits gaat het vooral om inkomend verkeer. Op verscheidende routes treedt
verzadiging op. Op K. Nerinckxstraat is dit net niet het geval.

21.3.2

Effectenbespreking
Het verkeersgenererend karakter van het deelgebied bij wijziging van “beperkt wonen”
naar “wonen met voorzieningen met balie” wijzigt van 831 mvt/dag naar 5.545 mvt/dag.
De verkeersproductie per piekmomenten stijgt van 130 pae naar 800 tot 1.515 pae. Als
er geen baliefuncties zijn, is de verkeersproductie tijdens de piekmomenten lager en
stijgt zij naar 330 (ochtendspits) tot 630 pae (avondspits).
Het bereikbaarheidsprofiel blijft gelijk aan de huidige situatie. Zij is gunstig tot zeer
gunstig voor woonontwikkelingen al zijn een aantal verbeterpunten zoals de ontsluiting
voor fietsverkeer mogelijk. De combinatie met een snelle ontsluiting voor autoverkeer
speelt in het voordeel van kantoorontwikkelingen. Lokaal zijn wel volgende wijzigingen:
Langs Hazenberg en langs Slimmebeekweg wordt telkens een woning ingesloten.
Algemeen hebben de bestemmingswijziging en het plan een matig positief effect op de
bereikbaarheid, dit voor beide alternatieven.
(+2)
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21.3.3

De bestaande conflicten blijven bestaan, het bijkomend aantal potentieel gehinderden is
beperkt tot aanwezig. Het eerste alternatief zal tijdens de ochtendspits zo’n 800 pae
meer genereren dan de huidige situatie. Tijdens de avondspits zijn dit zo’n 1.500 pae.
Er kan worden aangenomen dat de helft van het verkeer via Landingsbaan haar weg zal
vinden naar A8. Langs deze route is er nog voldoende capaciteit. Ten westen zorgt dit
voor een verdubbeling van het verkeer op Karel Nerinckxlaan. Ten opzichte van de
huidige bestemming zal tijdens de ochtendspits 670 pae meer produceren dan het
geplande ontwerp. 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). Voor het eerste alternatief
geeft dit een sterk negatief effect voor lokale impact.
(-3)
Voor het tweede alternatief blijven bestaande conflicten bestaan, blijft het bijkomend
aantal potentieel gehinderden beperkt tot aanwezig. Dit plan zal tijdens de ochtendspits
zo’n 430 pae meer genereren dan de huidige situatie en tijdens de avondspits zo’n 300
pae. Ook hier blijft aangenomen dat de helft van het verkeer via Landingsbaan haar weg
zal vinden naar A8 en dat het verkeer op de stedelijke woonstraat Karel Nerinckxlaan
zal toenemen. Ten opzichte van de huidige bestemming zal de nieuwe bestemming
tijdens de ochtendspits 300 pae meer produceren dan het plan. Tijdens de avondspits
wordt het bijkomend verkeer geraamd op 200 pae. De I/C ratio (leefbaarheid) blijft onder
0,80 langs Landingsbaan. De lokale verbindingsweg K. Nerinckxlaan is net als F.
Vandemaelestraat echter verzadigd in de gewijzigde referentiesituatie (I/C leefbaarheid
> 0,95). In het tweede alternatief is de toename van de verkeersdrukte iets minder dan
in het eerste, maar heeft toch nog een matig significant negatief effect op de lokale
impact.
(-2)
Milderende maatregelen
Vanuit het plan-MER wordt gesuggereerd een randparking in het gebied te ontwikkelen
en zo in te spelen op de multimodale bereikbaarheid. Dit kan de lokale wegen ontlasten
van verkeer.
Om het verkeersaantrekkend vermogen van het stedelijk gebied te verminderen wordt
voorgesteld om het aantal baliefuncties te beperken en wordt de voorkeur aan het
tweede alternatief gegeven.
Bijkomende maatregelen nemen om een modal shift te faciliteren naar bijvoorbeeld
openbaar vervoer. Het gaat zowel om stimuli om een andere vervoerswijze te gebruiken
als om de toepassing van het STOP-principe.
Geen ontwikkeling mogelijk maken zolang er geen concrete visie is op de verbetering
van de oostelijke ontsluiting en de verbetering van de verkeersleefbaarheid in de
omgeving. Het plan-MER suggereert dat het er bij de uitwerking van de
ontwikkelingsscenario’s op aan komt geen bijkomend sluipverkeer aan te trekken bij
maatregelen die de doorstroming moeten verbeteren.
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21.4

Discipline bodem

21.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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

21.4.2

Effectenbespreking

21.5

Enkel in de zone waar nu een buffer voorzien is, zal de verharding toenemen en het
bodemgebruik en het bodemprofiel wijzigen ten opzichte van de huidige bestemming is
het effect weinig significant negatief. Voor de discipline Bodem is er geen verschil
tussen de beide alternatieven.
(-1)
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, is het effect hier groter en wordt het als matig significant negatief beoordeeld. Voor
de discipline Bodem is er geen verschil tussen de beide alternatieven.
(-2)
Discipline water

21.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
In dit plangebied komt geen waterloop voor. Aan de westzijde ligt het wel voor een klein
deel in natuurlijk overstromingsgebied (NOG). Op de watertoetskaart komt mogelijk
overstromingsgevoelig gebied voor in het uiterste zuidwesten. De recent overstroomde
gebieden zone waarvan hierboven sprake komt ook op de watertoetskaart voor.
Er is geen riolering aanwezig in het deelgebied, maar de aanleg hiervan is wel gepland.

21.5.2

Effectenbespreking
In beide alternatieven zal de verharding zal toenemen waardoor ook de snelle
afstroming zal stijgen en de ruimte voor buffering zal afnemen. Het verschil is groter
wanneer vergeleken wordt met de huidige situatie. In de huidige bestemming is een
groot deel van het gebied immers als ingekleurd als woongebied. Het effect wordt als
matig significant negatief geëvalueerd ten opzichte van de bestaande situatie (-2) en als
weinig significant negatief ten opzichte van de huidige bestemming (-1)..
Verwacht wordt dat de huizen aangesloten worden op de riolering en gekoppeld worden
aan een RWZI met voldoende capaciteit, waardoor het plan een weinig significant
negatief effect heeft op de kwaliteit van oppervlaktewater (-1). En dit voor beide
referentiesituaties.
De infiltratiecapaciteit vermindert door de bijkomende verharding. Het effect hiervan is
weinig significant negatief ten opzichte van de bestaande situatie (-1) en neutraal ten
opzichte van de huidige bestemming (0).
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21.5.3

Milderende maatregelen

21.6

Voldoende buffering en/of infiltratie wordt voorzien om de bijkomende verharding op te
vangen met snelle afstroming. Bij voorkeur wordt voorzien in collectieve buffering. Het
effect op oppervlaktewaterkwantiteit, overstromingen en grondwater wordt neutraal.
(0)
De aanleg van een gescheiden riolering met infiltratie op het terrein zal de kwaliteit van
het oppervlaktewater verbeteren.
(0)
Discipline geluid en trillingen

21.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen.

21.6.2

Effectenbespreking

21.7

Gemengde stedelijke ontwikkeling en grootschalige stedelijke voorzieningen en wonen
(ca. 300) worden voorzien. Ten gevolge van de stedelijke voorzieningen kunnen
verhoogde geluidsniveaus optreden in het gebied. Ten opzichte van de huidige
bestemmingen (wonen) en de huidige situatie kan de herbestemming voor beide
alternatieven als licht negatief beschouwd worden. Er dienen de nodige buffers of
schermen voorzien te worden om de geluidsbelasting ter hoogte van de woningen terug
te dringen.
(-1)
Discipline Lucht

21.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

21.7.2

Effectenbespreking
Ten opzichte van de huidige bestemmingen (wonen) kan de herbestemming voor beide
alternatieven als neutraal beschouwd worden. Ten opzichte van de bestemming buffer
kan de herbestemming als weinig significant negatief beschouwd worden. Globaal is het
effect weinig significant negatief ten opzichte van de huidige bestemming. (-1)
Gemengde stedelijke ontwikkeling en grootschalige stedelijke voorzieningen en wonen
(ca 300) worden voorzien. Ten gevolge van de gebouwen en de verkeersgeneratie
zullen bijkomende emissies verwacht worden. Ten opzichte van de huidige situatie kan
de planologische invulling als weinig significant negatief beschouwd worden. En dit ten
opzichte van beide alternatieven.
(-1)
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21.8

Discipline fauna en flora

21.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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.

21.8.2

Effectenbespreking
fauna
Voor het plangebied is het effect op fauna van bestemmingswijziging en wijziging van de
bestaande toestand voor beide alternatieven neutraal. De waarde van de bossen wordt
voor fauna niet hoog ingeschat. Bovendien staan ze niet in verbinding met andere
gebieden. De bestemmingswijziging zorgt eveneens ten aanzien van flora voor geen
significante veranderingen.
(0)
Flora
Voor flora wordt het verdwijnen van een aantal bossen binnen dit plangebied ten
opzichte van de bestaande toestand echter als matig significant negatief beoordeeld. De
oppervlakte aan bos die verloren gaat, zal moet gecompenseerd worden volgens het
bosdecreet. (-2) Ten opzichte van de huidige bestemming betekent het plan voor flora
geen grote wijziging. Het effect is neutraal (0). De effecten zijn dezelfde voor beide
alternatieven.

21.8.3

Milderende maatregelen

21.9

De bestaande beplanting behouden of vervangen door een volwaardig alternatief.
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. 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. Het effect op flora
is neutraal
(0)
Discipline Mens

21.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
zie beschrijving algemeen
Het gebied ligt aan de rand van het stedelijk weefsel, niet ver van de stationsomgeving.
Het omvat de stedelijke invalsweg Landingsbaan. Westelijk sluit het gebied aan op het
woonweefsel van Halle en het KTA.

21.9.2

Effectenbespreking
Ruimtelijk-functionele samenhang
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21.9.3

Het plan voorziet in bijkomende ruimte voor stedelijke voorzieningen nabij bestaande
concentraties van voorzieningen (centrum, stationsomgeving) en versterkt dus het
stedelijk functioneren. Het programma sluit ook aan bij de functie van Landingsbaan als
belangrijke toegangsweg. De voorgestelde ontwikkelingen zijn ook al grotendeels
mogelijk binnen het bestaande BPA, maar door het plan worden deze mogelijkheden
zowel programmatorisch als geografisch uitgebreid.
(+2/+3)
Ruimtebeslag
Door het plan verdwijnt een beperkte oppervlakte landbouwgrond en een bufferstrook
langs Landingsbaan, de oppervlakte is beperkt zodat wordt verondersteld dat dit geen
structurele impact heeft op het functioneren van betreffende landbouwbedrijven. Er is
momenteel weliswaar geen concrete behoefte aan ruimte voor grootschalige stedelijke
voorzieningen gekend. Het bijkomend ruimtebeslag is beperkt t.o.v. het BPA, maar het
potentieel ruimtegebruik wordt er wel sterk door geïntensifieerd.
(+1)
Momenteel is nog geen duidelijkheid over een eventuele verlegging van het trace van
Landingsbaan en/of maatregelen in het kader van het parkeerbeleid voor de binnenstad.
Dit wordt verder onderzocht in het strategisch project ‘oostelijke ontsluiting’
(ontwikkelingscenario). Het plan kan opties hypothekeren, met impact op het
functioneren van grote delen van het stedelijk gebied.
(-3)
Hinder
De nieuwe bebouwing zal de hinder van verkeer op Landingsbaan t.o.v. de huidige
bebouwing beter bufferen. De nieuwe functies kunnen echter op hun beurt hinder
ondervinden. Lokaal kan door de nieuwe bebouwing hinder ontstaan t.o.v. bestaande
bebouwing (privacy, bezonning). Dergelijk hinder zou weliswaar eerder beperkt en
lokaal zijn.
(-1)
Kwaliteit ruimtegebruik
Het plangebied is goed gesitueerd voor de voorgestelde ontwikkelingen en de
voorgestelde ontwikkeling zullen leiden tot een efficiënter ruimtegebruik in een gebied
dat nu (grotendeels) als restruimte wordt ervaren. Bovendien draagt het plan bij tot de
versterking van de stedelijke identiteit (kwaliteitsvol stedelijk front i.p.v. een omgeving
die nu vooral het karakter heeft van een ‘achterkantstituatie’).
(+1)(+2)
Milderende maatregelen
Door voldoende flexibiliteit te laten in het plan of het plan pas vast te stellen nadat opties
in het kader van de oostelijke ontsluiting van het stedelijk gebied zijn beslist, wordt
voorkomen dat het ruimtebeslag toekomstige oplossingen zou hypothekeren. Hierdoor
vervalt het (potentieel) zeer negatieve effect van ruimtebeslag bij het
ontwikkelingsscenario.
(0)
Een goede inpassing van de nieuwe woonontwikkeling op vlak van plaatsing en
volumetrie van bebouwing t.o.v. de bestaande bebouwing (schaduw van gebouwen,
privacy) en situering van minder hindergevoelige functies langs Landingsbaan zal lokale
hinder vermijden. Dit kan worden aangevuld met een aangepast verkeersregime op
Landingsbaan en herinrichting van de weg en wegbermen i.f.v. het reduceren van
geluid- en stofhinder. Hierdoor zal de hinder minder zijn dan in de huidige situatie.
(+1)
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21.10

Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

21.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
N203 die het stedelijk weefsel binnendringt maar eindigt op een ‘achterkant’ van de
stad. Aan weerszijden van N203 liggen beboste elementen en langwerpige weilanden
en akkers.
Kleine landschapselementen zorgen voor compartimentering van het landschap. N203
vormt een zichtas met bomenrijen als groene wand.
In het gebied is er geen gekend erfgoed. Vroegere perceelstructuren zijn doorsneden. In
de nabije omgeving zijn wel verschillende archeologische vondsten gedaan die wijzen
op vroegere neder-zettingen.
De open ruimten rond N203 vormen vooral een buffer naar N203 voor omwonenden. In
verhouding tot de capaciteit van de weg heeft N203 een lage gebruiksintensiteit.
Volgens het BPA Nachtegaallaan zijn op het eindpunt van N203 gebouwen voorzien die
als een duidelijk eindpunt van de weg moeten fungeren. Ten noorden voorziet het BPA
bebouwing aansluitend bij de tuinwijken rond Buizingen.

21.10.2

Effectenbespreking
Er kan worden verwacht 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.
(+1/+2)
Ten opzichte van het BPA wordt een stedelijkheid voorzien die beter in verhouding staat
tot N203 als landingsbaan voor de stad. Het stedelijk karakter wordt explicieter. Maar de
kansen op een schaalbreuk zijn groter.
(+1)
De nieuwe gebouwen vormen een standplaats met zicht op de aanpalende
infrastructurele ruimte. Bij voldoende hoogte wordt deze bebouwing ook zichtbaar over
een grotere afstand en kan het een nieuwe stedelijke blikvanger worden. Daartegenover
staat dat er lokaal wel schaalbreuken en schaduweffecten kunnen ontstaan. Ten
opzichte van het BPA zijn de effecten gelijkaardig, al zal de schaal van de gebouwen
zich beter verhouden tot N203.
(0/+1)
Er worden intense vergravingen verwacht in een gebied met hoge archeologische
potenties.
(-1)
Ook ten opzichte van het huidig BPA zijn er meer vergravingen.
(-1)
Voor omwonenden en gebruikers van N203 verdwijnt de beleving van het gebied als
achterkant van de stad. In de plaats komt een duidelijke stedelijke ontwikkeling waarbij
N203 een toegang tot de stad wordt. Lokaal worden deze positieve effecten getemperd
doordat bebouwing komt waar nu nog open ruimten zijn die als buffer fungeren. Bij
schaalbreuken kan dit lokaal voor een afname van de belevingswaarde voor
omwonenden zijn.
(+1/+2)
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Ten opzichte van de geplande situatie is de meerwaarde iets lager en neemt de kans op
schaalbreuken toe.
(+1)
Het is nog niet duidelijk of het tracé van de landingsbaan behouden blijft. Een
ontwikkelingsscenario voor de oostelijke ontsluiting waarin het tracé wordt verlegd kan
zorgen voor een belangrijke wijziging van de landschappelijke structuur en
vooropgestelde effecten te niet doen.
21.10.3

Milderende maatregelen
Voor het gebied zijn er geen negatieve significante effecten gedetecteerd. Mildering is
als dusdanig niet noodzakelijk in functie van landschap. Toch kunnen een aantal
suggesties worden gedaan.

21.1

Bij de inrichting van het gebied komt het er op aan schaalbreuken te vermijden en te
waken over de architecturale kwaliteit zodat de nieuwe ontwikkeling effectief voor een
opwaardering van de landschappelijke structuur zorgt. Zo zal onder andere gewaakt
moeten worden over de belevingskwaliteiten in de omliggende woningen.
(+2)
Omdat de uiteindelijke samenhang van het gebied en de mogelijke bijdrage van het plan
tot de opwaardering van het stedelijk weefsel sterk samenhangt met het toekomstig
tracé van Landingsbaan, is het noodzakelijk dit deel van het plan af te stemmen met de
ontwikkeling van de oostelijke ontsluiting.
(+1)(+2)
Effectbeschrijving algemeen
 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 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.
 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 echter 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.
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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
de omgeving en de aard van de beleving van de plek. Er verschijnt een duidelijk beeld
van N203 als toegangspoort naar de stad.
Er dienen de nodige buffers of schermen voorzien te worden om de geluidsbelasting ter
hoogte van de woningen terug te dringen.
Voor de andere disciplines waren er geen significante effecten voor dit plangebied.
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22

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – PLANGEBIED LEMBEEK NOORD – N6/
KLEINHANDEL N6 LEMBEEK NOORD (16)

22.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
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)
(Figuur 5.1).
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Illustratie 22.1:Plangebied Lembeek Noord – N6/Kleinhandel N6 Lembeek Noord

22.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
Deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord 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. Voor het volledige gebied zou dit betekenen dat een verdere
verdichting en uitbreiding kan resulteren in een globale vloeroppervlakte van 67.500 m²
(Figuur 5.4).
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22.3

Discipline Mens-mobiliteit

22.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum en centrum Lembeek ligt telkens op ca. 1 km en is gescheiden door
A8 en spoor. Aanliggend fietsroute is Bergensesteenweg. Het station van Halle ligt op
1,5 tot 2 km. Het gebied ligt langs een busas. Het gebied is ontsloten via N6 naar het
hoofdwegennet. In de huidige en in de geplande situatie liggen 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
Knelpunten
Het kruispunt met Noorderstraat is lichtengeregeld, de aansluitingen met A8 zijn dit niet.
De percelen langs Bergensesteenweg hebben telkens een individuele erftoegang. In
noordelijke richting gebeurt de ontsluiting via een invalsweg met weinig woonfuncties en
handelsfuncties en is het aantal potentieel gehinderden laag. In zuidelijke richting
verloopt de stedelijke verzamelweg via uitgesproken centrumgebieden en is het aantal
potentieel gehinderden hoog. Uitgaand van showrooms in een matig stedelijke
omgeving 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. Het aantal benodigde parkeerplaatsen voor handel wordt op 100
geraamd. Er treedt in de referentiesituatie geen verzadiging op langs de
ontsluitingsroutes van het gebied.

22.3.2

Effectenbespreking
Het verkeersgenererend karakter van het deelgebied bij wijziging van “Van wonen en
verspreide kleinhandel” naar “concentratie grootschalige kleinhandel” stijgt van 1.172
mvt/dag naar 4.556 mvt/dag. De verkeersproductie per piekmomenten verdubbelt: van
150-300 pae naar 600-1.230 pae in ochtend- en avondspits.
Omwille van de aanliggende fietsroute en busas is het bereikbaarheidsprofiel gunstig
voor ontwikkelingen inzake kleinhandel. Het betreft tevens een verzamelweg met
centrumfuncties. Dit profiel is beter voor kleinhandel dan voor woonontwikkelingen..
(+1)
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 niet voor bijkomende gehinderden, dit is reeds hoog in zuidelijke richting.
In het plangebied wordt aanzienlijk meer kleinhandel op stedelijk niveau voorzien langs
deze verzamelweg. De gevoeligheid inzake leefbaarheid stijgt. Het aantal gehinderde
bewoners daalt indien dit gepaard gaat met het verdwijnen van de bestaande bewoners
maar zal vermeerderen bij toename van de bewoners.
Het plan zorgt voor een hoge bijkomende verkeersdruk. Tijdens de ochtendspits worden
bijkomend 300 pae verwacht, tijdens de avondspits 900 pae. Dit is een toename van
ongeveer 30% ten opzichte van de referentiesituatie. Tijdens het weekend worden zo’n
1.325 voertuigen verwacht tijdens de spits. Dat zijn er 1.000 meer dan nu. Er is meer
Niet-techn.samenv.MER Halle
rapport

819016/R/873108/Mech
- 215 -

maart 2015

verkeer van en naar de kleinhandel dan tijdens de avondspits, maar de capaciteit van
de weg is hoger. Uitgaande van individuele winkels is er een behoefte van zo’n 870
parkeerplaatsen. Dit zijn er 600 meer dan nu.

22.3.3

Theoretisch-technisch kan de weg het bijkomend verkeer aan, ook als daar (cumulatief)
het verkeer van en naar de andere deelgebieden of door de verschuivingen na aanleg
van A8 bijkomt. Vanuit het oogpunt leefbaarheid wordt de capaciteit echter hoe dan ook
overschreden met dit deelgebied en worden de ingrepen als zeer significant negatief
beoordeeld.
(-3)
Milderende maatregelen
De maatregelen hebben zowel te maken met een reductie van het verkeersaantrekkend
karakter van de ontwikkelingen als met een toename van de capaciteit vanuit het
oogpunt leefbaarheid.
Bovenal zijn maatregelen nodig die de capaciteit vanuit het oogpunt
verkeersleefbaarheid langs N6 verhogen, bijvoorbeeld
 de inrichting van N6 als 2 x1 met een middenberm en keerpunten of rotondes
 het niet toelaten van individuele erfontsluitingen bij de inrichting van het gebied
 de overstekende bewegingen door auto’s verhinderen (gebeurt door de
middenberm)
 de aanduiding van welbepaalde locaties voor de oversteek van voetgangers en
fietsers (over de middenberm)
 de inrichting van afzonderlijke fietspaden om de weg als fietsas op te waarderen.
Door de aanleg te verzorgen wordt de leefbaarheid geoptimaliseerd en de capaciteit
dienaangaande verhoogd. Om de autodruk verder te beperken moet er op toegezien
worden dat er voldoende parkeerplaatsen verschijnen. Gezamenlijke/gegroepeerde
parkeerplaatsen zullen de parkeerbehoefte te reduceren en de overloop tijdens pieken
beperken. Het is een element bij de toepassing van het STOP-principe (naast
bijvoorbeeld de keuze voor strategische plaatsen voor fietsenstallingen of bushaltes).
(-1)
Om het verkeersaantrekkend vermogen naar het plangebied te beperken is het
wenselijk de vloeroppervlakte aan winkels te beperken. Daarnaast moeten ook strikte
voorwaarden opgelegd worden in verband met de aard van de aangeboden goederen.
Cumulatief zal ook het verbieden van bijkomende grootschalige kleinhandelsontwikkelingen langs de rest van Bergensesteenweg nodig zijn alsook de reductie van de
verkeersaantrekking in andere deelgebieden en maatregelen die sluipverkeer op
regionale schaal tegengaan binnen het kader van de opwaardering van A8.
Omdat hoe dan ook hoge verkeersintensiteiten aanwezig zijn is het niet raadzaam om
de winkels door een programma van woningbouw te vervangen.
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22.4

Discipline bodem

22.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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 (Figuur 11.4).

22.4.2

Effectenbespreking

22.5

Voor de discipline Bodem betekent het plan geen belangrijke wijziging. Het gebied is
momenteel nagenoeg volledig verhard en blijft dit. Het effect van ingrepen is neutraal,
en dit voor beide referentiesituaties.
(0)
Discipline water

22.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
In het deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord komen geen waterlopen en geen
natuurlijk overstromingsgebied (NOG) voor. In het deelgebied Lembeek 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.

22.5.2

Effectenbespreking

22.6

Voor de discipline Water betekent het plan geen belangrijke wijziging. Het gebied is
momenteel nagenoeg volledig verhard en blijft dit. De omzetting betekent een verhoging
van de hoeveelheid huishoudelijk afvalwater, maar het industriële afvalwater en het
afstromend water van de parking zal verdwijnen. Het effect van de ingrepen is dan ook
voor alle effecgroepen neutraal, zowel ten opzichte van de huidige bestemming als ten
opzichte van de bestaande situatie.
(0)
Discipline geluid en trillingen

22.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen.

22.6.2

Effectenbespreking
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 de effecten doen toenemen.
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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. Het effect is neutraal ten opzichte van de bestaande toestand en huidige
bestemmingen.
(0)

22.7

Discipline Lucht

22.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

22.7.2

Effectenbespreking

22.8

Door de herbestemming naar grootschalige kleinhandel kan er verwacht worden dat er
extra emissies, ten gevolge van de uitbreiding van de bedrijventerrein en de daaraan
gelinkte verkeersbewegingen zullen zijn. Deze extra verkeersbewegingen zullen dan
ook het grootste effect veroorzaken en zullen beoordeeld worden onder het aspect
mobiliteit. De invulling van het terrein zelf zal geen belangrijke wijzingen veroorzaken.
Ten opzichte van de huidige situatie en de planologische situatie is het effect neutraal.
(0)
Discipline fauna en flora

22.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het deelgebied Kleinhandel N6 Lembeek Noord bestaat integraal uit urbaan gebied.

22.8.2

Effectenbespreking
Flora
Binnen het Plangebied Lembeek Noord – N6: deelplangebied Kleinhandel N6 Lembeek
Noord verdwijnen er groene bestemmingen die aansloten op de groene zones langs de
Zenne en de Willebroekse vaart, wat als weinig significant negatief wordt ervaren voor
de fauna en flora.
(-1)
In werkelijkheid is de invulling niet zoals op het gewestplan. 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, wat zeer significant negatief is voor de flora en moet
gecompenseerd worden. Voor compensatie volgens het bosdecreet zal 2 x de
oppervlakte die verloren gaat moeten gecompenseerd worden. Hiervoor is geen ruimte
voorzien in de voorschriften.
(-3)
Fauna
Ten opzichte van de huidige bestemming verdwijnen er groene bestemmingen
(groenbuffer). Deze sloten aan op de groene zones langs de Zenne en de Willebroekse
vaart. Het gaat echter niet om een grote oppervlakte. Het effect is weinig significant
negatief.
(-1)

819016/R/873108/Mech
maart 2015

Niet-techn.samenv.MER Halle
- 218 -

rapport

22.8.3

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.
(0)
Milderende maatregelen
Het waardevol inheems loofbos wordt gecompenseerd. Het effect op flora na
compensatie, ten opzichte van de bestaande toestand, is neutraal.
(0)

22.9

Discipline Mens

22.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
zie beschrijving algemeen
Het wonen betreft villa’s en rijtjeshuizen. Aan de westzijde sluiten achterkanten van de
percelen aan op achterkanten van het woonweefsel rond Europalaan. Aan de oostzijde
lopen de percelen in het plangebied veelal door tot tegen de parallelle Heerweg, met
voorgevels van woningen aan de overzijde van die weg.

22.9.2

Effectenbespreking
Ruimtelijk-functionele samenhang
Het plan voorziet in een sterkere clustering van grootschalige kleinhandel waardoor het
functioneren van de bestaande en nieuwe handelsfuncties versterkt, langs één van de
structurerende assen is in het stedelijk gebied.
(+2)
Er dreigt echter een overaanbod aan ruimte voor grootschalige kleinhandel, gelet op
reeds geplande ontwikkelingen (referentiesituatie met voorziene ontwikkeing in BPA ‘t
Parkske / project Arkenvest) en andere deelplannen (Bergensesteenweg noord)
(cumulatief effect). Dit kan leiden tot verzwakking van de bestaande grootschalige
kleinhandelsclusters en/of het binnenstedelijke handelscentrum.
(-3)
Ruimtebeslag
Door inname van onbebouwde percelen of vervanging van bestaande woningen zal
woongelegenheid verdwijnen en worden vervangen door handelszaken. De behoefte
aan compenserende woongelegenheden is beperkt en vergt geen bijkomende ruimteinname buiten deze die al zijn voorzien. De behoefte aan ruimte voor grootschalige
kleinhandel is niet gekend, zodat het plan mogelijks niet nodig is.
(-1)
Hinder
De realisatie kan resulteren in hinder voor de woningen die langs, tussen of achter de
grootschalige kleinhandelszaken liggen (lawaai van laden/lossen of parkerend verkeer,
verlichting van parkeerterreinen, schaduw van hogere gebouwen…). De ontwikkelingen
zijn echter ook mogelijk binnen de huidige gewestplanbestemming.
(-2/0)
Kwaliteit ruimtegebruik
Het plan is gericht op individuele ontwikkelingen. Dit kan leiden tot inefficient
ruimtegebruik en verdere verrommeling van het straatbeeld. De ontwikkelingen zijn
echter ook mogelijk binnen de huidige gewestplanbestemming.
(-1/0)
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22.9.3

Door afschaffing van de op-/afrit N6 x A8 kan de dynamiek lager worden en verschuiven
(vermoedelijk naar N7). In hoeverre het bijkomend aanbod in trek zal zijn is niet met
zekerheid vast te stellen. Het plan kan dan leiden tot leegstand en braak blijven liggen
van percelen.
(-2)
Milderende maatregelen
De matige tot zeer negatieve effecten hangen samen met andere deelplannen
(cumulatieve effecten). Overaanbod en ongewild verschuiven van dynamiek kan worden
voorkomen door:
 grootschalige kleinhandelsontwikkelingen op andere verkeersassen in en om het
stedelijk gebied verbieden (mogelijke bestemmingen in woongebieden beperken)
 beperken van de totale maximale vloeroppervlakte voor ruimtebehoevende handel
die in het gebied kan worden ontwikkeld1
 randvoorwaarden te stellen qua aard en oppervlakte van de handelsfuncties (niet
concurrentieel met binnenstedelijke handelszaken).
(0)
De matige negatieve effecten van hinder en ruimtelijke kwaliteit kunnen worden
voorkomen door:
 onderscheiden zones voor woonfuncties enerzijds en handelsfuncties anderzijds
(menging voorkomen)
 inrichtingsvoorschriften om hinder te beperken (locatie parkings, laad/loszones,
gerichte buitenverlichting, beeldkwaliteit en hoogte van de gebouwen)
 inrichtingsvoorschriften i.f.v. de beeldkwaliteit (plaatsing gebouwen, beeldkwaliteit
gebouwen, reclamevoorzieningen, inrichting buitenruimte in voortuinstrook…)
Daarmee zou het effect van het plan zelfs positiever zijn dan de huidige toestand
(ontwikkelingen mogelijk binnen gewestplan met minder inrichtingsvoorschriften)
(+1)

22.10

Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

22.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
De verspreide handelsactiviteiten en woningen in het gebied zijn ontwikkeld langs een
oude steenweg die vanuit het centrum van Halle zuidwaarts, op de westelijke flank van
de Zennevallei loopt. Het gebied sluit aan bij het stedelijk weefsel van Halle, als is er
een scheiding door A8 en spoor. De bebouwing is divers, chaotisch geordend en de
wegbreedte varieert. Er is met andere woorden weinig samenhang.
Het beeld varieert en de chaos wordt verder versterkt door variaties in materiaalgebruik,
kleur en verlichting.

1

Omdat de behoefte aan ruimte voor grootschalige kleinhandel niet is gekend, kan vanuit de ruimtelijke ordening als richtlijn worden
meegegeven dat de mogelijkheden voor bijkomende individuele grootschalige kleinhandelsontwikkelingen worden beperkt tot de
inbreidings- of vervangingsmogelijkheden in de ruimtelijk samenhangende gehelen van bestaande handelsclusters en de nieuw aan
te snijden gronden (bv. de ruimte die vrijkomt na afschaffing van de oprit N6x A8). Aaneengesloten woongehelen worden best
gevrijwaard van grootschalige kleinhandelsontwikkelingen. Mocht de behoefte in de toekomst groter blijken, 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).
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Kapel Ratteput , omringd door een groene zone met twee platanen is beschermd als
landschap. Archeologisch sporen zijn mogelijk maar waarschijnlijk sterk aangetast door
de verschillende vergavingen.
De belevingswaarde langs deze steenweg is laag. Het is een chaotische steenweg
waarlangs blikvangers voortdurend concurreren, referentiepunten afwezig zijn en druk
verkeer de volle aandacht vraagt.
22.10.2

Effectenbespreking
Het plan zorgt als dusdanig niet voor een wijziging van de chaotische structuur.
(0)
Er is geen fundamentele wijziging van het landschapsbeeld. Hooguit zullen er een paar
woningen verdwijnen.
(0)
Lokaal kan de groene omkadering van de kapel aangetast worden of er kunnen
vergravingen gebeuren op de resterende niet aangetaste delen waardoor
archeologische sporen verdwijnen.
(-1)
De lage belevingswaarde zal blijven bestaan.
(0)(+1)
Cumulatief met de andere plannen zal de verkeersdynamiek eerder toe- dan afnemen.
Met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Lembeek-Noord zal er bijkomend
vrachtberkeer op de weg verschijnen. De belevingswaarde zal verder afnemen, terwijl in
functie van bijvoorbeeld verkeersveiligheid, het belang van de (afwezige)
oriënteringsmogelijkheden toeneemt.

22.10.3

Milderende maatregelen
Voor het gebied zijn er geen negatieve significante effecten gedetecteerd. Mildering is
als dusdanig niet noodzakelijk in functie van landschap. Toch kunnen een aantal
suggesties worden gedaan. Het plan kan immers een meerwaarde bieden als ook iets
aan de chaotische structuur wordt gedaan en duidelijke referentiepunten worden
gecreëerd. Volgende elementen kunnen hiervoor worden aangebracht:
 regels aangaande de bouwdiepte
(+1)
 regels die zorgen voor uniformiteit bij de inrichting van de voortuinstroken,
parkeerruimten, publiciteitspanelen
(+1)
 structurerende elementen die de inrichting van de weg bepalen (vb. een
middenberm, een keerpunt met een boom,…).
(+1)
Bij deze inrichting kan worden ingespeeld op de aanwezigheid van de kapel en haar
begeleidende groene accenten.
Archeologische prospectie zal waarschijnlijk weinig opleveren en kan (net als elders)
binnen de huidige regelgeving terzake gekaderd worden.
0(-1)
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22.11

Effectbeschrijving algemeen
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
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23

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – PLANGEBIED LEMBEEK NOORD/
DEELGEBIED LEMBEEK NOORD (17)

23.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
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 (Illustratie 23.1).
De oppervlakte van het gebied is ca. 43 ha. Het is voor driekwart ingenomen door
industriezone (code 1000). De rest 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).
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Illustratie 23.1: Plangebied Lembeek Noord/ deelplan Lembeek Noord

23.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
Er wordt gekozen voor gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten. Er zijn 2
alternatieven. 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.

819016/R/873108/Mech
maart 2015

Niet-techn.samenv.MER Halle
- 224 -

rapport

Dit leidt grotendeels tot een (her)ontwikkeling van 18 ha als bedrijventerrein (huidige
reserve). Alternatief 2 verschilt op volgende vlakken van alternatief 1:
 Als alternatief wordt de ontwikkeling van watergebonden gemengde bedrijvigheid
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.

23.3

Discipline Mens-mobiliteit

23.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het stadscentrum ligt op 1,5 tot 2 kilometer. Het centrum Van Lembeek op ongeveer 1
kilometer. Aanliggend ligt de fietsroute langs Zenne/kanaal als hoofdroute van het
functioneel netwerk. Afhankelijk van de positie in het gebied ligt het station van
Lembeek op 250 meter tot 1 kilometer. De busas ligt op 500 meter vanuit het centrum
van het gebied.
Het gebied is ontsloten via N6 naar het hoofdwegennet. In de huidige en in de geplande
situatie liggen centrumfuncties langs deze weg. De stedelijke woonstraat Prinsenbos
functioneert
als
potentiële
kortsluiting
tussen
Edingensesteenweg
en
Bergensesteenweg.
Knelpunten
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 hoofdroute van het fietsroutenetwerk.
Het aantal potentieel gehinderden langs de noordelijke ontsluiting is laag.In zuidelijke
richting verloopt de stedelijke verzamelweg Bergensesteenweg via uitgesproken
centrumgebieden. Prinsenbos is een stedelijke woonstraat. Het aantal potentieel
gehinderden langs deze routes is hoog.
Het gebied levert in de huidige toestand geen relevante bijdrage aan de verkeersdrukte.
In de referentietoestand 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.

23.3.2

Effectenbespreking
Het bereikbaarheidsprofiel voor het verkeer over land blijft voor beide alternatieven is
gelijk aan de huidige situatie, ze wordt aangevuld met een ontsluiting langs het water. Zij
is optimaal voor de geplande ontwikkeling omwille van de nabijheid van station, fietsas
Niet-techn.samenv.MER Halle
rapport

819016/R/873108/Mech
- 225 -

maart 2015

en centrum van Lembeek. Vanuit het oogpunt bedrijvigheid zorgt de ontsluiting via een
verzamelweg met centrumfuncties voor een weinig significant positief effect.
Het huidig bereikbaarheidsprofiel wordt aangevuld met een ontsluiting via het water.
(+1)
Door de bestemmingswijziging blijven de bestaande conflictpunten bestaan in het
eerste alternatief en 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, zodoende zijn de effecten door de
bestemmingswijziging neutraal
(0)
Ten opzichte van de bestaande toestand blijven de conflictpunten bestaan maar
ontstaat er een nieuw conflictpunt waar de ontsluiting via het water de hoofdroute voor
fietsverkeer via het kanaal/Zenne kruist, wat als matig significant negatief wordt
beschouwd. Het bijkomend aantal potentieel gehinderden is beperkt tot afwezig. Ten
opzichte van de huidige situatie wordt verwacht dat het verkeer met 170 pae zal
toenemen tijdens de ochtendspits en 70 pae tijdens de avondspits. De I/C ratio
(leefbaarheid) blijft onder de 0,80. Ten opzichte van de huidige situatie gaat het om een
toename met 5 tot 15% van het verkeer. Dit wordt algemeen weinig significant negatief
beoordeeld.
(-2)
In alternatief 2 zijn er geen wijzigingen tov het huidige bestemmingsplan en de huidige
toestand. Wel wordt verwacht dat ten opzichte van de huidige situatie het verkeer met
140 pae zal toenemen tijdens de ochtendspits en 40 pae tijdens de avondspits, maar dit
is verwaarloosbaar, waardoor de effecten te verwaarlozen zijn. De I/C ratio blijft onder
de 0,80.
(0)
Het gebied is via N6 ontsloten. Langs N6 ontstaan cumulatief door de verschillende
plannen en de verschuiving van het verkeer langs A8 problemen inzake leefbaarheid,
vooral in zuidelijke richting.
23.3.3

Milderende maatregelen
Door het voorzien van een plaatselijke korte omleiding van de fietsas op de kanaalberm
omheen de aanlegkade, kan het nieuw conflictpunt, daar waar de ontsluiting via het
water de hoofdroute voor fietsverkeer via het kanaal/Zenne kruist, verdwijnen. Merk op
dat deze maatregel enkel nodig is in geval van watergebonden bedrijvigheid en de
aanwezigheid van de kadefaciliteiten langs het kanaal.
(-1)
Met betrekking tot dit plangebied worden van het plan-MER ook volgende maatregelen
voorgesteld die de verkeersdruk op N6 beperken:
 Het STOP-principe toepassen, bijvoorbeeld door voor fietsers een aansluiting
voorzien naar de fietsverbinding via Zenne.
 Het stimuleren van het gebruik van alternatieve vervoersmodi, bijvoorbeeld via een
bedrijfsvervoerplan.
 De ontsluiting van het verkeer op N6 (naar N7a en A8) bevoordelen in/vanuit de
noordelijke richting bij de inrichting van het knooppunt Noorderstraat.
Langs N6 worden ook verkeersremmende maatregelen genomen die sluipverkeer
moeten voorkomen in/vanuit de zuidelijke richting.
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23.4

Discipline bodem

23.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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.

23.4.2

Effectenbespreking

23.5

In beide alternatieven wordt de zone natuurgebied 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. De
onbebouwde zones die braakliggend zijn, zullen ingenomen en verdicht worden, wat als
weinig significant negatief wordt beschouwd voor verdichting. De zones met
betreedbaarheidsklasse B3 zijn gelegen langs de Zenne en zullen niet verdicht worden.
(-1)(-2)
Discipline water

23.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
In het deelgebied Lembeek 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.
In het gebied ligt momenteel geen riolering, wel sluit de zone aan op een gebied met
riolering (langs de Bergensesteenweg).

23.5.2

Effectenbespreking
In beide alternatieven zal het gebied praktisch volledig verhard worden. De
mogelijkheid voor infiltratie en buffering is beperkt en de oppervlakkige afstroming wordt
versneld. In het tweede alternatief 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 voor beide alternatieven en ten opzichte van beide
referentiesituaties matig negatief beoordeeld op het vlak van oppervlaktewaterkwantiteit
(-2). Op het vlak van overstromingen is het effect telkens zeer significant negatief
omwille van de ligging in effectief overstromingsgevoelig gebied (-3).
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23.5.3

Er is een daling van de oppervlaktewaterkwaliteit door de bijkomende industrie.
Verwacht wordt dat er kan aangesloten worden op het rioleringsnet, dit wordt als weinig
significant negatief geëvalueerd.
(-1)
Bijna het volledige gebied wordt verhard waardoor de infiltratie verminderd, wat weinig
significant negatief is voor het grondwater.
(-1)
Milderende maatregelen

23.6

Zones ronde de Zenne en Kleine Zenne als buffer gebruiken. Aangezien deze zones als
overstromen, zal de ruimte voor opvang van de bijkomende oppervlakkige afstroming
beperkt zijn. De bedrijven dienen zelf te voorzien in de nodige buffering.
(0)
Zones rond de Zenne en kleine Zenne vrijwaren 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.
(0)
De aanleg van een gescheiden riolering met buffering op het terrein zal een verbetering
zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, dit voor beide alternatieven.
(0)
Discipline geluid en trillingen

23.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen.

23.6.2

Effectenbespreking
Bij productie en verwerking van goederen zullen de geluidsniveaus zeer sterk
afhankelijk zijn van de aard van deze bedrijven en de genomen maatregelen ter
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, dit voor beide
alternatieven. De huidige bestemming laat immers luidruchtiger activiteiten toe.
(0)
Ten opzichte van de huidige situatie is een uitbreiding van de activiteiten mogelijk.
Hierdoor kan een weinig significant negatief effect verwacht worden ten opzichte van de
huidige toestand voor beide alternatieven.
(-1)
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23.7

Discipline Lucht

23.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

23.7.2

Effectenbespreking
Bij productie en verwerking van goederen zullen de emissies van de bedrijven zeer sterk
afhankelijk zijn van de aard van deze bedrijven. De bedrijven binnen de gedefinieerde
bedrijfstypes zijn echter zelden gelijk wat de diverse emissies betreft. Er zijn meestal
verschillen in bedrijfstype, bedrijfsgrootte en productiewijze.
Of omwonenden effectief geurhinder zullen ondervinden van bedrijven is nog niet te
beoordelen. Geurhinder is namelijk zeer bedrijfsspecifiek en op dit moment is nog niet
bekend welke bedrijven zich op het terrein zullen gaan vestigen. Door de planologische
wijziging (industrie naar gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten) kan een licht
positief effect verwacht worden. De planologische herbestemming van natuurgebied
naar gemengde bedrijvigheid kan als significant negatief aanschouwd worden.
Algemeen is de beoordeling hierdoor weinig significant negatief ten opzichte van de
huidige bestemming, en dit voor beide alternatieven.
(-1)

23.7.3

Ten opzichte van de huidige situatie kan door de verdere invulling van het gebied in
beide alternatieven een licht weinig significant negatief effect optreden.
(-1)
Milderende maatregelen

23.8

Bij het vergunningenbeleid ten aanzien van bedrijven (op 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
(-1)
Discipline fauna en flora

23.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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.

23.8.2

Effectenbespreking
Flora en fauna
Voor alternatief 1 leidt de bestemmingswijziging niet tot een wijziging van de
hoeveelheid groengebied gezien evenveel 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
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het zuiden van het terrein. Gezien de totale oppervlakte aaneengesloten groengebied
gelijk blijft, wordt dit voor alternatief 1 neutraal beoordeeld voor zowel fauna als flora.
(0)
Voor alternatief 2 wordt de groenbuffer langs het kanaal en de Zenne onderbroken door
de nieuwe kade-infrastructuur met verbinding naar het industrieterrein. Het effect van
bestemmingswijziging is voor vegetaties voor dit gebied neutraal, maar het effect op
fauna wordt daarom matig significant negatief. Voor alternatief 2 kan de brug over de
Zenne en de nieuwe kade-infrastructuur een nieuwe barrière vormen die de huidige
natuurverbinding langs de Zenne en (in mindere mate) het kanaal zal hypothekeren. Dit
wordt als matig significant negatief beoordeeld voor fauna en flora.
(0)(-2)
Ten opzichte van de huidige situatie zijn de effecten van alternatief 1 en 2 negatiever.
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.
(-2)
Fauna
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 voor alternatief 1 en matig
significant negatief voor alternatief 2.

23.8.3

Ten opzichte van de bestaande situatie wordt het verlies aan habitat en
migratiemogelijkheden als zeer significant negatief beoordeeld, en dit voor beide
alternatieven.
(-3)
Milderende maatregelen
Alternatief 1
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
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23.9

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. 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 modelleringsstudie
van de Zenne (VMM). Indien gekozen wordt voor deze oplossing is het effect significant
positief.
(0)
Alternatief 2
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.
(0)
Discipline Mens

23.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
zie beschrijving algemeen
Aan de overzijde van het spoor ligt woonweefsel met een kleuterschool. Aan de
overzijde van het kanaal ligt open ruimte gebied rond de oude Zenne-arm met het
woongehucht Berendries.

23.9.2

Effectenbespreking
Ruimtelijk-functionele samenhang
Het plan betreft een optimalisering van een bestaand bedrijventerrein, dat onderdeel
uitmaakt van de ruimtelijk-economische structuur langs het kanaal Brussel-Charleroi.
Het eerste alternatief (gemengde bedrijvigheid) houdt wel een lokale versterking in
maar laat de potenties van het kanaal onbenut.
(+1)
Het tweede alternatief (watergebonden bedrijventerrein) versterkt de ruimtelijkeeconomische structuur die samenhangt met het kanaal. Bovendien wordt hierbij ook
ingespeeld op een toekomstige verbreding en verdieping van het kanaal
(ontwikkelingsscenario).
(+3)
In beide alternatieven word een betere ruimtelijke inpassing van de Zenne en betere
overgang naar Lembeek Dorp voorzien.
(+2)
Ruimtebeslag
De ontwikkeling geeft invulling aan de ruimtebehoeften van bijkomende bedrijven. Het
verdwijnen van braakliggende gronden en een beperkte oppervlakte in gebruik door
landbouw is een verwaarloosbaar effect. Ook het verlies aan oppervlakte bestemd voor
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bedrijvigheid door verruiming van de buffer t.o.v. Zenne en Lembeek dorp is
verwaarloosbaar aangezien deze gebiedsdelen een moeilijke configuratie hebben om ze
efficiënt voor bedrijvigheid te ontwikkelen.
In het eerste alternatief worden braakliggende terreinen ingeschakeld.
(+3)
In het tweede alternatief kan de reservering voor watergebonden bedrijven leiden tot
blijvend immobilisme van de gronden. Door de kade-infrastructuur zal de toeristisch
recreatieve fietsas langsheen het kanaal worden doorbroken.
(-2)
Hinder
Bijkomende bedrijfsactiviteit zal meer hinder geven naar omliggende woonbebowing en
het recreatief functioneren van de kanaalkades en het tegenoverliggend open ruimte
gebied.

23.9.3

In het eerste alternatief leiden deze niet tot structurele verslechtering van het
functioneren van de omliggende functies. Ten opzichte van het BPA is de buffering zelfs
beter.
(-1/+1)
De hinder in het tweede alternatief is groter vanwege overslag van bulk (stofhinder) en
de kade-infrastructuur (industrieel karakter tot aan recreatieve as). Bij verbreding en
verdieping van het kanaal is rendabele containervaart mogelijk. Overslag van containers
is veelal minder hinderend.
(-2/-1)
Kwaliteit ruimtegebruik
In beide alternatieven zorgt het plan voor een sterke ingroening van de Zenne als
groene ruggengraat doorheen het stedelijk gebied.
(+3)
In het eerste alternatief wordt er voor gezorgd dat de beschikbare ruimte sneller op de
markt komt, en wordt voorkomen dat meer waardevolle open ruimte moet worden
aangesneden om aanbod voor bedrijven te creëren.
(+3)
In het tweede alternatief kan de reservering voor watergebonden bedrijven leiden een
behoefte om op korte termijn nog bijkomend open ruimte aan te snijden voor
bedrijventerreinontwikkeling. Hierdoor kan de ruimtelijke kwaliteit afnemen op
verschillende plekken in het stedelijk gebied (blijvend onderbenutte bedrijvenzone
Lembeek Noord en nieuwe inname structurele landbouwgronden voor bedrijventerrein
elders).
(-3)
Milderende maatregelen
De negatieve effecten situeren zich vooral in het tweede alternatief (watergebonden
bedrijventerrein), alhoewel dit beter aansluit bij de potenties van de plek. Deze
negatieve effecten hangen grotendeels samen met immobilisme van gronden en de
onzekerheid over de behoefte aan/vraag naar ruimte voor watergebonden bedrijven.
Deze negatieve effecten kunnen worden voorkomen door geen voorwaarden voor
watergebondenheid op te leggen en/of de mogelijkheid tot watergebonden ontwikkeling
in de tijd te beperken.
(0)
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23.10

De negatieve effecten van de kade-infrastructuur en bijhorende overslag kunnen deels
worden gemilderd door de kade zo ver mogelijk van Lembeek dorp te situeren,
voorwaarden op te leggen aan bulkoverslag om hinder te reduceren en een korte
omleiding te voorzien van de fietsas omheen de kade.
(0)
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.
(-1)
Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

23.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het gebied ligt in de Zennevallei. Op macroschaal is deze vallei sterk geïndustrialiseerd.
De meanderende Zenne is versneden door infrastructuren, verstedelijking en industrie.
Ook dit gebied is één van deze grotere aangetaste open ruimten dat een historiek van
industrialisering met zich draagt. Ten zuiden ligt dan weer de dorpskern van Lembeek
die nog als traditionele kern langs de Zenne herkenbaar is.
In het gebied zelf is het noordelijk deel geëgaliseerd. Het microreliëf is verdwenen en
gereduceerd tot een steile helling naar de vallei van de Zenne. In het westen vormt het
spoor een harde grens, in het oosten de Zenne. Ten zuiden komt de oorspronkelijke
vorm en grootte van de Zennevallei tot uiting. Er ligt een geïsoleerde bedrijfsruimte
omgeven door een oude meander. Deze ruimte is weliswaar geëgaliseerd, maar nog
niet opgehoogd.
De Zenne heeft in het gebied een landschapsecologische waarde als natuurlijke
verbinding. Zij wordt hierin versterkt door de Kleine Zenne. Behalve met de directe
oevers zijn de dwarsrelaties met de ruimere vallei echter verdwenen. De meandering is
‘vastgelegd’ en het landschapsvormend karakter van Zenne ingeperkt.
Het beeld over het gebied wordt bepaald door de sterk rationele egalisatie van het
gebied en de ongebruikte weg. De beeldwaarde is beperkt. Door de lagere ligging zijn
overzichten op het gebied mogelijk van op Heerweg en kan ook over het gebied naar de
andere zijde van Zennevallei gekeken worden. Vanop de wegen langs het kanaal is het
gebied niet zichtbaar als gevolg van de indijkingen rond kanaal en Zenne. Aan de
overzijde van de vallei ligt het gebied veeleer op het achterplan achter de filterende
begroeiing langs Zenne.
Erfgoedkundig heeft het gebied nog weinig waarde. Belangrijk is vooral dat door de
breedte en de sterke meandering de oer-Dijle-Demer nog af te lezen is in het landschap.
Trage wegen en oorspronkelijke percelering zijn echter verdwenen. Archeologisch
erfgoed is bedolven onder het opgehoogde terrein. Enkel Zenne en kleine Zenne, een
watermolen ten noorden en de burcht van Lembeek ten zuiden zijn relicten van het
vroegere landschap.
De landschappelijke belevingswaarde van het gebied is laag. Het gebied is voorbereid
voor ontwikkelingen, maar blijft er braak bij liggen. Langs Hoefstraat contrasteert een
nagenoeg braakliggend terrein met het groen kader van de omgeving.
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Voor het gebied geldt er een BPA waarin de ontwikkeling van industrie is voorzien. Ten
opzichte van de huidige situatie zal het gebied hierdoor, samen met de omgeving rond
Bergensesteenweg, een zuidelijke uitloper vormen van de stad Halle met de kern van
Lembeek als sluitstuk. Zenne wordt nog meer dan nu het geval is verder geïsoleerd ten
opzichte van de rest van de vallei.
Ten opzichte van de huidige situatie is de wijziging van het beeld vooral relevant van op
Heerweg. Het gebied is een industrieel bebouwde ruimte. Door de invulling zal ook de
belevingswaarde van het gebied iets toenemen: beeld en functioneren stemmen
overeen. Langs Hoefstraat contrasteert een industriële ontwikkeling met het groen kader
van de omgeving.
In het gebied is een verbreding/verdieping van het kanaal voorzien.
Een stuk van het zuidelijk deel ligt in een definitief afgebakende ankerplaats HallerbosLembeekbos-Maasdalbos..
23.10.2

Effectenbespreking
Alternatief 1: Gemengde bedrijvigheid met productieactiviteiten
Ten opzichte van de huidige situatie zal een nieuwe samenhang ontstaan op macroschaal: het gebied wordt deel van een zuidelijke uitloper van de stad. De huidige
versneden open ruimte verdwijnt. De globale samenhang van Zennevallei gaat echter
niet verloren. De wijzigingen en landschappelijke verarming situeert zich vooral op een
lokaal niveau. Het gaat dan bijvoorbeeld om de herprofilering van de Kleine Zenne en
de zeer strikte functionele inplanting van een bosgebiedje dat als buffer moet dienen.
(-1)
Het bestaande plan wordt in belangrijke mate bevestigd. Ten opzichte van dit plan wordt
de Kleine Zenne echter geherprofileerd.
(-1)
In het gebied wordt het beeld in het gebied begrensd door bebouwing. De beeldwaarde
blijft laag. Langs Heerweg ontstaat een overzicht over daken of wanden van industriële
gebouwen. Afhankelijk van de hoogte van de gebouwen zal het overzicht over de vallei
wel of niet bewaard blijven. Langs Hoefstraat wordt het groen kader hersteld. Op grotere
afstand zorgt het plan niet voor een kwalitatieve wijziging. Wel kan in het nachtbeeld
een lichtkoepel ontstaan.
(-2/-1)
Het bestaande plan wordt in belangrijke mate bevestigd. Ten opzichte van die situatie
worden geen bijkomende effecten verwacht.
(0)
Door de herprofilering van de Kleine Zenne verdwijnt één van de laatste
landschappelijke relicten van de oer-Dijle-Demer vallei in het gebied. Daarnaast kunnen
de vergravingen in functie van deze herprofilering ervoor zorgen dat archeologische
sporen verloren gaan. Een deel van het gebied valt binnen de voorlopig aangeduide
ankerplaats Hallebos, Lembeekbos en Maasdalbos.
(-2/-1)
Het bestaande plan wordt in belangrijke mate bevestigd. Ten opzichte van dit plan wordt
de kleine Zenne echter geherprofileerd waardoor bijkomende effecten op het erfgoed
optreden.
819016/R/873108/Mech
maart 2015

Niet-techn.samenv.MER Halle
- 234 -

rapport

(-2/-1)
Het gebied krijgt invulling. Er zijn vooral lokaal positieve effecten op de
belevingswaarde. De impact op de recreatieve beleving langs het kanaal is beperkt, zij
het dat nu en dan bebouwing in beeld komt. Langs Hoefstraat verdwijnt het deels
braakliggend terrein uit beeld en wordt de weg als een pad door het bos aan de rand
van het dorp beleefd. Vanop grotere afstand vormt het gebied een meer
aaneengesloten geheel van bebouwing in de vallei.
(0/+1)
Het bestaande plan wordt in belangrijke mate bevestigd. Ook ten opzichte van dit plan
wordt het groen karakter langs Hoefstraat versterkt en is er een ruimer groengebied bij
de kern.
(0/+1)
Alternatief 2: watergebonden gemengde bedrijvigheid
Net als in het alternatief met gemengde bedrijvigheid 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. Behalve de wijzigingen en landschappelijke verarming op
een lokaal niveau die optreden bij een loutere ontwikkeling met gemengde bedrijvigheid,
wordt echter ook de Zenne 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.
(-2/-1)
Het bestaande plan wordt in belangrijke mate bevestigd. Ten opzichte van dit plan wordt
de Kleine Zenne echter geherprofileerd en zijn er de gevolgen van de kade ontwikkeling.
(-1)
Net als in het alternatief met gemengde bedrijvigheid wordt het beeld in het gebied
begrensd door bebouwing. De beeldwaarde blijft laag. Ook langs Heerweg ontstaat een
bebouwd beeld en wordt langs Hoefstraat het groen kader hersteld. 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.
(-2/-1)
Het bestaande plan wordt in belangrijke mate bevestigd. Ten opzichte van die situatie
wordt echter ook het referentiebeeld langs kanaal en Zenne sterk aangepast en
verstedelijkt.
(-2/-1)
Net als in het alternatief met gemengde bedrijvigheid verdwijnt met de herprofilering van
de Kleine Zenne één van de laatste landschappelijke relicten van de oer-Dijle-Demer
vallei in het gebied en kunnen de hiermee gepaarde vergravingen ervoor zorgen dat
archeologische sporen verloren gaan. Bijkomend zijn er de verdere insnoering van de
Zenne zelf en de vergravingen in functie van de aanleg van de kades. Een deel van het
gebied valt binnen de voorlopig aangeduide ankerplaats Hallebos, Lembeekbos en
Maasdalbos. Het betreft onder andere het gedeelte dat voor kade-ontwikkelingen in
aanmerking komt.
(-2/-1)
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Het bestaande plan wordt in belangrijke mate bevestigd. Ten opzichte van dit plan wordt
de kleine Zenne echter geherprofileerd en kade-infrastructuren aangelegd waardoor
bijkomende effecten op het erfgoed optreden.
(-2/-1)
De verbreding/verdieping van het kanaal kan zorgen voor nog bijkomende vergravingen.

23.10.3

De lokaal positieve effecten op de belevingswaarde beschreven voor het alternatief met
een gemengde bedrijvigheid blijven van toepassing. De kadeontwikkeling heeft echter
een belangrijk effect op de belevingswaarde van de gebruiker van de recreatieve routes
langs het gebied. Zij worden al dan niet gehinderd door deze infrastructuren en de
kracht van het beeld van Halle als stad in de open ruimte verliest aan waarde. Het
zelfde geldt ook voor Zenne als structurerend groenelement.
(-2)
Het bestaande plan wordt in belangrijke mate bevestigd. Ook ten opzichte van dit plan
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.
(-2)
Milderende maatregelen
Ongeacht het alternatief is het wenselijk de Kleine Zenne niet te herprofileren, maar te
integreren in het ontwerp voor het terrein. Rond deze waterloop en rond Zenne moet
een voldoende brede buffer gecreëerd worden zodat lokaal de structuurkwaliteit niet
verloren gaat. Het behoud van het ‘eiland’ (en eventueel het uitdoven van de
bedrijvigheid) kan ervoor zorgen dat de dynamische relatie met Kleine Zenne wordt
hersteld als ook overstromingen worden toegelaten. Op die manier zal in dit deel van
het plan ook geen archeologische prospectie nodig zijn.
(0)
Bijkomende begroeiing langs Zenne en kanaal kan ervoor zorgen dat het zicht op de
bebouwing in het gebied vanuit het oosten wordt beperkt en gefilterd. Om het beeld
vanuit het westen (Heerstraat) zo optimaal mogelijk te beschermen is het echter
wenselijk ook de beeldwaarde van de gebouwen te bewaken en de hoogte van de
gebouwen te beperken zodat doorzichten naar de andere valleiflank van de Zenne
behouden blijven. De bestaande gebouwen op het opgehoogde deel kunnen hierbij als
referentie dienen. In functie van het nachtbeeld over de vallei is het hoe dan ook
wenselijk de verlichting op het terrein (en de eventuele kade-infrastructuren) sober en
gericht te houden.
(0)
Om de landschappelijke beleving ook bij de aanleg van de kade-infrastructuren zo
optimaal mogelijk te houden en de effecten daar te milderen, is het wenselijk om zoveel
als mogelijk de open ruimte tussen kanaal en Zenne te behouden en het (te
ontwikkelen) recreatief pad langs de Zenne in te passen in een robuuste groene
omgeving. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat langs Zenne een voldoende brede buffer
bewaard moet blijven.
Ter hoogte van de kade-infrastructuren zal archeologische prospectie nodig blijven en
ingepast moeten worden in het bouwproces. Voor het deel binnen de ankerplaats moet
de zorgplicht worden toegepast en een motiveringsnota worden opgesteld.
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23.1

Effectbeschrijving algemeen
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
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
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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
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.
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. In dit alternatief is er evenwel de kans dat de
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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
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
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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.
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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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24

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – PLANGEBIED STASBEEK/ DEELGEBIED
VALLEI STASBEEK (18)

24.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
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.
De oppervlakte van het gebied is ca. 1 ha. Het gebied is momenteel grotendeels
ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180) (Figuur 5.1).
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Illustratie 24.1: Plangebied Stasbeek/deelgebied vallei Stasbeek

24.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
Het deelgebied vallei Stasbeek creëert bijkomende ruimte voor natuurontwikkeling. Het
deelgebied wordt als natuurgebied bestemd.

24.3

Discipline Mens-mobiliteit

24.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Dit wordt beschreven onder plangebied Stasbeek/deelgebied ontginningsgebied.

24.3.2

Effectenbespreking
Het bereikbaarheidsprofiel in de referentiesituatie blijft gelijk.
(nvt)

24.4

Discipline bodem

24.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
De loop van de Stasbeek zelf is niet gekarteerd. De bodem is er droog en er is geen
profielontwikkeling vanwege de alluviale oorsprong. In de ontginningszone is de textuur
lemig, de drainageklasse droog en qua profielontwikkeling vertonen de bodems een
textuur B-horizont.
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24.4.2

Effectenbespreking

24.5

Het bodemgebruik zal wijzigen van wonen naar het bestaande bodemgebruik,
bestemmingswijziging heeft een weinig significant positief effect op de bodem.
(+1)
Vermits er geen wijzigingen optreden ten opzichte van de bestaande toestand, zijn er
geen gevolgen voor de bodem
(0)
(-3 voor evenementen)
Discipline water

24.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het deelgebied Stasbeek is volledig natuurlijk overstromingsgebied (NOG) rondom de
Stasbeek (categorie 3). Een deel van de zone is ook recent overstroomd gebied (ROG).
In het ontginningsgebied komt geen waterloop voor en ook geen NOG. Volgens de
watertoetskaart
is
de
zone
rondom
Stasbeek
effectief
en
mogelijk
overstromingsgevoelig.

24.5.2

Effectenbespreking

24.6

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. Er komt geen
bebouwing waardoor de oppervlaktewaterkwaliteit niet verslechtert en het gebied
volledig beschikbaar blijft voor infiltratie, wat weinig significant positief is voor
grondwater en oppervlaktewaterkwaliteit.
(+1)(+2)
Vermits er geen wijzigingen optreden ten opzichte van de bestaande toestand, zijn er
geen gevolgen voor water.
(0)
Discipline geluid en trillingen

24.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen.

24.6.2

Effectenbespreking
De planologische wijziging (van reservegebied woonwijken naar natuurgebied) kan als
positief beschouwd worden. Door deze herbestemming wordt in de toekomst dan ook
geen extra geluidsbelasting verwacht.
(+1)
Vermits er geen wijzigingen optreden ten opzichte van de bestaande toestand, zijn er
geen gevolgen voor geluid en trillingen
(0)
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24.7

Discipline Lucht

24.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

24.7.2

Effectenbespreking:

24.8

De planologische wijziging (van reservegebied woonwijken naar natuurgebied) kan als
positief beschouwd worden. Door deze herbestemming worden in de toekomst emissies
in het plangebied vermeden.
(+1)
Vermits er geen wijzigingen optreden ten opzichte van de bestaand toestand, zijn er
geen gevolgen voor de lucht.
(0)
Discipline fauna en flora

24.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
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.

24.8.2

Effectenbespreking

24.9

Flora en fauna
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. Het gaat concreet om soortenrijk grasland, grote zeggenvegetaties en
(populieren)bomenrijen, dit blijft bestaan wat zeer positief is voor de vegetatie. Ook voor
fauna geld dat ten opzichte van de bestaande toestand de verbinding met de rest van
de vallei van de Stasbeek een positief element is.
(+3)
Discipline Mens

24.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
zie beschrijving algemeen

24.9.2

Effectenbespreking
Ruimtelijk-functionele samenhang
Het plan houdt geen relevante wijziging in t.o.v. de huidige toestand. T.o.v. een
ontwikkeling als woonomgeving (cfr gewestplan) draagt het plan bij tot de
omgevingskwaliteit van de open ruimte aan de woonlob en dus de woonkwaliteit in
Lembeek Cité .
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24.9.1

(0/+2)
Ruimtebeslag
Het plan heeft geen relevant effect. De voorziene woonontwikkelingsprojecten zijn ruim
voldoende om het kleine verlies aan ruimte voor bijkomend woonaanbod te
compenseren.
(0)
Hinder
Het plan houdt geen relevante wijziging in t.o.v. de huidige toestand. T.o.v. een
ontwikkeling als woonomgeving (cfr gewestplan) vermijdt het plan dat bijkomende hinder
wordt gegenereerd naar omliggende functies door woonontwikkeling. Deze hinder zou
weliswaar heel beperkt en lokaal zijn.
(+1)
Kwaliteit ruimtegebruik
Het plan houdt geen relevante wijziging in t.o.v. de huidige toestand, maar voorkomt dat
in de toekomst open ruimte verloren gaat die mee van belang is voor het recreatief
medegebruik van de open ruimte, voor de omgevingskwaliteit van Lembeek Cité en voor
de identiteit als stad in de open ruimte.
(+2)
Milderende maatregelen
niet van toepassing

24.10

Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

24.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Deze beschrijving is de volledige beschrijving van het deelgebied Stasbeek.
Het gebied sluit aan bij het stedelijk weefsel langs Bergensesteenweg en ligt nabij de
Zennevallei. Ten noorden ligt het residentieel weefsel van Lembeek, ten zuiden een
voetbalcentrum en een spoorwegtalud.
Het gebied behoort tot de Stasbeekvallei. Deze beekvallei is van de Zenne afgesneden
door Bergensesteenweg en spoor. In het noordelijk deel maakt het gebied een
verbinding tussen Stasbeek en een park met vijver. Dit noordelijk deel wordt gekenmerkt
door een rijk microreliëf met taluds, grasland en bomenrijen. In het zuidelijk deel vormt
de Stasbeek samen met Steengroefstraat de noordelijke grens van een
ontginningsgebied en reikt de open ruimte langs de beek tot Bergensesteenweg
waarlangs het reliëf van de beekvallei merkbaar aanwezig is. Langs de Stasbeek en
Kleine Molenstraat zijn bomenrijen aanwezig. Langs Bergensesteenweg bepaalt een
bedrijf mee de samenhang van het gebied. Samenhangend met de leemontginning zijn
ten zuiden ook een aantal arbeidswoningen aanwezig.
Langs Bergensesteenweg vormt het gebied een zeldzame open ruimte waardoor
zichten naar het achterliggend landschap mogelijk zijn. Steengroefstraat ligt lager dan
het gebied waardoor het zicht over het gebied beperkt blijft. Het noordelijk deel met haar
lokale landschappelijke rijkdom is er wel zichtbaar. Van op Sterrestraat is het gebied
nauwelijks zichtbaar. Het bestaande stadion ten zuiden springt wel in het oog. Bij
gebruik ’s avonds springt het gebied nog meer in het oog door de verlichting tussen de
omgevende velden.
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Erfgoed is er bijna niet meer in het gebied. Enkel de weg en de beek zijn grotendeels op
de zelfde plaats gebleven. Bij de vergravingen naar aanleiding van de ontginning van
het gebied zijn wel archeologische sporen van een site uit de ijzertijd teruggevonden. In
het niet ontgonnen deel kunnen dergelijke sporen nog aanwezig zijn.
Hoewel de lengte van het onbebouwd gebied beperkt is langs Bergensesteenweg,
vormt de open ruimte wel een rustpunt. Langs Steengroefstraat en Kruiskensheide kan
men door een aangename groene omgeving fietsen. De begroeiing langs de beek vormt
een buffer en het noordelijk deel van het plangebied zorgt voor een verademing als men
van Bergensesteenweg komt. Langs Sterrestraat lig het zicht over de open ruimte langs
een recreatieve fietsroute.
Het gewestplan voorziet woonontwikkelingen in het noordelijk deel van het gebied. In
het zuidelijk deel is het gebied bestemd om na de verdere leemontginning als
landbouwgebied te fungeren en liggen delen in landelijk woongebied. Daarnaast zorgt
een ruimtelijk uitvoeringsplan voor behoud van het bestaande bedrijf. Het betekent
bijvoorbeeld dat ook het resterend archeologisch erfgoed volledig verdwenen zal zijn.
24.10.2

Effectenbespreking
De natuurbestemming van het noordelijk deel draagt bij tot het behoud van de
geomorfologische structuur en groenelementen in het gebied. In het zuidelijk deel hangt
de nieuwe ontwikkeling samen met Bergensesteenweg en de bestaande recreatieve
infrastructuren ten zuiden. De bebouwing ligt wel dieper in de open ruimte. De percelen
langs Stasbeek blijven onbebouwd en in landbouwgebruik.
(0)
Door de herbestemming naar natuurgebied van het noordelijk deel zorgt het plan lokaal
voor een positief effect ten opzichte van het gewestplan. Het plan vermijdt dat het
gebied wordt bebouwd.
(+1)
Het plan zorgt niet voor een significante wijziging van het bestaande landschapsbeeld.
Hoewel er nu al lichtpollutie is door N6 en het stadion blijft dat gegeven wel een
aandachtspunt.
(0)
Ten opzichte van de gewijzigde situatie zijn er evenmin significante effecten.
(0)
Naarmate het gebied is ontgonnen zijn resterende archeologische sporen verdwenen. In
het noordelijk deel (te ontwikkelen als natuurgebied) zal deze ontginning echter niet
plaatsvinden en kan de natuur-inrichting alsnog voor het verdwijnen van dergelijke
sporen zorgen.
(-1)
Deze wijzigingen in het noordelijk deel zouden ook optreden bij een invulling met wonen
zoals dit nu is voorzien. Ten opzichte van de huidige bestemming wordt dan ook geen
effect verwacht.
(0)
De belevingswaarde van het gebied blijft grotendeels intact, ook ten opzichte van de
huidige bestemmingen.
(0)
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Grensoverschrijdend heeft heet plan geen significante effecten voor wat betreft de
discipline landschap.
24.10.3

Milderende maatregelen
Voor het gebied zijn er geen negatieve significante effecten gedetecteerd. Mildering is
als dusdanig niet noodzakelijk in functie van landschap. Toch kunnen een aantal
suggesties worden gedaan om lokale meerwaarden te bieden bij de geplande
ontwikkeling.
 Kiezen voor natuur of valleigebied in plaats van louter landbouw op de onbebouwde
percelen ten zuiden van Stasbeek biedt bijkomende mogelijkheden om de vallei te
versterken. De overdruk valleigebied kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de open
landbouwruimte behouden blijft enbijkomende begroeide perceelsranden worden
aangebracht waardoor het beeld van een hellende open ruimte langs
Bergensesteenweg wordt versterkt.
(0)
 Om de achterliggende open ruimte maximaal te vrijwaren kan men ervoor opteren
de bebouwing zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande bebouwing langs
N6.
 Langs de Stasbeek ten westen van het ontginningsgebied kan bijkomende
groenontwikkeling (bijvoorbeeld in natuurgebied) ervoor zorgen dat het
recreatiegebied nog sterker wordt gefilterd naar de (grotendeels hoger gelegen
westelijke) open ruimte.
(0)
 Op de recreatieterreinen kan ervoor worden gezorgd dat de verlichting sober en
gericht is zodat geen onnodige uitbreiding van de bestaande lichtkoepel ontstaat.

24.11

Daarnaast is archeologische prospectie nodig bij vergraving voor natuurontwikkeling in
het noordelijk deel.
0(-1)
Effectbeschrijving algemeen
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.
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,
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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

Tabel 24-1 Synthesetabel effecten plangebied Stasbeek/Deelgebied vallei Stasbeek

0
0

Tabel 24-2 Synthesetabel milderende maatregelen plangebied Stasbeek/Deelgebied vallei Stasbeek

+1
+1

25

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – PLANGEBIED STASBEEK/ DEELGEBIED
ONTGINNINGSGEBIED (19)

25.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
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 gasland met struikopslag en bomen in de directe omgeving
van de beek (Illustratie 25.1).
De oppervlakte van het gebied is ca. 1 ha. Het gebied is momenteel grotendeels
ingekleurd als reservegebied voor woonwijken (code 0180) (Figuur 5.1).
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Illustratie 25.1: Plangebied Stasbeek/deelgebied ontginningsgebied

25.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
Het deelgebied vallei Stasbeek creëert bijkomende ruimte voor natuurontwikkeling. Het
deelgebied wordt als natuurgebied bestemd.
Er wordt gekozen voor de ontwikkeling van samenhangend nationaal wieler- en
voetbalcentrum met van volgend programma (voorstudie):
 een kantoorgebouw
 een parking
 een bmxpiste
 10 trialpistes
 twee voetbalvelden.
De bestemming ontginningsgebied (1200) wordt behouden. Binnen dit kader worden
extra nabestemmingen onderzocht: recreatiegebied (0400) en specifiek gebied voor
voetbal- en wielercentrum. Het gedeelte dat niet wordt ingenomen behoudt de
bestemming van agrarisch gebied.
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Nabestemming
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 1/ 2 maanden. Twee keer per jaar zal er
waarschijnlijk een iets grotere, nationale wedstrijd plaatsvinden (Kampioenschap).
De ontsluiting van het gebied verloopt via de bestaande voetbalcluster (Waals
grondgebied) naar het bestaande rondpunt op N6.
Het aantal bezoekers in deze voorstudiefase is niet gekend. Voor 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. Er zijn ca. 250 parkeerplaatsen voorzien na afwerking van het
geplande hotel. Binnen de voorgestelde uitbreiding op het grondgebied Halle worden
bijkomend 30 parkeerplaatsen voorzien. Er wordt verwacht dat het huidig aantal
parkeerplaatsen voor deelnemers en toeschouwers aan de trainingsactiviteiten, lokale
en nationale wedstrijden volstaat. Omwille van het evenementieel karakter kan
desgevallend worden uitgegaan dat in het maximumscenario alle bezoekers de
parkeerplaatsen gelijktijdig wensen te verlaten en dat de roelatie in het parkeergebruik
onbestaande is. Het betreft dan zo’n 300 pae inclusief de bussen die naar deze locatie
komen.
In de effectenbeschrijving is wel verwezen naar een WK BMX (ca. 5.000 bezoekers),
ervan uitgaand dat een BK een gelijkaardig publiek aantrekt in een maximumscenario.
Op vraag van de provincie Vlaams-Brabant gaf ALBON op 1 februari 2010 opdracht aan
de VLM Vlaams-Brabant om een nabestemming-studie uit te werken met een
ontwikkelingsvisie, dit om na te gaan in hoeverre kon worden ingegaan op de vraag
naar een andere nabestemming. Op basis van dit onderzoek zijn verschillende
scenario’s voor invulling beschreven met als belangrijke elementen:
 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. Voor het bedrijf Dehandschutter is evenwel een
ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt 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 draagkracht van de studie is onduidelijk.
De ontwikkelingsvisie voorziet ter hoogte van deze uitbreiding de aanleg van een
boomgaard met grasland.
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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
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).

25.3

Discipline Mens-mobiliteit

25.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het gebied ligt op ongeveer 3 kilometer van het stadscentrum Halle 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.
Het gebied ligt langs Bergensesteenweg, een aanvullende fietsroute in het stedelijk
gebied.
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.
Het gebied Stasbeek is ontsloten via de residentiële verkavelingsweg Veroonskouter en
zo verder naar Bergensesteenweg, het ontginningsgebied sluit rechtstreeks aan op
hoofdinvalsweg Bergensesteenweg.. Zowel te Lembeek als Tubeke verloopt de
ontsluiting langs een stedelijke verzamelweg met centrumfuncties met centrumfuncties.
Knelpunten
De percelen langs Bergensesteenweg hebben een individuele erftoegang. De
kruispunten in de omgeving zijn niet lichtengeregeld.
Het potentieel aantal gehinderden is hoog. Het betreft de kernen Lembeek en Tubeke.
Het gebied levert in de referentietoestand geen relevante bijdrage aan de
verkeersdrukte. Vanuit het oogpunt leefbaarheid is er verzadiging op
Hondzochtsesteenweg ter hoogte van het knooppunt Bergensesteenweg Hondzochtsesteenweg te Tubeke.

25.3.2

Effectenbespreking
Het verkeersgenererend karakter van het deelgebied bij wijziging van “open ruimte (en
wonen)” naar “open ruimte en sportcentrum” wijzigt van 68 mvt/dag tot 200 mvt/dag
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tijdens een evenement. De verkeersproductie per piekmomenten stijgt van 5-10 pae tot
15-25 pae tijdens een evenement.
Het deelgebied ligt zeer ongunstig ten opzichte van het centrum voor
woonontwikkelingen. De ligging langs een aanvullende fietsroute en een busas zijn
positief. Voor het gebruik als lokaal sportterrein speelt de afstand tot de centra in het
nadeel. 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 een meer neutrale beoordeling krijgt voor de
bereikbaarheid. Voor lokale recreatie is het gebied ongunstig gelegen.
(0)
De bestaande conflictpunten blijven bestaan. Er is geen bijkomende ontsluiting te
Stasbeek. De ontsluiting van het voetbal- en wielercentrum verloopt via de bestaande
voetbalcluster,van de bestaande ontginning langs een erftoegang van een bedrijf en via
Veroonslinde. Het potentieel aantal gehinderden is hoog en blijft gelijk. De bijkomende
verkeersdruk tijdens de spits (25 - 15 pae) is te verwaarlozen langs deze verzamelweg.
Het vrachtverkeer van de ontginning is verdwenen. De effecten zijn neutraal voor de
nieuwe toestand wat betreft gehinderden en conflictpunten
(0)
Uitgaande van een kantoorontwikkelingen op het terrein en de bezoekers daarnaartoe
zijn ca. 80 parkeerplaatsen. Dit is meer dan de geplande 30.

25.3.3

Verkeersdruk zal toenemen, wat problematisch wordt tijdens evenementen. Dit verkeer
zal afhankelijk zijn van de aard van het evenement. Uitgaande van evenemenbten als
een WK BMX worden ca. 5.000 bezoekers verwacht. 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.
(0)(-3)
Wat betreft de bestemmingswijziging blijven de bestaande conflictpunten bestaan en
verdwijnt de ontsluiting van de woonontwikkeling. De bijkomende verkeersdruk blijft
beperkt, behalve tijdens de evenementen.
(0)(-3)
Milderende maatregelen
Op het terrein moet ruimte voor 80 parkeerplaatsen gecreëerd worden om de
doordeweekse behoefte op te vangen.
Tijdens weekdagen mogen geen grootschalige evenementen toegelaten worden om het
wegennet niet verder te belasten. Daarnaast komt het er op aan de aanwezigheid van
evenementen (flankerend) te monitoren en gerichte maatregelen te ontwikkelen. Dit kan
bijvoorbeeld via een evenementvervoerplan waarin ook maatregelen als satellietbussen
naar station of parkeerplaatsen aan bedrijventerreinen (vb. Dassenveld) zijn
opgenomen.
Ook door voldoende open ruimte rond het terrein te vrijwaren kan ruimte gecreëerd
worden voor parkeren tijdens evenementen.
(0)(-2)
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25.4

Discipline bodem

25.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
De loop van de Stasbeek zelf is niet gekarteerd, erlangs is de textuur lemig. De bodem
is 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.

25.4.2

Effectenbespreking
In de huidige bestemming is het gebied nu ook aangeduid als ontginningsgebied. Het
bodemgebruik wijzigt niet. Voor de nabestemming zal het gebied deels wijzigen naar de
ontwikkeling van een sportcomplex. Dit betekent dat er infrastructuur zal gebouwd
worden, wat weinig significant negatief is voor bodemgebruik.

25.5

Het deels ontgonnen gebied kent momenteel een agrarisch gebruik en zal na ontginning
deels opnieuw agrarisch zijn, deels omgezet worden in een sportcomplex, wat weinig
significant negatief is op het vlak van bodemgebruik.
(-1)
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 voor bodemprofiel en verdichting en dit ten opzichte van beide
referentiesituaties.
(0)
Discipline water

25.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het deelgebied Stasbeek is volledig natuurlijk overstromingsgebied (NOG) rondom de
Stasbeek (categorie 3). Een deel van de zone is ook recent overstroomd gebied (ROG).
In het ontginningsgebied komt geen waterloop voor en ook geen NOG. Volgens de
watertoetskaart
is
de
zone
rondom
Stasbeek
effectief
en
mogelijk
overstromingsgevoelig.

25.5.2

Effectenbespreking
Het gebied is nu ook aangeduid als ontginningsgebied. Enkel de nabestemming wijzigt
deels. Bij de ontwikkeling van een sportcomplex zal de buffering en infiltratiecapaciteit
beperkt dalen en de snelle afstroming zal voor de verharde delen stijgen. Er is dan
minder buffering voor mogelijk overstromingswater. Dit alles is weinig significant
negatief.
(-1)
Doordat er minder bemesting zal zijn, zal de kwaliteit van het nabijgelegen
oppervlaktewater verbeteren (een weinig significant positief effect). Omdat de eventuele
bebouwing die bij de nabestemming komt vrij beperkt is, blijft er voldoende infiltratie
naar het grondwater en geeft dit geen wijzigingen.
(+1)(0)
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25.5.3

Milderende maatregelen

25.6

Om kans op overstromingen te beperken kan men nagaan of de herbruik van water
mogelijk is, bv voor besproeke van terreinen. Verder kan men erop toezien om geen
bebouwing of mogelijke buffering te voorzien is in de omgeving van de Stasbeek.
(0)
Discipline geluid en trillingen

25.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen.

25.6.2

Effectenbespreking
Binnen het plangebied zelf kan door de herbestemming of veranderde nabestemming
een verhoogde geluidsbelasting optreden, en door het toelaten van recreatie kan er dan
ook naar de omgeving een verhoogde geluidsbelasting optreden. Het effect is weinig
significant negatief. (-1)

25.7

Het plan zal aanleiding geven tot een beperkte geluidsdruk. Er zal echter ook
geluidsdruk zijn bij de geplande leemontginning. Het effect wordt als weinig significant
negatief geëvalueerd naar geluid.
(-1)
Discipline Lucht

25.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

25.7.2

Effectenbespreking

25.8

Door de herbestemming naar recreatiegebied met een wielercentrum en een uitbreiding
van de voetbalcluster kan een verhoogde verkeersintensiteit op de ontsluitingswegen
verwacht worden. Dit wordt besproken bij het stuk mobiliteit. Binnen het plangebied zelf
worden door de herbestemming geen relevante emissies verwacht.
(0)
Discipline fauna en flora

25.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het Ontginningsgebied is grotendeels als urbaan gekarteerd, behoudens een
akkergedeelte aan de achterkant van de gebouwen.

25.8.2

Effectenbespreking
Flora
Het nieuwe plan levert geen belangrijke wijzigingen voor de vegetaties. Er komen geen
waardevolle vegetaties voor in het gebied en er zal geen verdwijnen. Het effect is
neutraal ten opzichte van beide referentiesituaties.
(0)
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Fauna
Er zal geen groengebied bijkomen of verdwijnen. Ten opzichte van de huidige
bestemming, is het effect dan ook neutraal.
(0)
Ten opzichte van de bestaande situatie zal het plan op korte termijn ook geen wijziging
inhouden. Het gebied was immers al bestemd als ontginningsgebied en dit blijft zo
behouden.

25.9

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, maar deze is niet significant voor
de (beperkt) aanwezige fauna.
(0)
Discipline Mens

25.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
zie beschrijving algemeen

25.9.2

Effectenbespreking
Ruimtelijk-functionele samenhang
Het gebied sluit aan bij het nationaal voetbalcentrum en versterkt vanuit dit oogpunt een
topsportcluster van bovenlokaal niveau. Deze stedelijke cluster hangt ruimtelijkfunctioneel niet samen met de rest van het stedelijk gebied. De ruimtelijke samenhang
met achterliggend open ruimtegebied is beperkt (recreatief (sportief) medegebruik van
de open ruimte) De ruimtelijk-functionele samenhang met N6 is afwezig of beperkt.
Het landbouwgebruik en landbouwnabestemming van de ontginning sluiten beter aan bij
de achterliggende open ruimte structuur.
(-2)
Ruimtebeslag
Een aanzienlijke oppervlakte aan landbouwareaal (in nabestemming) wordt ingenomen.
De parking en (zonevreemde) wooncluster verdwijnen. Het plan heeft dan ook een
structurele impact op het functioneren van ruimtelijke deelsystemen.
(-3)
Hinder
T;o.v. een ontginning (huidige situatie) zal het plan minder hinder hebben naar
omwonenden.
(+1)
Ten opzichte van de nabestemming landbouw (referentiesituatie) zal het plan meer
hinder veroorzaken, maar die leiden enkel bij evenementen tot verstoring van het
normaal functioneren van omliggende functies. In de dagdagelijkse toestand zal de
hinder beperkt zijn.
(-1/-2)
Kwaliteit ruimtegebruik
Door het plan kan de open ruimtecorridor ten noorden van het bedrijf Dehandschutter
verdwijnen. Dit schaadt de identiteit van Halle als stad in de open ruimte. Het plan kan
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25.9.3

wel lokaal zorgen voor meer samenhang tussen verschillende functies (bedrijf, nationaal
voetbalcentrum, woonlinten, open ruimte).
(-2)
Milderende maatregelen

25.10

De ruimtelijke samenhang kan worden versterkt door:
 de ontwikkeling te beperken tot een topsportfunctie en voorzieningen gericht op
stedelijke inwoners meer aansluitend bij/in het stedelijk woonweefsel te voorzien
 de plek ook als poort naar de achterliggende open ruimte voor recreatieve
wandelaars/fietsers te ontwikkelen
 maximaal medegebruik van dezelfde infrastructuur door het wielercentrum en
voetbalcentrum bewerkstelligen (bv. parking, verblijfsaccomodatie, …)
(0/-1)
De inname van open ruimte moet zoveel mogelijk worden beperkt (compactheid,
verwevenheid door bv. oefenpistes via landbouwwegels…). Als de in te nemen
oppervlakte wordt beperkt tot de oppervlakte die momenteel door de parking en
ontginning wordt ingenomen, is het zeer negatieve effect van ruimtebeslag op de
landbouw beperkt.
(-1)
Behoud van de bestaande (zonevreemde) wooncluster verdwijnt het zeer negatieve
effect door ruimtebeslag op de woonfunctie.
(0)
Hinder t.o.v. omliggende functies moet worden gemilderd door:
 aangepaste gerichte verlichting
 meest geluidshinderende activiteiten niet nabij woningen te situeren of te bufferen
 het aantal evenementen te beperken in aantal en duur
 parkeerduk voorkomen door evenenementenvervoersmaatregelen
(0/-1)
Om het matig negatieve effect qua kwaliteit van het ruimtegebruik te milderen moet:
 de open ruimte ten noorden van het bedrijf Dehandschutter als open ruimte worden
gevrijwaard
 de ruimtelijke samenhang tussen voetbalcentrum, woonlinten, bedrijf
Dehandschutter en open ruimte worden versterkt.
Hierdoor versterkt de ruimtelijke kwaliteit lokaal.
(+1)
Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

25.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Beschrijving van volledig gebied Stasbeek is terug te vinden onder 24.10.1

25.10.2

Effectenbespreking
Het ontginningsgebied krijgt een andere antropogene invulling na ontginning. De
recreatieve infrastructuren vervangen de vergraven open ruimte als structuurbepalende
elementen op microniveau. De invulling impliceert een toekomstige samenhang met de
Bergensesteenweg. De bebouwing ligt wel dieper in de open ruimte.
De huidige percelering binnen het ontginningsgebied wijzigt alsook de bijhorende
perceelsrandbegroeiing.
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Er kan worden aangenomen dat de begroeiing langs de beek blijft bestaan. De percelen
langs Stasbeek blijven onbebouwd. De noordelijke percelen blijven in landbouwgebruik.
Bestaande perceelsranden kunnen verdwijnen (na ontginning).
(0)
In het ontginningsgebied is het verschil met de wijziging ten opzichte van de huidige
situatie lokaal: een herbestemming naar landbouw impliceert samenhang met het
omliggend landbouwgebied. Een herbestemming naar recreatie zorgt voor samenhang
met de Bergense¬steenweg.
(0)
Het plan zorgt niet voor een significante wijziging van het bestaande landschapsbeeld.
Hoewel er nu al lichtpollutie is door N6 en het stadion blijft dat gegeven wel een
aandachtspunt.
(0)
Ten opzichte van de gewijzigde situatie zijn er evenmin significante effecten.
(0)
Naarmate het gebied is ontgonnen zijn resterende archeologische sporen verdwenen. In
het noordelijk deel (te ontwikkelen als natuurgebied) zal deze ontginning echter niet
plaatsvinden en kan de natuur-inrichting alsnog voor het verdwijnen van dergelijke
sporen zorgen.
(-1)
Deze wijzigingen in het noordelijk deel zouden ook optreden bij een invulling met wonen
zoals dit nu is voorzien. Ten opzichte van de huidige bestemming wordt dan ook geen
effect verwacht.
(0)
De belevingswaarde van het gebied blijft grotendeels intact, ook ten opzichte van de
huidige bestemmingen.
(0)
Grensoverschrijdend heeft heet plan geen significante effecten voor wat betreft de
discipline landschap.
25.10.3

Milderende maatregelen
Voor het gebied zijn er geen negatieve significante effecten gedetecteerd. Mildering is
als dusdanig niet noodzakelijk in functie van landschap. Toch kunnen een aantal
suggesties worden gedaan om lokale meerwaarden te bieden bij de geplande
ontwikkeling.
 Kiezen voor natuur of valleigebied in plaats van louter landbouw op de onbebouwde
percelen ten zuiden van Stasbeek biedt bijkomende mogelijkheden om de vallei te
versterken. De overdruk valleigebied kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de open
landbouwruimte behouden blijft enbijkomende begroeide perceelsranden worden
aangebracht waardoor het beeld van een hellende open ruimte langs
Bergensesteenweg wordt versterkt.
(0)
 Om de achterliggende open ruimte maximaal te vrijwaren kan men ervoor opteren
de bebouwing zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande bebouwing langs
N6.
 Langs de Stasbeek ten westen van het ontginningsgebied kan bijkomende
groenontwikkeling (bijvoorbeeld in natuurgebied) ervoor zorgen dat het
recreatiegebied nog sterker wordt gefilterd naar de (grotendeels hoger gelegen
westelijke) open ruimte.
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25.11

(0)
Op de recreatieterreinen kan ervoor worden gezorgd dat de verlichting sober en
gericht is zodat geen onnodige uitbreiding van de bestaande lichtkoepel ontstaat.

Daarnaast is archeologische prospectie nodig bij vergraving voor natuurontwikkeling in
het noordelijk deel.
0(-1)
Effectbeschrijving algemeen
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.

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
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
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0
0

0
+1
0
0

Beleving

0
0

Erfgoed

0
0

Landschapsbeeld

Landschap

-2
-2

Landschappelijke
structuur

-1'(-2)
+1

Kwaliteit ruimtegebruik

-3
-3

Hinderaspecten

-2
-1

Ruimtebeslag

0
0

Ruimtelijk-functionele
Mens
samenhang

0
0

Effectgroep Fauna

Fauna en
Flora

0
0

Effectgroep Flora

-1
-1

Lucht

0
0

Luchtkwaliteit

+1
+1

Geluidsklimaat

Geluid

0
0
-1
-1

Grondwater

Fauna en
Flora

Lucht

Beleving

Erfgoed

Landschapsbeeld

Landschappelijke
structuur

Landschap

Kwaliteit ruimtegebruik

Hinderaspecten

Ruimtebeslag

Ruimtelijk-functionele
Mens
samenhang

Effectgroep Fauna

Effectgroep Flora

Luchtkwaliteit

Geluidsklimaat

Grondwater

Oppervlaktewater
kwaliteit

Geluid

-1
-1

Oppervlaktewater
kwaliteit

0
0
Overstromingen

Oppervlaktewater
kwantiteit
Water

Bodem

Mens
Mobiliteit

Verdichting
erosie

Bodemgebruik

Lokale impact

Bereikbaarheidsprofiel

0
0

Overstromingen

Oppervlaktewater
kwantiteit
W ater

-1
-1
Bodemprofiel
ruimtebeslag

-1
-1

Verdichting
erosie

Bodem

0(-3)
0 (-3)

Bodemprofiel
ruimtebeslag

0
0

Bodemgebruik

Mens
Mobiliteit

bestemming
bestaande toestand

Lokale impact

Bereikbaarheidsprofiel

Tabel 25-1 Synthesetabel effecten plangebied Stasbeek/Deelgebied ontginningsgebied

0
0

Tabel 25-2 Synthesetabel milderende maatregelen plangebied Stasbeek/Deelgebied

ontginningsgebied

+1
+1

26

OMSCHRIJVING PER DEELGEBIED – PLANGEBIED HONDZOCHT (20)

26.1

Bestaande toestand en huidige bestemming
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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Illustratie 26.1: Plangebied Hondzocht

26.2

Beschrijving plan, alternatieven en geplande bestemming
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.
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, min of meer geïsoleerde oppervlakte,
niet in gebruik 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
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ziekenhuis wordt voorzien in het gemeentelijk RUP Grote Weide in opmaak). Deze
herbestemmingen compenseren ruimschoots de inname van het herbevestigd agrarisch
gebied Hondzocht.

26.3

Discipline Mens-mobiliteit

26.3.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het gebied ligt op ongeveer 4 tot 5 kilometer van het stadscentrum (A. Demaeghtlaan)
en op zo’n 2 kilometer van het centrum van Sint-Reinhilde. Het gebied ligt langs
Edingensesteenweg, een aanvullende fietsroute in het stedelijk gebied.
Het station van Halle ligt op 5 kilometer, de station van Tubeke op 3 kilometer.Het
gebied ligt langs de busas N7.µ
Het gebied is via Edingensesteenweg en Hondzochtsesteenweg ontsloten naar de
hoofdweg A8. Op de route langs Edingensesteenweg is een kleine kern van bebouwing
aanwezig ter hoogte van het knooppunt met Hondzochtsesteenweg.
Knelpunten
Het knooppunt Bergensesteenweg - Hondzochtsesteenweg is lichtengeregeld en
bevindt zich in een kleine bebouwingskern.
Het potentieel aantal gehinderden is laag. Het betreft enkel de bewoning ter hoogte van
het knooppunt Hondzochtesteenweg – Edingensesteenweg.
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.

26.3.2

Effectenbespreking
Het verkeersgenererend karakter van het deelgebied bij wijziging van “open ruimte” naar
“bedrijvigheid” wijzigt van 0 mvt/dag tot 1.318 mvt/dag tijdens een evenement. De
verkeersproductie per piekmoment stijgt van 0 pae tot 155-110 pae.
De afstand tot de centra is ongunstig vanuit het oogpunt bereikbaarheid. Het gebied is
ontsloten via Hondzochtsesteenweg, een stedelijke verzamelweg met nauwelijks
bebouwing. De ontsluiting via het bedrijventerrein Sint-Reinhilde is minder gunstig want
verloopt via een kleinere bebouwingskern naar het hoofdwegennet. De combinatie van
beide ontsluitingen kan er wel voor zorgen dat deze bebouwingskern wordt ontlast, wat
matig significant positief kan beoordeeld worden, zowel voor bestemmingswijziging als
voor de nieuwe toestand.
(+2)
Er wordt een ontsluiting via Hondzochtsesteenweg toegevoegd, de ontsluiting via het
bestaande bedrijventerrein Sint-Reinhilde levert geen bijkomend conflictpunt op. Het
bijkomend aantal potentieel gehinderden is beperkt tot afwezig. De ontsluiting van SintReinhilde kan het aantal gehinderden doen afnemen. Enkel de verkeersintensiteit langs
Hondzochtsesteenweg en Edingensesteenweg die zal toenemen zorgt dat het nieuwe
bestemmingsplan en de nieuwe toestand weinig significant negatief worden beoordeeld.
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(-1)
26.3.3

Milderende maatregelen
De ontsluiting via Hondzochtsesteenweg krijgt de voorkeur.
De bijkomende ontsluiting van Sint-Reinhilde I levert een meerwaarde op voor dit plan
door de optimalisering van het bereikbaarheidsprofiel van Sint-Reinhilde I naar
Hondzochtsesteenweg.
(+2)
De ontsluiting van zowel Hondzocht als Sint-Reinhilde via Hondzochtsesteenweg
verhoogt de leefbaarheid van de bebouwingskern ter hoogte van het knooppunt
Hondszochtsesteenweg - Edingensesteenweg.
(0)
Algemeen kunnen ook stimulerende maatregelen voor het gebruik van alternatieve
vervoersmodi (vb. voor personeel) ontwikkeld worden. In functie van de regionale
verkeersafwikkeling) is het aangewezen ook op dit terrein het STOP-principe toe te
passen al zal het hier eerder om gegroepeerd parkeren een halte voor collectief verkeer
op strategische plaatsen en dergelijke meer gaan.

26.4

Discipline bodem

26.4.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Deze zone is integraal lemig en droog, met een textuur B-horizont.

26.4.2

Effectenbespreking

26.5

Het bodemgebruik wijzigt aangezien er meer bedrijven kunnen komen. Verharding
neemt toe waardoor effecten voor bodemprofiel en verdichting alsweinig significant
negatief worden beoordeeld.
(-1)
Discipline water

26.5.1

Beschrijving van de referentiesituatie
In dit plangebied komt geen waterloop voor. Onderaan de helling is wel een gedeelte als
natuurlijk overstromingsgebied (NOG) aangeduid. Op de watertoetskaart komt de
mogelijk overstromingsgevoelige zone overeen met het NOG.

26.5.2

Effectenbespreking
Het gebied wordt deels verhard waardoor er meer snelle afstroming mogelijk is en de
buffer- en infiltratiemogelijkheden verminderen, wat als weinig significant negatief voor
oppervlaktewaterkwantiteit en overstromingen wordt beoordeeld. Er is slechts een kleine
zone van het plangebied aangeduid als potentieel overstromingsgebied.
(-1)
Het gebied is momenteel aangeduid als agrarisch gebied. Dit betekent dat er bemesting
aanwezig is die 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. Door de bijkomende verharding zullen de
infiltratiemogelijkheden naar het grondwater dalen. Het effect is verwaarloosbaar.
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(0)
26.5.3

Milderende maatregelen
Om de snelle afstroming op te vangen kan voorzien worden in collectieve buffering.
(0)

26.6

Discipline geluid en trillingen

26.6.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen.

26.6.2

Effectenbespreking

26.6.3

Door de invulling van het terrein met gemengde bedrijvigheid kan een verhoogde
geluidsbelasting verwacht worden, die sterk afhankelijk is van de soort bedrijvigheid.
Ten opzichte van de huidige bestemming en de bestaande situatie is het effect voor
geluid negatief in de directe omgeving van het plangebied. Door de 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. Algemeen worden de effecten voor geluid als
matig significant negatief geëvalueerd.
(-2)
Milderende maatregelen

26.7

De afstand tussen lawaaimakers en geluidgevoelige bestemmingen zo groot mogelijk
maken. Deze lawaaimakers kunnen afgeschermd worden met niet-geluidsgevoelige
bestemmingen. Voor bedrijven die dicht bij de woningen gelegen zijn, kunnen
bronmaatregelen nodig zijn..
(-1)
Discipline Lucht

26.7.1

Referentiesituatie
Zie beschrijving algemeen

26.7.2

Effectenbespreking

26.7.3

Door de invulling van het terrein met gemengde bedrijvigheid kunnen emissies verwacht
worden. Deze zijn sterk afhankelijk van de soort bedrijvigheid. Ten opzichte van de
huidige situatie en de planologische situatie (agrarisch gebied) kan een matig significant
negatief effect optreden.
(-2)
Milderende maatregelen
Algemeen voor dit plangebied dient vooraf 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. Deze voorwaarde
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om te voldoen aan de BBT moet ook bindend opgenomen worden in de voorschriften
van het RUP.
Verstrenging van opgelegde normen in de vergunningen moet mogelijk gemaakt
worden, bv. op basis van monitoring van kritische parameters (PR).
(-1)

26.8

Discipline fauna en flora

26.8.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Dit gebied is integraal akker.

26.8.2

Effectenbespreking

26.9

Flora
De herbestemming van agrarisch gebied naar industrie betekent geen belangrijke
wiijziging voor flora, ten opzichte van de huidige situatie betekent de herbestemming
geen verlies aan waardevolle vegetaties of habitats.
(0)
Fauna
De herbestemming van agrarisch gebied naar industrie betekent geen belangrijke
wiijziging voor fauna in het deelgebied. Het verhoogde geluidsniveau ten gevolge van
het plan zorgt mogelijks voor verstoring naar de bosjes aan de overzijde van de weg,
maar het negatieve effect is te nuanceren door de huidige verstoring van zowel de N7
als de A8.
(0)
Discipline Mens

26.9.1

Beschrijving van de referentiesituatie
zie algemeen

26.9.2

Effectenbespreking
Ruimtelijk-functionele samenhang
Het gebied sluit aan bij het grootschalig bedrijventerrein Sint-Reinhilde, maar hangt
ruimtelijk-morfologisch niet samen met de rest van het stedelijk gebied Halle. 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.
(-2)
Ruimtebeslag
Door de ontwikkeling wordt landbouwgrond ingenomen. Het betreft een landbouwareaal
van eerder beperkte omvang, ingesloten tussen infrastructureren en het bestaand
bedrijventerrein, nu ingenomen door een dierenartsenpraktijk en vermoedelijk
hobbylandbouw (paardenhouderij) maar tegelijkertijd herbevestigd agrarisch gebied.
(-2)
Voor een volledige ontwikkeling zou één woning en watertoren moeten verdwijnen.
(-1)
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26.9.3

Hinder
De bijkomende bedrijfsactiviteiten zullen bijkomende hinder genereren. Gelet op het
beperkt aantal omliggende woningen zal deze hinder beperkt zijn. De bijkomende
bedrijvigheid zal ook impact hebben op de omgevingskwaliteit in de open ruimte bij
recreatief medegebruik. De impact is weliswaar beperkt door de reeds aanwezige
impact van het bestaande bedrijventerrein en A8.
(-1)
Kwaliteit ruimtegebruik
Het plan biedt de mogelijkheid om een bestaand bedrijventerrein te versterken en het
ruimtegebruik voor bedrijfsactiviteiten te optimaliseren. De ligging bij een bestaand
bedrijventerrein en goede ontsluitingsmogelijkheden gelden als potenties voor
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 elders inname van een deel van de
open ruimte structuur inhouden.
(0)
Milderende maatregelen

26.10

Kleinhandelsontwikkelingen op het terrein moeten verboden worden om de matig
negatieve effecten qua ruimtelijke samenhang tegen te gaan.
(0)
De kleine tot matig negatieve effecten van ruimtebeslag kunnen worden voorkomen
door:
 de watertoren te integreren in het bedrijventerrein
 grondruil (grondenbank) i.f.v. compensatie van het verlies van landbouwareaal voor
betrokken landbouwbedrijven, indien het landbouwbedrijven betreft
 onteigening met billijke vergoeding voor de woning en dierenartsenpraktijk,
eventueel behoud van de dierenartsenpraktijk in het bedrijventerrein, indien de
ruimtebehoefte beperkt blijft tot het gebouw
 planologisch evenwicht van het herbevestigd agrarisch gebied
(0)
Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en archeologie

26.10.1

Beschrijving van de referentiesituatie
Het gebied is onderdeel van de open ruimte rond het gehucht Hondzocht. Zowel het
gebied als het gehucht liggen op een heuveltop langs Edingensesteenweg. De
bergmolen benadrukt deze samenhang. Ten westen sluit het gebied aan bij het
bedrijventerrein van Tubeke. Een semi private ahalfverharde en weinig verzorgde weg
vormt de grens. Ten oosten van Hondzochtsesteenweg begint het dal naar de
Stasbeek. Als open ruimte zorgt het gebied ervoor dat het bedrijventerrein niet of
nauwelijks zichtbaar is vanuit Stasbeekvallei en dat het gehucht Hondzocht enigszins
afgescheiden blijft van de bebouwing op dit terrein.
Langs Edingensesteenweg en Hondzochtsesteenweg zijn er wijdse zichten over
Stasbeekvallei en Groebegrachtvallei. De beschermde molen en vierkantshoeves zijn
blikvangers die het landelijk beeld langs Edingensesteenweg mee vorm geven. Van op
Veroonslinde (in de vallei van Stasbeek) is er een doorkijk over de vallei en haar
brongebied tot de oostelijke rand van het gebied. Hoewel A8 de vallei doorsnijdt is deze
weg minder zichtbaar ten gevolge van de ingraving. Ook van daaruit is het
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bedrijventerrein van Tubeke niet zichtbaar. De watertoren in het gebied is daarentegen
wel een blikvanger die de hoogte van het gebied nogmaals onderstreept.
In de omgeving van het plangebied bestaat een aanvraag voor bescherming van het
gebied rond Edingensesteenweg. Hiervoor wordt onder andere verwezen naar de rol die
de omgeving speelde in de geschiedenis rond de slag van Waterloo. Er liggen
verschillende bouwkundige relicten met monumentale waarde. Een deel is ook als
dorpsgezicht beschermd. De waarde van het plangebied zelf is echter vooral
contextueel. Zij draagt bij tot de openheid van het landschap en zo ook tot de landelijke
context van de vermelde beschermde elementen.
Het landelijk karakter en de wijdse zichten zorgen voor een hoge belevingswaarde en
de herkenbaarheid van Hondzocht als gehucht langs Edingensesteenweg. De
verkeersdynamiek en het verval van bestaande bebouwing ter hoogte van het
knooppunt Edingensesteenweg - Hondzochtsesteenweg zorgen er evenwel voor dat
deze waarde sterk beperkt is in de onmiddellijke omgeving van het plangebied.
26.10.2

Effectenbespreking
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.
(-2)(-1)
De bedrijfsgebouwen zullen de kleinschalige en enigszins verspreide bebouwing van het
gehucht naar de achtergrond verdringen en zorgen voor een sterke verstedelijking van
het landschapsbeeld van de tot dusver sterk landelijke vallei.
(-2)
Hierdoor zal de context van Hondzocht en hierbij horend erfgoed aan waarde inboeten.
(-1)
Ter hoogte van het knooppunt Edingsesteenweg - Hondzochtsesteenweg mag de
belevingswaarde van Hondzocht als gehucht in de open ruimte dan wel ernstig
verstoord zijn in de huidige situatie door de verkeersdynamiek, het plan zorgt ervoor dat
het gehucht als het ware wordt opgeslorpt door het bedrijventerrein. Ook de beleving
van de slag van Waterloo en het landelijk zicht over de vallei van Stasbeek zal aan
kracht inboeten.
(-2)
Grensoverschrijdend betekent het plan dat ook de waarde van de beschermde molen,
deel van het gehucht Hondzocht, in het gedrang wordt gebracht.

26.10.3

Milderende maatregelen
Het is ten zeerste wenselijk dat de ontwikkeling wordt ingebufferd in de richting van de
vallei van Stasbeek. Een buffer van ca. 50m kan hiervoor volstaan. Het noordelijk deel
van het plangebied wordt bij voorkeur ook gevrijwaard van bebouwing. Het behoud van
de watertoren als blikvanger is mogelijk. De inrichting van het buffergebied kan ertoe
bijdragen (bijvoorbeeld door de bebossing zo laag mogelijk te houden en voldoende
ruimte rond deze toren te houden) dat haar rol als baken gemaximaliseerd wordt.
(0)
Een ontsluiting via de Rue Andrain krijgt de voorkeur als moet een gezamenlijke
ontsluiting via Hondzochtsesteenweg niet worden uitgesloten. Dergelijke ontsluiting kan
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er immers voor zorgen dat het knooppunt Edingensesteenweg-Hondzochtsesteenweg
wordt ontlast van de huidige verkeersdynamiek en mogelijkheden worden gecreëerd
voor de herwaardering van het gehucht en bebouwing.
(-1)
Voor de bebouwing van het gebied bijkomende archeologische prospectie voorzien.
0(-1)

26.11

Effectbeschrijving algemeen
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
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27

GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN

27.1

Algemeen
Een aantal plangebieden bevindt zich nabij of tegen de grens met Wallonië. Voor deze
gebieden moet dan ook nagegaan worden of grensoverschrijdende effecten kunnen
optreden.
De grens met het Brussels Hoofdstedelijk gewest ligt op ruimere afstand van de
plangebieden (minimaal 5 km). Effecten op dit gewest lijken dan ook minder
waarschijnlijk.

27.2

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.

27.3

Bodem
Voor de discipline Bodem worden geen effecten verwacht buiten de plangebieden zelf.
Grensoverschrijdende effecten zijn dan ook niet aan de orde.

27.4

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.

27.5

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.
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Gezien voor de discipline Geluid en trillingen geen belangrijke grensoverschrijdende
effecten verwacht worden, zal het effect van verstoring op Waals grondgebied ook
verwaarloosbaar zijn.

27.6

Mens

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).

27.7

Discipline 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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