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1 Voorwoord 

1.1 Bijlagen 

Bijlage 1-1: Procedure RUP 

1.2 Doelstelling MER 

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

1.2.1 Kennisgevingsnota 

De kennisgevingsnota is de eerste procedurele stap in de opmaak van een milieueffectrapport. De 
kennisgevingsnota wordt openbaar gemaakt. De kennisgeving is volledig verklaard door de dienst Mer op 
29 september 2015.  
 
De kennisgeving wordt openbaar gemaakt. Op basis van de kennisgeving kreeg het publiek alsook het 
maatschappelijk middenveld en alle betrokken instanties, de mogelijkheid om opmerkingen te geven over 
de gewenste inhoud van het milieueffectrapport, meer in het bijzonder over welke effecten en 
alternatieven dienen bestudeerd te worden. De kennisgeving lag ter inzage bij de stad Mechelen en de 
gemeente Sint-Katelijne-Waver van 7/10/2015 tot en met 6/11/2015. 

 
Na de ter inzagelegging van de kennisgeving zijn de opmerkingen gebundeld door de dienst Mer. Nadien 
heeft de dienst Mer een beslissing inzake de richtlijnen genomen en werden deze richtlijnen betekend aan 
de initiatiefnemer en de betrokken instanties. 

1.2.2 Ontwerp-MER 

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

1.2.3 MER 

Aan de hand van deze opmerkingen wordt het definitieve MER opgesteld en daarna ingediend bij de 
dienst Mer. De dienst Mer keurt het definitieve MER goed of af binnen 30 dagen na de indiening ervan. 

1.3 Leeswijzer 

Dit ontwerp-MER is opgesteld aan de hand van het richtlijnenboek voor het opstellen en beoordelen van 
milieueffectrapporten (deel1: Procedurele aspecten en deel 2: Algemene methodologische aspecten). 
Verder is rekening gehouden met de informatie van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be). De 
inhoudstabel is aangegeven op bladzijden i tot vii. 
De eerste twee hoofdstukken zijn inleidende hoofdstukken. Een eerste betreft een beschrijving van de 
mer-procedure, een tweede een algemene beschrijving van het plan en de mer-plicht.  
 
Hoofdstuk 3 geeft een concrete beschrijving van het plan. In hoofdstuk 4 worden de mogelijke 
alternatieven aangegeven. Het hoofdstuk 5 geeft de juridische en beleidsmatige elementen aan die van 
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toepassing zijn op het plan of waarbij in het MER gebruik van kan gemaakt worden (bijvoorbeeld om de 
referentiesituatie te beschrijven). In hoofdstuk 6 worden de aan te vragen vergunningen opgelijst. 
 
Hoofdstuk 7 bevat het ingreep-effectschema. Hierin worden per ingreep de mogelijke effecten 
aangegeven. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de verschillende gegevensbronnen die gebruikt zullen 
worden in het MER en hun relatie tot de verschillende disciplines. In hoofdstuk 9 wordt de 
referentiesituatie bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met bestaande en/of toekomstige 
projecten/plannen in het gebied. Ook de verschillende ontwikkelingsscenario’s worden in dit hoofdstuk 
beschreven. 
 
De hoofdstukken 10 tot en met 18 bevatten, per discipline, een beschrijving van de referentiesituatie, 
methodologie en het beoordelingskader. 
 
In hoofdstuk 19 wordt de post-monitoring beschreven. In hoofdstuk 19 is aangegeven of er 
grensoverschrijdende milieueffecten zijn. Er zijn geen grensoverschrijdende effecten. Hoofdstuk 20 geeft 
een samenvatting van de effectbeoordeling in het MER. 
 
De hoofdstukken 21 tot en met 23 bevatten ten slotte een verklarende woordenlijst, een lijst van 
afkortingen en de literatuurlijst. 

1.4 Verdere mogelijkheid tot inspraak 

Na de mer-procedure wordt een RUP opgemaakt. Na de in werking treding van het goedgekeurde RUP, 
kunnen dan de nodige stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen aangevraagd worden (zie hoofdstuk 
6) binnen de nieuwe bestemmingen. Aan de opmaak van het RUP is een openbaar onderzoek verbonden 
waarbij dit MER als bijlage ter inzage gelegd wordt voor de bevolking bij de bevoegde instanties. De rol 
van het MER hierin is om eventuele bezwaren te weerleggen of te staven.  
 
Daarna kunnen stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen aangevraagd worden binnen de 
vastgelegde nieuwe bestemmingen. Een aantal van de mogelijke invullingen kunnen projecten bevatten 
die moeten voldoen aan het project-MER-besluit. Voor deze projecten dient minstens een project-MER-
screening opgesteld te worden.  
 
Een overzicht van de RUP-procedure is opgenomen in bijlage 1-1. 
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2 Inleiding 

2.1 Figuren 

Figuur 2.1: Overzicht van het plangebied 

Figuur 2.2: Toponiemen 

2.2 Doelstelling van het plan 

De algemene doelstelling van het voorgenomen plan betreft de reconversie van de omgeving van het 
Rode Kruisplein van een industriële site tot een volwaardig stadsdeel met gemengde stedelijke activiteiten 
samen met een herstructurering van de bestaande specifieke regionale bedrijvenzone aan de N16 en 
Elektriciteitstraat. 

2.3 Verantwoording van het plan 

Stad Mechelen besliste op de gemeenteraad d.d. 17 december 2013 over te gaan tot de opmaak van een 
RUP voor de omgeving van het Rode Kruisplein, conform de bindende bepaling in het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan (GRS) om de taakstelling inzake bijkomende woningen te realiseren. 
 
Voorafgaand aan de opmaak van het RUP werd een masterplan (Buur-Mint, 2015) opgemaakt waarin de 
mogelijkheden van het gebied werden afgetoetst. Dit vooronderzoek gaf aanleiding tot het betrekken van 
twee gebieden in het RUP: de sites Keerdok en Eandis. Hoewel de ligging van de Afleidingsdijle maakt 
dat over twee sites wordt gesproken, kunnen deze op stedelijke schaal als één stadsdeel worden 
beschouwd. Samen vormen ze immers de ‘missing link’ in de dichte ‘krans’ van stedelijke woongebieden 
die zich rondom het historische stadscentrum bevinden. Het behoud en versterken van dit principe van de 
compacte stad vormt het uitgangspunt in de gewenste ruimtelijke structuur van het Ruimtelijk 
Structuurplan Mechelen.  
 
Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat de ‘samensmelting’ van beide gebieden, omwille van hun ligging 
en hun intrinsieke kwaliteiten, veel potentie heeft om zich tot een complementair stadsdeel te ontwikkelen. 
De aanwezigheid van Dijle en Afleidingsdijle maakt de locatie uitermate geschikt voor de gewenste 
waterfrontontwikkelingen, zoals voorzien in het GRS. Om deze visie mogelijk te maken, is een 
bestemmingswijziging noodzakelijk. Daarnaast heeft een dergelijk omvangrijk en gefragmenteerd gebied 
ook nood aan een goede inrichtings- en ontwikkelingsvisie, die een reconversie van het gebied kan 
bewerkstelligen. Het masterplan, waarin al deze aspecten uitvoerig werden onderzocht, vormt dan ook de 
stedenbouwkundige basis van het RUP. 
 
Met de opmaak van het RUP wordt de planologische vertaling van een totaalvisie over dit ‘stadsdeel’ 
beoogd, waarbij het versterken van de relatie met de binnenstad, de flankerende stedelijke woongebieden 
en de aanwezige natuurwaarden centraal staan. Naast het scheppen van een duurzaam kader voor de 
realisatie van een aantrekkelijke stedelijke woonomgeving, wordt tevens een volwaardig perspectief 
gecreëerd voor de aanwezige specifieke bovenlokale bedrijvigheid in het gebied. Met dit planningsinitiatief 
wordt uitvoering gegeven aan drie basisdoelstellingen uit het GRS, m.n. het realiseren van aantrekkelijke 
woonomgevingen, het integreren van mobiliteit, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit en het versterken van 
de samenhang tussen de valleien en de nederzettingen. 
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2.4 Situering en korte schets van het plan 

2.4.1 Situering van het plan 

Een overzicht van het plangebied is gegeven op figuur 2.1. Het plan omvat twee sites die momenteel nog 
autonoom functioneren. De site Keerdok is het gebied gelegen tussen de Guido Gezellelaan, de Dijle en 
de Afleidingsdijle, dat vandaag voornamelijk gekend is voor de aanwezige concentratie aan baanwinkels, 
de stadsrandparking en de McDonalds. Het is een gebied dat in het verleden deel uitmaakte van de stad 
(getuige daarvan het momenteel leegstaande de ‘Ouwen Dok’), maar dat vandaag eerder als een 
afgezonderd stadsdeel wordt ervaren. De site Eandis is het driehoekvormig gebied ten noorden van de 
site Keerdok, tussen de N16 en de Afleidingsdijle. Dit gebied is sinds de jaren ‘90 volledig in gebruik door 
Eandis en vormt momenteel een visueel gesloten geheel. De huidige inrichting van het gebied is 
ruimteverslindend en vraagt om herstructurering. 
 
De site Eandis is volgens het gewestplan bestemd als zone voor milieubelastende industrieën (zie 
illustratie 2.1). Op de site Keerdok is het BPA 3/1 ‘Guido Gezellelaan, Keerdok’ van toepassing. Dit BPA 
bestemt de site voornamelijk als ‘zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen’ (zie illustratie 
2.2).  
 

 

Illustratie 2.1: Uittreksel uit het gewestplan 
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Illustratie 2.2: BPA ‘Guido Gezellelaan, Keerdok’ (blauw: zone voor waterwegen; geel: openbare wegen; paars: zone voor KMO’s, 
verkoopsruimte en openbare gebouwen) 

 

2.4.2 Gewenste bestemmingen en programma 

De volledige site Keerdok en het oostelijke deel van de site Eandis zullen worden herbestemd van 
respectievelijk zone voor KMO en bedrijven en gebied voor milieubelastende industrie (gebiedscategorie 
bedrijvigheid) naar gebied voor stedelijke ontwikkeling (gebiedscategorie wonen). Dit betekent dat hier 
verschillende functies mogelijk zijn (m.n. wonen, openbare groene en verharde ruimten, kleinhandel voor 
dagelijkse aankopen, horeca, openbare en private nutsvoorzieningen en diensten, 
gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen) zodat een mix 
aan stedelijke functies kan ontstaan. 
 
Het westelijk deel van de site Eandis zal herbestemd worden van gebied voor milieubelastende industrie 
(gebiedscategorie bedrijvigheid) naar specifiek regionaal bedrijventerrein (gebiedscategorie bedrijvigheid). 
De beoogde functies zijn productie van energie, kantoren, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. De 
bestaande activiteiten (o.a. Eandis) worden ruimtelijk geherstructureerd, maar blijven behouden. 
 
In het masterplan werd het maximaal programma onderzocht en vertaald in een inrichtingsplan. Dit wordt 
beschreven in hoofdstuk 3. Dit masterplan zal de stedenbouwkundige basis vormen van het RUP. De 
gewenste bestemming en inrichting zal door IGEMO i.o.v. de stad Mechelen vertaald worden in algemene 
en gebiedsspecifieke voorschriften. De resultaten en randvoorwaarden die uit het plan-MER komen zullen 
mee de voorschriften bepalen waar relevant of aanbevelingen doen voor het grafisch plan. Zo kunnen, 
indien nodig, randvoorwaarden rond het maximaal te realiseren programma of gebiedsgerichte 
stedenbouwkundige voorschriften worden opgenomen. 
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2.5 Toetsing aan de milieubeoordelingsplicht 

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) Plannen of programma’s die tegelijk: 

 een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlage I, II en III 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 
B) 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. 
 
Het plan vormt geen kader voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlage I opgesomde 
projecten. Het vormt wel een kader voor de toekenning van een vergunning voor een in bijlage II 
opgesomd project (rubriek 10b – stadsontwikkelingsproject; rubriek 13) en is dus plan-MER-plichtig tenzij 
aangetoond kan worden dat het een kleine wijziging omvat of een klein gebied op lokaal niveau betreft. 
Het plan kan daarnaast ook een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor in bijlage III 
opgesomde projecten (rubrieken 10b). 
 
Gezien het feit dat het geen klein gebied op lokaal niveau of kleine wijziging betreft, is besloten een plan-
MER op te stellen. Daarnaast wenst de stad Mechelen een volledig overzicht te hebben van mogelijke 
milieueffecten die door het plan kunnen gegenereerd worden.  

2.6 Naam van de initiatiefnemer 

Dit MER wordt uitgevoerd op initiatief van: 
 
 Stad Mechelen 
 Grote Markt 21 
 2800 Mechelen 
 
Het MER wordt uitgevoerd door: 
 
 Royal HaskoningDHV Belgium nv 
 Schaliënhoevedreef 20D 
 2800 Mechelen 
 
En 
 

Mintnv 
 Hendrik Conciencestraat 1b 

2800 Mechelen 
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2.7 Team van deskundigen 

2.7.1 Interne deskundigen 

Volgende interne deskundigen worden opgenomen: 
 Katrien De Mets, Igemo 
 Tine Vennekens, stad Mechelen, Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit 

 

2.7.2 Externe deskundigen 

 Marieke Gruwez 
 Water volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-652/V2; de erkenning is geldig voor 

onbepaalde duur 
 Bodem volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-652/V2; de erkenning is geldig voor 

onbepaalde duur 
 Werkgever: HaskoningDHV Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 Mechelen 

 Guy Geudens 
 Fauna en flora volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA/709/V1 de erkenning is geldig 

voor onbepaalde duur 
 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie (landschap) volgens het ministerieel besluit 

MB/MER/EDA-709/V1; de erkenning is geldig voor onbepaalde duur 
 Werkgever: HaskoningDHV Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 Mechelen 

 Filip Lauryssen 
 Bodem (pedologie) volgens het ministerieel besluit MER/EDA-EDA-654/V2; de erkenning is 

geldig voor onbepaalde duur 

 Water (geohydrologie en oppervlakte- en afvalwater) volgens het ministerieel besluit 
MB/MER/EDA-654-V2; de erkenning is onbeperkt geldig. 

 Licht, klimaat en niet-ioniserende straling volgens het ministerieel besluit MER/EDA-EDA-
654/V2; de erkenning is geldig voor onbepaalde duur 

 Werkgever: Royal HaskoningDHV Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 Mechelen 
 Kristof Wijns 

 Lucht volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-739-V1; de erkenning is onbeperkt geldig 
 Geluid volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-739-V2; de erkenning is onbeperkt geldig  
 Werkgever: Royal HaskoningDHV Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 Mechelen 

 Michaël Verheyde 
 Mens (mobiliteit) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA/795; de erkenning is geldig 

voor onbepaalde duur; 
 Werkgever: MINT nv, Hendrik Consciencestraat 1 b, 2800 Mechelen 

 Peter Peeters 
 Mens (ruimtelijke aspecten) volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-EDA_612/V2; de 

erkenning is geldig voor onbepaalde duur; 
 Werkgever: zelfstandige - freelance medewerker HaskoningDHV 
 
 

Tabel 2.1: Team van MER-deskundigen en medewerkers voor de uitwerking van het MER 

Discipline MER-deskundige Medewerker 

Coördinator Dhr. K. Wijns Dhr. F. Lauryssen 
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Discipline MER-deskundige Medewerker 

Water (oppervlaktewater) Dhr. F. Lauryssen Dhr. F. Lauryssen 

Water (grondwater) Dhr. F. Lauryssen Dhr. F. Lauryssen 

Geluid en trillingen Dhr. K. Wijns Mevr. S. Fabri 

Lucht Dhr. K. Wijns Dhr. G. De Bruyn 

Elektromagnetische straling Dhr. F. Lauryssen  

Bodem (geologie) Mevr. M. Gruwez Dhr. F. Lauryssen 

Bodem (pedologie) Dhr. F. Lauryssen Mevr. M. Gruwez 

Fauna en flora Dhr. G. Geudens Mevr. A. Pals 

Landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie 

Dhr. G. Geudens Mevr. A. Van de Putte 

Mens - mobiliteit Dhr. M. Verheyde Dhr. J. Adriaensen 

Mens – ruimtelijke aspecten Dhr. P. Peeters Mevr. A. Van de Putte 
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3 Planbeschrijving 

3.1 Inleiding 

Het ontwerponderzoek resulteerde in een inrichtingsplan dat bestaat uit verschillende deelzones:  
 Keerdokkaai (zone van huidige baanwinkels)  
 Rode Kruisplein (zone van huidige randparking)  
 De ‘Ouwen Dok’ 
 Park 
 Eandistip 
 Eandiswijk  
 
De verschillende deelprojecten zijn aangeduid op illustratie 3.1. 
 

 

Illustratie 3.1: Overzicht deelprojecten 

 
 
Daarnaast behelst het RUP ook de zone ‘Eandis-west’. 

3.2 Eandiswijk 

De Eandiswijk wordt opgevat als een volwaardige wijk met een gezonde mix aan functies. In de eerste 
plaats wordt ingezet op de realisatie van een kwalitatief woonprogramma van bijna 30.000 m² waarin 
plaats geboden wordt aan ca. 266 wooneenheden. Daarnaast is de realisatie van enkele complementaire 
programma’s aangewezen, zoals kantoren en handel, dit om optimaal gebruik te maken van de sterke 
zichtlocatie van de wijk (kantoorprogramma van ca. 2.060 m²) en om een inherente woonkwaliteit aan te 
bieden op lokaal niveau (enkele buurtvoorzieningen: ca. 250 m²).  
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Met betrekking tot het kantoorgedeelte is dit de maximale invulling. Afhankelijk van de vastgoedmarkt en 
de activiteiten van Eandis kan de invulling van de kantoorfunctie verschuiven van het oostelijk naar het 
westelijk deel van de Eandiswijk (dus geen of minder kantoren in het oostelijk gedeelte en meer kantoren 
in het westelijk gedeelte van het deelgebied). De totale oppervlakte aan kantoorfuncties zal niet hoger 
worden dan de voorziene 2.060 m².  
 
Een overzicht van de ruimtelijke invulling is weergegeven in illustratie 3.2. 

 

Illustratie 3.2: Overzicht van de invulling van deelproject ‘Eandiswijk’ 

 
 
De zendmast zal verdwijnen waarbij de zendapparatuur naar een andere locatie zal verhuizen of op het 
dak van de nieuwe gebouwen zal geplaatst worden. 
 
Bouwhoogtes 
De noordelijke bouwblokken kennen een variabele hoogte tussen minimaal 3 en maximaal 6 bouwlagen 
(zijde N16), de zuidelijke gebouwen variëren daarentegen tussen minimum 3 bouwlagen en maximaal 5 
bouwlagen. Er zijn een beperkt aantal hoogteaccenten toegestaan tot 10 bouwlagen op strategische 
plekken. 
 
Ontsluiting en parkeren 
Het inrichtingsplan van de Eandiswijk voorziet in specifieke voetgangers- en fietsvoorzieningen. De 
interne voorzieningen voor voetgangers en fietsers sluiten aan op: 
 een voetgangers- en fietsbrug over de Afleidingsdijle tussen de Eandistip en het Rode Kruisplein, met 

een verdere aansluiting richting het centrum van Mechelen (via Nonnenstraat, Tuinstraatje/Tichelrij); 
 fietspad langsheen de Afleidingsdijle met aansluiting op de fietsvoorzieningen van het kruispunt 

Antwerpsepoort; 
 het kruispunt Elektriciteitstraat – N16. 
 
De Eandiswijk wordt bediend met het openbaar vervoer, via de bestaande halte Rode Kruisplein (R12 
Vesten). 
 
De wijk wordt voor gemotoriseerd verkeer ontsloten via een centrale boulevard die aansluit op het 
kruispunt Elektriciteitstraat – N16. De ondergrondse parkings sluiten vervolgens loodrecht aan op de 
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centrale boulevard. Alle ondergrondse parkings worden geconcentreerd ten noorden of langsheen de 
centrale boulevard, dit om de waterdoorlatende gebieden in het zuiden maximaal te vrijwaren. Voor de 
noordelijke bouwblokken is het aangewezen de centrale patio’s te vrijwaren van ondergrondse 
constructies om op deze manier kwalitatieve groene binnengebieden te kunnen garanderen. 
 

    
Illustratie 3.3: Overzicht van de ontsluitingsstructuur 

 
 
Wateraspecten 
Het subtiele verschil in maaiveldniveau wordt aangewend in functie van waterbeheer. Binnen de publieke 
ruimte wordt het regenwater verzameld, vastgehouden en behandeld. Het water vormt op deze manier 
een geïntegreerde kwaliteit van de open ruimte. Eventueel kan het systeem van de wadi’s gekoppeld 
worden aan de Dijle, zodat een gecontroleerd overstromingsgebied ontstaat, dat zorgt voor een 
dynamisch getijdenlandschap met een zeer hoge ecologische waarde. 

3.3 Eandistip 

In dit deelgebied wordt een parking (met verschillende functies zoals randparking, bezoekersparking,…) 
onder vorm van een parkeergebouw gemaakt. Het gebouw wordt opgevat als een ‘container’ met een mix 
aan functies, dus niet enkel parkeren. Complementaire programma’s zorgen voor sociale controle en 
‘leven’ op deze plek. Het voorstel integreert commerciële functies op het gelijkvloers (ongeveer 1.400 m²) 
en een beperkt kantoorprogramma op de hoek van ongeveer 3.200 m², dat voordeel put uit haar unieke 
zicht op de stad. Een ruimtelijk overzicht van de invulling is weergegeven in illustratie 3.4.  
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Illustratie 3.4: Overzicht van de invulling van deelgebied ‘Eandistip’ 

 
 
Bouwhoogtes 
Het parkeergebouw wordt georganiseerd in 6 bouwlagen, waarvan 1 ondergrondse laag en 5 
bovengrondse lagen. Het volume op de westelijke hoek aan de zijde van de binnenstad 
(kantoorprogramma) kan tot 8 bouwlagen hoog reiken. 
 
Ontsluiting 
Het inrichtingsplan van de Eandistip voorziet in specifieke voetgangers- en fietsvoorzieningen. De interne 
voorzieningen voor voetgangers en fietsers sluiten aan op: 
 een voetgangers- en fietsbrug over de Afleidingsdijle tussen de Eandistip en het Rode Kruisplein, met 

een verdere aansluiting richting het centrum van Mechelen (via Nonnenstraat, Tuinstraatje/Tichelrij); 
 de voetgangers- en fietsvoorzieningen voorzien in de Eandiswijk; 
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 fietspad langsheen de Afleidingsdijle met aansluiting op de fietsvoorzieningen van het kruispunt 
Antwerpsepoort. 

 
De Eandistip wordt bediend met het openbaar vervoer, via de bestaande halte Rode Kruisplein (R12 
Vesten). 
 
Het parkeergebouw zal voor gemotoriseerd verkeer vanaf de N16 toegankelijk zijn via een vrije rechtsaf, 
om op deze manier een directe en eenvoudige voeding van de parking te verzekeren. De uitgang van het 
gebouw wordt aan de oostzijde voorzien en zal aansluiten op de Elektriciteitstraat. De ontsluitingsstructuur 
is weergegeven in Illustratie 3.3. 

3.4 Keerdokkaai 

Binnen het deelgebied van de Keerdokkaai wordt ingezet op de realisatie van hoogwaardig stedelijk 
wonen. De Keerdokkaai biedt plaats aan de realisatie van ca. 345 wooneenheden binnen een 
ontwikkelingsvolume van bijna 38.000 m³. Daarnaast wordt aanvullend ruimte voorzien voor handelszaken 
op buurtniveau (ca. 2.000 m²) en diensten (ca. 400 m²), die bijdragen aan de leefkwaliteit van de 
woonomgeving. Een ruimtelijk overzicht van de invulling is weergegeven in illustratie 3.5. 
 

Illustratie 3.5: Overzicht van de invulling van deelgebied ‘Keerdokkaai’ 

 
 
Bouwhoogtes 
De hoogte van het bouwblok varieert tussen een minimum van 1 bouwlagen en een maximum van 6, 
waarbij specifiek rekening gehouden dient te worden met lichtinval en oriëntatie. Er wordt één hoog 
volume voorgesteld op de uiterst zuidelijke hoek, uitgevend op het parkje. 
 
Parkeren en ontsluiting 
Het inrichtingsplan van de Keerdokkaai voorziet in specifieke voetgangers- en fietsvoorzieningen. De 
interne voorzieningen voor voetgangers en fietsers sluiten aan op: 
 de voetgangers- en fietsvoorzieningen voorzien op het Rode Kruisplein; 
 de voetgangers- en fietsrelatie over de R12 Vesten in relatie tot het centrum van Mechelen (o.m. 

Nonnenstraat); 
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 de ongelijkvloerse voetgangers- en fietsverbinding naar het centrum van Mechelen langsheen het 
Tuinstraatje en Tichelrij. 

 
De wijk Keerdokkaai wordt bediend met het openbaar vervoer, via de bestaande halte Rode Kruisplein 
(R12 Vesten). 
 
Deze nieuwe wijk wordt voor gemotoriseerd verkeervolledig ontsloten via de vesten (R12). Alle 
parkeergelegenheden worden ondergronds (1 verdieping) voorzien, waarbij de in- en uitrit van de parking 
zodanig gepositioneerd worden dat het autoluwe karakter van de wijk gemaximaliseerd wordt. Het is 
daarbij aangewezen om de centrale open ruimten in de bouwblokken maximaal te vrijwaren van 
ondergrondse constructies, dit in functie van de kwaliteit en het groen in de binnengebieden. Er is een 
beperkte bovengrondse ontsluiting toegestaan in functie van laden en lossen.  De ontsluitingsstructuur is 
weergegeven in Illustratie 3.3. 

3.5 Rode Kruisplein  

De randen van het Rode Kruisplein worden opgeladen met een gemengd stedelijk programma, zodat het 
plein kan uitgroeien tot een levendige en attractieve plek binnen de stad. In de noordelijke en oostelijke 
rand van het plein wordt een programma van ca. 1.100 m² handel en 1.400 m² kantoren voorzien op het 
gelijkvloers en eventueel een eerste verdieping. Op de bovenliggende verdieping wordt een 
woonprogramma voorzien van ca. 103 wooneenheden, die bijdragen aan de stedelijkheid en het plein 
doen opleven op ieder moment van de week. 
 
Een mogelijke ruimtelijke invulling is opgenomen in illustratie 3.6.  
 
 

Illustratie 3.6: Mogelijke ruimtelijke invulling vaan deelgebieden ‘Rode Kruisplein’ en ‘Park’ 
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Bouwhoogtes 
Het is de ambitie een harmonieus plein te creëren. Het voorgesteld volume neemt de schaal van de 
‘Ouwen Dok’ als referentie. Dit leidt tot een volume van 4 bouwlagen hoog, waarbij ongeveer uitgelijnd 
wordt op de nokhoogte van de oostelijke gevel van de ‘Ouwen Dok’. Plaatselijk kan het nieuwe volume tot 
6 bouwlagen hoog reiken, dit onder de strikte randvoorwaarde dat de perceptie van het volume op het 
Rode Kruisplein beperkt wordt (45°-regel vanaf de kroonlijst). Het solitaire bouwvolume aan de brug telt 
tot vijf bouwlagen. 
 
Parkeren en ontsluiting 
Het inrichtingsplan van het Rode Kruisplein voorziet in specifieke voetgangers- en fietsvoorzieningen. De 
interne voorzieningen voor voetgangers en fietsers sluiten aan op: 
 een voetgangers- en fietsbrug over de Afleidingsdijle tussen de Eandistip en het Rode Kruisplein, met 

een verdere aansluiting richting het fietspad langsheen de Dijle, het kruispunt Antwerpsepoort (R12 
Vesten – N16) en het kruispunt Elektriciteitstraat – N16; 

 de fietsvoorzieningen binnen de parkzone; 
 de fietsvoorzieningen binnen de wijk Keerdokkaai met verdere verbinding naar het centrum van 

Mechelen via het Tuinstraatje en Tichelrij; 
 de voetgangers- en fietsrelatie over de R12 Vesten in relatie tot het centrum van Mechelen (o.m. 

Nonnenstraat); 
 

 
Het Rode Kruisplein wordt bediend met het openbaar vervoer, via de bestaande halte Rode Kruisplein 
(R12 Vesten). 
 
Het gebied is voor gemotoriseerd verkeer toegankelijk vanaf het kruispunt N16-Elektriciteitstraat en een 
brug voor gemotoriseerd verkeer over de Afleidingsdijle. Er wordt op het Rode Kruisplein een 
ondergrondse parking voorzien, waarbij de toegang zodanig gepositioneerd is dat het autoluwe karakter 
van het Rode Kruisplein gegarandeerd is. Het plein zal wel nog kunnen gebruikt worden voor de speciale 
transporten (o.m. CG Power) van en naar de laad- en loskade van het Keerdok. De ontsluitingsstructuur is 
weergegeven in Illustratie 3.3. Het plan zal het huidige gebruik van de kades niet hypotekeren. Het plan 
heeft echter geen intenties om het gebruik van deze kades te versterken .  

3.6 Park 

Parkwoningen 
De parkwoningen bevinden zich in de nabijheid van het Rode Kruisplein, waardoor reeds een brede 
waaier aan functies op korte afstand aanwezig is. Dat impliceert dat er voornamelijk gefocust kan worden 
op een woonprogramma. De plek biedt ruimte aan ca. 93 woningen binnen een totaal 
ontwikkelingsvolume van bijna 9.300 m². Er dient echter nog een 1.050 m² aan diensten geïntegreerd te 
worden in functie van W&Z (Waterwegen en Zeekanaal). Het bestaande sluishuis wordt namelijk 
geïntegreerd binnen een nieuw gebouw, zodat de activiteiten die gerelateerd zijn aan de bediening en het 
beheer van het sluizencomplex steeds optimaal verder gezet kunnen worden. Hiervoor wordt de 
ontwikkeling van twee volumes voorgesteld: één bouwblok hangt haar identiteit op aan het 
sluizencomplex, terwijl het andere gebouw de toegang tot het park markeert ter hoogte van de nieuwe 
brug over de Afleidingsdijle. Op de gelijkvloerse verdieping van het tweede gebouw kan een publiek 
programma opgenomen worden (buurthuis, vergaderzaal/restaurant) dat de relatie tussen het park en de 
kaai in de verf zet, en tevens zorgt voor het opleven van de randen van het park. 
 
Park 
In en in de omgeving van het park kunnen tijdelijke evenementen (zoals een open lucht cinema) 
plaatsvinden. Deze evenementen zijn kleinschalig van aard en hebben een lokaal karakter. 
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Bouwhoogtes 
Het bouwvolume varieert tussen 1 en 7 bouwlagen (accent aan sluis). 
 
Parkeren en ontsluiting 
Het inrichtingsplan van het Park voorziet in specifieke voetgangers- en fietsvoorzieningen. De interne 
voorzieningen voor voetgangers en fietsers sluiten aan op: 
 de voetgangers- en fietsvoorzieningen voorzien op het Rode Kruisplein, met verdere verbinding naar 

de wijk Keerdokkaai, de Eandiswijk, Eandistip en het centrum van Mechelen. 
 
De Eandiswijk wordt bediend met het openbaar vervoer, via de bestaande halte Rode Kruisplein (R12 
Vesten) en een aanvullende halte langsheen de N16, ter hoogte van de Elektriciteitstraat. 
 
Het gebied is toegankelijk voor het gemotoriseerd verkeer vanaf het kruispunt N16-Elektriciteitstraat en 
een brug voor gemotoriseerd verkeer over de Afleidingsdijle. Er wordt een ondergrondse parking voorzien, 
waarbij de toegang zodanig gepositioneerd is dat het karakter van het park in functie van de zachte 
weggebruiker gegarandeerd is. De ontsluitingsstructuur is weergegeven in Illustratie 3.3. 

3.7 ‘Ouwen Dok’ 

Voor het deelgebied ‘Ouwen Dok’ wordt een mogelijk programma voorgesteld als hotel en aanvullende 
functies. Dit is ook de meest verkeersgenererende invulling voor dit deelgebied. Een ander programma zal 
ook mogelijk blijven. 
 
Bouwhoogtes 
Gezien het gebouw de ‘Ouwen Dok’ een beschermd monument is, dient de architectuur, de bouwhoogte 
en het volume van eventuele uitbreidingen de erfgoedwaarde van het gebouw en zijn ligging in een 
(historisch) open omgeving met kades en water rondom te respecteren. 
 
Parkeren en ontsluiting 
De ‘Ouwen Dok’ is te voet en met de fiets bereikbaar via de voorziene voetgangers- en fietsvoorzieningen 
van het inrichtingsplan: 
 een voetgangers- en fietsbrug over de Afleidingsdijle tussen de Eandistip en het Rode Kruisplein, met 

een verdere aansluiting richting het kruispunt Antwerpsepoort; 
 de voetgangers- en fietsvoorzieningen voorzien op het Rode Kruisplein, met verdere verbinding naar 

de wijk Keerdokkaai en het centrum van Mechelen. 
 
De ‘Ouwen Dok’ wordt bediend met het openbaar vervoer, via de bestaande halte Rode Kruisplein (R12 
Vesten). 
 
Het gebied is toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer vanaf het kruispunt N16-Elektriciteitstraat en een 
brug voor gemotoriseerd verkeer over de Afleidingsdijle. Er wordt op het Rode Kruisplein een 
ondergrondse parking voorzien, waarbij de toegang zodanig gepositioneerd is dat het autoluwe karakter 
van het Rode Kruisplein gegarandeerd is.  

3.8 Totaal programma 

In tabel 3.1 en tabel 3.2 is het volledige maximale programma weergegeven voor het plangebied. 
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Tabel 3.1: Overzicht maximale programma-invulling plangebied 

Deelgebied 
Oppervlakte 
(m²) 

Voorzieningen (m³) wooneenheden 

  wonen handel diensten kantoren totaal  

‘Ouwen Dok’* 4.885       

Eandistip 5.642 0 1.375 13.274 3.205 17.854 0 

Eandiswijk 26.144 29.260 257 0 2.057 31.574 266 

Rode Kruisplein 17.240 10.332 1.160 540 1.390 13.422 103 

Keerdokkaai 24.483 37.959 1.920 435 0 40.314 345 

Park 17.755 9.327 0 1.084 0 10.411 93 

Totaal 96.149 86.878 4.712 15.333 6.652 113.575 807 

*Deze cijfers zijn indicatief en zullen afhangen van de gekozen ontwikkelaar 

 
 

Tabel 3.2: Overzicht publieke ruimte en wegenis 

Deelgebied 
Collectieve/privé 
buiten ruimte (m²) 

Publieke ruimte 
hard (m²) 

Publieke ruimte 
groen (m²) 

Nieuwe wegenis 
(m²) 

Bruggen (m²) 

‘Ouwen Dok’      

Eandistip  1.552 645 1.013 407 

Eandiswijk 12.124 2.713 1.538 2.791  

Rode Kruisplein 621 10.039 2.441 861 160 

Keerdokkaai 7.564 7.989 0 0 0 

Park 840 2.740 11.636 241  

Totaal 21.149 25.278 16.260 3.906 567 

 
 
Zoals aangegeven kan de invulling van het programma nog wijzigen. Echter zal het totale programma 
naar verkeersafwikkeling niet groter zijn dan wat opgegeven is in tabel 3.1. 

3.9 Eandis-west 

De bestaande activiteiten (o.a. Eandis) worden ruimtelijk geherstructureerd, maar blijven behouden. 

3.10 Mobiliteit: verkeersgeneratie 

De verkeersgeneratie van de site Keerdok en Eandis is bepaald op basis van het ruimtelijk programma 
zoals beschreven in het Masterplan site Keerdok en Eandis. Het ruimtelijk programma is hierbij op basis 
van mobiliteitskencijfers vertaald naar verkeersstromen (verkeersgeneratie) op dagbasis en voor de 
ochtendspits (OSP) en avondspits (ASP). De kencijfers zijn vastgelegd in overleg met de dienst mobiliteit 
van de stad Mechelen en MOW. 
 
Het ruimtelijk programma van de site Keerdok en Eandis is aan de hand van mobiliteitskencijfers vertaald 
naar verkeersstromen. Onderstaande tabel biedt inzicht in de gehanteerde kencijfers1. 

                                                      
1 De gehanteerde kencijfers zijn tijdens een overleg d.d. 11/02/2016 afgestemd met de Stad Mechelen en MOW Beleid 
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Tabel 3.3: Overzicht van de gebruikte kencijfers voor het plan 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gemiddelde gezinsgrootte Stad Mechelen 2.36 Studiedienst Vlaamse Regering ‐ toestand 1/01/2014

Gemiddeld aantal woninggerelateerde verplaatsing per dag 2.1 OVG 4.2, OVG 4.3, OVG 4.4, OVG 4.5

Vervoerswijzekeuze ‐ auto (bestuurder) 60% OVG Vlaams‐Brabant (46%), opgehoogd door nabijheid E19

Verkeersattractie 1% OVG 4.2, OVG 4.3, OVG 4.4, OVG 4.5

Verkeersproductie 8% OVG 4.2, OVG 4.3, OVG 4.4, OVG 4.5

Verkeersattractie 7% OVG 4.2, OVG 4.3, OVG 4.4, OVG 4.5

Verkeersproductie 2% OVG 4.2, OVG 4.3, OVG 4.4, OVG 4.5

Aantal bezoekers per woning per dag  0.3 Richtlijnenboek MOBER

Vervoerswijzekeuze ‐ auto (bestuurder) 60% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve woonfuncties in Vlaanderen

Aantal werknemers per m² bvo 0.045 Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve kantoren in Vlaanderen

Gelijktijdige aanwezigheid werknemers 90% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve kantoren in Vlaanderen

Vervoerswijzekeuze ‐ auto (bestuurder) 60% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve kantoren in Vlaanderen

Verkeersattractie 40% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve kantoren in Vlaanderen

Verkeersproductie 0% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve kantoren in Vlaanderen

Verkeersattractie 0% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve kantoren in Vlaanderen

Verkeersproductie 40% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve kantoren in Vlaanderen

Aantal bezoekers per m² bvo 0.335 Richtlijnenboek MOBER: 22 tot 45 bezoekers per 100m² bvo 

Vervoerswijzekeuze ‐ auto 90% Onderzoek MINT ‐ randstedelijke commerciële functie

Autobezettingsgraad 1.76 Onderzoek MINT ‐ randstedelijke commerciële functie

Verkeersattractie 0% Onderzoek MINT ‐ randstedelijke commerciële functie

Verkeersproductie 0% Onderzoek MINT ‐ randstedelijke commerciële functie

Verkeersattractie 10% Onderzoek MINT ‐ randstedelijke commerciële functie

Verkeersproductie 10% Onderzoek MINT ‐ randstedelijke commerciële functie

Aantal werknemers per m² bvo 0.02 Richtlijnenboek MOBER: 0.5 tot 2 werknemers per 100m² bvo

Gelijktijdige aanwezigheid werknemers 90% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve commerciële functies in Vlaanderen

Vervoerswijzekeuze ‐ auto (bestuurder) 60% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve commerciële functies in Vlaanderen

Verkeersattractie 15% Onderzoek MINT ‐ randstedelijke commerciële functie

Verkeersproductie 0% Onderzoek MINT ‐ randstedelijke commerciële functie

Verkeersattractie 0% Onderzoek MINT ‐ randstedelijke commerciële functie

Verkeersproductie 15% Onderzoek MINT ‐ randstedelijke commerciële functie

Aantal bezoekers per m² bvo 0.03 Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve publieke functies in Vlaanderen

Vervoerswijzekeuze ‐ auto 90% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve publieke functies in Vlaanderen

Autobezettingsgraad 1.2 Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve publieke functies in Vlaanderen

Verkeersattractie 10% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve publieke functies in Vlaanderen

Verkeersproductie 10% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve publieke functies in Vlaanderen

Verkeersattractie 20% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve publieke functies in Vlaanderen

Verkeersproductie 20% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve publieke functies in Vlaanderen

Aantal werknemers per m² bvo 0.045 Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve publieke functies in Vlaanderen

Gelijktijdige aanwezigheid werknemers 90% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve publieke functies in Vlaanderen

Vervoerswijzekeuze ‐ auto (bestuurder) 60% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve publieke functies in Vlaanderen

Verkeersattractie 40% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve publieke functies in Vlaanderen

Verkeersproductie 0% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve publieke functies in Vlaanderen

Verkeersattractie 0% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve publieke functies in Vlaanderen

Verkeersproductie 40% Afgeleid uit kencijferdatabank MINT ‐ obv representatieve publieke functies in Vlaanderen

Verkeersattractie 45% CROW publicatie ASVV 2012

Verkeersproductie 0% CROW publicatie ASVV 2012

Verkeersattractie 0% CROW publicatie ASVV 2012

Verkeersproductie 50% CROW publicatie ASVV 2012

OVG Onderzoek VerplaatsingsGedrag Vlaanderen

bvo Bruto VloerOppervlakte

Bewoners

Aandeel verkeersgeneratie ochtendspits

Aandeel verkeersgeneratie avondspits

Bezoekers

Aandeel verkeersgeneratie ochtendspits

Kantoren

Commerciële functies

Publieke voorzieningen

Aandeel verkeersgeneratie avondspits

Werknemers

Aandeel verkeersgeneratie ochtendspits

Aandeel verkeersgeneratie avondspits

Werknemers

Aandeel verkeersgeneratie ochtendspits

Aandeel verkeersgeneratie avondspits

Bezoekers

Verkeersgeneratie ochtendspits  t.a.v. parkeercapaciteit

Verkeersgeneratie avondspits t.a.v. parkeercapaciteit

Bezoekers

Aandeel verkeersgeneratie ochtendspits

Aandeel verkeersgeneratie avondspits

Bezoekers

Aandeel verkeersgeneratie ochtendspits

Aandeel verkeersgeneratie avondspits

Werknemers

Parkeergebouw
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Onderstaand wordt per type functie de verkeersgeneratie weergegeven. 
 
Verkeersgeneratie wonen 
 

Tabel 3.4: Overzicht van de verkeersgeneratie voor wonen 

 

 

 

 
 
  

Prod. Attr. Prod. Attr.

Aantal wooneenheden 266

Gem. gezinsgrootte 2.36 8% 1% 2% 7%

Gem. woninggerelateerde verpl. 2.1

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 791 63 8 16 55

Aantal bezoekers/woning 0.3 0% 0% 2% 7%

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 48 0 0 1 3

TOTAAL 839 63 8 17 59

Wonen Eandiswijk OSP (1u) ASP (1u)

B
e
w
o
n
e
rs

B
e
zo
e
ke
rs

Prod. Attr. Prod. Attr.

Aantal wooneenheden 93

Gem. gezinsgrootte 2.36 8% 1% 2% 7%

Gem. woninggerelateerde verpl. 2.1

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 277 22 3 6 19

Aantal bezoekers/woning 0.3 0% 0% 2% 7%

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 17 0 0 0 1

TOTAAL 294 22 3 6 21

Wonen Park OSP (1u) ASP (1u)

B
ew

o
n
er
s

B
ez
o
ek
er
s

Prod. Attr. Prod. Attr.

Aantal wooneenheden 103

Gem. gezinsgrootte 2.36 8% 1% 2% 7%

Gem. woninggerelateerde verpl. 2.1

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 307 25 3 6 22

Aantal bezoekers/woning 0.3 0% 0% 2% 7%

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 19 0 0 0 1

TOTAAL 326 25 3 7 23

Wonen Rode Kruisplein OSP (1u) ASP (1u)

B
ew

o
n
er
s

B
ez
o
ek
er
s

Prod. Attr. Prod. Attr.

Aantal wooneenheden 345

Gem. gezinsgrootte 2.36 8% 1% 2% 7%

Gem. woninggerelateerde verpl. 2.1

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 1026 82 10 21 72

Aantal bezoekers/woning 0.3 0% 0% 2% 7%

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 62 0 0 1 4

TOTAAL 1088 82 10 22 76

OSP (1u) ASP (1u)

B
ew

o
n
er
s

B
ez
o
ek
er
s

Wonen Keerdokkaai
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Verkeersgeneratie kantoren 

Tabel 3.5: Overzicht verkeersgeneratie voor kantoren 

 

 

 
 
 
Verkeersgeneratie commerciële functies 

Tabel 3.6: Verkeersgeneratie voor commerciële functies 

 

 

Prod. Attr. Prod. Attr.

Oppervlakte (bvo ‐ m²) 2 057.00  

Aantal werknemers/m² 0.045 0% 40% 40% 0%

Gelijktijdig aanwezig 90%

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 50 0 20 20 0

TOTAAL 50 0 20 20 0

W
er
kn
em

er
s

Kantoren Eandiswijk OSP (1u) ASP (1u)

Prod. Attr. Prod. Attr.

Oppervlakte (bvo ‐ m²) 3 205.00  

Aantal werknemers/m² 0.045 0% 40% 40% 0%

Gelijktijdig aanwezig 90%

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 78 0 31 31 0

TOTAAL 78 0 31 31 0

Kantoren Eandistip OSP (1u) ASP (1u)

W
e
rk
n
em

e
rs

Prod. Attr. Prod. Attr.

Oppervlakte (bvo ‐ m²) 1 390.00  

Aantal werknemers/m² 0.045 0% 40% 40% 0%

Gelijktijdig aanwezig 90%

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 34 0 14 14 0

TOTAAL 34 0 14 14 0

Kantoren Rode Kruisplein OSP (1u) ASP (1u)

W
e
rk
n
em

e
rs

Prod. Attr. Prod. Attr.

Oppervlakte (bvo ‐ m²) 257.00        

Aantal bezoekers/m² 0.335 0% 0% 10% 10%

Autoaandeel 90%

Autobezettingsgraad 1.76

TOTAAL aantal auto's/dag 44 0 0 4 4

Aantal werknemers/m² 0.02 0% 15% 15% 0%

Gelijktijdig aanwezig 90%

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 3 0 0 0 0

TOTAAL 47 0 0 5 4

B
e
zo
ek
e
rs

W
e
rk
n
e
m
e
rs

Commerciële functies Eandiswijk OSP (1u) ASP (1u)

Prod. Attr. Prod. Attr.

Oppervlakte (bvo ‐ m²) 1 375.00     

Aantal bezoekers/m² 0.335 0% 0% 10% 10%

Autoaandeel 90%

Autobezettingsgraad 1.76

TOTAAL aantal auto's/dag 236 0 0 24 24

Aantal werknemers/m² 0.02 0% 15% 15% 0%

Gelijktijdig aanwezig 90%

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 15 0 2 2 0

TOTAAL 250 0 2 26 24

OSP (1u) ASP (1u)

B
e
zo
e
ke
rs

W
e
rk
n
em

er
s

Commerciële functies Eandistip
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Verkeersgeneratie publieke voorzieningen of diensten 

Tabel 3.7: Verkeersgeneratie voor publieke voorzieningen of diensten 

 

 

Prod. Attr. Prod. Attr.

Oppervlakte (bvo ‐ m²) 1 160.00     

Aantal bezoekers/m² 0.335 0% 0% 10% 10%

Autoaandeel 90%

Autobezettingsgraad 1.76

TOTAAL aantal auto's/dag 199 0 0 20 20

Aantal werknemers/m² 0.02 0% 15% 15% 0%

Gelijktijdig aanwezig 90%

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 13 0 2 2 0

TOTAAL 211 0 2 22 20

B
e
zo
e
ke
rs

W
e
rk
n
e
m
er
s

ASP (1u)Commerciële functies Rode Kruisplein OSP (1u)

Prod. Attr. Prod. Attr.
Oppervlakte (bvo ‐ m²) 1 920.00     

Aantal bezoekers/m² 0.335 0% 0% 10% 10%

Autoaandeel 90%

Autobezettingsgraad 1.76

TOTAAL aantal auto's/dag 329 0 0 33 33

Aantal werknemers/m² 0.02 0% 15% 15% 0%

Gelijktijdig aanwezig 90%

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 21 0 3 3 0

TOTAAL 350 0 3 36 33

OSP (1u) ASP (1u)

B
ez
o
ek
er
s

W
e
rk
n
em

er
s

Commerciële functies Keerdokkaai

Prod. Attr. Prod. Attr.

Oppervlakte (bvo ‐ m²) 1 084.00 

Aantal bezoekers/m² 0.03 10% 10% 20% 20%

Autoaandeel 90%

Autobezettingsgraad 1.2

TOTAAL aantal auto's/dag 24 2 2 5 5

Aantal werknemers/m² 0.045 0% 40% 40% 0%

Gelijktijdig aanwezig 90%

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 26 0 11 11 0

TOTAAL 51 2 13 15 5

Publieke voorzieningen Park OSP (1u) ASP (1u)

B
e
zo
e
ke
rs

W
e
rk
n
em

er
s

Prod. Attr. Prod. Attr.

Oppervlakte (bvo ‐ m²) 540.00    

Aantal bezoekers/m² 0.03 10% 10% 20% 20%

Autoaandeel 90%

Autobezettingsgraad 1.2

TOTAAL aantal auto's/dag 12 1 1 2 2

Aantal werknemers/m² 0.045 0% 40% 40% 0%

Gelijktijdig aanwezig 90%

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 13 0 5 5 0

TOTAAL 25 1 6 8 2

Publieke voorzieningen Rode Kruisplein OSP (1u) ASP (1u)

B
ez
o
ek
e
rs

W
er
kn
em

e
rs
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Verkeersgeneratie parkeergebouw 

Tabel 3.8: Verkeersgeneratie voor het parkeergebouw 

 
 
 
Verkeersgeneratie totaal 
In tabel 3.9 wordt een totaal overzicht gegeven van de verkeersgeneratie van het plan. 
 

Tabel 3.9: Totale verkeersgeneratie 

 
 

3.11 Vertaling plan-MER naar RUP 

In het RUP wordt het plangebied Keerdok-Eandis opgesplitst in 3 deelplannen m.n. 1.Keerdok, 
2.Keedokkaai en 3. Eandis. Per deelplan worden, in het RUP, de bestaande structuur, juridische structuur, 
gewenste structuur en vertaling naar stedenbouwkundige voorschriften individueel besproken. 
 
1. Keerdok 
Het deelplan Keerdok omvat enerzijds, gedeeltelijk de zone voor milieubelastende industrieën tussen de 
N16 en de Afleidingsdijle. Daarnaast omvat het RUP gedeeltelijk de (voormalige) zone voor 
milieubelastende industrieën in het zuiden tussen de Afleidingsdijle en de Dijle, dat in 1994 werd 
opgenomen in het BPA 3/1 Guido Gezellelaan, Keerdok. Dit deelplan heeft een oppervlakte van ca. 17,3 
ha. De waterlopen en omliggende waterlopen maken eveneens deel uit van het deelplan Keerdok. In het 
PlanMER en het RUP wordt in het deelplan gebruik gemaakt van de bestemming deelgebied. Zowel de 
Eandiswijk, Eandistip, Park en Rode-Kruisplein behoren tot het deelplan 1.Keerdok. 
 

Prod. Attr. Prod. Attr.

Oppervlakte (bvo ‐ m²) 435.00    

Aantal bezoekers/m² 0.03 10% 10% 20% 20%

Autoaandeel 90%

Autobezettingsgraad 1.2

TOTAAL aantal auto's/dag 10 1 1 2 2

Aantal werknemers/m² 0.045 0% 40% 40% 0%

Gelijktijdig aanwezig 90%

Autobestuurder 60%

TOTAAL aantal auto's/dag 11 0 4 4 0

TOTAAL 20 1 5 6 2

Publieke voorzieningen Keerdokkaai OSP (1u) ASP (1u)

B
ez
o
ek
er
s

W
er
kn
e
m
e
rs

Prod. Attr. Prod. Attr.

Parkeercapaciteit randparking 320          

Verkeersgeneratie 0% 45% 50% 0%

TOTAAL aantal auto's/dag 320 0 144 160 0

TOTAAL 320 0 144 160 0

Parking Eandistip OSP (1u) ASP (1u)

Prod. Attr. Prod. Attr.

Wonen 192 24 51 178

Kantoren 0 65 65 0

Commerciële activiteiten 0 8 88 81

Publieke voorzieningen 5 25 29 9

Parking 0 144 160 0

TOTAAL 197 265 393 268

OSP (1u) ASP (1u)
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2. Keerdokkaai 
Het deelplan Keerdokkaai omvat het overige gedeelte van de (voormalige) zone voor milieubelastende 
industrieën in het zuiden tussen de Afleidingsdijle en de Dijle, dat in 1994 werd opgenomen in het BPA 3/1 
Guido Gezellelaan, Keerdok. Het deelplan Keerdokkaai heeft een oppervlakte van ca. 2,5 ha. In het 
planMER en het RUP wordt in het deelplan gebruik gemaakt van de bestemming deelgebied. Het 
deelgebied Keerdokkaai behoort tot het deelplan 2. Keerdokkaai. 
 
3. Eandis  
Het deelplan Eandis omvat de overige zone voor milieubelastende industrieën tussen de N16 en de 
Afleidingsdijle. Het deelplan heeft een oppervlakte van ca. 10,3 ha. 
 

 

Illustratie 3.7: Plangebied RUP Keerdok-Eandis met aanduiding deelplannen 
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4 Alternatievenonderzoek 

4.1 Inleiding 

Naast het nulalternatief kunnen er voor dit MER drie soorten alternatieven onderscheiden worden: 
locatiealternatieven, programma-alternatieven en inrichtingsalternatieven. Vooreerst wordt in wat volgt het 
nulalternatief besproken. Dan wordt voor elk van bovenstaande soort alternatieven een beschrijving 
gegeven. In een laatste paragraaf wordt aangegeven welke alternatieven uiteindelijk weerhouden worden 
en verder meegenomen worden in het MER. 

4.2 Nulalternatief 

Het nulalternatief beschrijft de situatie indien het voorgenomen plan niet wordt uitgevoerd. Er kan 
aangenomen worden dat zonder de uitvoering van het RUP er geen wijzigingen in het plangebied zullen 
optreden. Het BPA (illustratie 2.2) laat bijkomende, grotere gebouwvolumes toe ten opzichte van de 
huidige bebouwing: ter hoogte van McDonalds en zijn parking en achter de ‘Ouwen Dok’ ter hoogte van 
de betoncentrale en de punt tussen beide rivieren.  De nulsituatie wordt daarom gelijkgesteld met de 
bestaande toestand (= referentiesituatie). Gezien deze situatie meegenomen is als referentiesituatie, 
wordt het nulalternatief niet meegenomen als een apart alternatief. 

4.3 Locatie-alternatieven 

In de  bindende bepaling in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is opgenomen om voor de 
omgeving van het Rode Kruisplein de taakstelling inzake bijkomende woningen te realiseren. De opmaak 
van het RUP is een uitvoering van deze bindende bepaling. Het voorgestelde programma voor de site 
Eandis optimaliseert de ontwikkeling van het woonprogramma in de omgeving Rode Kruisplein en is er 
dus ruimtelijk aan verbonden. De doelstelling van het RUP vertrekt hier ook van beide voorgaande 
punten. Deze doelstelling kan enkel op het geheel van beide locaties verwezenlijkt worden. Er worden 
daarom geen andere locaties onderzocht in dit MER. 

4.4 Programma-alternatieven 

Voorafgaand aan deze MER werd een masterplan opgesteld. Het masterplan was ook opgenomen in het 
GRS zodat de draagkracht van de locatie onderzocht kon worden. Het masterplan had tot doel om de 
haalbaarheid op stedenbouwkundig, financieel en mobiliteitsvlak uit te werken. Bedoeling was om, 
voornamelijk naar mobiliteit, het maximaal programma vast te leggen. Dit betekent dat gekeken werd met 
behulp van een mobiliteitsstudie, welk programma kan uitgevoerd worden zonder dat het verkeer 
problematisch wordt. Dit programma vormt de bovengrens van wat mogelijk is in het plangebied.  
 
In het RUP zal het plangebied de bestemming ‘gebied voor stedelijke ontwikkeling’ en ‘specifiek regionaal 
bedrijventerrein’ krijgen. Hieronder zijn veel invullingen mogelijk. Het RUP zal zich echter baseren op het 
masterplan en de resultaten van het MER-onderzoek om in de voorschriften een aantal mogelijkheden uit 
te sluiten. Daarom wordt in het MER het maximaal haalbare programma uit het masterplan als te 
onderzoeken alternatief opgenomen als gepland initiatief. Anders dan in het masterplan zal niet gewerkt 
worden met een geoptimaliseerde modal split. Zo worden de maximale milieueffecten onderzocht (en 
kunnen desgewenst milderende maatregelen genomen worden). 

4.5 Inrichtingsalternatieven 

Er zijn veel alternatieven mogelijk met betrekking tot de inrichting (gebouwen, pleinen). In het masterplan 
is de ruimtelijke invulling opgemaakt. Hierbij is rekening gehouden met de maximale invulling, de 
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bestaande monumenten, de zichtlijnen, voldoende open ruimte en voldoende publieke ruimte. In het MER 
wordt daarom enkel dit inrichtingsalternatief (met betrekking tot gebouwen, pleinen, hoogtes van 
gebouwen,…) meegenomen. Indien uit de effectbespreking zou blijken dat er aanpassingen noodzakelijk 
zijn, dan worden deze meegenomen in de milderende maatregelen.  
 
Invulling Eandiswijk 
Voor het deelgebied ‘Eandiswijk’ (zie hoofdstuk 3) is er nog geen duidelijkheid over de oppervlakte 
‘kantoren’. Indien Eandis op de eigen, meer noordwestelijk gelegen terreinen, zelf kantoren optrekt, dan 
dient, gezien de maximale invulling, het programma in het deelgebied ‘Eandiswijk’ aangepast te worden. 
Bijvoorbeeld wordt dan minder oppervlakte wonen gerealiseerd of minder kantoren of een mix van beide. 
De totale invulling naar oppervlakten blijft in beide alternatieven dezelfde. Beide alternatieven worden 
meegenomen in het MER. Deze alternatieven zullen enkel onderscheidend zijn bij de discipline 
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en de discipline Mens. Ze worden dan ook enkel daar 
besproken. 
 
Ontsluitingsalternatieven 
Tenslotte zijn uit de richtlijnen nog twee inrichtingsalternatieven naar voor gekomen. Het betreft enerzijds 
een ‘maximaal’ alternatief met betrekking tot de verkeersafwikkeling. Er wordt naast de beschrijving in 
paragraaf 3.10 ook een alternatief meegenomen waarbij de verkeersafwikkeling volledig via de 
Elektriciteitstraat gebeurt. Dit alternatief zal enkel onderscheidend zijn voor de discipline Mobiliteit (en zijn 
afgeleide receptordisciplines Lucht, Geluid en Gezondheid) en wordt daarom enkel daar besproken.  
 
De site Keerdok en Eandis wordt ontsloten door een dens netwerk voor langzaam verkeer. De ontsluiting 
gebeurt langsheen het kruispunt N16 – Elektriciteitstraat, alsook langsheen het bestaande jaagpad 
langsheen de Afleidingsdijle. Vanuit het centrum is de site enerzijds bereikbaar via de onderdoorgang 
onder de brug van de R12. Anderzijds gaat het plan uit van een oversteekvoorziening, beveiligd met 
verkeerslichten, tussen het Rode Kruisplein en de Nonnenstraat. Als alternatief wordt binnen het MER in 
de discipline mobiliteit ook uitgegaan van een situatie waarbij tussen het Rode Kruisplein en de 
Nonnenstraat geen oversteekvoorziening voorkomt. Voetgangers en fietsers tussen het Rode Kruisplein 
en de Nonnenstraat worden afgeleid naar het bestaande lichtengeregelde kruispunt Antwerpsepoort waar 
de oversteek binnen de huidige voorzieningen kan uitgevoerd worden.  
 
Alternatief bovengrondse parkeergebouwen Keerdoksite 
En anderzijds een alternatief waarbij er een beperkter aantal (grotere) parkeergebouwen aangelegd 
worden aan de rand van het terrein die goed ontsloten zijn naar N16 en R12 (ipv het parkeren onder elk 
gebouw apart). Dit alternatief zal besproken worden bij de discipline Mens – mobiliteit, Mens – ruimtelijke 
aspecten en Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. 

4.6 Conclusies alternatievenonderzoek 

Het nulalternatief wordt niet weerhouden en er zijn ook geen locatiealternatieven. Als programma-
alternatief wordt het alternatief met de maximale invulling meegenomen. Op die manier worden ook de 
maximale milieueffecten beschreven. Als inrichtingsalternatief wordt het alternatief zoals beschreven in 
het masterplan meegenomen. Voor het deelgebied ‘Eandiswijk’ worden 2 alternatieven bekeken. Het 
betreft enerzijds het alternatief met kantoren in de ‘Eandiswijk’ en anderzijds het alternatief met kantoren 
bij de huidige kantoren van Eandis. De totale oppervlakte van de invulling blijft in beide alternatieven 
dezelfde. Er wordt voor de verkeersafwikkeling, naast het alternatief zoals beschreven in het masterplan 
(ontsluitingsalternatief 1: tweeledige ontsluiting en verspreid parkeren), ook een alternatief meegenomen 
waarbij de verkeersafwikkeling volledig via de Elektriciteitstraat verloopt (ontsluitingsalternatief 2: 
gebundelde ontsluiting en gebundeld parkeren). Het ontsluitingsalternatief gaat uit van de ontsluiting en 
de parkeervoorzieningen zoals in het masterplan opgenomen.  
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Aanvullend wordt in de discipline mobiliteit een alternatief uitgewerkt waarbij het parkeren gebundeld 
wordt in een parkeervoorziening op de Eandistip. De ontsluiting gebeurt hierbij ook gebundeld via het 
kruispunt N16 – Elektriciteitstraat.  
 
Voor het kruispunt van de R12 Guido Gezellelaan met het Rode Kruisplein worden in de discipline 
mobiliteit twee alternatieven onderzocht. Enerzijds wordt het kruispunt uitgerust met een 
verkeerslichtenregeling in combinatie met een fiets- en voetgangersoversteek dwars over de R12 Guido 
Gezellelaan. Anderzijds wordt uitgegaan van een voorrangsgeregeld kruispunt waarbij zowel het Rode 
Kruisplein als de Nonnenstraat op de R12 Guido Gezellelaan aansluiten als rechtsin/rechtsuit en waarbij 
ter hoogte van het Rode Kruisplein en Nonnenstraat geen fiets- en voetgangersoversteek dwars over de 
R12 Guido Gezellelaan is voorzien. De oversteekbewegingen dwars over de R12 Guido Gezellelaan 
worden hierbij voorzien binnen het kruispunt van de Antwerpsepoort.  
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5 Administratieve, juridische en beleidsmatige aspecten van het 

plan 

5.1 Inleiding 

Het plan is onderworpen aan een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn enerzijds van 
technisch-uitvoerbare aard. Anderzijds zijn er een aantal administratieve, juridische en beleidsmatige 
aspecten die betrekking hebben op het plan. In tabel 5.1 en  
 
tabel 5.2 zijn alle mogelijke juridische, respectievelijk beleidsmatige randvoorwaarden getoetst aan het 
plan. Telkens is de relevantie aangegeven en of de randvoorwaarde onderzoekssturend of 
procedurebepalend is voor het plan. Voor sommige relevante randvoorwaarden is verdere tekstuele uitleg 
nodig. In de tabel is telkens aangegeven in welk hoofdstuk de verdere uitwerking te vinden is. Ook een 
verwijzing naar relevante figuren is opgenomen. 

5.2 Administratieve randvoorwaarden 

De site Eandis is volgens het gewestplan bestemd als zone voor milieubelastende industrieën. Op de site 
Keerdok is het BPA 3/1 ‘Guido Gezellelaan, Keerdok’ van toepassing. Dit BPA bestemt de site 
voornamelijk als ‘zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen’ (zie illustratie 2.2).  
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matige randvoorwaarden 

Rele-
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Onder-
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Procedure-
bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-
nr 

Verdere 
bespreking 

e gronden in Ja X X Zie paragraaf  2.4  
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.2
  

e hand van 
uwkundige 
n hoe in een bepaald 

ouwd mag worden. 

Ja X X Voor het plangebied geldt het BPA 3/1 
‘Guido Gezellelaan, Keerdok’ van 
toepassing. 
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ere “plan van aanleg” 
enstelling tot de 
itvoeringsplan veel 
g van een beleid. Het 
n bevatten. Deze 
en steeds vanuit de 
tuurplan. 

Ja X  Het plangebied is gelegen binnen het 
GRUP voor de afbakening van het 
Regionaal stedelijk gebied van Mechelen. 
Het vormt echter geen deelgebied van het 
GRUP. 

 

 

ng van het 
een multifunctionele 
ed 

Nee   Binnen of rond het plangebied is geen 
ruilverkavelingsprojecten in uitvoering of 
onderzoek.  
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Natuurinrichtingspro
jecten 

Richt een gebied zo goed mogelijk in met het oog 
op het behoud, het herstel, het beheer of de 
ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk milieu. 

Nee   Het plangebied is niet gelegen in of in de 
nabijheid van een natuurinrichtingsproject. 

 

 

 

Natuurbescherming
srecht 

     

 

 

Decreet betreffende 
natuurbehoud en 
natuurlijk milieu 

Centraal staan een planmatige aanpak 
(natuurbeleidsplan), een horizontaal beleid (‘stand-
still’ principe) en een gebiedsgericht beleid. 

Ja X  Vegetatiewijziging mogelijk binnen het 
plangebied. Er wordt een natuurtoets 
opgesteld in het MER. 

 

 

Vlaams ecologisch 
netwerk 

In deze gebieden wordt in de toekomst een beleid 
gevoerd dat sterk gericht is op natuurbehoud en -
ontwikkeling, gebaseerd op een natuurrichtplan. 

Nee   Er is geen GEN, GENO of VEN gelegen in 
of nabij het plangebied.  

 

 

Vlaamse en/of 
erkende 
natuurreservaten 

Terreinen, van belang voor behoud en ontwikkeling 
van natuur(lijk milieu), die aangewezen of erkend 
zijn door de Vlaamse regering. 

Nee   Er is geen natuurreservaat gelegen in of 
nabij het plangebied.  

 

 

Vogelrichtlijngebied 
en IBA 

Heeft als doel de instandhouding van alle natuurlijk 
in het wild levende vogelsoorten en hun 
leefgebieden. 

Nee   Er is geen vogelrichtlijngebied of IBA 
(important bird area) gelegen in of nabij het 
plangebied 

 

 

Habitatrichtlijn-
gebied 

De Habitatrichtlijn heeft als doel de biologische 
diversiteit in de Europese Unie in stand te houden. 

Nee   Er is geen habitatrichtlijngebied gelegen in 
of nabij het plangebied 

 

 

Bosdecreet Regelt behoud, bescherming, aanleg en beheer 
van bossen. Regelt in dit verband ook de 
kappingen, vergunningsvoorwaarden en eventuele 
compensaties (art. 50). 

Ja X  In het plangebied zijn enkele percelen 
bebost. Hierdoor is het bosdecreet 
mogelijks van toepassing.   

 

Discipline Fauna 
en flora 
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Milieurecht      

 

 

Vlarem Overzicht van ondermeer de bepalingen van 
afvoer van hemelwater (openbaar domein), 
geluidsnormering 

Ja X X In de discipline Water en Geluid wordt 
rekening gehouden met Vlarem 

 

Discipline Water 
en Geluid 

Europese richtlijn 
2002/49/EG 

Met de richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en 
de beheersing van omgevingslawaai beoogt men 
op Europees niveau een gemeenschappelijke 
aanpak te bepalen om op Europees niveau een 
gemeenschappelijke aanpak te bepalen om basis 
van prioriteiten de schadelijke gevolgen , hinder 
inbegrepen, van blootstelling aan omgevingslawaai 
te vermijden, te voorkomen of te verminderen. 

Ja x  Hiermee wordt rekening gehouden bij de 
effectbepaling van de effectgroep Mens – 
geluid en trillingen 

 

Discipline Geluid 

Gedifferentieerde 
referentiewaarden 
discussienota LNE 

Voorlopige toetsing geluid ten gevolge van weg en 
spoorverkeer. 

Ja x  Vergelijking van de immissieniveaus met 
de gedifferentieerde referentiewaarden. 

 

Discipline Geluid 

Richtlijnenboek 
Geluid en trillingen, 
versie februari 2011 

Alhoewel de minimale inhoud van een MER 
wettelijk vastligt, kan de uitwerking van een MER 
van geval tot geval verschillen. Om de kwaliteit van 
de MER‟s te verbeteren en de diepgang van een 
MER af te bakenen werden richtlijnenboeken 
opgesteld. 

Ja x  Het richtlijnenboek vormt als het ware een 
handleiding die gevolgd kan worden bij het 
opstellen en beoordelen van de discipline 
geluid in een milieueffectrapport. 

 

Discipline Geluid 

Besluit van de 
Vlaamse regering 
inzake de evaluatie 
en beheersing van 
omgevingslawaai 
22/07/2005  

in dit besluit wordt de factor Lden als 
geluidsbelastingsindicator naar voor geschoven. 
Daarnaast worden maatregelen ter beheersing van 
het omgevingsgeluid vastgelegd. 

Ja x  Hiermee wordt rekening gehouden bij de 
effectbepaling van de effectgroep Mens – 
Geluid en trillingen 

 

Discipline Mens 
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RL2008/50 
betreffende 
luchtkwaliteit en 
schonere lucht in 
Europa 

De richtlijn wil de bepalingen van vijf afzonderlijke 
rechtsinstrumenten in één enkele richtlijn 
samenbrengen om zo de bestaande wetgeving te 
vereenvoudigen, te stroomlijnen en minder 
omvangrijk te maken. Tegelijk wil het voorstel de 
bestaande bepalingen grondig herzien, zodat de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
volksgezondheid en wetenschappelijke kennis 
alsook de door de lidstaten opgedane ervaring 
daarin kunnen worden verwerkt. 

Ja x  De impact van de gewijzigde 
verkeerssituatie op de luchtkwaliteit wordt 
onderzocht. 

 

Discipline Lucht 

Luchtkwaliteitsplan 
NO2  
 

In september 2011 heeft de Vlaamse Regering het 
Luchtkwaliteitsplan NO2 principieel goedgekeurd. 
Dit Luchtkwaliteitsplan richt zich op het bereiken 
van de NO2 jaargrenswaarde in 2015 en kadert in 
de uitstelaanvraag die Vlaanderen indiende bij de 
Europese Commissie. De belangrijkste bron van 
NOx en oorzaak van de overschrijding blijkt het 
transport (wegverkeer en scheepvaart) te zijn. 
De maatregelen in het luchtkwaliteitsplan richten 
zich dan ook grotendeels op transport. 

ja x  De NOx-emissies ten gevolge van 
transport worden nagegaan. 
 

 

Discipline Lucht 

NEC-richtlijn NEC-richtlijn (NEC: National Emission Ceilings, 
nationale emissieplafonds), legt de lidstaten van de 
Europese Unie absolute emissieplafonds op voor 
de NOx, SO2, VOS (vluchtige organische stoffen – 
exclusief methaan) en NH3, waaraan vanaf 2010 
moet voldaan worden. 

Ja x  De emmissieplafonds worden gebruikt bij 
de beoordeling van de wijziging in 
luchtkwaliteit. 

 

Discipline Lucht 

Richtlijnenboek 
Lucht, 
geactualiseerde 
versie van 2012 

Alhoewel de minimale inhoud van een MER 
wettelijk vastligt, kan de uitwerking van een MER 
van geval tot geval verschillen. Om de kwaliteit van 
de MER‟s te verbeteren en de diepgang van een 
MER af te bakenen werden richtlijnenboeken 
opgesteld. 

ja x  Het richtlijnenboek vormt als het ware een 
handleiding die gevolgd kan worden bij het 
opstellen en beoordelen van de discipline 
lucht in een milieueffectrapport. 

 

Discipline Lucht 

Beheer van 
oppervlakte- en 
grondwater 

     

 

 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 32  

 

Wet op 
onbevaarbare 
waterlopen 

Regelt ondermeer de bepaling betreffende de 
‘buitengewone werken van de verbetering of 
wijziging’. 

Ja X  Ten noorden en westen van het 
deelgebied ‘Eandiswijk’ loopt de Holmloop, 
een niet geklasseerde waterloop 

 

Discipline Water 

Decreet betreffende 
integraal 
waterbeleid 

Doelstellingeninstrument in verband met het 
integraal waterbeleid. 

Ja X X Voor het plan moet een watertoets 
opgemaakt worden. De elementen ten 
behoeve van de watertoets worden 
opgenomen in de verschillende disciplines. 
In het hoofdstuk ‘Integratie en 
eindsynthese’ wordt een overzicht 
gegeven. 

 

 

Gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening inzake 
hemelwater 

Deze verordening geeft de regels voor de buffering 
en infiltratie van hemelwater bij aanleg van 
verharde oppervlakte 

Ja X X In de discipline Water wordt rekening 
gehouden met het plaatsen van 
regenwaterputten of buffer- en/of 
infiltratievoorzieningen voor de nieuwe 
verharde oppervlakte. 

 

 

Wet op bevaarbare 
waterlopen 

Regelt bevoegdheden en scheepvaartverkeer van 
de bevaarbare waterlopen en omliggende terreinen 

Ja X  Ten westen van het plangebied en tussen 
de deelgebieden ‘Eandistip en Eandiswijk’ 
en de deelgebieden ‘Rode Kruisplein, de 
‘Ouwen Dok’ en Park’ situeert zich de Dijle. 

 

Discipline Water 

Signaalgebieden Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde 
gebieden met een harde gewestplanbestemming 
(woongebied, industriegebied,...) die ook een 
functie kunnen vervullen in de aanpak van 
wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of 
omdat ze omwille van specifieke 
bodemeigenschappen als een natuurlijke spons 
fungeren. 

Nee   In of in de omgeving van het plangebied 
zijn geen signaalgebieden aanwezig. 

 

 

Grondwaterdecreet Het decreet regelt bescherming, gebruik, toezicht, 
voorkomen en vergoeden van schade en 
heffingen.  

Ja  X X In de omgeving van het plangebied is één 
grondwaterwinning gelegen. 

 

Discipline Water 
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Tabel 5.2: Beleidsmatige randvoorwaarden 

Bescherming van 
het cultuurhistorisch 
patrimonium 

     

 

 

Onroerend erfgoed-
decreet en -besluit 

Vanaf 1 januari 2016 geldt één overkoepelende 
regelgeving voor monumenten, stads- en 
dorpsgezichten, landschappen en archeologie. 

Ja X  Art. 5.4.1 beschrijft de verplichting van een 
vergunningaanvrager om een bekrachtigde 
archeologienota toe te voegen. Ten oosten 
van het plangebied is het Begijnhof een 
beschermd landschap en stadsgezicht. In 
het plangebied is de ‘Ouwen Dok’ en het 
sluizencomplex beschermd als monument.  

Discipline 
Landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 
archeologie 

Verdrag van Malta In het verdrag worden de integrale archeologische 
monumentenzorg en het maximaal behoud van de 
archeologische erfgoedwaarden in situ centraal 
gesteld (art. 4). 

Ja  X Mogelijkheid tot archeologische 
toevalsvondsten. Van belang zijn art 5 en 
6. Deze regelen het archeologisch 
onderzoek binnen mer’s en 
ontwikkelingsplannen.  

 

Werelderfgoedconv
entie 

Regelt de bescherming van de erkende 
werelderfgoederen 

Ja  X Van belang is hierbij de zorgplicht 

 

Discipline 
Landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 
archeologie 

Besluit voor het 
verleggen van 
buurtwegen 

Regelt de procedure voor het verleggen van 
buurtwegen 

Nee    Er zijn geen buurtwegen gelegen in het 
plangebied. 

 

 

Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-
vant 

Onder-
zoek-
sturend 

Procedure-
bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-
nr 

Verdere 
bespreking 

Milieubeleid        
Milieubeleidsplan Het geeft de richting aan waarin de overheid wil 

gaan met het milieubeleid, en maakt aan de burger 
en het bedrijfsleven ook duidelijk wat zij op 

Ja X  Er is een milieubeleidsplan opgesteld 
(2011-2015) voor Vlaanderen. Volgende 
thema’s vertonen mogelijks raakvlakken 
met dit MER: goede toestand 
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milieuvlak kunnen verwachten de komende jaren. watersystemen (4); emissies naar water 
(5.2); waterbeleid (7.1); natuurbeleid (7.3). 

Provinciaal 
Milieubeleidsplan 

In het provinciaal milieubeleidsplan wordt het 
milieubeleid in Antwerpen voor de komende vijf 
jaar uitgestippeld. 

Ja X  Er is een milieubeleidsplan opgesteld 
(2008-2012) voor de provincie Antwerpen. 
Het werd verlengd tot eind 2013.  

  

Gemeentelijk 
milieubeleidsplan 

Het geeft de richting aan waarin de gemeente wil 
gaan met het milieubeleid, en maakt aan de burger 
en het bedrijfsleven ook duidelijk wat zij op 
milieuvlak kunnen verwachten de komende jaren. 

Nee   Er is een milieubeleidsplan opgesteld voor 
de periode tot 2013. Er is geen nieuw 
milieubeleidsplan opgemaakt 

  

Ruimtelijk 
ordeningsbeleid 

       

Ruimtelijk 
Structuurplan 
Vlaanderen 

Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Vlaanderen en legt de krachtlijnen vast van het 
ruimtelijk beleid naar de toekomst. 

Ja X  Het RSV formuleert de versterking van 
alternatieven voor het autoverkeer als een 
van haar doelstellingen op het vlak van 
mobiliteit. 

  

Provinciaal 
Structuurplan 
Antwerpen 

Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied waarop het betrekking 
heeft, in dit geval: de provincie Oost-Vlaanderen. 

Ja X  Het structuurplan van Antwerpen heeft zich 
in een addendum (2011) voornamelijk 
gericht op de afbakening en invulling van 
de kleinstedelijke gebieden. Mechelen is 
opgenomen als regionaal stedelijk gebied, 
waarvoor de Vlaamse gemeenschap 
bevoegd is. Op vlak van mobiliteit 
selecteert het PRSP-Antwerpen de 
secundaire wegen. 
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Gemeentelijk 
structuurplan 

De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de 
gemeente binnen een aantal krijtlijnen vastleggen, 
waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de 
bepalingen in het Provinciaal en het Vlaams 
Ruimtelijk Structuurplan. 

Ja X  Een beschrijving van het GRS en motivatie 
voor het voorgenomen plan vanuit het 
GRS is opgenomen in paragraaf 2.3. 

Het GRS Mechelen selecteert de lokale 
wegen. 

 

  

Waterbeleid        
Waterbeleidnota Streeft een evenwicht na tussen ecologische, 

sociale en economische functies. Verder wil het 
zorgen voor een goede toestand van het 
watersysteem en het behoud en herstel van de 
natuurlijke werking. 

Ja   Ten noorden en westen van het 
deelgebied ‘Eandiswijk’ loopt de Holmloop, 
een niet geklasseerde waterloop. 

Daarnaast situeert de Dijle zich in en langs 
het plangebied. 

  

Stroomgebied-
beheerplan 

bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand 
van de waterlopen en het grondwater te verbeteren 
en ons beter te beschermen tegen overstromingen 

Ja X  Het plangebied behoort tot het 
stroomgebied van de Schelde 

  

Bekkenbeheerplan Het waterbeheer wordt georganiseerd per 
rivierbekken. 

Ja X  Het plangebied behoort tot het bekken van 
de Dijle. 

  

Deelbekkenbeheer-
plan 

Het omvat het integraal waterbeleid per 
deelbekken met haalbare en doelgerichte acties op 
korte en middellange termijn. 

Ja X X Het plangebied is gelegen in het 
deelbekken Barebeek en Benedendijle. 

  

Polders en Hebben de opdracht de doelstellingen te 
verwezenlijken en rekening te houden met het 

Nee   Het plangebied is niet gelegen in een   
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wateringen decreet van het integraal waterbeleid. Tevens 
zorgen ze voor de uitvoering van het 
deelbekkenbeheerplan. 

polder of watering. 

Landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 
archeologie 

       

Landschapsatlas Bevat een beschrijving van de ankerplaatsen, 
relictzones en traditionele landschappen 

Ja X  De landschapsatlas wordt besproken in de 
discipline Landschap, bouwkundig erfgoed 
en archeologie 

  

Regionaal 
Landschap 

Vzw die zich engageert om de natuurlijke troeven 
van een streek te beschermen 

Ja  X Het plangebied behoort tot het Regionaal 
Landschap ‘Rivierenland’. 

  

Mobiliteit        
Mobiliteitsplan In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle 

ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart 
gebracht en worden samenhangende 
verkeersmaatregelen en ruimtelijke en 
ondersteunende maatregelen voorgesteld, die 
nadien in concrete acties worden omgezet. 

Ja  X De mobiliteitsaspecten binnen het 
mobiliteitsplan zijn opgenomen in de 
bespreking van de discipline Mobiliteit 

 Discipline 
Mobiliteit 
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6 Aan te vragen vergunningen 

Er zullen stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen noodzakelijk zijn voor de activiteiten die voorzien 
worden in het plan. Mogelijks zijn nog bijkomende vergunningen of machtigingen noodzakelijk voor het 
kappen van bomen, het verleggen van waterlopen en aanleg van wegenis,... Deze oplijsting is indicatief 
en afhankelijk van de omstandigheden en het wetgevend kader (omgevingsvergunning,…) kunnen nog 
andere vergunningen noodzakelijk zijn. Mogelijks dient bij de vergunningsaanvraag tevens voldaan te 
worden aan de MER-wetgeving. Afhankelijk van de omvang en mogelijke effecten van de projecten zal 
een project-MER, ontheffing van project-MER-plicht of project-MER-screening noodzakelijk zijn. 
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7 Ingreep-effectschema en gegevensoverdracht 

Het ingreep-effectschema is weergegeven in tabel 7.1. 
 

Tabel 7.1: Ingreep-effectschema 

Bestaande 
bestemming 

Nieuwe 
bestemming 

Water Bodem Fauna en flora Geluid Lucht Landschap Mens 

Zone voor KMO, 
verkoopsruimte 
en openbare 
gebouwen 

Zone voor 
stedelijke 
ontwikkeling 

Waterkwantiteit 
Waterkwaliteit 

Bodemprofiel 
bodemkwaliteit 

Habitatwijziging 
Wijziging fauna 

Geluidshinder Luchthinder 
Landschapsbeeld 
Landschapsbeleving 
Archeologie 

Mobiliteit 
Overstromingen 
Recreatie 

Zone voor 
milieubelastende 
industrieën 

Zone voor 
stedelijke 
ontwikkeling 

Waterkwantiteit 
Waterkwaliteit 

Bodemprofiel 
bodemkwaliteit 

Habitatwijziging 
Wijziging fauna 

Geluidshinder Luchthinder 
Landschapsbeeld 
Landschapsbeleving 
Archeologie 

Mobiliteit 
Overstromingen 
Recreatie 

Zone voor 
milieubelastende 
industrieën 

Specifiek 
regionaal 
bedrijventerrein 

Waterkwantiteit 
Waterkwaliteit 

Bodemprofiel 
bodemkwaliteit 

Habitatwijziging 
Wijziging fauna 

Geluidshinder Luchthinder 
Landschapsbeeld 
Landschapsbeleving 
Archeologie 

Mobiliteit 
Overstromingen 
Recreatie 
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7.1 Gegevensoverdracht 

In tabel 7.2 is een overzicht gegeven van de gegevensoverdracht tussen de verschillende disciplines.  
 

Tabel 7.2: Gegevensoverdracht 

 

1ste orde effect 2de orde effect 3de orde effect 

Bodem: profielwijziging 

 Archeologie

Water: kwantiteit 

 
Water: kwaliteit

Mens: Overstromingen

Mobiliteit 

 

Luchtkwaliteit

Geluidshinder

 Mens

Luchtkwaliteit 

Habitatwijziging 

 

Waterkwantiteit

 Mens: overstromingen 

Archeologie

Recreatie

Landschap
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8 Bestaande informatie en te verzamelen gegevens 

Volgende documenten zijn voor het RUP reeds opgesteld: 
 Masterplan en mobiliteitseffectenrapport voor de sites Keerdok en Eandis (2015) 

 
Daarnaast zijn verschillende tellingen en metingen uitgevoerd en is literatuuronderzoek gebruikt. Dit wordt 
in elke discipline aangegeven. 
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9 Algemene afbakening referentiesituatie en methodologie 

effectvoorspelling en –beoordeling 

9.1 Figuren 

Figuur 9.1: Studiegebied voor de verschillende disciplines 

9.2 Referentiesituatie 

Bij de voorspelling van effecten is het van belang op voorhand aan te geven aan welke toestand van het 
plangebied zal gerefereerd worden (referentiesituatie). Volgens het richtlijnenboek voor het opstellen en 
beoordelen van milieueffectrapporten wordt de referentiesituatie als volgt omschreven: ‘de 
referentiesituatie is de toestand van het milieu die als vergelijkingsbasis dient voor het beschrijven en 
beoordelen van de impact van een plan of project. De referentiesituatie is dus de toestand van de 
omgeving in het referentiejaar in afwezigheid van het plan of project’. Volgende definities van de 
referentiesituatie worden omschreven: 
 De referentiesituatie wordt gelijk gesteld aan de huidige toestand 
 De referentiesituatie wordt gelijk gesteld aan een toekomstige toestand 
 
In het voorliggend plan-MER kan gedacht worden aan drie mogelijke referentiesituaties. Deze worden 
onderstaand toegelicht en aangegeven of en waarom ze al dan niet meegenomen worden in het plan-
MER. 

9.2.1 Referentiesituatie = Huidige toestand 

Dit is de situatie zoals ze nu waarneembaar is ter plaatse. Dit is geen realistische situatie aangezien 
momenteel al een onderhandelingsprocedure met kandidaatinvesteerders voor de ‘Ouwen Dok’. Op 
heden kan hij hiervoor een vergunning verkrijgen binnen de huidige planologische context. 

9.2.2 Referentiesituatie = Planologische situatie 

Er kan gedacht worden om een toekomstige toestand, zijnde de toestand na realisatie van het bestaande 
gewestplan/BPA, mee te nemen als referentiesituatie. Voor de site Keerdok is de bestaande 
planologische toestand weergegeven op illustratie 2.2. Deze situatie komt min of meer overeen met de 
bestaande toestand. Het BPA laat bijkomende, grotere gebouwvolumes toe ten opzichte van de huidige 
bebouwing: ter hoogte van Mc Donalds en zijn parking en achter de ‘Ouwen Dok’ ter hoogte van de 
betoncentrale en de punt tussen beide rivieren.  Voor de site Eandis is de bestaande planologische 
toestand ‘zone voor milieubelastende industrieën’. Deze situatie, die min of meer overeen komt met de 
bestaande toestand, wordt meegenomen als referentiesituatie voor de grondgebonden disciplines, 
namelijk Water, Bodem, Fauna en flora, Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en Mens 
(ruimtelijke aspecten). 

9.2.3 Referentiesituatie = Toekomstige situatie 

In de omgeving van het plangebied staan een heel aantal ontwikkelingen op stapel. Deze ontwikkelingen 
staan in de steigers. Ze zijn nog (niet altijd) beslist beleid maar er zijn wel studies lopende. De 
ontwikkelingen hebben een effect op de mobiliteitssituatie in en rond de stad en kunnen ook de 
mobiliteitsaspecten van het plangebied beïnvloeden.  
 
In het kader van de eerder uitgevoerde doorrekeningen voor het MOBER Keerdok en het Masterplan 
Ragheno, is een aangepast toekomstscenario BAU 2025 opgemaakt, vertrekkende van het provinciaal 
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verkeersmodel Antwerpen versie 3.6.1. Hierin werd het netwerk en de bijhorende zonering verfijnd in het 
studiegebied en werd de toekomstige verkeersvraag bijgesteld op basis van geplande ruimtelijke 
ontwikkelingen in Mechelen. Bijkomend is er rekening gehouden met de toekomstige stationsparking 
(1.941 parkeerplaatsen) en de bundeling van de huidige drie campussen van het AZ Sint-Maarten 
(campus Rooienberg in Duffel, campus Leopoldstraat en Zwartzustervest te Mechelen) in het nieuwbouw 
ziekenhuis ter hoogte van de R6 – Liersesteenweg (Roosendaelveld) in Mechelen-Noord. 
 
In tegenstelling tot de kennisgeving en de bijhorende richtlijnen worden de ontwikkelingen van Mechelen-
Noord binnen het MER niet als ontwikkelingsscenario opgenomen. De ontwikkelingen van Mechelen-
Noord zijn opgenomen in het gehanteerde verkeersmodel (cfr. onderstaande tabel). Bijgevolg wordt 
binnen het voorliggende MER rekening gehouden met deze ontwikkeling.  
 
Tevens zijn in het geconsulteerde verkeersmodel volgende ruimtelijke ontwikkeling opgenomen: 
Comet/Zorro en Dijlepoort. Beide ontwikkelingen worden in voorliggend MER opgenomen en worden dus 
evenmin als ontwikkelingsscenario beschouwd.  
 
 
 

Tabel 9.1: Opgenomen ruimtelijke ontwikkelingen Mechelen in aangepast toekomstscenario BAU 2025 

Projectnaam  Wonen (woon-
eenheden)  

Kantoren (m²)  Commerciële 
activiteiten (m²)  

Publieke 
voorzieningen (m²)  

KMO (m²)  

Alfa Flex  14      

Ganzendries  19      

Winketkaai fase 2  33      

Tervuursesteenweg 1  22      

Blindestraat  12     

Nekkerpoort/Schaatsbaan     4.459   

Zonnestraat  34     

Populierendreef  11     

Rode Molen Liersestwg  49      

Tinel  73      

Spreeuwenhoek-Venne  369      

Papenhof  271      

Bonduelle  100      

Guldendal F1  120      

Guldendal F2  127  19.975     

Lus Mechelen-Noord + 
Noord III  

    27.500 
 60.000 

Comet/Zorro  300  1.345  1.866  400   

Stuivenberg  310      

Verbeemen  67      

Dijlepoort    8.940    

Ragheno Gezien het ruimtelijk programma van de ontwikkeling van Ragheno tijdens de opmaak van het 
verkeersmodel niet definitief was gekend, is binnen de modellering rekening gehouden met een 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 43  

 

Projectnaam  Wonen (woon-
eenheden)  

Kantoren (m²)  Commerciële 
activiteiten (m²)  

Publieke 
voorzieningen (m²)  

KMO (m²)  

plausibele verkeersgeneratie gekoppeld aan een voorlopig ruimtelijk programma (parking station 
Mechelen, wonen, kantoren en commerciële activiteiten) 
Verkeersattractie ochtendspits: 1.378 pae/u; Verkeersproductie ochtendspits: 515 pae/u 
Verkeersattractie avondspits: 1.031 pae/u; Verkeersproductie avondspits: 1.378 pae/u 

Trap Bonagure  20      

WUG De Bergen  105      

Kantvelde  150      

Hof van Egmont  200      

Dageraadstraat  130      

Alstom  59   1.790    

Watertorenstraat  32      

Senam  67   1.880   

Hof van Cortenbach  24      

 
 
Het referentiescenario 2025 bestaat uit het aangepaste toekomstscenario BAU 2025, uitgaande van de 
huidige activiteiten in het plangebied, inclusief de ontwikkeling van de ‘Ouwen Dok’. Het referentiescenario 
gaat ook uit van de huidige ontsluiting van de sites. 
 
Het referentiescenario 2025 is gebaseerd op het aangepaste toekomstscenario BAU 2025 (cfr. paragraaf 
2.4), waarin de volgende aanpassingen werden opgenomen: 
 Exclusief ontwikkelingen op de sites van Keerdok en Eandis, maar met de huidige activiteiten zoals in 

de basistoestand 2013 opgenomen  
 Inclusief de geplande ontwikkeling van de ‘Ouwen dok’, ontsloten via de Eandissite  
 
De ontwikkeling van de ‘Ouwen Dok’ bestaat uit een hotel (93 kamers), een feestzaal van 1.500 m² en 
een restaurant van 778 m² of een capaciteit van 311 personen. In onderstaande tabel wordt de 
verkeersgeneratie van de Keerdok- en Eandissite weergegeven, inclusief de ontwikkeling van de ‘Ouwen 
dok’. 
 

Tabel 9.2: Verkeersgeneratie activiteiten Keerdok- en Eandissite referentiescenario 2025 

 Ochtendspits 8u-9u Avondspits 17u-18u

 Herkomst  Bestemming Herkomst  Bestemming 

Keerdoksite 10 91 221 210 

Eandissite  39 151 169 72 

 
 
Op die manier is er éénvormigheid tussen het basismodel dat voor de verschillende plannen/projecten 
gebruikt wordt.  
 
Buiten de discipline mobiliteit en zijn receptordisciplines Lucht en Geluid heeft de toekomstige situatie 
geen invloed op de bestaande toestand en kan de bestaande toestand als toekomstige situatie 
omschreven worden. 
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9.3 Afbakening van het studiegebied 

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

9.4 Methodologie effectvoorspelling 

Voor elke discipline worden een aantal onderdelen besproken, zijnde: 
 de methode waarmee de effecten van de wijziging bepaald worden 
 de effectuitdrukking: beknopte beschrijving van de verschillende effecten die bepaald worden  
 er wordt ook aangegeven in welke eenheden de effecten uitgedrukt worden 
 
Niet alle effectgroepen die beschreven worden, worden ook beoordeeld. Bepaalde effectgroepen dienen 
als basis voor de effectbeschrijving in andere disciplines. Om te vermijden dat bepaalde effecten twee 
keer beoordeeld worden, worden deze enkel in de receptordiscipline beoordeeld. 
 
Per discipline wordt aangegeven welke effectgroepen besproken worden en welke effectgroepen 
beoordeeld worden. Indien effectgroepen wel besproken maar niet beoordeeld worden, wordt toegevoegd 
aan welke discipline de gegevens doorgegeven worden. 
 
Alle criteria worden gewaardeerd ten overstaan van de referentiesituatie. In de waardering van negatieve 
en positieve effecten wordt een schaal gehanteerd van -3 tot +3, waarbij de scores als volgt gedefinieerd 
worden: 
 -3: aanzienlijk negatief effect 
 -2: negatief effect 
 -1: beperkt negatief effect 
 0: verwaarloosbaar of geen effect 
 +1: beperkt positief effect 
 +2: positief effect 
 +3: aanzienlijk positief effect 
 
Wanneer er voor een onderdeel van het plan verschillende effecten optreden, kan de waardering van 
deze effecten niet worden opgeteld. De effecten met een waardering van +3 of -3 worden als maatgevend 
beschouwd. Het toekennen van de waardering met punten gaat gepaard met een grote mate van 
vereenvoudiging, waardoor de scores enkel mogen worden bekeken samen met de beschrijving van de 
effecten. 

9.5 Ontwikkelingsscenario’s 

Daarnaast zouden er ontwikkelingen kunnen zijn die niet toegevoegd zijn aan bau2025 van het 
verkeersmodel van het verkeerscentrum. Voor zover bekend zijn er in de directe omgeving van het 
plangebied geen dergelijke ontwikkelingen. Er worden daarom geen ontwikkelingsscenario’s 
meegenomen in het MER.  

9.6 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

 
Als er negatieve effecten optreden wordt gezocht naar maatregelen om die effecten te milderen.  
 
Hier wordt rekening gehouden met: 
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 Bij impactscore -1 is onderzoek naar milderende maatregelen minder dwingend. Als de 
milieukwaliteit in de referentiesituatie echter reeds slecht is, kunnen milderende maatregelen toch 
nodig zijn om een bijkomende verslechtering te vermijden; 

 Bij impactscore -2 dient gezocht te worden naar milderende maatregelen; 
 Bij impactscore -3 dienen in elk geval milderende maatregelen voorgesteld te worden. 

 
Deze milderende maatregelen worden aangeduid bij de disciplines.  
 
De milderende maatregelen zijn suggesties om de milieuimpact te minimaliseren. De suggesties die 
voortvloeien uit het onderzoek kunnen aanleiding geven tot aanpassingen aan de bestemmingszones of 
stedenbouwkundige voorschriften van het  RUP. Ten gevolge van de milieueffectbeoordeling in de 
verschilllende disciplines kunnen dus aanbevelingen, maatregelen, randvoorwaarden of voorstellen tot  
andere invullingen  of bestemmingen worden gedaan. 
 
Er dient steeds nagegaan te worden wat het resultaat is van de milderende maatregelen op de 
beoordeling van milieueffecten. Resterende milieueffecten komen voor wanneer de effecten slechts 
gedeeltelijk kunnen worden opgeheven, of in gevallen waar maatregelen niet mogelijk of niet noodzakelijk 
zijn. De verschillen zonder en met milderende maatregelen (verminderen van de significantiegraad) 
bepalen mee de verdere evaluatie en noodzakelijkheid van een maatregel. 
 
Er zal ook steeds aangegeven worden of hij als effectieve milderende maatregel dient aanzien te worden 
of als een aanbeveling. De maatregelen met impactscore -1 of maatregelen die het resterend effect niet 
voldoende verkleinen kunnen soms beter als aanbeveling worden opgenomen dan wel als milderende 
maatregel. Een aanbeveling moet aanzien worden als een maatregel die het plan of de omgeving beter 
kan maken.  
 
In de beschrijving van milderende maatregelen en aanbevelingen binnen de verschillende disciplines zal 
er een onderscheid gemaakt worden tussen het niveau van doorwerking  (RUP, project en vergunning of 
flankerend). Dit maakt het ook mogelijk voor de initiatiefnemer en de vergunningverlenende overheid om 
het onderscheid te bewaren en hiermee rekening te houden bij het opstellen van de bijzondere 
vergunningsvoorwaarden of het uitwerken van flankerende maatregelen.  
 
In het hoofdstuk ‘Integratie en eindsynthese’ wordt een tabel opgenomen met alle maatregelen.  
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10 Discipline Mobiliteit 

10.1 Afbakening studiegebied 

De afbakening van het studiegebied voor de discipline Mobiliteit gebeurt in functie van de te verwachten 
mobiliteitseffecten. Voor dit op te maken Plan-MER zal het studiegebied dan ook gelijkgesteld worden aan 
het plangebied. Het omschreven studiegebied zal verder ook alle wegen in de omgeving bevatten buiten 
het plangebied waar mogelijk de verkeersstromen, de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid 
kunnen wijzigen als gevolg van het realiseren van het plan. Het studiegebied wordt vastgesteld op basis 
van de kruispunten waar voor de huidige situatie verkeerstellingen voorhanden zijn. Het betreft:  
 Kruispunt Antwerpsepoort (N16 – R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar Van Kesbeeckstraat) – 15 en 

18 juni 2013 
 Kruispunt N1 Oscar Van Kesbeeckstraat – Elektriciteitstraat – 5 november 2013 
 Kruispunt N16 – Elektriciteitstraat – 5 november 2013 
 Kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein – 16 september 2014 
 Kruispunt R12 Koningin Astridlaan – Battelsesteenweg – 20 november 2014 
 
Onderstaande illustratie geeft een overzicht van de kruispunten waar verkeerstellingen beschikbaar zijn. 
 

 

Illustratie 10.1: Overzicht tellingen verkeer 

 
 
Het studiegebied wordt verder uitgebreid: 
 tot aan de oprit van de E19 en de N1 (Antwerpsesteenweg) tot aan het kruispunt met de R6 
 tot aan kruispunt N16 met Battelsesteenweg 
 
Het volledige studiegebied is weergegeven op figuur 9.1. 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 47  

 

10.2 Beschrijving van de beleidsstudies 

10.2.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd opgesteld door de Vlaamse overheid en via decreten 
goedgekeurd op 17 december 1997 en gedeeltelijk herzien en goedgekeurd op 19 maart 2004 en 25 
februari 2011. 
 
Mechelen wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen beschreven als een regionale stad. Het ligt 
midden in de Vlaamse ruit, en tussen de twee grootsteden Antwerpen en Brussel. Het heeft een goed 
uitgebouwde lijninfrastructuur. 
 
Bij het spoor wordt Mechelen gezien als een knooppunt zowel in de noord-zuid richting als ook in de oost-
west richting. Voor het goederenvervoer is Mechelen met de Dry-port in Muizen een schakel op Vlaams 
en internationaal niveau. 
 
 

 

Illustratie 10.2: Selectie van hoofdspoorwegen en HSL, uit Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

 
 
De wegencategorisering in het RSV stelt de E19 als hoofdweg, met een internationaal karakter. Door de 
nieuwe ontwikkelingen rond Mechelen zullen de nieuwe Tangent en de nieuwe R6 tot aan de N15 
gecategoriseerd worden als primaire wegen type II, dit zijn de verbindingswegen die de stad aansluiten 
aan het hoofdwegennet.  
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Illustratie 10.3: Categorisering van de hoofd- en primaire wegen (RSV) 

 

10.2.2  Ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen 

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Antwerpen (RSPA) werd definitief goedgekeurd 
in januari 2001. De partiële herziening van het  RSPA is goedgekeurd in 2011. Het RSPA bepaalt de 
selectie van de secundaire wegen. 
 

 

Illustratie 10.4: Categorisering van de wegen, uit Ruimtelijk Structuurplan provincie Antwerpen (OMGEVING, 2001) 
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In de buurt van de projectsite heeft de Antwerpsesteenweg als een as voor openbaar vervoer, een 
categorisatie van secundaire weg III vanuit het noorden tot aan de R6. 

10.2.3 Ruimtelijk structuurplan Mechelen (2001) 

Mechelen ligt centraal in Vlaanderen en wil als stad graag een doordachte groei nastreven door creatief te 
zoeken naar locaties voor bijkomende woningen in het stedelijk gebied. Een verdichting van de stedelijke 
structuur is wenselijk. Zo wordt in het RSM de site Keerdok beschouwd als stedelijk vernieuwingsproject. 
 
 
De Dijle is opnieuw de referentie voor Mechelen. Waterfrontontwikkeling in de binnenstad is wenselijk. Het 
Dijlepad is ondertussen ontwikkeld en verbindt verschillende stadsdelen met elkaar. Ook pleit het RSM 
voor een ruimtelijke versterking met de Leuvense Vaart. 
 
De Dijle, de Zenne, de Nete en het kanaal Leuven-Mechelen zijn bevaarbaar maar niet opgenomen in het 
hoofdwaterwegennet. Zij behoren tot het secundair waterwegennet dat geen prioritaire behandeling krijgt. 
De vallei van de Dijle en het Zennegat hebben een hoge landschaps- en natuurwaarde en zijn bepalend 
voor de Mechelse landschappelijke structuur.  
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Illustratie 10.5: Gewenste ruimtelijke structuur voor de binnenstad, uit Ruimtelijk Structuurplan Mechelen 
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De twee belangrijkste bedrijventerreinen zijn industriepark Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord. Dit laatste 
industriepark ligt aan nabij het knooppunt Mechelen Noord, het op- en afrittencomplex van de E19, 
waarvoor de herinrichting en de aansluiting van de R6 wordt herdacht en een ontwikkelingsperspectief 
wordt geboden. De bescherming van de vallei van de Dijle wordt hier als belangrijke randvoorwaarde 
gesteld. Ook de ontsluiting van deze bedrijventerreinen door openbaar vervoer is een belangrijk element 
voor de verdere ontwikkeling van deze sites. De twee industriezones kunnen mogelijks in de toekomst 
beter onderling gelinkt worden door een parallelstructuur aan de E19 op lokaal niveau te ontwikkelen 
(Uilmolenweg). 
 
Mechelen en Mechelen-Nekkerspoel worden geselecteerd als hoofdstations die structuurbepalend zijn 
voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen. Binnen een perimeter van 1.000 m rond een hoofdstation 
worden een hogere dichtheid en een lokalisatie van activiteiten, gericht op het personenvervoer 
(bijvoorbeeld kantoren), nagestreefd. Hoge kwaliteitseisen ten opzichte van de aanlooproutes voor het 
langzaam verkeer en het openbaar vervoer staan voorop. Met parkeergelegenheid moet selectief worden 
omgesprongen in functie van de autobereikbaarheid van de stationslocatie.  
 
Het is voor de ringweg (de Vesten) wenselijk om die in te richten als een lokale verdeelweg. Momenteel 
wordt de ringweg nog gebruikt voor veel doorgaand verkeer, dit wordt herzien door de aanleg van de 
Tangent en de herinrichting van de Vesten. De aansluitingen van de radiale hoofdstraten met de ringweg 
worden in de toekomst ingericht als stedelijk plein en moet voorkomen dat de ring een doorgaande weg is.  
Het parkeerbeleid is belangrijk voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Om geen bijkomend 
autoverkeer te genereren in de binnenstad wordt er op de eerste plaats naar gestreefd om randparkings 
voor langparkeerders te ontwikkelen. Het Rode Kruisplein komt hiervoor in aanmerking. Extra 
parkeerruimte in de binnenstad is niet wenselijk. 

10.2.4 Mobiliteitsplan Mechelen (2002) 

In het mobiliteitsplan 2002 wordt de visie op lange termijn uitgewerkt met betrekking tot de mobiliteit in 
Mechelen. Het mobiliteitsplan werd ondertussen vernieuwd maar het wordt hier toch opgenomen omdat 
hierin de bouwstenen werden gelegd voor een aantal infrastructuurwerken die ondertussen in uitvoering 
zijn of nog gepland worden. Het plan werd opgesteld om de bereikbaarheid van de stad in relatie te stellen 
met de leefbaarheid. Alleen een multimodale aanpak kan ruimtelijke verdichting met leefbaarheid 
verzoenen. De stad wil wonen aantrekkelijk maken, en de stadsvlucht tegengaan, bedrijven aantrekken en 
recreatiedomeinen uitbreiden en dat zonder de bereikbaarheid te hypothekeren. De uitgangspunten voor 
het mobiliteitsplan zijn dat de verschillende transportmodi op elkaar moeten worden afgestemd en elkaar 
niet verdringen. Het mobiliteitsplan wil de binnenstad - Vesten - stationsomgeving ontwikkelen tot een 
zone met een grote verwevenheid van activiteiten, en een uitgebouwde multimodale bereikbaarheid van 
deze zones, die momenteel overheerst wordt door gemotoriseerd verkeer. De grote infrastructuurwerken 
die in dit mobiliteitsplan staan beschreven zijn: 
 Het uitbouwen van de Tangent. 
 Het heraanleggen van de superknoop Mechelen- Noord (op- en afrittencomplex E19). 
 De uitbouw van de parallelweg aan de E19 (Uilmolenweg). 
 Het heroriënteren van de Vesten: een groene golf regeling voor de verkeerslichten aan de noordelijke 

Vesten om de doorstroming te bevorderen. 
 De doortrekking van de R6. 
 In de buurt van de projectsite wordt de Battelsesteenweg gecategoriseerd als een lokale weg type II. 
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Illustratie 10.6: Wegencategorisering, uit mobiliteitsplan 2002, met aanduiding infrastructuurwerken 

 
 

10.2.5 Mobiliteitsplan Mechelen (2015) 

In het vernieuwde mobiliteitsplan zijn ten aanzien van het vorige mobiliteitsplan een aantal nieuwe 
beleidsvisies ontwikkeld. Hieronder wordt opgelijst wat relevant is voor de projectsite. 

 

Fietsverbindingen 
In het mobiliteitsplan wordt een groene fietsring voorgesteld. Deze verbindt de groene gebieden in de 
wijde omtrek van Mechelen: het Tivolipark, Mechels stadsbos (wordt gepland), Mechels Broek, 
Planckendael, Werfheide en het Vrijbroekpark. De fietsring ontsluit tegelijk tewerkstellingspolen en 
woonwijken.  
 
De fietsring gaat al uit van een fietsverbinding in de buurt van Keerdok en een fietsverbinding over de 
Afleidingsdijle, en volgt nadien het bestaande fietspad langs de Dijle. 
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Illustratie 10.7: Voorstel fietsring, met detaillering fietsring rond projectsite (oranje), uit mobiliteitsplan 2015 

 
 
Het mobiliteitsplan beschrijft enkele nieuw te ontwikkelen fietsassen waarbij ontbrekende schakels nog 
moeten verwezenlijkt worden. Zo wordt er onder meer een fietsas voorzien tussen het industrieterrein 
Mechelen-Noord en het centrum, over de Blokstraat, Generaal de Wittelaan en de Oude Antwerpsebaan, 
die de stad dan bereikt aan het knooppunt van de N16 en de N1 (Antwerpsepoort). Om een volwaardige 
fietsverbinding te verwezenlijken moeten er nog een paar fietsdoorsteken aangepakt worden. Deze 
leunen ook aan bij de geplande tangentiële fietsroute aangeduid op de figuur hieronder. In de buurt van 
Mechelen-Noord zijn zowel de Dijle, Kanaal, Vrouwvliet als de drukke R6, de superknoop en de E19 
barrières die een oplossing vragen. De tangentiële fietsroute die voorgesteld wordt in het mobiliteitsplan 
voorziet een brug over de Dijle en het kanaal en sluit aan, aan het bestaande fietspad langs de R6.  
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Illustratie 10.8: Voorstel voor de tangentiële fietsroute, uit mobiliteitsplan 2015 

 
 
Voor de projectsite van Keerdok zijn de relevante fietsgerelateerde ingrepen die beschreven staan in het 
mobiliteitsplan: 
 De fietswegen langs rivieren en kanalen worden gezien als ideale assen om te versterken als lange 

afstandsfietssnelwegen. Hiertoe behoort ook het fietspad langs de Dijle in de buurt van de site. Dit 
pad sluit ook aan op de tangentiële geplande fietsroute.  

 De oversteekbaarheid van de Vesten voor fietsers en voetgangers moet verbeterd worden, alsook de 
fietspaden langs de Vesten. 

 Er wordt een ondertunneling voorzien onder de N16 in de buurt van de Holmlei die aansluit aan het 
fietspad langs de Dijle. 

 Een brug over de Dijle en over de Afleidingsdijle wordt ook in het mobiliteitsplan voorop gesteld, als 
onderdeel van de Groene fietsring. 

 Het mobiliteitsplan maakt ook een synthese van de functionele fietsroutes, die gevisualiseerd zijn op 
onderstaande figuur. Rond de projectsite zijn dat de Vesten, de Oscar van Kesbeeckstraat, N1, als 
ook de Sint-Katelijnestraat stadinwaarts. 
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Illustratie 10.9: Functionele fietsroutes, uit mobiliteitsplan 2015 

 
 
Het mobiliteitsplan besteedt naast de verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en bereikbaarheid ook 
aandacht aan het fietsparkeren binnen de Vesten. Het mobiliteitsplan stelt dat bij stations, belangrijke 
schakels en het stadscentrum veilige fietsparkeerplaatsen moeten voorzien worden met een kleine 
tussenafstand tot elkaar. Gezien de ontwikkeling op de site dient beschouwd te worden als 
stadsontwikkeling, dient er gestreefd te worden naar een dicht netwerk aan fietsstallingen (max. 200-300 
meter van elkaar). Ook een ontleensysteem voor fietsers is aangewezen, als de site deel wil uitmaken van 
het stadsweefsel. 
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Openbaar vervoer 
Het mobiliteitsplan spreekt over een herziening van de buslijnen aan de westelijke Vesten. Er worden aan 
deze kant van de Vesten een aantal ontwikkelingen verwacht: 
 De oude Cometsite wordt een woonproject met stedelijke dichtheid. 
 De site Rode Kruis (of site Keerdok), er wordt niet gespecifieerd wat de mogelijke ontwikkelingen 

zullen zijn. 
 De omgeving van de oude GB site langs de Antwerpsesteenweg wordt omgevormd tot een gemengd 

woonproject met stedelijke dichtheid (= Dijlepoort). 
 Ontwikkelingen rond de N16.  
 Uitbreiding bedrijvenzone Mechelen-Noord. 
 
Om deze functies in de toekomst beter te ontsluiten wordt er een hogere frequentie van de buslijnen 
voorgesteld aan de westelijke kant van de Vesten. Er kan mogelijks onderzocht worden om buslijn 500 op 
de Antwerpsesteenweg rechtstreeks via de westelijke Vesten naar het station te laten rijden in plaats van 
via de Veemarkt. Het kan een onderdeel zijn van het traject Walem-stadscentrum, met een overstapzone 
op het kruispunt ‘van Kesbeeckstraat/Vesten’. Het nieuwe mobiliteitsplan spreekt ook zijn voorkeur uit 
voor een bundeling van de buslijnen op de Oscar van Kesbeeckstraat in plaats van de parallelle lijn die nu 
over de Schijfstraat loopt. Er zou ook een nieuwe halte komen aan de Elektriciteitstraat, en aan de Holmlei 
met een fietsonderdoorstreek onder de N16 om die dan zo te laten aansluiten aan de groene fietsring. 
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Illustratie 10.10: Situering van de Vestenhalten, uit mobiliteitsplan 2015 

 
 
Op de bovenstaande illustratie worden de stadsbussen aangeduid maar niet verder gedefinieerd. Het 
mobiliteitsplan spreekt zich hierover wel uit en stelt kleine aanpassingen voor in het stadsnet in functie van 
nieuwe ontwikkelingen op het grondgebied Mechelen: 
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Illustratie 10.11: Voorstel stadsnet, uit mobiliteitsplan 2015 

 
 
De projectsites van Keerdok en Eandis zijn in bovenstaande figuur aangeduid maar de wijzigingen in 
functie van deze ontwikkelingen zijn minimaal. De streeklijnen bouwen verder op 2 tangentiële routes 
rondom de kern van Mechelen. In het stadsnet zien we nog wel een bediening van de noordelijke vesten. 
De haltes zijn minder eenduidig geprioritiseerd. Het streeknet spreekt over hoofdhaltes op de Vesten, die 
in mindere mate aan bod komen in het stadsnet. Vooral de halte aan de projectsite Antwerpsepoort wordt 
niet extra bediend.  
 
Bij een vergelijking van de twee figuren tussen streeknet en stadsnet lijkt de intentie op illustratie 10.10 en 
illustratie 10.11 om buslijnen dwars door het centrum te laten rijden niet wordt bevestigd in de uitwerking 
van het stadsnet. Op illustratie 10.11 wordt duidelijk dat alleen de stadslijn 1 dwars door het centrum 
loopt, andere stadslijnen bedienen voornamelijk de Vesten, met een kleine doorsteek richting Veemarkt. 
  
In onderstaande illustratie wordt duidelijk dat de projectsite op de rand ligt van de bereikbaarheidszones 
van zowel station Mechelen, station Mechelen-Nekkerspoel, als ook het nieuwe station Mechelen-Noord, 
maar telkens niet perfect wordt ontsloten.  
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Illustratie 10.12: Invloedsferen van de treinstation en OV haltes, uit mobiliteitsplan 2015 

 
 
Op zowel de oostelijke als de westelijke Vesten situeren zich enkele hoofdhaltes, waar zowel de 
stadslijnen als de streeklijnen samenkomen. In de buurt van de projectsite bevindt zich wel een 
hoofdhalte. 
 
Park & Ride 
Het mobiliteitsplan stelt 3 zones voor waar Park & Ride kan worden ingericht: met name de Nekkersite, 
Technopolis, of de nieuwe Ziekenhuiscampus ten noorden van de stad. 
 
De locatie van de Keerdoksite behoort daar niet toe, aangezien in de context van Mechelen, een Park & 
Ride zone 1,5 tot 2 km van het stadscentrum moet gelegen zijn. Sites buiten het stadscentrum maar 
binnen deze afstand kunnen ingericht worden als Park & Bike of Park & Walk. 
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Gemotoriseerd verkeer 
Door een aantal grote in uitvoering zijnde of geplande infrastructuurwerken dringt een herziening van de 
wegencategorisering zich op. In onderstaande figuur wordt dit weergegeven. De nieuwe R6 en de 
Tangent nemen een belangrijke plaats in als verdeelweg. Op die manier kan de R12 worden 
gecategoriseerd als lokale weg type I. De Battelsesteenweg in de buurt van de projectsite blijft een lokale 
weg II. De Antwerpsesteenweg is een belangrijke OV-as en krijgt de categorisering secundaire III, tot aan 
de Antwerpsepoort, wat een herziening is van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. 
 
In het Mobiliteitsplan van de stad Mechelen is een beperking van de vooropgestelde categorisering uit het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen opgenomen. De R6 zou een primaire weg type II worden van aan het 
complex Mechelen Noord tot aan de Berlaarbaan en een secundaire weg type I tussen Berlaarbaan en 
N15. Ook staat in het mobiliteitsplan van de stad Mechelen de huidige verbinding van Mechelen Noord 
naar de Vesten, over de N16, nog aangegeven als primaire weg type II. Door de vervollediging van de R6 
kan men ervan uitgaan dat de belasting op dit segment toch zal afnemen, en is een herziening in 
categorisering wenselijk. Voor de projectsite is de categorisering van dit segment van de N16 van belang 
aangezien deze langs de site loopt en vanuit het westen de eerste ontmoeting met de stad is. Ook om 
fietsers en voetgangers een juist aandeel in het wegprofiel te kunnen bieden is een juiste categorisering 
van belang. 
 
 

 

Illustratie 10.13: Wegencategorisering, uit mobiliteitsplan 2015 

 
 
Voor de superknoop Mechelen-Noord (op- en afrittencomplex E19) wordt voorgesteld om te evolueren 
naar een knoop waarbij de lus tussen de N16 en R6 verdwijnt, zoals in onderstaande figuur voorgesteld. 
De Uilmolenweg wordt binnen het voorstel vervangen worden door een ontdubbeling van de E19 met 
parallelwegen naar de bedrijventerreinen. 
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Illustratie 10.14: Herinrichting superknoop E19-N16-R6 en Uilmolenweg, uit mobiliteitsplan 2015 

 

10.2.6 Ontwikkeling stationsomgeving, aanleg Tangent 

De ontwikkeling van de stationsomgeving en het aanleggen van de Tangent is in volle uitvoering. De 
voltooiing van de Tangent is gepland voor 2017. De invloed van het station als schakel in de 
mobiliteitsketen zal in de toekomst versterken, gezien de te verwachten investeringen van de NMBS. De 
NMBS denkt aan de uitbouw van het GEN netwerk en extra capaciteit door de aanleg van een nieuwe 
sporenbundel. De multimodale bereikbaarheid van het station is hierbij een belangrijke schakel in het 
welslagen van de capaciteitsverhoging van het treinaanbod. 
 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 62  

 

Door de aanleg van de Tangent, wordt het station nog beter ontsloten voor autoverkeer en is er een 
directe toegankelijkheid vanaf het hoofdwegennet. De Tangent is een rechtstreekse verbinding tussen het 
op- en afrittencomplex Mechelen-Zuid en de N15 Douaneplein. Het tracé van de nieuwe Tangent situeert 
zich aan de oostzijde (of achterkant) van het station. De stationsbuurt aan de stadzijde wordt zo ontlast 
van veel doorgaand verkeer en kan opnieuw heringericht worden als deel van het stadsweefsel. De 
hoofdredenen voor de aanleg van de nieuwe Tangent zijn: 
 Het ontlasten van de R12 Vesten; 
 Het verbeteren van de bereikbaarheid van de stationsomgeving; 
 Het garanderen van de bereikbaarheid van de nieuwe ontwikkelingen in de stationsomgeving; 
 Het doorgaand verkeer tussen de oost en westkant van de stad voor zijn rekening nemen. 
 
Uit bovenstaande blijkt dan ook ontegensprekelijk dat deze nieuwe Tangent een belangrijke 
verkeersfunctie zal krijgen in de verkeersstructuur in en rond Mechelen. De Tangent zal geselecteerd 
worden als een Primaire weg type II en wordt uitgerust met 2x2-rijstroken voor wegverkeer. 
 

 

Illustratie 10.15: Situering Tangent (Euro Immo Star) 

 
 
Voor de plansite is de aanleg van de Tangent van belang omwille van de ontlasting voor doorgaand 
verkeer van de Vesten en de mogelijkheid tot herinrichting. 

10.2.7 Herinrichting R12 Vesten 

In mei 2014 werd de startnota opgesteld voor de herinrichting van de Vesten door OMGEVING en MINT 
in opdracht van AWV en met de medewerking van de Stad Mechelen en De Lijn. De uitgangspunten voor 
een herinrichting zijn: 
 De herwaardering van de stedelijke functies langs de Vesten. 
 De woonlobben korter bij de stad brengen door de monumenten op de Vesten te herwaarderen en de 

groenstructuur uit te breiden. 
 De afbouw van knooppuntfunctie voor doorgaand verkeer. 
 Het verbeteren van de verblijfskwaliteit. 
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 Aandacht voor de doorstroming van het openbaar vervoer. 
 Het verbeteren van de oversteekbaarheid. 
 Het voorzien van betere fietsinfrastructuur langsheen de Vesten. 
 Een stand-still principe wat betreft aantal parkeerplaatsen. Als er parkeerplaatsen verdwijnen moeten 

die ergens ander gecompenseerd worden, maar geen algemene toename van het reeds aanwezige 
aantal parkeerplaatsen. 

 
Door de aanleg van de Tangent, neemt de verkeersstroom op de Vesten af en kan die worden 
heringericht als lokale verdeelweg. De Vesten aan de noordelijke kant van de stad hebben een 
verschillend profiel dan de Vesten ten zuiden van de stad. De noordkant loopt langs de Afleidingsdijle en 
kent een smaller gabariet. De noordkant zal zelfs met de heraanleg van de Tangent nog veel doorgaand 
verkeer kennen. Bijgevolg wordt voor het segment van de Vesten tussen de Antwerpsepoort (N1) en de 
Nekkerpoort (N15) een inrichting voorzien als Vestenboulevard met een 2x2-profiel. Aan de zuidkant 
daarentegen zal er meer verkeer worden opgevangen door de nieuwe Tangent en worden de Vesten 
verkeersluwer. Bijgevolg kunnen de Vesten worden heringericht als Vestenpark met een 2x1 profiel. 
Omwille van de beschikbare ruimte kan er veel aandacht besteedt worden aan een groene verblijfszone. 
De herinrichting van de zuidelijke Vesten voorziet keerlussen over de parkzone. Zo wordt het aantal 
verkeerslichten beperkt en wordt er een vrije rechtsin/rechtsuit verkregen. 
 
Binnen de studie zijn modeldoorrekeningen met het Provinciaal verkeersmodel Antwerpen uitgevoerd. De 
resultaten van de doorrekeningen geven aan dat de inrichting van het segment van de Vesten tussen de 
Antwerpsepoort (N1) en Battelsesteenweg als Vestenpark (2x1) pas kan wanneer ook de superknoop 
Mechelen Noord en de parallelstructuur van de E19 (Uilmolenweg) zijn gerealiseerd. Beide ingrepen 
resulteren in een afname van het verkeer op het segment van de Vesten tussen de Antwerpsepoort (N1) 
en Battelsesteenweg, met de mogelijkheid om ook dit segment in te richten volgens de principes van het 
Vestenpark. 
 
De Vesten zijn onderdeel van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Langs dit traject zijn er 
diverse aanliggende fietsvoorzieningen aanwezig. In de huidige context is er een te groot 
snelheidsverschil tussen het gemotoriseerde verkeer en het fietsverkeer en dit leidt tot een knelpunt in 
verkeersveiligheid. Ook dit wordt meegenomen in de uitwerking van de nieuwe Vestenstructuur. 
 
Bijkomend wordt in de nota geopteerd om de brug over de Dijle aan de Olivetenvest her aan te leggen op 
het maaiveld. Daardoor ontstaat een makkelijkere verbinding met de fietsverbindingen langs de Dijle maar 
wordt de conflictvrije bestaande fietsverbinding onder de brug opgeheven. De grootschalige brug 
vervangen door een brug op het maaiveld is onderdeel van de schaalverkleining van de 
Vesteninfrastructuur. De brug zou een ophaalbrug kunnen met een beperkte bediening voor de 
pleziervaart. 
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Illustratie 10.16: Voorstel tot inrichting R12 Vesten nabij site Keerdok, uit startnota Vesten 

 
 
Bij de aansluiting van de Guido Gezellelaan met de Vesten zijn er een aantal aspecten van belang voor 
de toekomstige ontwikkelingen op de site Keerdok. Op dit kruispunt komen de invalswegen N16 en de N1 
samen met: 
 de noordelijke Vesten of Vestenboulevard, die na vervollediging van de Tangent en R6 geen 

significante afname kent van de verkeersintensiteit, en bijgevolg als 2x2 blijft ingericht; 
 de zuidelijke Vesten of Vestenpark, die wel een afname kent en kan heringericht worden als 2x1 

zodat de leefbaarheid opnieuw primeert. 
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Aan de hand van een capaciteitsanalyse is de inrichting van het kruispunt Antwerpsepoort bepaald, 
alsook de te verwachten wachtrijlengtes aan het kruispunt. De capaciteitsanalyse geeft het aantal 
opstelstroken aan, zoals weergegeven op onderstaande figuur. 
 

 

Illustratie 10.17: Voorstel tot inrichting Antwerpsepoort, uit startnota Vesten 

 
 
De studie van de herinrichting van de Vesten geeft ook al een aantal voorwaarden mee voor de 
toekomstige ontwikkeling van de site Keerdok. Zo wordt gesteld dat in functie van de verkeersafwikkeling 
van het kruispunt Antwerpsepoort een opstellengte van 70 meter nodig is op de R12 Guido Gezellelaan. 
Mogelijke oversteekvoorzieningen tussen de site Keerdok en de Nonnenstraat dienen bijgevolg op 70 
meter van het kruispunt voorzien te worden. In onderstaande figuur wordt deze afstand schematisch 
weergegeven. 
 
Merk op dat bij de bepaling van de opstellengte van 70 meter is uitgegaan van de toekomstige visie voor 
de R12 Vesten, waarbij de noordelijke Vesten als Vestenboulevard en de zuidelijke Vesten als Vestenpark 
worden ingericht. Het kwantitatief kader waarbinnen de opstelruimte is bepaald, gaat ook uit van de 
realisatie van de superknoop E19 en de parallelstructuur langsheen de E19 (Uilmolenweg).  
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Illustratie 10.18: Schematische weergave benodigde opstelruimte R12 Guido Gezellelaan, uit startnota Vesten 

 
 

10.2.8 Parkeerplan Mechelen 

De reden voor de opmaak van het parkeerplan in 2005/2008 was een ongestructureerd naast elkaar 
bestaan van verschillende parkeertarieven. De parkeergarages werden onderbenut ten koste van het 
straatparkeren. Er waren te veel bewonerskaarten, en het parkeren op de randparking van de 
Zandpoortvest werd te weinig gebruikt. Het initiële parkeerplan van 2006 en de parkeervisie van de stad 
Mechelen werd geüpdatet in 2012. De uitgangspunten omtrent parkeren in Mechelen zijn: 
 Het faciliteren van bewonersparkeren: bewoners zouden maximum op 500 meter van hun woonst 

moeten kunnen parkeren, voor bewoners is het parkeren langsheen de straat te verkiezen. 
Bewonerskaarten kunnen gratis verkregen worden. Een limiet van 2 gratis bewonerskaarten per 
adres is tot op heden van kracht. Met deze bewonerskaart kan enkel in de eigen bewonerszone zone 
geparkeerd worden, waarbij aan de rand van deze zones voldoende capaciteit wordt voorzien, 
aangezien in de zones zelf de capaciteit op straat vaak zeer beperkt is.   

 Invoeren van een gedifferentieerde parkeerstructuur: kortparkeerders kunnen parkeren langsheen de 
straat, en middellange parkeerders worden bij voorkeur geleid naar de parkeergarages. Langsheen 
de straat wordt het tarief duurder als de periode langer wordt, bij parkeergarages wordt het tarief in 
de tijd goedkoper. De afstand die bezoekers willen afleggen tot hun bestemming is ook afhankelijk 
van de tijd die ze er zullen besteden, 100 meter tot aan de parking voor kortparkeerders tot 1u, 200 
meter voor bezoekers die 2u op hun bestemming verblijven, 600 meter voor bezoekers die lang 
parkeren, en tot 800 meter voor werknemers die een hele dag parkeren. Om het gebruik van de 
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stadsparkings te stimuleren wordt er een zone van 200 meter afgebakend rond deze parkings waar 
parkeertarieven voor kortparkeren gehanteerd worden. 

 Dynamische bewegwijzering moet het zoekverkeer beperken. 
 Als er bijkomende ruimte voor fietsenstallingen wordt gecreëerd kan het bovengrondse 

parkeeraanbod beperkter worden. 
 Er dient gezocht te worden naar bijkomende ruimte voor langparkeerders. 
 Het meervoudig gebruik van de parkeervoorzieningen dient gestimuleerd te worden. 
 Er dient gezocht te worden naar duurzame oplossingen voor het uitbouwen van het parkeren buiten 

het stadscentrum gekoppeld aan openbaar vervoer (P&R). 
 Het parkeercirculatieplan van Mechelen is afgestemd op de parkeerlocaties. 
 
Eén van de knelpunten was een gebrek aan zones voor  langparkeren. Er worden een aantal locaties 
genoemd om de P&R verder uit te bouwen, waaronder het Rode Kruisplein en de parking op de 
Zandpoortvest. Ook verderaf gelegen locaties zijn een optie: Douaneplein, nieuw ziekenhuis aan de R6 en 
Technopolis. 
 
Een ander knelpunt wat betreft de site van het Rode Kruisplein is de verzadigingsgraad van zone I, zie 
illustratie 10.19, die in de nabijheid van de site gelegen is. Zone I is voornamelijk een woonbuurt en kent ’s 
avonds de grootste parkeerdruk. In de avondperiode is er een overdruk op het parkeeraanbod. Ook het 
aanwezige aanbod op het Rode Kruisplein heeft weinig extra capaciteit. Er wordt ook in de nabije 
toekomst in zone I geen extra parkeercapaciteit gecreëerd. 
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Illustratie 10.19: Zones voor bewonersparkeren, uit Parkeerplan Mechelen 

 
 
De huidige parkeerregulering wordt voorgesteld op het volgende plan. Deze parkeerregels worden 
momenteel gehandhaafd. Het Rode Kruisplein wordt gebruiktals Park & Walk. Tegelijk wordt het ook 
gezien als locatie waar werknemers in de binnenstad  kunnen parkeren mits ze in het bezit zijn van een 
werknemerskaart. Werknemerskaarten worden aangeboden tegen de prijs van € 35/maand of € 250/jaar. 
Behalve het Rode Kruisplein wordt aan deze kant van de stad ook de centjesmuur geselecteerd als 
parkeerlocaties voor werknemers. Op andere locaties in de binnenstad is een werknemerskaart niet 
geldig.  
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Illustratie 10.20: Huidige parkeerstructuur, website stad Mechelen 

 
 
Aandachtspunten bij een verdere ontwikkeling op het Rode Kruisplein zijn: 
 dat de wandelafstand tot het centrum als te groot wordt beschouwd 
 de wandelroute niet optimaal is 
 de vesten als barrière werken 
 een onveiligheidsgevoel heerst door de afgelegen locatie. 

 
Ook bij de verdere ontwikkeling van randparkeren zijn dit belangrijke aandachtspunten. 

10.3 Beschrijving van de huidige situatie: bereikbaarheidsprofiel 

10.3.1 Langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) 

Op basis van het huidige bovenlokaal functionele fietsroutenetwerk is het duidelijk dat de site Keerdok en 
Eandis langsheen de functionele fietsverbinding op de R12 gesitueerd zijn. Deze functionele fietsroute is 
momenteel niet aangelegd conform het Vademecum fietsvoorzieningen, zoals geïnventariseerd in 
onderstaande illustratie. Aan de noordelijke Vesten bevindt zich aan de noordzijde van de Afleidingsdijle 
een parallelweg aan de Vesten, en is door de aanwezigheid van de Afleidingsdijle losgekoppeld van de 
drukke verkeersstroom. Op die manier is de fietsbeleving  op dit segment aanzienlijk beter dan op de 
westelijke Vesten. De weginrichting op de Guido Gezellelaan biedt duidelijk minder kwaliteit voor fietsers 
en voetgangers.  
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Illustratie 10.21: Conformiteit bovenlokaal functioneel fietsroute, rondom projectsite (www.gisgeoloket.provant) 

 
 
De alternatieve fietsroutes langsheen de Dijle en Afleidingsdijle zijn wel conform het Vademecum. En de 
Antwerpsepoort is ondertussen wel uitgerust met fietsinfrastructuur.  
 

 

Illustratie 10.22: Visualisatie bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (2012) 

 
 
Ondanks deze aansluiting op het fietsnetwerk is duidelijk dat de huidige fietsinfrastructuur op de R12 
slechts van een beperkte kwaliteit is. Het gaat ter hoogte van het Rode Kruisplein om een aanliggend 
verhoogd fietspad dat vanaf de overgang naar de brug overgaat in een aanliggend fietspad. Deze 
fietsinfrastructuur langsheen dit onderdeel van de Vesten (70 km/h) biedt in de bestaande toestand 
bijgevolg weinig kwaliteiten voor langzaam verkeer. 
 
Naast de beperkte kwaliteit van de bestaande infrastructuur voor fietsers is ook duidelijk dat de 
voorzieningen voor voetgangers beperkt blijven. In de eerste plaats is er langsheen de Vesten slechts 
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beperkte of zelfs geen voetpad aanwezig en is ook de oversteekbaarheid van de R12 Guido Gezellelaan 
ter hoogte van het Rode Kruisplein richting Begijnhof en de binnenstad van Mechelen op geen enkele 
manier gefaciliteerd. 
 
In de bestaande toestand wordt vaak waargenomen dat voetgangers (maar ook fietsers) via de beperkte 
platformen tussen de rijrichtingen een oversteek maken, wat leidt tot onveilige situaties. Onderstaande 
foto’s geven een beeld van de huidige infrastructuur in de omgeving van het Rode Kruisplein. 
 

 

Illustratie 10.23: beeld van de R12 aan de projectsite met beperkte fietsinfrastructuur en geen oversteekfaciliteiten 

 
 
Ook op de site is de plaats van langzaam verkeer zeer onduidelijk. Het Rode Kruisplein vervult vandaag 
de dag de rol van parkeerterrein voor bestemmings- en randparkeren, waarbij de relaties voor langzaam 
verkeer over dit parkeerterrein slechts in beperkte mate aanwezig zijn. Een duidelijke en betere geleiding 
is wenselijk om zo de plaats van langzaam verkeer binnen de Keerdoksite duidelijk af te bakenen en de 
mogelijke aanwezigheid ook voor andere verkeersdeelnemers duidelijk te maken (bv. voor gemotoriseerd 
verkeer). 
 
Een belangrijkste toegangswegen voor langzaam verkeer tot de Keerdoksite situeren zich via het 
kruispunt Antwerpsepoort alsook via een onderdoorgang van de brug over de Dijle. Via deze 
onderdoorgang is het voor langzaam verkeer mogelijk om op een vlotte en ook veilige manier de 
verbinding naar de binnenstad van Mechelen te maken. 

10.3.2 Openbaar vervoer 

NMBS 
Het dichtstbijzijnde NMBS-station voor de Keerdoksite is het station Mechelen-Nekkerspoel. Dit station 
situeert zich op circa 1,6 kilometer van de site en kan bereikt worden door de noordelijke Vesten (Edgard 
Tinellaan, Zwartzustersvest) te volgen. Een kruising van de Vesten is dan nodig om het station te 
bereiken. Het station Nekkerspoel is ook vanaf de Keerdoksite te bereiken via de Keldermansvest en 
Frans Halsvest. 
 
Naast het station Mechelen-Nekkerspoel situeert ook het station Mechelen zich op relatief korte afstand 
van de site. Hierbij betreft de route doorheen de binnenstad een afstand van 2 kilometer, terwijl de route 
via de Vesten en Leopoldstraat een totale afstand van 2,2 kilometer betekent. 
 
Het station Mechelen beschikt over een groot aanbod aan treinverbindingen richting Brussel, Antwerpen, 
Leuven, Sint-Niklaas, Lier, Dendermonde en Gent. Het station Mechelen is binnen het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als hoofdstation en vervult bijgevolg een nationale rol. 
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De Lijn 
Ten aanzien van het busverkeer in de omgeving van de Keerdoksite is duidelijk dat het zwaartepunt in 
Mechelen zich voornamelijk situeert aan de oostzijde alsook de zuidwestzijde van de Vesten. Ter hoogte 
van het Rode Kruisplein is slechts een zeer beperkte openbaar vervoer bediening aanwezig, waarbij het 
voornamelijk gaat om buslijn 6 en 9. Deze buslijnen halteren op het Rode Kruisplein en zorgen voor een 
verbinding met het station Mechelen. Buslijn 500 en 508 rijden via de noordelijke Vesten en via de 
Veemarkt naar het station Mechelen. Beide bussen halteren nabij de site Keerdok op halte Nokerstraat. 
Op de illustraties hieronder wordt visueel voorgesteld wat de opties zijn als men vanop de site naar het 
station wil pendelen. 
 

 

Illustratie 10.24: Traject van bus 6 & 9 (Keerdok - station) en bus 500 (Nokerstraat - station), uit website De Lijn 

 
 

Tabel 10.1: Frequentie van de busbediening op uurbasis rond de plangebied 

 
 
 
De halte aan de Nokerstraat situeert zich op relatief beperkte afstand van de site langsheen het noordelijk 
segment van de Vesten. In de tabel hierboven zijn 3 meetpunten opgenomen één op een dinsdagmiddag 
in de daluren, tussen 13u en 14u, één tijdens het spitsuur tussen 16u30-17u30 en de laatste op zaterdag 
tussen 13u00-en 14u00 waarbij duidelijk is dat alleen buslijn 500 rijdt, met een frequentie van 1 bus per 
uur. 
 

busbediening Keerdok‐ station wandelafstand 61m
middag busnr spitsuur busnr

13u07  bus 6 16u37 bus 9

13u17 bus 9 16u57 bus 9

13u37 bus 6 17u17 bus 9

13u47 bus 9

busbediening Nokerstraat‐station wandelafstand 189m
middag busnr spitsuur busnr zaterdag busnr

13u12 bus 500 16u30 bus 500 13u43 bus 500

13u42 bus 500 16u47 bus 500

17u05 bus 500

17u20 bus 500
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De buslijn 508, de snelbus van Mechelen naar Aartselaar rijdt in omgekeerde richting tijdens de 
avondspits en komt om die reden niet voor in onze tabel. Tijdens de ochtendspits doet deze bus wel dit 
traject in deze richting, 4x in de ochtendspits in deze richting.  
 
De halte in de Maurits Sabbestraat ligt op 400 meter van de projectsite, maar wordt wel bediend door 
stadslijn 2 en 5, met een gezamenlijke frequentie van 4 bussen per uur. De afstand van 400 meter tot de 
halte is wel aanzienlijk in verhouding tot de 800 meter tot het stadscentrum. Daarom wordt deze halte niet 
in beschouwing genomen als aanbod voor de site Keerdok en Eandis. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat de openbaar vervoerbereikbaarheid met een halte voor de deur als 
goed ervaren kan worden, maar nog geen sprake is van een hoogwaardig openbaar vervoeraanbod. Dit is 
voornamelijk het gevolg van de beperkte bediening (aanbod en frequentie) van de halte ‘Rode Kruisplein’. 
Vooral op zaterdag is het aanbod ondermaats. 
 

 

Illustratie 10.25: Netplan De Lijn voor Mechelen 

 

 
Gemotoriseerd verkeer 
De ontsluiting van de Keerdoksite ent zich in de bestaande toestand in hoofdzaak tot het Rode Kruisplein. 
Op deze plaats is er een aansluiting met de R12 aanwezig, waarbij in noordelijke richting de verbinding 
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met de Antwerpsesteenweg en E19 verzekerd wordt en in zuidelijke richting de Battelsesteenweg en 
Brusselpoort. 
 
De aansluitingen op de R12 gebeuren door middel van een klassieke voorrangsregeling, waarbij op de 
R12 enkel een opstelstrook voor links afslaand verkeer richting de site is voorzien. Een opstelstrook voor 
het rechts afslaand verkeer ontbreekt echter. Het profiel van de R12 betreft een 2x2 wegprofiel, waarbij 
aan de binnenzijde van de R12 (binnenstad Mechelen) een aantal bijkomende opstelstroken voorzien zijn 
voor de verkeersafwikkeling van het kruispunt Antwerpsepoort.  
 
Het ontsluiten van de site op de Vesten als 2x2 door middel van een voorrangsgeregeld kruispunt, de 
ligging van de aansluiting nabij het lichtengeregeld kruispunt Antwerpsepoort, het ontbreken van 
opstelstroken voor rechts afslaand verkeer,… resulteert in onveilige verkeerssituaties. 
 

 

Illustratie 10.26: Circulatie gemotoriseerd verkeer bestaande toestand (inrijden) 
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Illustratie 10.27: Circulatie gemotoriseerd verkeer bestaande toestand (uitrijden) 

 
 
De toegang tot de site Keerdok situeert zich net voor het kruispunt met de Antwerpsesteenweg. Hierbij 
sluit deze toegang rechtstreeks aan op de bestaande parkeergelegenheid op de site. Het verlaten van de 
site kan op twee manieren gebeuren. In de eerste plaats kan vanaf de site rechtstreeks aangesloten 
worden op de R12 (in beide rijrichtingen). Hier kan de verbinding in zuidelijke richting relatief vlot verlopen, 
terwijl de verbinding in noordelijke richting de doorgaande verkeersstroom op de R12 moet kruisen alsook 
vervolgens moet invoegen in de wachtrijen in de richting van het kruispunt Antwerpsepoort. Een 
bijkomend aspect is hier de interactie met het links afslaande verkeer richting de site of de E19. 
 
Bovenstaande figuur toont dat er voor deze laatste relatie in de bestaande toestand nog een alternatieve 
verbinding mogelijk is. Het gaat om de verbinding vanaf de site in zuidelijke richting (naar de parking voor 
de retailactiviteiten) om vervolgens via een verbinding onder de brug over de Dijle richting de Guido 
Gezellelaan aan de zijde van de binnenstad van Mechelen aan te sluiten op de R12. 
 
De werknemers van de Eandissite maken gebruik van een verkeerslichtenregeling voor het bereiken of 
verlaten van het bedrijventerrein met de wagen. De N16 heeft ter hoogte van de site een profiel van 2x2 
rijstroken. Vanuit de Eandissite is er een bypass om rechtsaf te slaan op de N16.  
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Illustratie 10.28: Ontsluiting via verkeerslichtenregeling voor gemotoriseerd verkeer 

 

10.3.3 Parkeren 

De Keerdoksite wordt in de bestaande toestand reeds geconfronteerd met een duidelijke parkeerbezetting 
ten aanzien van de diverse activiteiten die er zich op en rond de site afspelen. Een analyse van de huidige 
bezettingsgegevens geven een duidelijk beeld over het parkeermotief van de bestaande gebruikers. Op 
basis van een uitgevoerde registratie van de parkeerbezetting op een weekdag en zaterdag is het 
mogelijk een beeld over het huidige parkeergebruik op en rond de Keerdoksite te verkrijgen. 
 

Tabel 10.2: Analyse parkeerbezetting op en rond de Keerdoksite (gegevens dd feb en maart 2014 aangeleverd door de stad 
Mechelen) 

 
 
 
De bovenstaande gegevens geven weer dat de parking van het Rode Kruisplein voornamelijk tijdens het 
weekend nagenoeg volledig bezet is. Tijdens de nachtperiodes wordt deze parking op weekdagen ook als 
bewonersparking gebruikt. Circa 36 procent van het beschikbare parkeeraanbod van 203 parkeerplaatsen 
wordt hier ’s nachts gebruikt. 
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Ook in de omliggende omgeving en met name de Guido Gezellestraat en Plankstraat is er een duidelijke 
overbezetting tijdens de nachtperiodes waar te nemen. Dit geeft aan dat er voor bewoners in de 
bestaande toestand in de binnenstad een parkeertekort aanwezig is, maar de Keerdoksite vandaag niet 
voldoende gebruikt wordt voor bewonersparkeren tijdens de nacht. Mogelijk speelt de oversteekbaarheid 
van de R12 hier een cruciale rol. 
 
De Eandissite heeft geen publiek karakter. Momenteel is het een bedrijventerrein waarvan in de toekomst 
de activiteiten meer zullen worden gebundeld naar 1 zijde van de site, maar de huidige activiteiten worden 
niet afgebouwd. Er wordt uitsluitend geparkeerd door werknemers. En er zijn voldoende 
parkeervoorzieningen op eigen terrein om aan de huidige parkeerbehoeftes te voldoen.  

10.3.4 Uitzonderlijk vervoer 

Het uitzonderlijk vervoer op de site is vooral toe te schrijven aan het transport van CG power. Het bedrijf is 
in Mechelen-Noord gesitueerd en maakt gebruik van de Keerdoksite om generatoren te transporteren 
over het water. Dit is een uitzonderlijk vervoer en vindt twee tot driemaal per maand plaats in de 
avonduren, na de spits. Het netwerk voor uitzonderlijk vervoer kan geen gebruik maken van de N16 
aangezien de bruggen over de E19 hierop niet zijn voorzien. De route voor uitzonderlijk vervoer maakt 
gebruik van de N1, de R12 en de Battelsesteenweg. 

 

Illustratie 10.29: Uitzonderlijk transport, CG power, langsheen de kade 

 

10.3.5 Laden en lossen 

Op de site zijn momenteel een aantal bedrijven actief. Aan de achterzijde van de ‘Ouwen Dok’ heeft 
Interbeton zijn activiteiten. Interbeton telt 25 werknemers, en produceert ter plaatste stortbeton. Bij een 
rondvraag aan het bedrijf werd er gemeld dat het piekmoment van vertrekkende vrachtwagens 
voornamelijk in de ochtend valt en dat dit 8 vrachtwagens per uur inhoudt. Er wordt 35.000 ton cement 
aangevoerd over de weg, en 100.000 ton beton uitgevoerd van deze site. De aanvoer van andere 
materialen gebeurt voornamelijk over het water. 
 
De site Keerdok telt vandaag diverse commerciële activiteiten. Aan de hand van een bevraging werd het 
aantal leveringen in beeld gebracht, met onderscheid tussen vrachtwagens en bestelwagens. Uitgaande 
van de ontvangen antwoorden kan worden afgeleid dat er op dagbasis 13 leveringen gebeuren met 
vrachtwagens, waarvan telkens 3 tijdens de ochtend- en avondspits en 7 buiten de spitsuren. Op 
dagbasis gebeuren 10 leveringen met bestelwagens. 2 leveringen gebeuren tijdens de avondspits. De 
overige leveringen gebeuren verspreid over de dag buiten de spits. 
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Tabel 10.3: Overzicht leveringen vracht- en bestelwagens 

 

 
 

10.4 Beschrijving van de referentiesituatie: druktebeeld 

10.4.1 Druktebeeld: huidige situatie 

Het druktebeeld van de huidige situatie wordt enerzijds aan de hand van verkeerstellingen van de in 
beschouwing genomen kruispunten binnen het studiegebied voorgesteld. Anderzijds wordt voor de 
ruimere omgeving aan de hand van het Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen het druktebeeld op 
wegvakniveau beschreven. 
 
Kruispunt R12 Guido Gezellaan – N1 Oscar van Kesbeeckstraat  
Voor het kruispunt van de R12 Guido Gezellelaan met de N1 Oscar van Kesbeeckstraat (Antwerpsepoort) 
zijn verkeerstellingen beschikbaar van zowel een dinsdag als een zaterdag2.  
 
De tellingen op dinsdag zijn uitgevoerd tijdens de avondspits van 18 juni 2013. Het drukste uur op dinsdag 
situeert zich tussen 16u30 en 17u30. Onderstaande illustratie biedt inzicht in de grootte van de verkeers- 
en fietsstromen op het kruispunt. 
 
Uit het druktebeeld op dinsdag valt af te leiden dat de N16 de drukste tak vormt van het kruispunt (2.495 
pae/u). De minst drukke tak van het kruispunt is de N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (1.506 pae/u). De 
grootste verkeersstroom komt voor op de rechtdoorgaande relatie tussen de N16 en de R12 Edgard 
Tinellaan (904 pae/u). Op dinsdag is de grootste fietsersstroom te vinden van het zuiden naar het 
noorden. 39 fietsers rijden van de R12 Guido Gezellelaan naar de N1 Oscar Van Kesbeeckstraat. 

                                                      
2 Bron: MOBER Dijlepoort Mechelen, Februari 2014, Vectris i.o.v. NV Pans 

Laad‐ en losbewegingen 

per week

Laad‐ en losbewegingen 

per dag

Laad‐ en losbewegingen 

OSP

Laad‐ en losbewegingen    

ASP

Laad‐ en losbewegingen 

buiten spits

Gamma 15 3 0 1 2

Baby‐dump 1 1 0 0 1

Snooker 1 1 0 0 1

AS Adventure 6 2 0 1 1

JBC 6 1 1 0 0

Blokker 2 1 1 0 0

Leenbakker 2 1 1 0 0

Joker reizen 0 0 0 0 0

Vanden Borre 6 1 0 1 0

McDonald's 5 1 0 0 1

Pro‐duo 1 1 0 0 1

TOTAAL 45 13 3 3 7

Vrachtwagens

Laad‐ en losbewegingen 

per week

Laad‐ en losbewegingen 

per dag

Laad‐ en losbewegingen 

OSP

Laad‐ en losbewegingen    

ASP

Laad‐ en losbewegingen 

buiten spits

Gamma 15 3 0 1 2

Baby‐dump 1 1 0 0 1

Snooker 1 1 0 0 1

AS Adventure 10 2 0 1 1

JBC 6 1 0 0 1

Blokker 0 0 0 0 0

Leenbakker 4 1 0 0 1

Joker reizen 1 1 0 0 1

Vanden Borre 0 0 0 0 0

McDonald's 0 0 0 0 0

Pro‐duo 0 0 0 0 0

TOTAAL 38 10 0 2 8

Bestelwagens
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Illustratie 10.30: Huidig druktebeeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar Van Kesbeeckstraat, dinsdag 18/06/2013, 
avondspits 
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De tellingen op zaterdag zijn uitgevoerd tijdens de namiddag van 15 juni 2013. Het drukste uur op 
zaterdag situeert zich tussen 14u00 en 15u00. Onderstaande illustratie biedt inzicht in de grootte van de 
verkeers- en fietsstromen op het kruispunt. Op zaterdag is het druktebeeld iets gereduceerd t.o.v. een 
dinsdagavondspits. Toch blijven de verkeersintensiteiten het hoogst tussen de R12 Edgard Tinellaan en 
de N16. Ook tijdens een zaterdag vormt de N1 Oscar Van Kesbeeckstraat de minst drukke kruispunttak. 
Op zaterdag werden 60 fietsers opgemeten die van de N1 Oscar Van Kesbeeckstraat naar de R12 Guido 
Gezellelaan rijden. 
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Illustratie 10.31: Huidig druktebeeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar Van Kesbeeckstraat, zaterdag 15/06/2013, 
namiddag 

 
 
Kruispunt N16 – Elektriciteitstraat 
Het kruispunt van de N16 met de Elektriciteitstraat is geteld op dinsdag 5 november 2013, tijdens de 
avondspits3.  
 
Uit het druktebeeld is af te leiden dat de belangrijkste verkeersstromen zich situeren langsheen de N16, 
waarbij de beide rijrichtingen gelijkwaardig zijn. 
 

                                                      
3 Bron: MOBER Dijlepoort Mechelen, Februari 2014, Vectris i.o.v. NV Pans 
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Illustratie 10.32: Huidig druktebeeld kruispunt N16 - Elektriciteitstraat, dinsdag 5/11/2013, avondspits 

 
 
Kruispunt N1 Oscar Van Kesbeeckstraat – Elektriciteitstraat 
Het kruispunt van de N1 Oscar Van Kesbeeckstraat met de Elektriciteitstraat is geteld op dinsdag 5 
november 2013, tijdens de avondspits4.  
 
Het drukste uur komt voor tussen 16u30 en 17u30. Onderstaande illustratie biedt inzicht in de grootte van 
de verkeers- en fietsstromen op het kruispunt. De belangrijkste verkeersstromen situeren zich langsheen 
de N1 Oscar Van Kesbeeckstraat, in de noordelijke rijrichting. 
 

                                                      
4 Bron: MOBER Dijlepoort Mechelen, Februari 2014, Vectris i.o.v. NV Pans 
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Illustratie 10.33: Huidig druktebeeld kruispunt N1 Oscar Van Kesbeeckstraat - Elektriciteitstraat, dinsdag 5/11/2013, avondspits 

 
 
Kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein 
Op dinsdag 16 september 2014, tijdens de avondspits, is het kruispunt van de R12 Guido Gezellelaan met 
het Rode Kruisplein geteld5.  
 
Het druktebeeld geeft aan dat de grootste verkeersstromen (circa 1.150 pae per rijrichting) zich situeren 
langsheen de R12 Guido Gezellelaan. Er kan worden afgeleid dat er tijdens het maatgevende spitsuur 18 
pae de parking van McDonald’s oprijden, 88 pae het Rode Kruisplein oprijden en 104 pae de parallelweg 
inrijden. In totaal rijden bijgevolg circa 210 pae van de R12 Guido Gezellelaan naar het Rode Kruisplein. 
Tussen 16u30 en 17u30 verlaten circa 210 pae het Rode Kruisplein, met nagenoeg een evenredige 
verdeling naar het noordelijke en zuidelijke segment van de R12 Guido Gezellelaan. 

                                                      
5 Bron: MOBER sites Keerdok en Eandis, juli 2015, TV BUUR-MINT i.o.v. Stad Mechelen 
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Illustratie 10.34: Huidig druktebeeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein, dinsdag 16/09/2014, avondspits 
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Kruispunt R12 Koningin Astridlaan – Battelsesteenweg 
Het kruispunt van de R12 Koningin Astridlaan met de Battelsesteenweg is tijdens de ochtendspits geteld 
op donderdag 20 november 2014, en tijdens de avondspits op dinsdag 23 september 20146.  
 
Zowel tijdens de ochtend- als avondspits bestaan de voornaamste verkeersstromen uit de 
rechtdoorgaande langsheen de R12. Tijdens de ochtendspits rijden circa 990 pae tijdens een spitsuur van 
zuid naar noord. De intensiteiten van de omgekeerde rijrichting bedraagt circa 920 pae. De toekomende 
intensiteiten van zowel de Adegemstraat als de Battelsesteenweg zijn met circa 450 pae/u gelijkwaardig. 
 
Tijdens de avondspits zijn de intensiteiten op het kruispunt het hoogst voor de rechtdoorgaande 
verkeersstromen langsheen de R12. In zuidelijke rijrichting bedraagt de intensiteit circa 920 pae/u, in 
noordelijke rijrichting circa 750 pae/u. De toekomende intensiteiten van zowel de Adegemstraat als de 
Battelsesteenweg zijn met 450 pae/u à 750 pae/u nagenoeg gelijkwaardig. 
 

 

                                                      
6 Bron: MOBER ZORRO Mechelen, Juni 2015, Vectris i.o.v. RE-VIVE NV 
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Illustratie 10.35: Huidig druktebeeld kruispunt R12 Koningin Astridlaan - Battelsesteenweg, donderdag 23/11/2015, ochtend- en 
avondspits 

 
 
Intensiteiten Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen 
Onderstaande illustraties omvatten een uittreksel van het Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen 
(basistoestand 2013) van zowel de ochtend- als avondspits. Volgende wegvakintensiteiten kunnen hieruit 
worden afgeleid. 
 

Tabel 10.4: Intensiteiten relevante wegvakken volgens Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen (basistoestand 2013) 

Wegvak Ochtendspits (pae/u) Avondspits (pae/u) 

N16 (oostelijke rijrichting) 1.360 1.820

N16 (westelijke rijrichting) 1.350 1.060

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (noordelijke rijrichting) 430 800

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (zuidelijke rijrichting) 960 940

R12 Edgard Tinellaan (oostelijke rijrichting) 980 1.330

R12 Edgard Tinellaan (westelijke rijrichting) 1.200 1.040

R12 Guido Gezellelaan (noordelijke rijrichting) 1.180 1.300

R12 Guido Gezellelaan (zuidelijke rijrichting) 1.370 1.400
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Illustratie 10.36: Intensiteitenplot ochtendspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, basistoestand 2013 

 
 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 88  

 

 
Illustratie 10.37: Intensiteitenplot avondspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, basistoestand 2013 

 
 

10.4.2 Druktebeeld: toekomstige referentiesituatie 

Uit de beschrijving van de beleidsstudies blijkt dat er in de onmiddellijke omgeving van de projectsite heel 
wat projecten zullen worden uitgevoerd met een impact op de verkeersafwikkeling. Het heraanleggen van 
de Vesten R12 en het aanleggen van de Tangent heeft impact op de aangeboden capaciteit, terwijl met 
de ontwikkeling van de verschillende ruimtelijke projecten er een belangrijke wijziging zal gebeuren in de 
verwachte verkeersstromen. 
 
Om op een goede en kwaliteitsvolle manier een goede inschatting te maken van de referentiesituatie zal 
deze worden ingevuld door gebruik te maken van het verkeersmodel toestand 2025. Het verkeersmodel is 
een wiskundige weergave van de werkelijkheid op basis van economische en socio-demografische 
gegevens (vraagzijde) en de beschikbare infrastructuur (aanbodzijde). Om vanuit de huidige situatie een 
inschatting te maken van de situatie in 2025 zijn verschillende aanpassingen in dit model doorgevoerd. De 
verschillende ontwikkelingen staan gedetailleerd beschreven in de rapportage ‘Doorrekeningen plan-MER 
site Keerdok/Eandis Mechelen’ van het Vlaams Verkeerscentrum. 
 

Aanpassing van economische en socio-demografische gegevens 

Deze data omvat een aanpassing van de vraagzijde en bestaan uit gezinssamenstelling en –grootte, 
leeftijdscategorie, schoolgaanden, algemene werkzaamheidsgraad en de verdeling over de 
tewerkstellingssectoren en tenslotte autobezit. 
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De studiedienst van de Vlaamse Regering beschikt over gedetailleerde voorspellingen betreffende de 
bevolking voor de toekomst waarbij rekening wordt gehouden met mortaliteit, vruchtbaarheid, interne 
migraties, internationale immigraties en emigraties en tot slot ook regularisaties en naturalisaties, en dit 
voor alle Vlaamse gemeenten. Daarnaast is er ook een voorspelling van het federaal planbureau ter 
beschikking, met per arrondissement en per leeftijdsklasse een voorspelling voor alle toekomstjaren. Deze 
projecties worden vervolgens verdeeld over de verschillende statistische sectoren van de verschillende 
gemeenten.  
 
Naast deze eerder generieke projecties, worden ook gerichte projecten toegevoegd. Deze projecten zijn 
gekend als beslist beleid en kunnen beschouwd worden als de planologische context. Alle 
tewerkstellingsplaatsen, gezinnen of schoolbevolking die via gerichte projecten wordt toegevoegd, worden 
elders weggenomen om ervoor te zorgen dat voor de totale groei in elke sector steeds tegemoet komt aan 
de cijfers die door het federaal planbureau zijn vastgelegd. Volgende tabel biedt inzicht in de 
ontwikkelingen die opgenomen zijn. 
 

Tabel 10.5: Opgenomen ruimtelijke ontwikkelingen Mechelen in aangepast toekomstscenario BAU2025 

Projectnaam  
Wonen 
(wooneenheden)  

Kantoren 
(m²)  

Commerciële 
activiteiten (m²)  

Publieke 
voorzieningen (m²)  

KMO (m²)  

Alfa Flex  14      

Ganzendries  19      

Winketkaai fase 2  33      

Tervuursesteenweg 1  22      

Blindestraat  12     

Nekkerpoort/Schaatsbaan     4.459   

Zonnestraat  34     

Populierendreef  11     

Rode Molen Liersestwg  49      

Tinel  73      

Spreeuwenhoek-Venne  369      

Papenhof  271      

Bonduelle  100      

Guldendal F1  120      

Guldendal F2  127  19.975     

Lus Mechelen-Noord + Noord III     27.500  60.000 

Comet/Zorro  300  1.345  1.866  400   

Stuivenberg  310      

Verbeemen  67      

Dijlepoort    8.940    

Ragheno 

Gezien het ruimtelijk programma van de ontwikkeling van Ragheno tijdens de opmaak van het 
verkeersmodel niet definitief was gekend, is binnen de modellering rekening gehouden met een 
plausibele verkeersgeneratie gekoppeld aan een voorlopig ruimtelijk programma (parking station 
Mechelen, wonen, kantoren en commerciële activiteiten) 
Verkeersattractie ochtendspits: 1.378 pae/u; Verkeersproductie ochtendspits: 515 pae/u 
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Projectnaam  
Wonen 
(wooneenheden)  

Kantoren 
(m²)  

Commerciële 
activiteiten (m²)  

Publieke 
voorzieningen (m²)  

KMO (m²)  

Verkeersattractie avondspits: 1.031 pae/u; Verkeersproductie avondspits: 1.378 pae/u 

Trap Bonagure  20      

WUG De Bergen  105      

Kantvelde  150      

Hof van Egmont  200      

Dageraadstraat  130      

Alstom  59   1.790    

Watertorenstraat  32      

Senam  67   1.880   

Hof van Cortenbach  24      

 

Aanpassing van infrastructuur en aanbodszijde 

Zowel voor het openbaar vervoer als het gemotoriseerde verkeer wordt in het netwerk de bekende 
aanpassingen en maatregelen doorgevoerd. Binnen het kader van het BAU2025-scenario wordt gesteld 
dat een klassieke Business-As-Usual tendens gevolgd wordt, of anders geformuleerd, binnen een 
referentiescenario 2025 zal het huidige beleid trendmatig doorgetrokken worden, waarbij geen 
trendbreuken opgenomen zullen worden. Volgende infrastructurele maatregelen worden voor Mechelen 
opgenomen: 
 
 Heraanleg Vesten R12: noordelijke Vesten als 2x2, zuidelijke Vesten als 2x1 tussen Brusselsepoort 

en Nekkerspoel, zuidelijke Vesten als 2x2 tussen Brusselsepoort en Antwerpsepoort. 
 Tangent 
 Doortrekken R6 tot N15 
 
Onderstaande illustraties omvatten een uittreksel van het Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen (BAU 
2025, referentiesituatie) van zowel de ochtend- als avondspits. Volgende wegvakintensiteiten kunnen 
hieruit worden afgeleid. 

Tabel 10.6: Intensiteiten relevante wegvakken volgens Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen (BAU 2025, referentiesituatie) 

Wegvak Ochtendspits (pae/u) Avondspits (pae/u) 

N16 (oostelijke rijrichting) – segment west 1.510 1.760 

N16 (westelijke rijrichting) – segment west 1.710 1.410 

N16 (oostelijke rijrichting) – segment oost 1.440 1.820 

N16 (westelijke rijrichting) – segment oost 1.610 1.350 

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (noordelijke rijrichting) 1.010 1.140 

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (zuidelijke rijrichting) 990 1.090 

R12 Edgard Tinellaan (oostelijke rijrichting) 1.300 1.630 

R12 Edgard Tinellaan (westelijke rijrichting) 1.660 1.490 

R12 Guido Gezellelaan (noordelijke rijrichting) 1.770 1.480 

R12 Guido Gezellelaan (zuidelijke rijrichting) 1.250 1.490 
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Illustratie 10.38: Intensiteitenplot ochtendspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 referentiesituatie 
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Illustratie 10.39: Verschillenplot ochtendspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 referentiesituatie 
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Illustratie 10.40: Intensiteitenplot kruispunten ochtendspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 referentiesituatie 
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Illustratie 10.41: Intensiteitenplot kruispunten ochtendspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 referentiesituatie 
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Illustratie 10.42: Intensiteitenplot avondspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 referentiesituatie 
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Illustratie 10.43: Verschillenplot avondspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 referentiesituatie 
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Illustratie 10.44: Intensiteitenplot kruispunten avondspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 referentiesituatie 
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Illustratie 10.45: Intensiteitenplot kruispunten avondspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 referentiesituatie 

 

10.4.3 Beoordeling verkeersafwikkeling toekomstige referentiesituatie 

De verkeersafwikkeling wordt beoordeeld op basis van de kruispuntintensiteiten uit het Provinciaal 
verkeersmodel Antwerpen, zoals opgenomen in de bespreking van de referentiesituatie. De 
capaciteitsanalyse gaat uit van de huidige kruispuntconfiguraties, zijnde verkeerslichtengeregelde en 
voorrangsgeregelde kruispunten. Het resultaat van de capaciteitsanalyse biedt inzicht in de 
verzadigingsgraden van alle takken en rijstroken van het kruispunt, de verliestijden en wachtrijen. 
 
De beoordeling van de verkeersafwikkeling voor voorrangsgeregelde kruispunten gebeurt volgens de 
onderstaande capaciteitscriteria: 
 Verzadigingsgraad < 80%: vlotte verkeersafwikkeling 
 Verzadigingsgraad 80% - 90%: kortstondige, lichte wachtrijvorming 
 Verzadigingsgraad 90% - 100%: langdurige, belangrijke filevorming 
 Verzadigingsgraad > 100%: oververzadigd 
 
De beoordeling van de verkeersafwikkeling voor lichtengeregelde kruispunten gebeurt volgens de 
onderstaande capaciteitscriteria: 
 Verzadigingsgraad < 90%: vlotte verkeersafwikkeling 
 Verzadigingsgraad 90% - 100%: kortstondige, lichte wachtrijvorming 
 Verzadigingsgraad > 100%: langdurige, belangrijke filevorming 
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Kruispunt R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar Van Kesbeeckstraat 
De capaciteitsanalyse van het lichtengeregelde kruispunt van de R12 Guido Gezellelaan met de N1 Oscar 
Van Kesbeeckstraat geeft als resultaat dat tijdens de ochtendspits de verzadigingsgraden voor de R12 
Guido Gezellelaan en de R12 Edgard Tinellaan boven de 90% uitkomen. Ook kan afgeleid worden dat de 
restcapaciteit voor de N16 en N1 Oscar Van Kesbeeckstraat eerder beperkt is. De licht verstoorde 
verkeersafwikkeling resulteert tijdens de ochtendspits in verliestijden tot circa 40 seconden en in 
wachtrijen op verschillende takken van het kruispunt.  
 
De capaciteitsanalyse geeft aan dat tijdens de avondspits de verzadigingsgraden op verschillende takken 
van het kruispunt boven de 90% uitkomen. Het gaat hierbij om de N16, de R12 Edgard Tinellaan en N1 
Oscar Van Kesbeeckstraat. De hogere verzadigingsgraden resulteren in verliestijden die oplopen tot circa 
40 seconden en wachtrijen op de verschillende takken van het kruispunt. 
 

Tabel 10.7: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar Van Kesbeeckstraat, ochtendspits 

 

Tabel 10.8: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar Van Kesbeeckstraat, avondspits 

 
 
 
Kruispunt N16 – Elektriciteitstraat 
De capaciteitsanalyse van het lichtengeregelde kruispunt van de N16 met de Elektriciteitstraat geeft als 
resultaat dat tijdens de ochtendspits de verzadigingsgraden voor alle takken onder de 90% blijven. Ook 
kan afgeleid worden dat het kruispunt enige restcapaciteit heeft. Niettegenstaande de vlotte 
verkeersafwikkeling bedraagt de verliestijd circa 40 seconden en zijn wachtrijen langsheen de N16 te 
verwachten. Gezien de eerder beperkte wachtrijen en de aanvaardbare verzadigingsgraden kan afgeleid 
worden dat de wachtrijen binnen elke cyclus van de lichtenregeling wordt verwerkt. 
 
De capaciteitsanalyse geeft aan dat tijdens de avondspits de verzadigingsgraden op verschillende takken 
ruim onder de 90% uitkomen. Het kruispunt biedt voldoende restcapaciteit. Niettegenstaande de vlotte 
verkeersafwikkeling loopt de verliestijd voor verschillende richtingen op tot circa 55 seconden en zijn 
wachtrijen langsheen de N16 te verwachten. Gezien de eerder beperkte wachtrijen en de aanvaardbare 
verzadigingsgraden kan afgeleid worden dat de wachtrijen binnen elke cyclus van de lichtenregeling wordt 
verwerkt. 
 

Tabel 10.9: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt N16 - Elektriciteitstraat, ochtendspits 

 
 
 

R RD L R RD L R RD L R RD L

N16 80% 88% 41% 27 28 40 10 28 1 61 170 7

R12 Guido Gezellelaan 0% 65% 96% 0 20 29 0 22 10 0 134 62

R12 Edgard Tinellaan 0% 97% 96% 0 28 44 0 33 6 0 196 35

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat 0% 42% 85% 0 18 23 0 12 5 0 73 32

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad

R RD L R RD L R RD L R RD L

N16 68% 93% 53% 21 24 40 10 40 2 59 239 10

R12 Guido Gezellelaan 0% 85% 87% 0 28 28 0 27 6 0 162 33

R12 Edgard Tinellaan 0% 85% 93% 0 22 43 0 29 6 0 175 37

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat 0% 69% 93% 0 26 37 0 20 5 0 119 27

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad

R RD L R RD L R RD L R RD L

N16 (west) 0% 76% 16% 0 12 39 0 33 0 0 201 3

Elektriciteitstraat (zuid) 0% 6% 21% 0 33 34 0 0 1 0 2 6

N16 (oost) 0% 73% 72% 0 12 40 0 34 2 0 205 14

Elektriciteitstraat (noord) 0% 79% 7% 0 37 33 0 5 0 0 27 2

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad
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Tabel 10.10: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt N16 - Elektriciteitstraat, avondspits 

 
 
 
Kruispunt N1 Oscar Van Kesbeeckstraat – Elektriciteitstraat 
De capaciteitsanalyse van het voorrangsgeregeld kruispunt van de N1 Oscar Van Kesbeeckstraat met de 
Elektriciteitstraat geeft aan dat tijdens zowel de ochtend- als avondspits de verzadigingsgraden ruim 
onder de 80% blijven. De verkeersafwikkeling kan als vlot worden beschouwd. 
 

Tabel 10.11: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt N1 Oscar Van Kesbeeckstraat - Elektriciteitstraat, ochtendspits 

 

Tabel 10.12: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt N1 Oscar Van Kesbeeckstraat - Elektriciteitstraat, avondspits 

 
 
 
Kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein 
De capaciteitsanalyse van het voorrangsgeregeld kruispunt van de R12 Guido Gezellelaan met het Rode 
Kruisplein geeft aan dat tijdens ochtendspits de verzadigingsgraad voor de Nonnenstraat ruim boven de 
80% uitkomt. Ook tijdens de avondspits treedt er een capaciteitsprobleem op waarbij het verkeer vanuit 
de Nonnenstraat en het Rode Kruisplein te weinig hiaten krijgt om in te voegen op de R12 Guido 
Gezellelaan. Dit vertaalt zich in hoge verzadigingsgraden, verliestijden en wachtrijen. 
 

Tabel 10.13: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein, ochtendspits 

 

Tabel 10.14: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein, avondspits 

 
 
 
Kruispunt R12 Koningin Astridlaan – Battelsesteenweg 
De capaciteitsanalyse van het lichtengeregelde kruispunt van de R12 Koningin Astridlaan met de 
Battelsesteenweg geeft als resultaat dat tijdens de ochtendspits de verzadigingsgraden voor de R12 

R RD L R RD L R RD L R RD L

N16 (west) 0% 70% 51% 0 8 55 0 37 2 0 224 10

Elektriciteitstraat (zuid) 0% 54% 68% 0 53 54 0 2 3 0 13 15

N16 (oost) 0% 52% 68% 0 6 55 0 21 2 0 129 13

Elektriciteitstraat (noord) 0% 73% 27% 0 54 52 0 3 1 0 18 6

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad

R RD L R RD L R RD L R RD L

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (noord) 0% 59% 0% 0 15 0 0 4 0 0 25 0

Elektriciteitstraat 0% 16% 0% 0 58 0 0 1 0 0 4 0

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (zuid) 0% 51% 32% 0 13 25 0 3 1 0 18 9

Verzadigingsgraad Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)

R RD L R RD L R RD L R RD L

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (noord) 0% 65% 0% 0 18 0 0 5 0 0 32 0

Elektriciteitstraat 0% 67% 0% 0 195 0 0 3 0 0 20 0

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (zuid) 0% 62% 18% 0 17 21 0 5 1 0 29 4

Verzadigingsgraad Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan (noord) 0% 38% 0% 0 8 0 0 2 0 0 10 0

Rode Kruisplein 0% 18% 0% 0 284 0 0 1 0 0 8 0

R12 Guido Gezellelaan (zuid) 0% 50% 12% 0 9 24 0 3 0 0 18 2

Nonnenstraat 0% 193% 0% 0 3562 0 0 29 0 0 172 0

Verzadigingsgraad Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan (noord) 0% 46% 0% 0 8 0 0 2 0 0 13 0

Rode Kruisplein 0% 383% 0% 0 11390 0 0 94 0 0 563 0

R12 Guido Gezellelaan (zuid) 0% 40% 43% 0 8 59 0 2 2 0 12 13

Nonnenstraat 0% 169% 0% 0 3100 0 0 25 0 0 149 0

Verzadigingsgraad Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)
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Koningin Astridlaan en Battelsesteenweg boven de 90% uitkomen. Ook kan afgeleid worden dat de 
restcapaciteit van het kruispunt eerder beperkt is. De licht verstoorde verkeersafwikkeling resulteert 
tijdens de ochtendspits in verliestijden tot circa 40 seconden en in wachtrijen op verschillende takken van 
het kruispunt.  
 
De capaciteitsanalyse geeft aan dat tijdens de avondspits de verzadigingsgraden op verschillende takken 
van het kruispunt net onder de 90% uitkomen. Het gaat hierbij om de R12 Guido Gezellelaan, 
Battelsesteenweg en R12 Koningin Astridlaan. De restcapaciteit is tijdens de avondspits zeer beperkt. De 
hogere verzadigingsgraden resulteren in verliestijden die oplopen tot 30 à 35 seconden en wachtrijen op 
de verschillende takken van het kruispunt. 
 

Tabel 10.15: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt R12 Koningin Astridlaan - Battelsesteenweg, ochtendspits 

 

Tabel 10.16: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt R12 Koningin Astridlaan - Battelsesteenweg, avondspits 

 
 

10.5 Methodologie effectbepaling 

De effectvoorspelling en het beoordelingskader steunt op de methodiek zoals beschreven in het 
Richtlijnenboek MER-Mobiliteit7.  
 
De effecten zijn bepaald met het Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen (verkeerscentrum). Het betreft 
zowel de berekeningen voor de referentiesituatie (huidig + bau2025) en referentiesituatie (bau2025) + 
gepland initiatief. Een beschrijving van de berekeningen voor de referentiesituaties is opgenomen in 
paragraaf 10.4.1 en 0. 
 
Ter bepaling van het beoordelingskader maakt de discipline Mens-Mobiliteit onderscheid tussen 
verkeersgenererende en verkeersdragende projecten. De ontwikkeling van de site Keerdok en Eandis 
wordt beschouwd als een verkeersgenererend project, en niet als verkeersdragend project. Er zijn immers 
geen wijzigingen in de weginfrastructuur. 
 
De te behandelen effectgroepen uit het richtlijnenboek worden hieronder weergegeven voor de 
verschillende delen van het project. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 Richtlijnenboek MER ‘Mens-Mobiliteit’, Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, natuur en energie, Dienst MER, 23/09/2015 

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan 20% 81% 0% 17 23 0 2 30 0 13 178 0

Battelsesteenweg 24% 0% 92% 28 0 36 2 0 8 11 0 50

R12 Koningin Astridlaan 0% 92% 92% 0 24 38 0 37 7 0 221 42

Adegemstraat 0% 42% 64% 0 29 31 0 3 5 0 21 33

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan 30% 89% 0% 17 24 0 3 36 0 21 217 0

Battelsesteenweg 25% 0% 89% 30 0 35 2 0 7 11 0 41

R12 Koningin Astridlaan 0% 71% 89% 0 21 35 0 25 7 0 150 43

Adegemstraat 0% 67% 74% 0 33 34 0 5 6 0 31 34

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad
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Tabel 10.17: Minimaal beoordelingskader (Bron: Richtlijnenhandboek MER ‘Mens-Mobiliteit’) 

Minimaal beoordelingskader 
Verkeersgenererend 

programma site Keerdok en Eandis

Effectgroepen – aspecten 

Verkeersgeneratie  (X) 

Functioneren verkeerssystemen –
personenvervoer 

Voetgangers X 

Fietsers X 

Openbaar vervoer X 

Autoverkeer X 

Multimodaal verkeerssysteem X 

Functioneren verkeerssysteem – 
goederenvervoer 

Wegtransport X 

Scheepvaart X 

Spoorvervoer - 

Multimodaal verkeerssysteem - 

Mobiliteitsaspecten 
verkeersleefbaarheid 

Impact op de leefomgeving  X 

Aspecten verkeersleefbaarheid Oversteekbaarheid X 

 Verkeersveiligheid X 

 Parkeerdruk X 

 

10.6 Beoordelingskader 

10.6.1 Effectgroep verkeersgeneratie 

De effectgroep verkeersgeneratie wordt standaard niet beoordeeld in het MER omdat de mate waarin een 
project nieuwe verplaatsingen genereert op zich geen voorwerp is van de vraagstelling van het MER. 
Niettegenstaande de verkeersgeneratie niet als te beoordelen effectgroep in het MER dient opgenomen te 
worden, worden de te verwachten verplaatsingen gerelateerd aan de ontwikkeling van de site Keerdok en 
Eandis toch ter vervollediging in voorgaand hoofdstuk besproken. 

10.6.2 Effectgroep functioneren verkeerssysteem - personenvervoer 

Voor het personenvervoer worden de effecten apart beschouwd per vervoerswijze.  
 
Voetgangers 
In deze effectgroep worden de voorzieningen voor voetgangers beschouwd. De effectbeoordeling zal zich 
toespitsen op de kwaliteit van het netwerk, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid voor voetgangers. 

Tabel 10.18: Indicatoren bij effectgroep functioneren verkeerssysteem - voetgangers 

Aspect  Indicator 

Kwaliteit voetgangersnetwerk Structuur voetgangersnetwerk Opbouw voetgangersnetwerk: kwalitatieve 
beschrijving en beoordeling van de mate waarin 
het voetgangersnetwerk is gestructureerd.  

Continuïteit voetgangersnetwerk Continuïteit van het netwerk: aanduiden van 
missing links binnen het voetgangersnetwerk 

Kwaliteit voetgangersinfrastructuur Kwaliteit voetgangersinfrastructuur: kwalitatieve 
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Aspect  Indicator 

beschrijving en beoordeling van de voorzieningen 
en inrichting voor voetgangers. 

Leesbaarheid van het 
voetgangersnetwerk 

Leesbaarheid wandelroutes: kwalitatieve 
beschrijving en beoordeling van de leesbaarheid 
van de ruimtelijke relaties tussen locaties en 
plekken 

Bereikbaarheid Bereikbaarheid Wandelafstanden: opgave en kwalitatieve 
beoordeling van de wandelafstand van 
referentierelaties 

Toegankelijkheid Toegankelijkheid van de infrastructuur: 
kwalitatieve beschrijving en beoordeling van de 
toegankelijkheid voor voetgangers 

Barrièrewerking Doorsnijding: kwalitatieve beschrijving en 
beoordeling van de doorsnijding van de 
voetgangersverbindingen door 
verkeersinfrastructuur 

Omwegfactor: kwantitatieve beschrijving en 
beoordeling van de omwegfactor voor 
referentierelaties  

Gemiddelde wachttijd: kwantitatieve beschrijving 
en beoordeling van de gemiddelde wachttijd bij 
het oversteken van de omliggende wegstructuren 
(N16 en R12) 

Verkeersveiligheid van de weginfrastructuur  Lay-out van de infrastructuur: kwalitatieve 
beschrijving en beoordeling van de verkeersveilige 
inrichting van de voetgangersvoorzieningen 

 Conflictpunten: kwalitatieve beschrijving van de 
conflictpunten binnen het voetgangersnetwerk 

 
 
Bij het aspect bereikbaarheid wordt de omwegfactor als indicator in beschouwing genomen. Het 
significantiekader voor de omwegfactor voor voetgangers bestaat uit de beoordeling zoals weergegeven 
in onderstaande tabel. 
 

Tabel 10.19: Significantiekader omwegfactor 

Referentiesituatie Evolutie ten opzichte van referentie 
Toekomstige eindsituatie 

>1,3 1,1 – 1,3 <1,1 

>1,3 

Verbetering + ++ +++ 

Status quo 0   

Verslechtering -   

1,1 – 1,3 

Verbetering   ++ 

Status quo  0  

Verslechtering --   
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Referentiesituatie Evolutie ten opzichte van referentie 
Toekomstige eindsituatie 

>1,3 1,1 – 1,3 <1,1 

<1,1 

Verbetering   + 

Status quo   0 

Verslechtering --- -- - 

 
 
Bij het aspect bereikbaarheid wordt de gemiddelde wachttijd als indicator in beschouwing genomen. Het 
significantiekader voor de gemiddelde wachttijd voor voetgangers bestaat uit de beoordeling zoals 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Tabel 10.20: Significantiekader gemiddelde wachttijd 

Gemiddelde wachttijd Beoordeling Score 

0-5s Goede oversteekbaarheid ++ 

5-10s Redelijke oversteekbaarheid + 

10-15s Matige oversteekbaarheid 0 

15-30s Slechte oversteekbaarheid - 

30-60s Zeer slechte oversteekbaarheid -- 

>60s Onaanvaardbaar slechte oversteekbaarheid --- 

 
 
Gezien het gaat om een absoluut significantiekader, wordt de gemiddelde wachttijd bepaald voor zowel de 
referentiesituatie als de geplande situatie. Vervolgens kan een relatieve beoordeling worden uitgevoerd 
volgens onderstaande regels. 
 

Tabel 10.21: Relatieve beoordeling tussen referentiesituatie en geplande situatie 

Wijziging van de indicator Beoordeling 

Indicator verslechtert en schuift drie of meer beoordelingsklassen op --- 

Indicator verslechtert en schuift twee beoordelingsklassen op -- 

Indicator verslechtert en schuift één beoordelingsklasse op - 

Geen wijziging van beoordelingsklasse 0 

Indicator verbetert en schuift één beoordelingsklasse op + 

Indicator verbetert en schuift twee beoordelingsklassen op ++ 

Indicator verbetert en schuift twee of meer beoordelingsklassen op +++ 
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Fietsers 
In deze effectgroep worden de voorzieningen voor fietsers beschouwd. De effectbeoordeling zal zich 
toespitsen op de kwaliteit van het fietsnetwerk en de verkeersveiligheid voor fietsers. 

Tabel 10.22: Indicatoren bij effectgroep functioneren verkeerssysteem - fietsers 

Aspect  Indicator 

Kwaliteit fietsnetwerk Structuur fietsnetwerk Opbouw fietsnetwerk: kwalitatieve beschrijving en beoordeling van 
de mate waarin het fietsnetwerk is gestructureerd. 

Continuïteit fietsnetwerk Continuïteit van het netwerk: aanduiden van missing links binnen 
het fietsnetwerk 

Kwaliteit fietsinfrastructuur Kwaliteit fietsinfrastructuur: kwalitatieve beschrijving en 
beoordeling van de voorzieningen en inrichting voor fietsers 

Leesbaarheid van het fietsnetwerk Leesbaarheid fietsroutes: kwalitatieve beschrijving en beoordeling 
van de leesbaarheid van de ruimtelijke relaties tussen locaties en 
plekken 

Bereikbaarheid Barrièrewerking Doorsnijding: kwalitatieve beschrijving en beoordeling van de 
doorsnijding van de voetgangersverbindingen door 
verkeersinfrastructuur 

Omwegfactor: kwantitatieve beschrijving en beoordeling van de 
omwegfactor voor referentierelaties  

Gemiddelde wachttijd: kwantitatieve beschrijving en beoordeling 
van de gemiddelde wachttijd bij het oversteken van de omliggende 
wegstructuren (N16 en R12) 

Fietsenstallingen  Capaciteit fietsenstallingen: kwantitatieve beschrijving en 
beoordeling van het aantal fietsenstallingen. 

Verkeersveiligheid van de 
weginfrastructuur voor 
fietsers 

 Lay-out van de infrastructuur: kwalitatieve beschrijving en 
beoordeling van de verkeersveilige inrichting van de 
fietsvoorzieningen 

 
 
Bij het aspect bereikbaarheid wordt de gemiddelde wachttijd als indicator in beschouwing genomen. Het 
significantiekader voor de gemiddelde wachttijd voor fietsers bestaat uit de beoordeling zoals 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Tabel 10.23: Significantiekader gemiddelde wachttijd 

Gemiddelde wachttijd Beoordeling Score 

0-5s Goede oversteekbaarheid ++ 

5-10s Redelijke oversteekbaarheid + 

10-15s Matige oversteekbaarheid 0 

15-30s Slechte oversteekbaarheid - 

30-60s Zeer slechte oversteekbaarheid -- 

>60s Onaanvaardbaar slechte oversteekbaarheid --- 
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Gezien het gaat om een absoluut significantiekader, wordt de gemiddelde wachttijd bepaald voor zowel de 
referentiesituatie als de geplande situatie. Vervolgens kan een relatieve beoordeling worden uitgevoerd 
volgens onderstaande regels. 
 

Tabel 10.24: Relatieve beoordeling tussen referentiesituatie en geplande situatie 

Wijziging van de indicator Beoordeling 

Indicator verslechtert en schuift drie of meer beoordelingsklassen op --- 

Indicator verslechtert en schuift twee beoordelingsklassen op -- 

Indicator verslechtert en schuift één beoordelingsklasse op - 

Geen wijziging van beoordelingsklasse 0 

Indicator verbetert en schuift één beoordelingsklasse op + 

Indicator verbetert en schuift twee beoordelingsklassen op ++ 

Indicator verbetert en schuift twee of meer beoordelingsklassen op +++ 

 
 
Openbaar vervoer 
In deze effectgroep wordt het openbaar vervoer beschouwd. Voor dit project is enkel de bus relevant. Er 
wordt enerzijds gekeken naar de kwaliteit van het aanbod openbaar vervoer. Anderzijds wordt de 
bereikbaarheid van de haltes van het openbaar vervoer en de verkeersveilig beoordeeld. 
 

Tabel 10.25: Indicatoren bij effectgroep functioneren verkeerssysteem – openbaar vervoer 

Aspect  Indicator 

Kwaliteit openbaar vervoersysteem Structuur openbaar vervoernetwerk Opbouw openbaar vervoernet: kwalitatieve 
beschrijving en beoordeling van de opbouw 
van het openbaar vervoernetwerk naar 
frequenties en dichtheid 

Inpassing in bestaande openbaar 
vervoerstructuur: kwalitatieve beschrijving en 
beoordeling van de mate waarin aanvullend 
openbaar vervoeraanbod mogelijk en 
haalbaar is 

Kwaliteit en de bediening van de haltes Inrichting van de halte: kwalitatieve 
beschrijving en beoordeling van de inrichting 
en uitrusting van de halte. 

 Bediening van de halte: kwalitatieve 
beschrijving en beoordeling van de bediening 
van de halte en de frequentie van het aanbod 
openbaar vervoer. 

Bereikbaarheid Bereikbaarheid van de haltes Haltebereikbaarheid: kwalitatieve beschrijving 
en beoordeling van de bereikbaarheid 
(afstand, kwaliteit van wandelroutes) van de 
haltes. 
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Autoverkeer 
In deze effectgroep wordt het autoverkeer beschouwd. Er wordt gekeken wat de kwaliteit is van het 
wegennet en naar de bereikbaarheid. 
 

Tabel 10.26: Indicatoren bij effectgroep functioneren verkeerssysteem – autoverkeer 

Aspect  Indicator 

Kwaliteit wegennet Functioneren kruispunten 
 

Verzadigingsgraad kruispunt: kwantitatieve beschrijving en beoordeling van de 
verkeersafwikkeling van een kruispunt 

Wachtrijlengte: kwantitatieve beschrijving en beoordeling van de wachtrijlengte 
van elke tak van het kruispunt. 

Wachttijd: kwantitatieve beschrijving en beoordeling van de wachttijd van elke 
tak van het kruispunt. 

Parkeermogelijkheden Parkeren Parkeerbezetting: kwantitatieve beschrijving en beoordeling van het verwachte 
gebruik van de parkeerplaatsen. 

Laden en lossen Mogelijkheden voor laden en lossen: kwalitatieve beschrijving en beoordeling 
van de manier waarop het laden en lossen wordt georganiseerd. 

 
 
Bij de beoordeling van het functioneren van de wegvakken en de kruispunten wordt de verzadigingsgraad 
als indicator in beschouwing genomen. De verzadigingsgraad is de verhouding tussen de verwachte 
intensiteiten en de capaciteit op niveau van een wegvak en een kruispunt. Indien deze verhouding bij 
voorrangsgeregelde kruispunten en rotondes groter is dan 80% is de kans op lange(re) wachtrijen reëel. 
Bij lichtengeregelde kruispunten ligt de aanvaardbare grens op 90%. Onderstaande tabel geeft het 
significatiekader weer. 
 

Tabel 10.27: Significantiekader verzadigingsgraad 

Verzadigingsgraad 
toekomstige 
situatie (incl. 

project) 

Evolutie t.o.v. verzadigingsgraad referentiesituatie (in procentpunt) 

Toename verzadigingsgraad 
Verschil <5 %-

punt 

Afname verzadigingsgraad 

>50 %-punt
20 à 50 %-

punt 
10 à 20 %-

punt 
5 à 10 %-

punt 
5 à 10 %-

punt 
10 à 20 %-

punt 
20 à 50 %-

punt 
>50 %-punt

>100% --- --- --- -- 0 0 0 + + 

90-100% --- --- -- - 0 0 + ++ ++ 

80-90% -- -- - - 0 + ++ +++ +++ 

<80% - - 0 0 0 + +++ +++ +++ 

 
 
Multimodaal verkeerssysteem 
Binnen deze effectgroep wordt het functioneren van het multimodaal verkeerssysteem beoordeeld. 

Tabel 10.28: Indicatoren bij effectgroep functioneren multimodaal verkeerssysteem 

Aspect  Indicator 

Functioneren verkeerssysteem – 
multimodaal verkeerssysteem 

Kwaliteit overstapmogelijkheden 

Kwaliteit overstapmogelijkheden: 
kwalitatieve beschrijving en beoordeling 
van de inrichting van de multimodale 
knoop (loopafstanden, 
parkeervoorzieningen auto en fiets, 
openbaar vervoervoorzieningen,… 
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10.6.3 Effectgroep functioneren verkeerssysteem - goederenvervoer 

Vrachtwagens 
Voor deze effectgroep worden dezelfde aspecten beschouwd als voor het autoverkeer. Er wordt vanuit 
gegaan dat de routes en kenmerken dezelfde zijn en deze effectgroep dus niet apart beoordeeld moet 
worden.  
 
Binnenvaart 
Binnen deze effectgroep wordt het gebruik van het Keerdok kwalitatief beschreven en beoordeeld. Hierbij 
komen volgende aspecten aan bod: 
 het functioneren van de sluizen en de bruggen 
 de aanmeermogelijkheden 
 de mogelijkheid tot laden en lossen  
 
Uitzonderlijk vervoer 
Binnen deze effectgroep wordt de bereikbaarheid van het Keerdok voor uitzonderlijke transporten 
beoordeeld. 

10.6.4 Effectgroep mobiliteitsaspecten verkeersleefbaarheid 

Voor deze effectgroep worden dezelfde indicatoren beschouwd zoals ook opgenomen in de effectgroep 
functioneren verkeerssysteem – personenvervoer. Het gaat hierbij o.m. om volgende indicatoren: 
 Gemiddelde wachttijd voor een voetganger of een fietser 
 Kwaliteit voetgangers- en fietsinfrastructuur 
 Parkeerbezetting 
 Gebuik of bezettingsgraad van fietsenstallingen 

 
De effectgroep mobiliteitsaspecten verkeersleefbaarheid wordt dus niet apart beoordeeld. 
 

10.7 Effectbepaling 

10.7.1 Beschrijving bereikbaarheidsprofiel gepland initiatief 

Langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) 
De site Keerdok en Eandis wordt ontsloten door een dens netwerk voor langzaam verkeer. De ontsluiting 
gebeurt langsheen het kruispunt N16 – Elektriciteitstraat, alsook langsheen het bestaande jaagpad 
langsheen de Afleidingsdijle. Vanuit het centrum is de site enerzijds bereikbaar via de onderdoorgang 
onder de brug van de R12. Anderzijds gaat het plan uit van een oversteekvoorziening, beveiligd met 
verkeerslichten, tussen het Rode Kruisplein en de Nonnenstraat. Als alternatief wordt binnen het MER ook 
uitgegaan van een situatie waarbij tussen het Rode Kruisplein en de Nonnenstraat geen 
oversteekvoorziening voorkomt. Voetgangers en fietsers tussen het Rode Kruisplein en de Nonnenstraat 
worden afgeleid naar het bestaande lichtengeregelde kruispunt Antwerpsepoort waar de oversteek binnen 
de huidige voorzieningen kan uitgevoerd worden.  
 
Binnen de geplande toestand wordt het netwerk voor langzaam verkeer verdicht, waarbij de verschillende 
wijken binnen de site Keerdok en site Eandis voor voetgangers en fietsers worden verbonden en 
bereikbaar worden. Het huidig netwerk wordt versterkt met noord-zuid georiënteerde routes die de 
Elektriciteitstraat met de site Eandis en de site Keerdok verbinden. Zo voorziet het plan, in functie van een 
optimale bereikbaarheid van het parkeergebouw (tip Eandissite), een brug voor langzaam verkeer over de 
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Afleidingsdijle. De brug zorgt voor een meer directe relatie tot het Rode Kruisplein, de ‘Ouwen Dok’, de 
haltes van het openbaar vervoer langsheen de R12 Guido Gezellelaan, het centrum van Mechelen,…  
 

 

Illustratie 10.46: Gepland netwerk voor langzaam verkeer, alternatief met lichtengeregeld kruispunt en oversteekvoorzieningen 
kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein 
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Illustratie 10.47: Gepland netwerk voor langzaam verkeer, alternatief zonder lichtengeregeld kruispunt en oversteekvoorzieningen 
kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein 

 
 
Openbaar vervoer 
Site Keerdok en site Eandis is met het openbaar vervoer bereikbaar. De halte Rode Kruisplein, langsheen 
de R12 Guido Gezellelaan, wordt bediend door buslijn 6 Station - Industrie Noord – Tivoli – Station, buslijn 
9 Station – Tivoli - Industrie Noord – Station. Vanaf de halte Rode Kruisplein is de site Keerdok direct 
bereikbaar. Door middel van de brug voor langzaam verkeer tussen het Rode Kruisplein en de Eandistip 
wordt de site Eandis (o.m. het parkeergebouw) ook bereikbaar vanaf de bushalte Rode Kruisplein.  
 
Aanvullend wordt het projectgebied bediend door buslijn 500 Mechelen – Boom – Rumst – Antwerpen en 
buslijn 508 Snelbus Mechelen – Rumst – Aartselaar - Schelle, met halte langsheen de R12 Edgard 
Tinellaan (op circa 200 meter van het Rode Kruisplein). 
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Illustratie 10.48: Gepland netwerk voor openbaar vervoer, alternatief met lichtengeregeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode 
Kruisplein 
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Illustratie 10.49: Gepland netwerk voor openbaar vervoer, alternatief zonder lichtengeregeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – 
Rode Kruisplein 

 
 
Gemotoriseerd verkeer en parkeren 
De ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer volgens ontsluitingsalternatief 1 gaat uit van een 
tweeledige ontsluiting. Het lichtengeregelde kruispunt N16 met de Elektriciteitstraat zorgt voor de 
ontsluiting van de site Eandis (Eandiswijk en Eandistip), alsook voor een deel van de site Keerdok (Park, 
‘Ouwen Dok’ en Rode Kruisplein). De site Keerdok is vanuit de site Eandis bereikbaar via een brug over 
de Afleidingsdijle. Dit maakt het ook mogelijk om binnen de site het langzaam verkeer maximaal te 
scheiden van het gemotoriseerd verkeer. 
 
De interne wegenis maakt het mogelijk om de verschillende parkings te bereiken. Voor bewoners van de 
Eandiswijk wordt een ondergrondse parking voorzien onder de woningen. Bewoners van het Rode 
Kruisplein en hotelgasten van de ‘Ouwen Dok’ kunnen terecht in een parking onder het Rode Kruisplein. 
Tenslotte is ook een ondergrondse bewonersparking voorzien binnen de zone van het park. De 
ontwikkeling van de Eandistip bestaat uit een parkeergebouw (parkeercapaciteit van 537 plaatsen). Het 
parkeergebouw voorziet enerzijds parkeerplaatsen voor werknemers op de site en bezoekers aan de site. 
Anderzijds zal het parkeergebouw fungeren als randparking (vestenparking) voor de Stad Mechelen. Zo 
zullen ook werknemers van de binnenstad en bezoekers aan de binnenstad gebruik maken van de 
parking. Het parkeergebouw wordt ontsloten via het kruispunt van de N16 met de Elektriciteitstraat en een 
rechtstreekse toegang vanaf de N16 (enkel voor de rijrichting E19 naar Mechelen).  
 
De wijk Keerdokkaai wordt apart ontsloten, via de R12 Guido Gezellelaan. Het lokaal verkeer van de 
woningen kan via een lus over de Keerdokkaai rijden, waarbij het verkeer opnieuw aansluit op de R12. De 
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aansluiting van de interne wegenis op de R12 Guido Gezellelaan gebeurt al dan niet via een 
lichtengeregeld kruispunt (cfr. bereikbaarheidsprofiel gepland initiatief voor langzaam verkeer). Binnen het 
alternatief met verkeerslichten kunnen alle verkeersstromen in alle richtingen op het kruispunt verlopen. 
Binnen het alternatief zonder verkeerslichten wordt de aansluiting met het Rode Kruisplein en de 
Nonnenstraat als rechtsin/rechtsuit vormgegeven waarbij verkeer gebruik maakt van de bestaande 
onderdoorgang van de brug over de Dijle. Onder de woningen van de Keerdokkaai is een ondergrondse 
bewonersparking voorzien. 
 

 

Illustratie 10.50: Gepland netwerk voor gemotoriseerd verkeer – ontsluitingsalternatief 1, alternatief met lichtengeregeld kruispunt 
R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein 
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Illustratie 10.51: Gepland netwerk voor gemotoriseerd verkeer – ontsluitingsalternatief 1, alternatief zonder lichtengeregeld kruispunt 
R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein 

 
 
De ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer volgens ontsluitingsalternatief 2 gaat uit van een 
eenzijdige ontsluiting. Het lichtengeregelde kruispunt N16 met de Elektriciteitstraat zorgt voor de 
ontsluiting van de volledige ontwikkeling op de site Keerdok en site Eandiswijk (en de ‘Ouwen Dok’). 
 
Binnen dit alternatief wordt het parkeren gebundeld op 1 locatie, nl. het parkeergebouw op de Eandistip. 
De parking zal de parkeerbehoefte opvangen van alle bewoners, bezoekers, werknemers,… van de site 
Eandis en Keerdok. Tevens zal de parking fungeren als randparking (vestenparking) voor de stad 
Mechelen. Het parkeergebouw wordt ontsloten via het kruispunt van de N16 met de Elektriciteitstraat en 
een rechtstreekse toegang vanaf de N16 (enkel voor de rijrichting E19 naar Mechelen). Door het bundelen 
van het parkeren op de Eandistip is het niet essentieel om een bijkomende brug voor gemotoriseerd 
verkeer te voorzien over de Afleidingsdijle. 
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Illustratie 10.52: Gepland netwerk voor gemotoriseerd verkeer – ontsluitingsalternatief 2, alternatief met lichtengeregeld kruispunt 
R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein 
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Illustratie 10.53: Gepland netwerk voor gemotoriseerd verkeer – ontsluitingsalternatief 2, alternatief zonder lichtengeregeld kruispunt 
R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein 

 
 
Uitzonderlijk vervoer 
De site Keerdok blijft binnen de geplande situatie bereikbaar voor het uitzonderlijk vervoer van CG Power. 
Het gebruik van de Keerdoksite om generatoren te transporteren over het water blijft dus mogelijk. 
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Illustratie 10.54: Uitzonderlijk vervoer – geplande situatie 

 
 
Laden en lossen 
Binnen de ontwikkelingen van de site Keerdok en Eandis zijn geen functies opgenomen die systematisch 
bevoorraad moeten worden. Het laden en lossen zal voor de toekomstige functies eerder diffuus over het 
gebied en in de tijd gebeuren.  
 
Binnen ontsluitingsalternatief 1 zal bij het laden en lossen de wegstructuur zoals voorzien voor het 
gemotoriseerd  verkeer gebruikt worden. Door het ontbreken van een brug voor gemotoriseerd verkeer 
tussen de site Eandis en Keerdok, zullen volgens ontsluitingsalternatief 2 laad- en losbewegingen 
gebeuren langsheen het Rode Kruisplein, of zal gebruik gemaakt worden van de brug van het langzaam 
verkeer tussen de site Eandis en Keerdok. 

10.7.2 Druktebeeld gepland initiatief 

Ontsluitingsalternatief 1: tweeledige ontsluiting 
Onderstaande illustraties omvatten een uittreksel van het Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen (BAU 
2025, ontsluitingsalternatief 1) van zowel de ochtend- als avondspits. Volgende wegvakintensiteiten 
kunnen hieruit worden afgeleid. 
 

Tabel 10.29: Intensiteiten relevante wegvakken volgens Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen (BAU 2025, ontsluitingsalternatief 1) 

Wegvak Ochtendspits (pae/u) Avondspits (pae/u) 

 
Referentie-

situatie 
Geplande 

situatie 
Toename 

(abs) 
Toename 

(%) 
Referentie-

situatie 
Geplande 

situatie 
Toename 

(abs) 
Toename 

(%) 

N16 (oostelijke rijrichting) – 
segment west 

1.510 1.580 70 4,6 1.760 1.750 -10 -0,5 

N16 (westelijke rijrichting) – 1.710 1.740 30 1,7 1.410 1.530 120 8,5 
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Wegvak Ochtendspits (pae/u) Avondspits (pae/u) 

segment west 

N16 (oostelijke rijrichting) – 
segment oost 

1.440 1.450 10 0,7 1.820 1.930 110 6,0 

N16 (westelijke rijrichting) – 
segment oost 

1.610 1.670 60 3,7 1.350 1.380 30 2.2 

N1 Oscar Van 
Kesbeeckstraat (noordelijke 
rijrichting) 

1.010 1.040 30 3,0 1.140 1.150 10 0,9 

N1 Oscar Van 
Kesbeeckstraat (zuidelijke 
rijrichting) 

990 970 -20 -2,0 1.090 1.080 -10 -0,9 

R12 Edgard Tinellaan 
(oostelijke rijrichting) 

1.300 1.310 10 0,8 1.630 1.640 10 0,6 

R12 Edgard Tinellaan 
(westelijke rijrichting) 

1.660 1.670 10 0,6 1.490 1.500 10 0,7 

R12 Guido Gezellelaan 
(noordelijke rijrichting) 

1.770 1.750 -20 -1,1 1.480 1.470 -10 0,7 

R12 Guido Gezellelaan 
(zuidelijke rijrichting) 

1.250 1.280 30 2,4 1.490 1.490 0 0 

 

 

Illustratie 10.55: Intensiteitenplot ochtendspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 1 
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Illustratie 10.56: Verschillenplot ochtendspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 1 
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Illustratie 10.57: Intensiteitenplot kruispunten ochtendspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 1 
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Illustratie 10.58: Intensiteitenplot kruispunten, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 1 

 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 122  

 

 

Illustratie 10.59: Intensiteitenplot avondspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 1 
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Illustratie 10.60: Verschillenplot avondspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 1 
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Illustratie 10.61: Intensiteitenplot kruispunten avondspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 1 
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Illustratie 10.62: Intensiteitenplot kruispunten avondspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 1 

 
 
Ontsluitingsalternatief 2: gebundelde ontsluiting 
Onderstaande illustraties omvatten een uittreksel van het Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen (BAU 
2025, ontsluitingsalternatief 2) van zowel de ochtend- als avondspits. Volgende wegvakintensiteiten 
kunnen hieruit worden afgeleid. 
 

Tabel 10.30: Intensiteiten relevante wegvakken volgens Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen (BAU 2025, ontsluitingsalternatief 2) 

Wegvak Ochtendspits (pae/u) Avondspits (pae/u) 

 
Referentie-

situatie 
Geplande 

situatie 
Toename 

(abs) 
Toename 

(%) 
Referentie-

situatie 
Geplande 

situatie 
Toename 

(abs) 
Toename 

(%) 

N16 (oostelijke rijrichting) – 
segment west 

1.510 1.580 70 4,6 1.760 1.700 -60 -3,4 

N16 (westelijke rijrichting) – 
segment west 

1.710 1.760 50 2,9 1.410 1.520 110 7,8 

N16 (oostelijke rijrichting) – 
segment oost 

1.440 1.480 40 2,8 1.820 1.870 50 2,7 

N16 (westelijke rijrichting) – 
segment oost 

1.610 1.670 60 3,7 1.350 1.390 40 2,9 

N1 Oscar Van 
Kesbeeckstraat (noordelijke 

1.010 1.020 10 1,0 1.140 1.150 10 0,9 
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Wegvak Ochtendspits (pae/u) Avondspits (pae/u) 

rijrichting) 

N1 Oscar Van 
Kesbeeckstraat (zuidelijke 
rijrichting) 

990 970 -20 -2,0 1.090 1.060 -30 -2,8 

R12 Edgard Tinellaan 
(oostelijke rijrichting) 

1.300 1.320 20 1,5 1.630 1.640 10 0,6 

R12 Edgard Tinellaan 
(westelijke rijrichting) 

1.660 1.670 10 0,6 1.490 1.490 0 0 

R12 Guido Gezellelaan 
(noordelijke rijrichting) 

1.770 1.750 -20 -1,1 1.480 1.480 0 0 

R12 Guido Gezellelaan 
(zuidelijke rijrichting) 

1.250 1.270 20 1,6 1.490 1.460 -30 -2,0 

 
 

 

Illustratie 10.63: Intensiteitenplot ochtendspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 2 
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Illustratie 10.64: Verschillenplot ochtendspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 2 
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Illustratie 10.65: Intensiteitenplot kruispunten ochtendspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 2 
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Illustratie 10.66: Intensiteitenplot kruispunten ochtendspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 2 
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Illustratie 10.67: Intensiteitenplot avondspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 2 
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Illustratie 10.68: Verschillenplot avondspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 2 
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Illustratie 10.69: Intensiteitenplot kruispunten avondspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 2 
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Illustratie 10.70: Intensiteitenplot kruispunten avondspits, Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen, BAU 2025 ontsluitingsalternatief 2 

 

10.7.3 Effectgroep functioneren verkeerssysteem – voetgangers 

Structuur voetgangersnetwerk 
Het voetgangersnetwerk zoals voorzien in het plan is geïntegreerd in het huidige netwerk. Door de 
ontwikkeling van de site Keerdok en Eandis wordt het huidige netwerk verdicht en versterkt. Het ontwerp 
van de site Keerdok voorziet in een verblijfsgebied met relaties naar omliggende wijken en voorzieningen. 
De brug voor het zacht verkeer over de Afleidingsdijle vormt een essentieel onderdeel om de schakels 
tussen de woonwijken en voorzieningen te realiseren. Tevens draagt de brug bij tot de verdichting van het 
voetgangersnetwerk. 
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Illustratie 10.71: Structuur voetgangersnetwerk,met aanduiding van interne en externe voetgangersrelaties(links met bijkomende 
voetgangersoversteek over de R12 Guido Gezellelaan, rechts zonder met bijkomende voetgangersoversteek over de R12 Guido 
Gezellelaan 

 
 
Het netwerk verbindt niet enkel de verschillende woonentiteiten (Eandiswijk, Park, Rode Kruisplein, 
Keerdokkaai) van de site Keerdok en Eandis. Het verbindt eveneens het parkeergebouw met de 
omliggende voorzieningen en bestemmingen. De opbouw van het voetgangersnetwerk houdt hierbij ook 
rekening met de omliggende woonwijken (o.m. Begijnhof, centrum Mechelen) en voorzieningen (o.m. 
commerciële cluster Elektriciteitstraat). Hierbij dient gemeld dat de structuur van het voetgangersnetwerk 
beter is opgebouwd wanneer een bijkomende oversteekvoorziening over de R12 tussen het Rode 
Kruisplein en de Nonnenstraat wordt opgenomen.  
 
Binnen de toekomstige voetgangersstructuur is geen verbinding gelegd tussen het Park en Keerdokkaai 
en de Winketkaai. De Dijle vormt hierbij een barrière die in het plan niet wordt opgeheven. Wanneer geen 
bijkomende oversteek over de R12 tussen het Rode Kruisplein en de Nonnenstraat wordt voorzien, vormt 
de R12 een barrière voor de relaties naar het Begijnhof en het centrum van Mechelen. 
 
 
Niettegenstaande het voetgangersnetwerk in zuidelijke richting (relatie met Winketkaai) in het plan niet 
verder is uitgebouwd en al dan niet een bijkomende voetgangersoversteek over de R12 Guido 
Gezellelaan tussen het Rode Kruisplein en de Nonnenstraat wordt voorzien, wordt de structuur van het 
voetgangersnetwerk, door de verdere versterking en verdichting van het voetgangersnetwerk tussen de 
site Keerdok en Eandis, als beperkt positief beoordeeld. 
 
Continuïteit voetgangersnetwerk 
De Afleidingsdijle, Dijle en de site Eandis vormen binnen de referentiesituatie een barrière voor de noord-
zuid georiënteerde voetgangersrelaties. Zo is de Winketkaai binnen de referentiesituatie niet rechtstreeks 
verbonden met de site Keerdok. Evenmin zijn de site Keerdok en Eandis rechtstreeks met elkaar 
verbonden. Dit vertaalt zich in omweg binnen de huidige voetgangersrelaties (zie onderstaande illustratie). 
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Illustratie 10.72: Continuïteit voetgangersnetwerk, met aanduiding van huidige wandelroutes 

 
 

 

Illustratie 10.73: Continuïteit voetgangersnetwerk, met aanduiding van toekomstige wandelroutes (links met bijkomende 
voetgangersoversteek over de R12 Guido Gezellelaan, rechts zonder met bijkomende voetgangersoversteek over de R12 Guido 
Gezellelaan 

 

 
Binnen het project met opname van een bijkomende voetgangersoversteek over de R12 Guido 
Gezellelaan t.h.v. de Nonnenstraat, wordt de oversteekbaarheid van de R12 Vesten sterk verbeterd. De 
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continuïteit van de voetgangersrelatie naar het Begijnhof en het centrum van Mechelen wordt sterk 
verbeterd. Wanneer geen bijkomende oversteek over de R12 wordt voorzien, treedt er geen verbetering 
op van de voetgangersrelatie naar het Begijnhof en het centrum van Mechelen. Gezien het belang van 
deze overstekende voetgangersrelatie met het project zal toenemen, kan worden besloten dat de 
continuïteit van de voetgangersrelatie afneemt. 
 
Binnen het plan blijft de Dijle een barrière vormen voor de voetgangersrelaties tussen het Park, Keerdok 
en de Winketkaai. De continuïteit van het voetgangersnetwerk wordt t.a.v. de huidige situatie niet 
verbeterd, noch aangetast. Door het voorzien van een bijkomende oversteek over de R12 tussen het 
Rode Kruisplein en de Nonnenstraat, en het toenemend belang van deze oversteekbeweging, wordt het 
aspect continuïteit van het voetgangersnetwerk als positief beoordeeld. Wanneer echter geen bijkomende 
voetgangersoversteek wordt voorzien, kan worden besloten dat door het toenemend belang van de 
voetgangersrelatie dwars over de R12 Guido Gezellelaan, de continuïteit van het voetgangersnetwerk als 
beperkt negatief wordt beoordeeld. 
 
Kwaliteit voetgangersinfrastructuur 
Het plan biedt nog onvoldoende inzicht in de concrete inrichting van de voetgangersinfrastructuur. 
Bijgevolg is het binnen het voorliggende plan-MER niet mogelijk om dit aspect te beoordelen. Wel kan 
worden verondersteld dat binnen de verdere uitwerking van de voetgangersinfrastructuur de richtlijnen en 
eisen uit het Vademecum Voetgangersvoorzieningen worden gevolgd. Bijzondere aandacht dient te gaan 
naar de maatvoering, materiaalkeuze, stroefheid, onderhoud,… van de voetgangersvoorzieningen. Het 
ontwerp dient hiermee rekening te houden zodat tijdens de exploitatiefase de voetgangersinfrastructuur 
de nodige kwaliteit kan bieden. 
 
Leesbaarheid voetgangersnetwerk 
Het ontwerp van de site Keerdok en Eandis zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen van het plan 
duidelijk, helder en logisch met elkaar zijn verbonden. De onderlinge zichtrelaties tussen de verschillende 
onderdelen van het plan resulteren in een goede leesbaarheid. Dit wordt nog versterkt door de voorziene 
voetgangersrelaties en –infrastructuur (o.m. brug over Afleidingsdijle).  
 
De relaties met de omliggende wijken en voorzieningen zijn echter minder leesbaar. Zo ontbreekt de 
ruimtelijke relatie tussen o.m. de site Keerdok en het Begijnhof met de verdere relatie naar het centrum 
van Mechelen, alsook de ruimtelijke relatie tussen de site Eandis en de Elektriciteitstraat, Rode Kruisplein 
en Winketkaai,… 
 
Het aspect leesbaarheid van het voetgangersnetwerk wordt als beperkt positief beoordeeld. 
 
Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid wordt aan de hand van wandelafstanden voor referentierelaties beoordeeld. Voor de 
beoordeling worden volgende relaties in beschouwing genomen: 
 De voetgangersrelatie tussen het centrum van Mechelen (Grote Markt) en het parkeergebouw.  

 Referentiesituatie: parking Rode Kruisplein – Grote Markt, wandelafstand 850 meter 
 Plan: parkeergebouw Eandistip – Grote Markt, wandelafstand 1.050 meter 
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Illustratie 10.74: Wandelafstanden Grote Markt - parkeergebouw 

 
 
De wandelafstand tussen het parkeergebouw en het centrum van Mechelen blijft aanvaardbaar. Dit gelet 
op de aard en de kenmerken van de verplaatsing. De gebruikers van het parkeergebouw die een 
bestemming hebben in het centrum van Mechelen, hebben doorgaans een langere verblijfsduur en zijn 
dus ook bereid om een grotere afstand te overbruggen tussen de parkeerlocatie en de bestemming. De 
totale afstand tussen het parkeergebouw en de Grote Markt bedraagt 1.050 meter, wat een toename 
betekent van 200 meter ten aanzien van de referentiesituatie. Niettegenstaande de wandelafstand 
aanvaardbaar blijft, wordt de relatieve toename van de wandelafstand t.a.v. de referentiesituatie als 
beperkt negatief effect beoordeeld.  
 
Wanneer geen voetgangersoversteek over de R12 Guido Gezellelaan tussen het Rode Kruisplein en de 
Nonnenstraat wordt voorzien, zullen de oversteekbewegingen uitgevoerd worden op het kruispunt 
Antwerpsepoort. Dit resulteert in een wandelafstand van ca. 1.1120 meter tussen het parkeergebouw en 
het centrum van Mechelen, wat een toename betekent t.o.v. de referentiesituatie. Niettegenstaande de 
wandelafstand aanvaardbaar blijft, wordt de relatieve toename van de wandelafstand t.a.v. de 
referentiesituatie hier eveneens als beperkt negatief effect beoordeeld. 
 
 De voetgangersrelatie tussen het Begijnhof en de parking.  

 Referentiesituatie: parking Rode Kruisplein – Begijnhof, wandelafstand 250 meter 
 Plan: parkeergebouw Eandistip – Begijnhof, wandelafstand 450 meter 

 

850 m

1050 m 1120 m



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 138  

 

 

Illustratie 10.75: Wandelafstanden Begijnhof – parking 

 
 
De wandelafstand tussen de parking en het Begijnhof wordt groter. De totale afstand tussen het 
parkeergebouw en het Begijnhof bedraagt 450 meter, wat een toename betekent van 200 meter ten 
aanzien van de referentiesituatie. Bewoners van het Begijnhof zullen allicht gebruik maken van de parking 
op de site Eandis. De wandelafstand van 450 meter voor bewoners wordt volgens de criteria zoals 
opgenomen in het parkeerplan Mechelen nog net als aanvaardbaar beschouwd. Voor overige 
doelgroepen (o.m. bezoekers, werknemers) wordt de wandelafstand als acceptabel beschouwd. De 
toename van de wandelafstand t.a.v. de referentiesituatie wordt als beperkt negatief effect beoordeeld. 
 
Wanneer geen voetgangersoversteek over de R12 Guido Gezellelaan tussen het Rode Kruisplein en de 
Nonnenstraat wordt voorzien, zullen de oversteekbewegingen uitgevoerd worden op het kruispunt 
Antwerpsepoort. Dit resulteert in een wandelafstand van ca. 520 meter tussen het parkeergebouw en het 
Begijnhof, wat resulteert in een toename t.o.v. de referentietoestand. De toename van de wandelafstand 
t.a.v. de referentiesituatie wordt als beperkt negatief effect beoordeeld. 
 
 Winketkaai – Rode Kruisplein 

 Referentiesituatie: wandelroute via R12, wandelafstand 1.200 meter 
 Plan: wandelroute via R12, wandelafstand 1.200 meter 

 

450 m 

250 m 

520 m
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Illustratie 10.76: Wandelafstanden Rode Kruisplein – Winketkaai 

 
 
Het plan heeft geen invloed op de wandelafstand tussen het Rode Kruisplein en de Winketkaai. Gezien de 
wandelroute ongewijzigd blijft, blijft ook de wandelafstand tussen het Rode Kruisplein en de Winketkaai 
1200 meter. 
 
Vanuit de in beschouwing genomen voetgangersrelaties en wandelafstanden kan het aspect 
bereikbaarheid als beperkt negatief beoordeeld worden. 
 
Toegankelijkheid 
Het plan biedt nog onvoldoende inzicht in de concrete inrichting van de voetgangersinfrastructuur en 
bijgevolg ook hoe wordt omgegaan met de toegankelijkheid. Bijgevolg is het binnen het voorliggende plan-
MER niet mogelijk om dit aspect te beoordelen. Wel kan worden verondersteld dat binnen de verdere 
uitwerking van de voetgangersinfrastructuur de richtlijnen en eisen uit het Vademecum Toegankelijk 
Publiek Domein worden toegepast. 
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Barrièrewerking 
De Afleidingsdijle, Dijle en de R12 doorsnijden binnen de referentiesituatie een aantal 
voetgangersrelaties. Zo vormt de R12 een hindernis binnen de voetgangersrelatie tussen het Rode 
Kruisplein en het centrum van Mechelen, vormt de Dijle een hindernis voor de relatie tussen de 
Winketkaai en de site Keerdok en vormt de Afleidingsdijle een hindernis tussen de site Keerdok en site 
Eandis. 
 
Binnen de ontwikkeling van de site Keerdok en Eandis is een brug voor het langzaam verkeer over de 
Afleidingsdijle opgenomen. De realisatie van de brug heft de huidige barrière op.  
 
Het plan voorziet geen brug voor langzaam verkeer tussen de site Keerdok en de Winketkaai. Zo wordt de 
barrière tussen beide wijken niet opgeheven. 
 
Binnen het plan blijft de R12 Guido Gezellelaan ongewijzigd. Er zijn geen infrastructurele wijzigingen aan 
de R12 Guido Gezellelaan die de barrière opheffen. Binnen het plan wordt de oversteek van de R12 
Guido Gezellelaan al dan niet uitgerust met een verkeerslicht  (cfr. beschrijving bereikbaarheidsprofiel 
gepland initiatief). Het uitrusten van de oversteek met een verkeerslicht vereenvoudigt de oversteek van 
de R12 Guido Gezellelaan. Het aanbrengen van verkeerslichten heft de barrière niet op, maar maakt ze 
minder sterk. Wanneer geen oversteek over de R12 Guido Gezellelaan tussen het Rode Kruisplein en de 
Nonnenstraat wordt voorzien, wordt mede door de toename van het belang van deze voetgangersrelatie, 
de barrière van de R12 sterker. 
 
Binnen het aspect barrièrewerking wordt ook de omwegfactor als indicator in beschouwing genomen. De 
omwegfactor wordt bepaald door de verhouding van de reële wandelafstand en de wandelafstand in 
vogelvlucht, en dit voor de voetgangersrelatie tussen het Rode Kruisplein en de Winketkaai, de 
voetgangersrelatie tussen het Rode Kruisplein en het centrum van Mechelen, de voetgangersrelatie 
tussen het Rode Kruisplein en het Begijnhof en de voetgangersrelatie tussen het Rode Kruisplein en de 
site Eandis. 
 
 Voetgangersrelatie Rode Kruisplein – Winketkaai 
De voetgangersrelatie tussen het Rode Kruisplein en de Winketkaai wordt doorsneden door de Dijle. De 
wandelroute wijzigt tussen de referentiesituatie en het plan niet. Bijgevolg blijft de omwegfactor voor beide 
situaties gelijk, en blijft de situatie status quo. Bijgevolg treedt er voor de relatie tussen het Rode 
Kruisplein en de Winketkaai geen effect op. 
 
 Voetgangersrelatie Rode Kruisplein – site Eandis: 

o Afleidingsdijle als barrière; 
o Omwegfactor referentiesituatie >1,3 
o Omwegfactor plan 1,1 – 1,3 
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Illustratie 10.77: Wandelroutes en omwegfactoren Rode Kruisplein – site Eandis 

 
 
Binnen het gepland initiatief blijft de omwegfactor binnen het interval 1,1 – 1,3. Gezien de omwegfactor 
binnen de referentiesituatie groter is dan 1,3 en dus binnen het plan een verbetering optreedt, resulteert 
dit in een positief effect. 
 
 Voetgangersrelatie Rode Kruisplein – centrum Mechelen (Grote Markt) 
De voetgangersrelatie tussen het Rode Kruisplein en het centrum van Mechelen wordt doorsneden door 
de R12 Guido Gezellelaan. De wandelroute wijzigt tussen de referentiesituatie en het plan niet. Bijgevolg 
blijft de omwegfactor voor beide situaties gelijk, en blijft de situatie status quo. Bijgevolg treedt er voor de 
relatie tussen het Rode Kruisplein en het centrum van Mechelen geen effect op. 
 
Binnen het aspect barrièrewerking wordt ook de gemiddelde wachttijd als indicator in beschouwing 
genomen. De gemiddelde wachttijd wordt berekend aan de hand van de breedte van de rijbaan, de 
intensiteiten langsheen de kruisende rijstroken en de benodigde hiaattijd8.  
 
Binnen de referentiesituatie bedraagt de gemiddelde wachttijd bij het oversteken van de R12 Guido 
Gezellelaan tijdens de ochtendspits 68 seconden. Tijdens de avondspits bedraagt de gemiddelde 
wachttijd 104 seconden. Rekening houdend met het gestelde significantiekader, wordt de 
                                                      
8 Berekening van de gemiddelde wachttijd volgens methodiek uit CROW-publicatie ASVV 2012 

Omwegfactor >1.3 

Omwegfactor 1.1 - 1.3
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oversteekbaarheid van de R12 Guido Gezellelaan tijdens de referentiesituatie als onaanvaardbaar slecht 
beschouwd.  
 
Afhankelijk van het inrichtingsalternatief wordt de oversteek van de R12 Guido Gezellelaan binnen een 
lichtenregeling georganiseerd. De lichtenregeling en de cyclustijden zullen de gemiddelde wachttijd van 
de overstekende voetgangers bepalen. Gezien er nog geen gedetailleerde lichtenregeling beschikbaar is, 
is het voor de geplande situatie niet mogelijk om vanuit het V-plan de wachttijd te bepalen. Gezien de 
verkeersintensiteiten van het doorgaand gemotoriseerd verkeer langsheen de R12 Guido Gezellelaan kan 
worden aangenomen dat de cyclustijd minimum 60 seconden zal bedragen. Rekening houdend met 
vuistregel binnen het ontwerp van verkeerslichtenregelingen om voor overstekende voetgangers een 
snelheid van 1,2 m/s te hanteren, zal de minimum groentijd voor de voetgangers voor de oversteeklengte 
van 18 m 15 seconden bedragen. Hieruit kan afgeleid worden dat de gemiddelde wachttijd 45 seconden 
kan bedragen, wat volgens het significantiekader beschouwd wordt als een zeer slechte 
oversteekbaarheid. 
 
Als relatieve beoordeling tussen de referentiesituatie en de geplande toestand kan besloten worden dat, 
voor het inrichtingsalternatief waarbij een oversteek wordt voorzien tussen het Rode Kruisplein en de 
Nonnenstraat,  voor de gemiddelde wachttijd bij het oversteken van de R12 Guido Gezellelaan een 
beperkt positief effect kan verwacht worden. 
 
Voor het inrichtingsalternatief waarbij geen bijkomende oversteek over de R12 wordt voorzien, treedt geen 
wijziging op. Bijgevolg wordt het aspect neutraal beoordeeld. 
 
Binnen de referentiesituatie bedraagt volgens het huidige V-plan de gemiddelde wachttijd bij het 
oversteken van de N16 tijdens de ochtend- en avondspits 73 seconden. Rekening houdend met het 
gestelde significantiekader, wordt de oversteekbaarheid van de N16 tijdens de referentiesituatie als 
onaanvaardbaar slecht beschouwd.  
 
Binnen de geplande situatie blijft de oversteek binnen de verkeerslichten. De lichtenregeling en de 
cyclustijden zullen de gemiddelde wachttijd van de overstekende voetgangers bepalen. Gezien er nog 
geen gedetailleerde lichtenregeling beschikbaar is, is het voor de geplande situatie niet mogelijk om vanuit 
het V-plan de wachttijd te bepalen. Een beoordeling van de gemiddelde wachttijden bij het oversteken van 
de N16 is bijgevolg niet mogelijk. 
 
Verkeersveiligheid 
Het plan biedt nog onvoldoende inzicht in de concrete inrichting van de voetgangersinfrastructuur. 
Bijgevolg is het binnen het voorliggende plan-MER niet mogelijk om het aspect verkeersveiligheid met de 
indicator layout van de infrastructuur te beoordelen. Wel kan worden verondersteld dat binnen de verdere 
uitwerking van de voetgangersinfrastructuur de richtlijnen en eisen uit het Vademecum 
Voetgangersvoorzieningen worden toegepast.  
 
Binnen het aspect verkeersveiligheid wordt ook het aantal conflictpunten als indicator in beschouwing 
genomen.  
 
Conflictpunten: 
 Kruising brug gemotoriseerd verkeer Afleidingsdijle met jaagpad/fietspad Afleidingsdijle 
 Kruising R12 
 Kruising N16 
 Inrit bewonersparking Keerdokkaai 
 In/uitrit parkeergebouw 
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Illustratie 10.78: Potentiële conflictpunten binnen het voetgangersnetwerk 

 

10.7.4 Effectgroep functioneren verkeerssystemen - fietsers 

Structuur fietsnetwerk 
De fietsstructuur zoals opgenomen in het plan is geïntegreerd in het aanwezige fietsnetwerk. Het sluit aan 
op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De fietsstructuur binnen het plan resulteert bijgevolg in 
een verdere verdichting van het huidige fietsnetwerk.  
 
Het fietsnetwerk zorgt enerzijds voor een goede fietsbereikbaarheid van de bestemmingen binnen het 
plan. Anderzijds biedt de verdere verdichting van het netwerk een meerwaarde voor de omliggende 
fietsrelaties. Hierbij dient gemeld dat de structuur van het fietsnetwerk beter is opgebouwd wanneer een 
bijkomende oversteekvoorziening over de R12 tussen het Rode Kruisplein en de Nonnenstraat wordt 
opgenomen. 
 
Binnen de toekomstige fietsstructuur is geen verbinding gelegd tussen het Park, Keerdokkaai en de 
Winketkaai. De Dijle vormt hierbij een barrière die in het plan niet wordt opgeheven. Wanneer geen 
bijkomende oversteek over de R12 tussen het Rode Kruisplein en de Nonnenstraat wordt voorzien, vormt 
de R12 een barrière voor de fietsrelaties naar het centrum van Mechelen. 
 
Niettegenstaande het fietsnetwerk in zuidelijke richting (relatie met Winketkaai) in het plan niet verder is 
uitgebouwd, en al dan niet een bijkomende fietsoversteek over de R12 Guido Gezellelaan tussen het 
Rode Kruisplein en de Nonnenstraat wordt voorzien,  wordt de structuur van het fietsnetwerk, door de 
verdere versterking en verdichting van het huidige netwerk, als beperkt positief beoordeeld. 
 
Continuïteit fietsnetwerk 
De Dijle, Afleidingsdijle en de site Eandis vormen binnen de huidige situatie een barrière voor de noord-
zuid georiënteerde fietsrelaties. Door de ontwikkeling van de site Eandis, de brug over de Afleidingsdijle 
worden de barrières deels opgeheven. Zo blijft de Dijle een barrière vormen voor de fietsrelaties tussen 
het Park, Keerdok en de Winketkaai. De continuïteit van het fietsnetwerk wordt voor deze fietsrelatie niet 
verbeterd, noch aangetast. 
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De R12 Vesten (2x2 profiel) vormt een barrière voor de oost-west gerelateerde fietsrelaties. Binnen het 
project met opname van een bijkomende voetgangersoversteek over de R12 Guido Gezellelaan t.h.v. de 
Nonnenstraat,  wordt de oversteekbaarheid van de R12 Vesten sterk verbeterd, wat ten goede komt aan 
de continuïteit van de fietsrelatie naar het centrum van Mechelen. Wanneer geen bijkomende oversteek 
over de R12 wordt voorzien, treedt er geen verbetering op van de fietsrelatie naar het centrum van 
Mechelen.  
 
Binnen het inrichtingsalternatief waarbij een bijkomende oversteek over de R12 Guido Gezellelaan tussen 
het Rode Kruisplein en de Nonnenstraat wordt voorzien, wordt de continuïteit van het fietsnetwerk binnen 
het plan ten aanzien van de referentiesituatie verbeterd. Bijgevolg wordt dit aspect als positief beoordeeld. 
Wanneer echter geen bijkomende fietsoversteek wordt voorzien, kan worden besloten dat de continuïteit 
van het fietsnetwerk als neutraal wordt beoordeeld. 
Kwaliteit fietsinfrastructuur 
Het plan biedt nog onvoldoende inzicht in de concrete inrichting van de fietsinfrastructuur. Bijgevolg is het 
binnen het voorliggende plan-MER niet mogelijk om dit aspect te beoordelen. Wel kan worden 
verondersteld dat binnen de verdere uitwerking van de fietsinfrastructuur de richtlijnen en eisen uit het 
Vademecum Fietsvoorzieningen worden gevolgd. Bijzondere aandacht dient te gaan naar de 
maatvoering, materiaalkeuze, stroefheid, onderhoud,… van de fietsvoorzieningen. Het ontwerp dient 
hiermee rekening te houden zodat tijdens de exploitatiefase de fietsinfrastructuur de nodige kwaliteit kan 
bieden. 
 
Leesbaarheid fietsnetwerk 
Het ontwerp van de site Keerdok en Eandis zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen van het plan 
duidelijk, helder en logisch met elkaar zijn verbonden. De onderlinge zichtrelaties tussen de verschillende 
onderdelen van het plan resulteren in een goede leesbaarheid. Dit wordt nog versterkt door de voorziene 
fietsrelaties en –infrastructuur. Zo vormen de fietspaden en de brug een aaneengesloten en logisch 
netwerk die tevens voor de geleiding zorgen. 
 
De relaties met de omliggende wijken en voorzieningen zijn echter minder leesbaar. Zo ontbreekt de 
ruimtelijke relatie tussen o.m. de site Keerdok en het Begijnhof met de verdere relatie naar het centrum 
van Mechelen, alsook de ruimtelijke relatie tussen de site Eandis en de Elektriciteitstraat, Rode Kruisplein 
en Winketkaai,… 
 
Het aspect leesbaarheid van het fietsnetwerk wordt door de iets beperktere leesbaarheid van de 
fietsrelaties naar de omliggende wijken als beperkt positief beoordeeld. 
 
Fietsafstanden 
De bereikbaarheid wordt aan de hand van fietsafstanden voor referentierelaties beoordeeld. Voor de 
beoordeling worden volgende relaties in beschouwing genomen: 
 De fietsrelatie tussen het fietspad langsheen de Afleidingsdijle en het centrum van Mechelen (Grote 

Markt), waarbij gebruik kan gemaakt worden van de bijkomende fietsoversteek over de R12 Guido 
Gezellelaan tussen het Rode Kruisplein en de Nonnenstraat: 

o Referentiesituatie: fietsafstand 1.200 meter 
o Plan: fietsafstand 1.050 meter 
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Illustratie 10.79: Fietsafstanden fietspad Afleidingsdijle – centrum Mechelen 

 
 
De fietsafstand tussen het fietspad langsheen de Afleidingsdijle en de Grote Markt bedraagt binnen de 
geplande toestand 1.050 meter, wat een afname betekent van 150 meter ten aanzien van de 
referentiesituatie. De afname van de fietsafstand t.a.v. de referentiesituatie wordt als een beperkt positief 
effect beoordeeld.  
 
Binnen het inrichtingsalternatief waarbij geen bijkomende oversteekvoorzieningen worden aangelegd over 
de R12 Guido Gezellelaan tussen het Rode Kruisplein en de Nonnenstraat, zullen fietsers de R12 Guido 
Gezellelaan kruisen binnen het kruispunt Antwerpsepoort. Gezien de route ongewijzigd blijft, blijft ook de 
fietsafstand tussen het fietspad langsheen de Afleidingsdijle en de Grote Markt met 1.200 meter 
ongewijzigd. Het effect is bijgevolg neutraal. 
 
 
 Winketkaai – Rode Kruisplein 

o Referentiesituatie: fietsroute via R12, fietsafstand 1.400 meter 
o Plan: fietsroute via R12, fietsafstand 1.400 meter 

 

1050 m

1200 m
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Illustratie 10.80: Fietsafstanden Rode Kruisplein – Winketkaai 

 
Het plan heeft geen invloed op de fietsafstand tussen het Rode Kruisplein en de Winketkaai. Gezien de 
route ongewijzigd blijft, blijft ook de fietsafstand tussen het Rode Kruisplein en de Winketkaai 1.400 meter. 
 
Het effect is neutraal. 
 
Barrièrewerking 
De Afleidingsdijle, Dijle en de R12 doorsnijden binnen de referentiesituatie een aantal fietsrelaties. Zo 
vormt de R12 een hindernis binnen de relatie tussen het Rode Kruisplein en het centrum van Mechelen 
(of langere fietsroute waarbinnen deze relatie valt), vormt de Dijle een hindernis voor de relatie tussen de 
Winketkaai en de site Keerdok (of langere fietsroute waarbinnen deze relatie valt) en vormt de 
Afleidingsdijle een hindernis tussen de site Keerdok en site Eandis (of langere fietsroute waarbinnen deze 
relatie valt). 
 
Binnen de ontwikkeling van de site Keerdok en Eandis is een brug voor het langzaam verkeer over de 
Afleidingsdijle opgenomen. De realisatie van de brug heft de huidige barrière op.  
 
Het plan voorziet geen brug voor langzaam verkeer tussen de site Keerdok en de Winketkaai. Zo wordt de 
barrière niet opgeheven. 
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Binnen het plan blijft de R12 Guido Gezellelaan ongewijzigd. Er zijn geen infrastructurele wijzigingen aan 
de R12 Guido Gezellelaan die de barrière opheffen. Binnen het plan wordt de oversteek van de R12 
Guido Gezellelaan al dan niet uitgerust met een verkeerslicht. Het verkeerslicht dient o.m. om de 
oversteek van de R12 Guido Gezellelaan te vereenvoudigen. Het aanbrengen van verkeerslichten heft de 
barrière niet op, maar maakt ze minder sterk.  
 
Binnen het aspect barrièrewerking wordt ook de omwegfactor als indicator in beschouwing genomen. De 
omwegfactor wordt bepaald door de verhouding van de reële fietsafstand en de fietsafstand in 
vogelvlucht, en dit voor de fietsrelatie tussen het Rode Kruisplein en de Winketkaai, de fietsrelatie tussen 
het fietspad langsheen de Afleidingsdijle en het centrum van Mechelen en de fietsrelatie tussen het Rode 
Kruisplein en de site Eandis. 
 
 Fietsrelatie Rode Kruisplein - Winketkaai,  
De fietsrelatie tussen het Rode Kruisplein en de Winketkaai wordt doorsneden door de Dijle. De fietsroute 
wijzigt tussen de referentiesituatie en het plan niet. Bijgevolg blijft de omwegfactor voor beide situaties 
gelijk, en blijft de situatie status quo. Bijgevolg treedt er voor de relatie tussen het Rode Kruisplein en de 
Winketkaai geen effect op. 
 
 Fietsrelatie Rode Kruisplein – site Eandis: 

o Afleidingsdijle als barrière 
o Omwegfactor referentiesituatie >1,4 
o Omwegfactor plan <1,2 

 

Illustratie 10.81: Fietsroutes en omwegfactoren Rode Kruisplein – site Eandis 

Omwegfactor >1.4 

Omwegfactor <1.2 
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In het gepland initiatief is de omwegfactor kleiner dan 1,2. Gezien de omwegfactor binnen de 
referentiesituatie groter is dan 1,4 en dus binnen het plan een verbetering optreedt, resulteert dit in een 
aanzienlijk positief effect. 
 
 Fietsrelatie fietspad Afleidingsdijle – centrum Mechelen (Grote Markt) ), waarbij gebruik kan gemaakt 

worden van de bijkomende fietsoversteek over de R12 Guido Gezellelaan tussen het Rode Kruisplein 
en de Nonnenstraat: 

o R12 Guido Gezellelaan als barrière 
o Omwegfactor referentiesituatie 1,2 – 1,4 
o Omwegfactor plan <1,2 

 
 

 

Illustratie 10.82: Fietsroutes en omwegfactoren fietspad Afleidingsdijle – Grote Markt 

 
 
In het gepland initiatief valt de omwegfactor binnen het interval 1,2 – 1,4. Gezien de omwegfactor binnen 
de referentiesituatie groter is dan 1,4 en de omwegfactor binnen de geplande toestand kleiner is dan 1,2, 
resulteert dit in een positief effect. 
 
Binnen het inrichtingsalternatief waarbij geen bijkomende oversteekvoorzieningen worden aangelegd over 
de R12 Guido Gezellelaan tussen het Rode Kruisplein en de Nonnenstraat, zullen fietsers de R12 Guido 
Gezellelaan kruisen binnen het kruispunt Antwerpsepoort. Gezien de route ongewijzigd blijft, treedt geen 
omwegfactor op. Het effect is bijgevolg neutraal. 
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Binnen het aspect barrièrewerking wordt ook de gemiddelde wachttijd als indicator in beschouwing 
genomen. De gemiddelde wachttijd wordt berekend aan de hand van de breedte van de rijbaan, de 
intensiteiten langsheen de kruisende rijstroken en de benodigde hiaattijd9.  
 
Binnen de referentiesituatie bedraagt de gemiddelde wachttijd bij het oversteken van de R12 Guido 
Gezellelaan tijdens de ochtendspits 22 seconden. Tijdens de avondspits bedraagt de gemiddelde 
wachttijd 30 seconden. Rekening houdend met het gestelde significantiekader, wordt de 
oversteekbaarheid van de R12 Guido Gezellelaan in de referentiesituatie als slecht (ochtendspits) en zeer 
slecht (avondspits) beschouwd.  
 
Afhankelijk van het inrichtingsalternatief wordt de oversteek van de R12 Guido Gezellelaan binnen een 
lichtenregeling georganiseerd. De lichtenregeling en de cyclustijden zullen de gemiddelde wachttijd van 
de overstekende fietsers bepalen. Gezien er nog geen gedetailleerde lichtenregeling beschikbaar is, is het 
voor de geplande situatie niet mogelijk om vanuit het V-plan de wachttijd te bepalen. Gezien de 
verkeersintensiteiten van het doorgaand gemotoriseerd verkeer langsheen de R12 Guido Gezellelaan kan 
worden aangenomen dat de cyclustijd minimum 60 seconden zal bedragen. Rekening houdend dat 
overstekende voetgangers ten aanzien van fietsers eerder maatgevend zullen zijn bij het bepalen van de 
groentijd, kan de minimum groentijd voor de voetgangers van 15 seconden overgenomen worden. Hieruit 
kan afgeleid worden dat de gemiddelde wachttijd 45 seconden kan bedragen, wat volgens het 
significantiekader beschouwd wordt als een zeer slechte oversteekbaarheid. 
 
Als relatieve beoordeling tussen de referentiesituatie en de geplande toestand kan besloten worden dat 
voor het inrichtingsalternatief waarbij een oversteek wordt voorzien tussen het Rode Kruisplein en de 
Nonnenstraat, voor de gemiddelde wachttijd bij het oversteken van de R12 Guido Gezellelaan een 
beperkt negatief effect kan verwacht worden. 
 
Voor het inrichtingsalternatief waarbij geen bijkomende oversteek over de R12 wordt voorzien, treedt geen 
wijziging op. Bijgevolg wordt het aspect neutraal beoordeeld. 
 
In de referentiesituatie bedraagt volgens het huidige V-plan de gemiddelde wachttijd bij het oversteken 
van de N16 tijdens de ochtend- en avondspits 73 seconden. Rekening houdend met het gestelde 
significantiekader, wordt de oversteekbaarheid van de N16 tijdens de referentiesituatie als 
onaanvaardbaar slecht beschouwd.  
 
Binnen de geplande situatie blijft de oversteek binnen de verkeerslichten. De lichtenregeling en de 
cyclustijden zullen de gemiddelde wachttijd van de overstekende fietsers bepalen. Gezien er nog geen 
gedetailleerde lichtenregeling beschikbaar is, is het voor de geplande situatie niet mogelijk om vanuit het 
V-plan de wachttijd te bepalen. Een beoordeling van de gemiddelde wachttijden bij het oversteken van de 
N16 is bijgevolg niet mogelijk. 
 
Verkeersveiligheid 
Het plan biedt nog onvoldoende inzicht in de concrete inrichting van de fietsinfrastructuur. Bijgevolg is het 
binnen het voorliggende plan-MER niet mogelijk om het aspect verkeersveiligheid met de indicator layout 
van de infrastructuur te beoordelen. Wel kan worden verondersteld dat binnen de verdere uitwerking van 
de fietsinfrastructuur de richtlijnen en eisen uit het Vademecum fietsvoorzieningen worden toegepast.  
 
Binnen het aspect verkeersveiligheid wordt ook het aantal conflictpunten als indicator in beschouwing 
genomen. Uitgaande van de geplande netwerken worden de potentiële conflictpunten aangeduid: 

                                                      
9 Berekening van de gemiddelde wachttijd volgens methodiek uit CROW-publicatie ASVV 2012 
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 Kruispunt N16 – Elektriciteitstraat 
 Kruispunt N16 – R12 Guido Gezellelaan 
 Voetgangersoversteek R12 Guido Gezellelaan 
 Kruispunt Elektriciteitstraat – interne ontsluitingsweg Eandiswijk 
 Kruising voetpad Afleidingsdijle met brug voor gemotoriseerd verkeer tussen site Keerdok en site 

Eandis 
 Inrit bewonersparking Keerdokkaai 
 
 

 

Illustratie 10.83: Potentiële conflictpunten binnen het fietsnetwerk 

 
 
Het kruispunt van de N16 met de Elektriciteitstraat is uitgerust met een verkeerslicht. De mogelijke 
conflicten op het kruispunt worden dus d.m.v. een lichtenregeling maximaal geregeld. De lichtenregeling 
zal de aard van het conflict bepalen. Gezien er voor de geplande situatie nog geen gedetailleerde 
lichtenregeling beschikbaar is, is het niet mogelijk om de verkeersveiligheid aan de hand van de indicator 
aantal en soorten conflictpunten te beoordelen. 
 
Het kruispunt van de N16 met de R12 Guido Gezellelaan is uitgerust met een verkeerslicht. De mogelijke 
conflicten op het kruispunt worden dus d.m.v. een lichtenregeling maximaal geregeld. De lichtenregeling 
zal de aard van het conflict bepalen. Gezien er voor de geplande situatie nog geen gedetailleerde 
lichtenregeling beschikbaar is, is het niet mogelijk om de verkeersveiligheid aan de hand van de indicator 
aantal en soorten conflictpunten te beoordelen. 
 
De voetgangersoversteek langsheen de R12 Guido Gezellelaan wordt binnen de geplande situatie 
uitgerust met een verkeerslicht. Het verkeerslicht zal het mogelijk maken om de R12 Guido Gezellelaan 
conflictvrij over te steken. Gezien binnen de referentiesituatie geen lichtenregeling aanwezig is, wordt het 
aspect verkeersveiligheid voor de fietsoversteek van de R12 Guido Gezellelaan als aanzienlijk positief 
beoordeeld. 
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De kruising van de Elektriciteitstraat met de interne ontsluitingsweg van de Eandiswijk wordt beschouwd 
als conflictpunt. Gezien de ligging van het conflictpunt binnen een verblijfsgebied waar een eerder 
gereduceerd snelheidsregime (30 km/u) zal gelden, is het conflict aanvaardbaar. 
 
De kruising van het fietspad langsheen de Afleidingsdijle met de weg voor gemotoriseerd verkeer tussen 
de site Keerdok en Eandis wordt beschouwd als conflictpunt. Gezien de ligging van het conflictpunt 
binnen een verblijfsgebied waar een eerder gereduceerd snelheidsregime (30 km/u) zal gelden, is het 
conflict aanvaardbaar. 
 
Het conflict tussen het lokaal bestemmingsverkeer, met als bestemming de bewonersparking van de 
woningen van de Keerdokkaai, en de fietsers op het Rode Kruisplein blijft aanvaardbaar. Het conflict is 
gelegen in een verblijfsgebied waar het bestemmingsverkeer ondergeschikt zal zijn aan de fietsers. 
 

10.7.5 Effectgroep functioneren verkeerssysteem – openbaar vervoer 

Structuur openbaar vervoersnetwerk 
Uit de beschrijving van het huidig bereikbaarheidsprofiel van de site met het openbaar vervoer kan 
worden afgeleid dat buslijn 6, buslijn 9, buslijn 500 en buslijn 508 samen een te lage frequentie 
aanbieden. Bovendien halteren de bussen op verschillende haltes. Buslijn 6 en 9 halteren op de halte 
Rode Kruisplein langsheen de R12 Guido Gezellelaan. Buslijn 500 en 508 halteren op de halte 
Nokerstraat langsheen de R12 Edgard Tinellaan, op circa 200 meter van het Rode Kruisplein.  
Gezien het openbaar vervoersnetwerk Mechelen een onderdeel vormt van het pilootproject Vervoersregio 
Mechelen, dient in afwachting van mogelijke wijzigingen t.g.v. het pilootproject, te worden uitgegaan van 
de huidige lijnvoeringen en aanbod. 
 
Niettegenstaande de ontwikkeling van circa 800 wooneenheden en een parkeergebouw blijft het openbaar 
vervoersaanbod in de geplande situatie nagenoeg ongewijzigd.  
De halte Rode Kruisplein wordt bediend door buslijn 6 Station - Industrie Noord – Tivoli – Station en 
buslijn 9 Station – Tivoli - Industrie Noord – Station. Onderstaande tabel biedt inzicht in de bediening van 
de halte Rode Kruisplein. 
 

Tabel 10.31: Bediening halte Rode Kruisplein (oostzijde R12) 

Buslijn 
Frequentie OSP 

(#/uur) 
Frequentie ASP 

(#/uur) 
Frequentie dal 

(#/uur) 

Buslijn 6 3 0 2 (voormiddag) 

Buslijn 9 0 3 2 (namiddag) 

 
 

Tabel 10.32: Bediening halte Rode Kruisplein (westzijde R12) 

Buslijn 
Frequentie OSP 

(#/uur) 
Frequentie ASP 

(#/uur) 
Frequentie dal 

(#/uur) 

Buslijn 6 3 0 2 (voormiddag) 

Buslijn 9 0 3 2 (namiddag) 

 
 
Tijdens de ochtend- en avondspits wordt de halte Rode Kruisplein in beide richtingen 3 keer per uur 
bediend. Tijdens de dalmomenten wordt de halte 2 keer per uur bediend. 
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Het aanbod en de frequentie van het openbaar vervoersaanbod van buslijn 6 en 9 is ontoereikend om de 
toekomstige vraag op te vangen. Gezien de afstand tot de haltes Nokerstraat langsheen de R12 Edgard 
Tinellaan, en de barrièrewerking van de R12 en het kruispunt Antwerpsepoort binnen de 
voetgangersrelatie tussen de site Keerdok/Eandis en de haltes, bieden de buslijnen 500 en 508 geen 
valabel bijkomend busaanbod.  
 
Bijgevolg kan worden geoordeeld dat de opbouw van het openbaar vervoernetwerk naar frequenties en 
dichtheid ontoereikend zal zijn. In afwachting van mogelijke optimalisaties volgend op de uitwerking van 
het pilootproject Vervoersregio Mechelen, moet tevens worden uitgegaan van de huidige lijnvoeringen en 
aanbod. De structuur van het openbaar vervoersnetwerk wordt bijgevolg als negatief beoordeeld. 
 
Kwaliteit en bediening van de haltes 
Het plan biedt nog onvoldoende inzicht in de concrete inrichting van de haltes Rode Kruisplein. Bijgevolg 
is het binnen het voorliggende plan-MER niet mogelijk om dit aspect te beoordelen. Wel kan worden 
verondersteld dat binnen de verdere uitwerking van de haltes de richtlijnen en eisen uit de bushaltegids 
van De Lijn worden gevolgd. Het ontwerp dient hiermee rekening te houden zodat tijdens de 
exploitatiefase de haltes de nodige kwaliteit kunnen bieden. 
 
Bereikbaarheid van de haltes 
De haltes Rode Kruisplein situeren zich langsheen de R12 Guido Gezellelaan en worden bediend door 
buslijn 6 en 9. De haltes sluiten aan op het voorziene voetgangersnetwerk. Het voetgangersnetwerk is 
voldoende dens en leesbaar. Gezien de ligging van de halte aan de oostzijde van de R12, dient wel de 
barrièrewerking en de oversteekbaarheid van de R12 in rekening gebracht te worden (cfr. Effectgroep 
functioneren verkeerssysteem – voetgangers).  
 
De haltes Nokerstraat situeren zich langsheen de R12 Edgard Tinellaan en worden bediend door buslijn 
500 en 508. De haltes zijn vanuit de site Keerdok en Eandis minder direct bereikbaar. De R12 en het 
kruispunt Antwerpsepoort zorgen voor een barrièrewerking. De bereikbaarheid van de haltes Nokerstraat 
wordt bijgevolg als negatief beoordeeld. 
 

10.7.6 Effectgroep functioneren verkeerssysteem – autoverkeer 

Functioneren kruispunten - algemeen 

De verkeersafwikkeling wordt beoordeeld op basis van de kruispuntintensiteiten uit het Provinciaal 
verkeersmodel Antwerpen, zoals opgenomen in de bespreking van het druktebeeld van de geplande 
situatie. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt van ontsluitingsalternatief 1 en 2. De capaciteitsanalyse 
gaat uit van de geplande kruispuntconfiguraties. Het resultaat van de capaciteitsanalyse biedt inzicht in de 
verzadigingsgraden van alle takken en rijstroken van het kruispunt, de verliestijden en wachtrijen, en dit 
voor de geplande toestand. Niettegenstaande de beoordeling van de verkeersafwikkeling volgens 
onderstaande criteria, zal binnen voorliggend Plan-MER de beoordeling relatief gebeuren, en dit ten 
aanzien van de referentiesituatie. De relatieve beoordeling gebeurt volgens het significantiekader zoals 
eerder beschreven bij de methodologie.  
 
De beoordeling van de verkeersafwikkeling voor voorrangsgeregelde kruispunten gebeurt volgens de 
onderstaande capaciteitscriteria: 
 Verzadigingsgraad < 80%: vlotte verkeersafwikkeling 
 Verzadigingsgraad 80% - 90%: kortstondige, lichte wachtrijvorming 
 Verzadigingsgraad 90% - 100%: langdurige, belangrijke filevorming 
 Verzadigingsgraad > 100%: oververzadigd 
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De beoordeling van de verkeersafwikkeling voor lichtengeregelde kruispunten gebeurt volgens de 
onderstaande capaciteitscriteria: 
 Verzadigingsgraad < 90%: vlotte verkeersafwikkeling 
 Verzadigingsgraad 90% - 100%: kortstondige, lichte wachtrijvorming 
 Verzadigingsgraad > 100%: langdurige, belangrijke filevorming 
 

Functioneren kruispunten – ontsluitingsalternatief 1 

 Kruispunt R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar Van Kesbeeckstraat 
De capaciteitsanalyse van het lichtengeregelde kruispunt van de R12 Guido Gezellelaan met de N1 Oscar 
Van Kesbeeckstraat geeft als resultaat dat tijdens de ochtendspits de verzadigingsgraden voor de R12 
Guido Gezellelaan en de R12 Edgard Tinellaan boven de 90% uitkomen. Ook kan afgeleid worden dat de 
restcapaciteit voor de N16 en N1 Oscar Van Kesbeeckstraat eerder beperkt is. De licht verstoorde 
verkeersafwikkeling resulteert tijdens de ochtendspits in verliestijden tot circa 45 seconden en in 
wachtrijen op verschillende takken van het kruispunt.  
 
De capaciteitsanalyse geeft aan dat tijdens de avondspits de verzadigingsgraden op verschillende takken 
van het kruispunt boven de 90% uitkomen. Het gaat hierbij om de N16, de R12 Edgard Tinellaan en N1 
Oscar Van Kesbeeckstraat. De hogere verzadigingsgraden resulteren in verliestijden die oplopen tot circa 
45 seconden en wachtrijen op de verschillende takken van het kruispunt. 
 
De capaciteitstoets gaat uit van een cyclustijd van 90 seconden en het aantal opstelstroken op het 
kruispunt zoals in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 10.33: Configuratie kruispunt R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar Van Kesbeeckstraat 

 
 

Tabel 10.34: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar Van Kesbeeckstraat, ochtendspits 

 
 
 
 
 
 

Tabel 10.35: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar Van Kesbeeckstraat, avondspits 

 
 
Ten aanzien van de referentiesituatie blijft de stijging van de verzadigingsgraad voor de zwaarst belaste 
kruispuntbewegingen kleiner dan 5%-punten. Volgens het significantiekader is het effect neutraal. Toch 
dient aanvullend opgemerkt te worden dat de verzadigingsgraden aangeven dat er, net zoals tijdens de 
referentiesituatie, kortstondige lichte filevorming zal optreden. 
 

Aantal Rijstroken R RD L

N16 1 2 1

R12 Guido Gezellelaan Bypass 2 1

R12 Edgard Tinellaan 0 2 2

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat Bypass 2 1

R RD L R RD L R RD L R RD L

N16 70% 93% 63% 21 23 41 11 42 2 65 252 11

R12 Guido Gezellelaan 0% 88% 87% 0 29 29 0 27 5 0 164 33

R12 Edgard Tinellaan 0% 84% 93% 0 21 44 0 30 6 0 180 33

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat 0% 71% 93% 0 27 38 0 20 4 0 120 27

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad

R RD L R RD L R RD L R RD L

N16 76% 88% 48% 27 28 41 10 29 1 59 172 8

R12 Guido Gezellelaan 0% 66% 97% 0 20 29 0 23 11 0 139 64

R12 Edgard Tinellaan 0% 97% 97% 0 28 46 0 34 5 0 203 32

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat 0% 40% 88% 0 18 24 0 12 5 0 69 32

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad
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 Kruispunt N16 – Elektriciteitstraat 
De capaciteitsanalyse van het lichtengeregelde kruispunt van de N16 met de Elektriciteitstraat geeft als 
resultaat dat tijdens de ochtendspits de verzadigingsgraden voor alle takken onder de 90% blijven. Wel 
kan afgeleid worden dat de restcapaciteit van het kruispunt (voornamelijk N16 en Elektriciteitstraat) eerder 
beperkt wordt. De verliestijd loopt op tot circa 50 seconden en de wachtrijen langsheen de N16 zijn ook 
binnen de geplande situatie aanwezig.  
 
De capaciteitsanalyse geeft aan dat tijdens de avondspits de verzadigingsgraden op de verschillende 
takken onder de 90% uitkomen. Het kruispunt biedt voldoende restcapaciteit. De verliestijd loopt op tot 
circa 55 seconden en de wachtrijen langsheen de N16 nemen toe.  
 
De capaciteitstoets gaat uit van een cyclustijd van 120 seconden en het aantal opstelstroken op het 
kruispunt zoals in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 10.36: Configuratie kruispunt N16 - Elektriciteitstraat 

 
 

 

Tabel 10.37: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt N16 - Elektriciteitstraat, ochtendspits 

 
 
 
 

 
 

Tabel 10.38: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt N16 - Elektriciteitstraat, avondspits 

 
 
 
 

 
 

Ten aanzien van de referentiesituatie stijgt de verzadigingsgraad tijdens de ochtendspits voor de N16 met 
13%-punten. Voor de Elektriciteitstraat (zuid) stijgt de verzadigingsgraad met 28%-punten. Volgens het 
significantiekader treedt er een beperkt negatief effect op. 
 
Ten aanzien van de referentiesituatie stijgt de verzadigingsgraad tijdens de avondspits voor de N16 met 
16%-punten. Voor de Elektriciteitstraat (zuid) stijgt de verzadigingsgraad met 12%-punten. Volgens het 
significantiekader treedt er een beperkt negatief effect op. 
 
 
 Kruispunt N1 Oscar Van Kesbeeckstraat – Elektriciteitstraat 
De capaciteitsanalyse van het voorrangsgeregeld kruispunt van de N1 Oscar Van Kesbeeckstraat met de 
Elektriciteitstraat geeft aan dat tijdens zowel de ochtend- als avondspits de verzadigingsgraden onder de 
80% blijven. De verkeersafwikkeling kan als vlot worden beschouwd. 
 

Aantal Rijstroken R RD L

N16 (west) 0 2 1

Elektriciteitstraat (zuid) 0 1 1

N16 (oost) 0 2 1

Elektriciteitstraat (noord) 0 1 1

R RD L R RD L R RD L R RD L

N16 (west) 0% 89% 15% 0 18 47 0 47 1 0 285 5

Elektriciteitstraat (zuid) 0% 34% 41% 0 44 45 0 3 3 0 16 18

N16 (oost) 0% 75% 77% 0 18 51 0 44 5 0 266 29

Elektriciteitstraat (noord) 0% 82% 7% 0 48 42 0 7 1 0 44 3

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad

R RD L R RD L R RD L R RD L

N16 (west) 0% 86% 44% 0 17 53 0 53 2 0 319 10

Elektriciteitstraat (zuid) 0% 59% 80% 0 45 48 0 5 7 0 31 41

N16 (oost) 0% 61% 80% 0 13 55 0 31 3 0 184 20

Elektriciteitstraat (noord) 0% 45% 12% 0 44 42 0 4 1 0 24 5

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad
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De capaciteitstoets gaat uit van het aantal opstelstroken op het kruispunt zoals in onderstaande tabel 
weergegeven. 
 
 
Tabel 10.39: Configuratie kruispunt N1 Oscar Van Kesbeeckstraat - Elektriciteitstraat 

 
 

Tabel 10.40: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt N1 Oscar Van Kesbeeckstraat - Elektriciteitstraat, ochtendspits 

 
 
 
 

 

Tabel 10.41: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt N1 Oscar Van Kesbeeckstraat - Elektriciteitstraat, avondspits 

 
 
 
 

 
 

Ten aanzien van de referentiesituatie stijgen de verzadigingsgraden voor de Elektriciteitstraat tijdens 
respectievelijk de ochtend- en avondspits met 12%-punten en 11%-punten. Volgens het significantiekader 
is het effect neutraal. 
 
 Kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein 

 
o Kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein als lichtengeregeld kruispunt 

De capaciteitsanalyse van het lichtengeregeld kruispunt van de R12 Guido Gezellelaan met het Rode 
Kruisplein geeft aan dat tijdens zowel de ochtend- als avondspits de verzadigingsgraden ruim onder de 
90% blijven. De verkeersafwikkeling kan als vlot worden beschouwd. 
 
De capaciteitstoets gaat uit van een cyclustijd van 90 seconden en het aantal opstelstroken op het 
kruispunt zoals in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 10.42: Configuratie lichtengeregeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein 

 
 

 

Tabel 10.43: Resultaat capaciteitsanalyse lichtengeregeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein, ochtendspits 

 
 
 

Aantal Rijstroken R RD L

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (noord) 0 1

Elektriciteitstraat 0 1 0
N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (zuid) 0 1 1

Aantal Rijstroken R RD L

R12 Guido Gezellelaan (noord) 0 2 1

Rode Kruisplein 0 1 0
R12 Guido Gezellelaan (zuid) 0 2 1

Nonnenstraat 0 1 0

R RD L R RD L R RD L R RD L

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (noord) 0% 59% 0% 0 16 0 0 4 0 0 26 0

Elektriciteitstraat 0% 28% 0% 0 73 0 0 1 0 0 6 0

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (zuid) 0% 51% 36% 0 13 27 0 3 2 0 19 10

Verzadigingsgraad Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)

R RD L R RD L R RD L R RD L

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (noord) 0% 66% 0% 0 18 0 0 6 0 0 33 0

Elektriciteitstraat 0% 78% 0% 0 243 0 0 4 0 0 26 0

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (zuid) 0% 62% 22% 0 16 22 0 5 1 0 28 5

Verzadigingsgraad Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan (noord) 0% 46% 0% 0 4 3 0 14 0 0 81 0

Rode Kruisplein 0% 73% 0% 0 41 0 0 2 0 0 12 0

R12 Guido Gezellelaan (zuid) 0% 66% 66% 0 5 45 0 28 0 0 165 1

Nonnenstraat 0% 72% 0% 0 41 0 0 2 0 0 12 0

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad
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Tabel 10.44: Resultaat capaciteitsanalyse lichtengeregeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein, avondspits 

 
 

 
 
 

 
Ten aanzien van de referentiesituatie dalen de verzadigingsgraden met meer dan 50%-punten. De 
wijziging van de kruispuntconfiguratie van voorrangsgeregeld kruispunt naar lichtengeregeld kruispunt 
resulteert in een betere verkeersafwikkeling van zowel het verkeer uit de Nonnenstraat en Rode 
Kruisplein. Volgens het significantiekader is het effect aanzienlijk positief. 
 

o Kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein als voorrangsgeregeld kruispunt 
(rechtsin/rechtsuit) 
 

De capaciteitsanalyse van het voorrangsgeregeld kruispunt van de R12 Guido Gezellelaan met het Rode 
Kruisplein geeft aan dat tijdens zowel de ochtend- als avondspits de verzadigingsgraden ruim onder de 
90% blijven. De verkeersafwikkeling kan als vlot worden beschouwd. 
 
Tabel 10.45: Configuratie voorrangsgeregeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein 

 
 

Tabel 10.46: Resultaat capaciteitsanalyse voorrangsgeregeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein, ochtendspits 

 
 

Tabel 10.47: Resultaat capaciteitsanalyse voorrangsgeregeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein, avondspits 

 
 

Ten aanzien van de referentiesituatie dalen de verzadigingsgraden met meer dan 50%-punten. De 
wijziging van de kruispuntconfiguratie waarbij de aansluiting van het Rode Kruisplein en de Nonnenstraat 
als rechtsin/rechtsuit wordt ingericht, resulteert in een betere verkeersafwikkeling van zowel het verkeer 
uit de Nonnenstraat en Rode Kruisplein. Volgens het significantiekader is het effect aanzienlijk positief 
 
 Kruispunt R12 Koningin Astridlaan – Battelsesteenweg 
De capaciteitsanalyse van het lichtengeregelde kruispunt van de R12 Koningin Astridlaan met de 
Battelsesteenweg geeft als resultaat dat tijdens de ochtendspits de verzadigingsgraden voor de R12 
Koningin Astridlaan en Battelsesteenweg boven de 90% uitkomen. Ook kan afgeleid worden dat de 
restcapaciteit van het kruispunt eerder beperkt is. De licht verstoorde verkeersafwikkeling resulteert 

Aantal Rijstroken R RD L

R12 Guido Gezellelaan (noord) 0 2 0
Rode Kruisplein 0 1 0

R12 Guido Gezellelaan (zuid) 0 2 0
Nonnenstraat 0 1 0

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan (noord) 0% 35% 0% 0 7 0 0 1 0 0 6 0

Rode Kruisplein 0% 28% 0% 0 540 0 0 13 0 0 77 0

R12 Guido Gezellelaan (zuid) 0% 50% 0% 0 8 0 0 2 0 0 9 0

Nonnenstraat 0% 35% 0% 0 248 0 0 5 0 0 32 0

Verzadigingsgraad Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan (noord) 0% 45% 0% 0 7 0 0 1 0 0 8 0

Rode Kruisplein 0% 32% 0% 0 376 0 0 9 0 0 52 0

R12 Guido Gezellelaan (zuid) 0% 44% 0% 0 7 0 0 1 0 0 7 0

Nonnenstraat 0% 21% 0% 0 174 0 0 3 0 0 20 0

Verzadigingsgraad Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan (noord) 0% 63% 0% 0 6 4 0 24 0 0 141 0

Rode Kruisplein 0% 59% 0% 0 41 0 0 2 0 0 9 0

R12 Guido Gezellelaan (zuid) 0% 58% 60% 0 6 42 0 22 1 0 132 7

Nonnenstraat 0% 67% 0% 0 41 0 0 2 0 0 11 0

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad
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tijdens de ochtendspits in verliestijden tot circa 40 seconden en in wachtrijen op verschillende takken van 
het kruispunt.  
 
De capaciteitsanalyse geeft aan dat tijdens de avondspits de verzadigingsgraden op verschillende takken 
van het kruispunt net onder de 90% uitkomen. Het gaat hierbij om de R12 Guido Gezellelaan, 
Battelsesteenweg en R12 Koningin Astridlaan. De restcapaciteit is tijdens de avondspits zeer beperkt. De 
hogere verzadigingsgraden resulteren in verliestijden die oplopen tot 35 seconden en wachtrijen op de 
verschillende takken van het kruispunt. 
 
De capaciteitstoets gaat uit van een cyclustijd van 90 seconden en het aantal opstelstroken op het 
kruispunt zoals in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 10.48: Configuratie kruispunt R12 Koningin Astridlaan - Battelsesteenweg 

 
 

Tabel 10.49: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt R12 Koningin Astridlaan - Battelsesteenweg, ochtendspits 

 
 

 
 
 

 

Tabel 10.50: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt R12 Koningin Astridlaan - Battelsesteenweg, avondspits 

 
 
 
 
 

 
 

Ten aanzien van de referentiesituatie blijft de stijging van de verzadigingsgraad voor de zwaarst belaste 
kruispuntbewegingen kleiner dan 5%-punten. Volgens het significantiekader is het effect neutraal. Toch 
dient aanvullend opgemerkt te worden dat de verzadigingsgraden aangeven dat er, net zoals tijdens de 
referentiesituatie,  tijdens de ochtendspits kortstondige lichte filevorming zal optreden. 
 

Functioneren kruispunten – ontsluitingsalternatief 2 

 Kruispunt R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar Van Kesbeeckstraat 
De capaciteitsanalyse van het lichtengeregelde kruispunt van de R12 Guido Gezellelaan met de N1 Oscar 
Van Kesbeeckstraat geeft als resultaat dat tijdens de ochtendspits de verzadigingsgraden voor de R12 
Guido Gezellelaan en de R12 Edgard Tinellaan boven de 90% uitkomen. Ook kan afgeleid worden dat de 
restcapaciteit voor de N16 en N1 Oscar Van Kesbeeckstraat eerder beperkt is. De licht verstoorde 
verkeersafwikkeling resulteert tijdens de ochtendspits in verliestijden tot circa 45 seconden en in 
wachtrijen op verschillende takken van het kruispunt.  
 

Aantal Rijstroken R RD L

R12 Guido Gezellelaan 1 2 0
Battelsesteenweg 1 0 1

R12 Koningin Astridlaan 0 2 1

Adegemstraat 0 1 1

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan 22% 84% 0% 17 24 0 2 31 0 14 185 0

Battelsesteenweg 24% 0% 92% 28 0 36 2 0 8 11 0 50

R12 Koningin Astridlaan 0% 92% 92% 0 24 38 0 36 7 0 218 43

Adegemstraat 0% 42% 66% 0 29 31 0 3 6 0 21 34

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan 30% 89% 0% 17 24 0 3 36 0 21 217 0

Battelsesteenweg 28% 0% 89% 30 0 35 2 0 7 12 0 41

R12 Koningin Astridlaan 0% 71% 89% 0 21 35 0 25 7 0 149 43

Adegemstraat 0% 65% 73% 0 32 33 0 5 6 0 30 34

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad
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De capaciteitsanalyse geeft aan dat tijdens de avondspits de verzadigingsgraden op verschillende takken 
van het kruispunt boven de 90% uitkomen. Het gaat hierbij om de N16, de R12 Edgard Tinellaan en N1 
Oscar Van Kesbeeckstraat. De hogere verzadigingsgraden resulteren in verliestijden die oplopen tot circa 
45 seconden en wachtrijen op de verschillende takken van het kruispunt. 
 
De capaciteitstoets gaat uit van een cyclustijd van 90 seconden en het aantal opstelstroken op het 
kruispunt zoals in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 10.51: Configuratie kruispunt R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar Van Kesbeeckstraat 

 
 

 

Tabel 10.52: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar Van Kesbeeckstraat, ochtendspits 

 
 
 

 
 
 
 

Tabel 10.53: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar Van Kesbeeckstraat, avondspits 

 
 
 

 
 
 
 

Ten aanzien van de referentiesituatie neemt de verzadigingsgraad voor de zwaarst belaste 
kruispuntbewegingen beperkt toe (< 5%-punten). Tijdens de ochtendspits neemt de verzadigingsgraad 
van de linksafslaande toe met 14%-punten, maar de verzadigingsgraad blijft onder de grens van 80%. 
Volgens het significantiekader is het effect neutraal. Toch dient aanvullend opgemerkt te worden dat de 
verzadigingsgraden aangeven dat er kortstondige lichte filevorming zal optreden. 
 
 Kruispunt N16 – Elektriciteitstraat 
De capaciteitsanalyse van het lichtengeregelde kruispunt van de N16 met de Elektriciteitstraat geeft als 
resultaat dat tijdens de ochtendspits de verzadigingsgraden voor alle takken maximaal 90% bedragen. Er 
kan dus afgeleid worden dat de restcapaciteit van het kruispunt (voornamelijk N16 en Elektriciteitstraat) 
eerder beperkt zal zijn. De verliestijd loopt op tot circa 50 seconden en de wachtrijen langsheen de N16 
zijn ook binnen de geplande situatie aanwezig.  
 
De capaciteitsanalyse geeft aan dat tijdens de avondspits de verzadigingsgraad van de N16 west oploopt 
tot 92%. De verliestijd loopt op tot circa 55 seconden en de wachtrijen langsheen de N16 nemen toe. 
 

Aantal Rijstroken R RD L

N16 1 2 1

R12 Guido Gezellelaan Bypass 2 1

R12 Edgard Tinellaan 0 2 2

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat Bypass 2 1

R RD L R RD L R RD L R RD L

N16 77% 88% 55% 27 28 41 10 29 1 61 175 9

R12 Guido Gezellelaan 0% 65% 96% 0 21 29 0 23 10 0 135 63

R12 Edgard Tinellaan 0% 97% 96% 0 28 45 0 34 5 0 203 32

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat 0% 41% 86% 0 18 23 0 12 5 0 70 31

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad

R RD L R RD L R RD L R RD L

N16 68% 93% 63% 21 24 41 10 41 2 60 248 10

R12 Guido Gezellelaan 0% 86% 85% 0 28 28 0 28 6 0 165 33

R12 Edgard Tinellaan 0% 86% 93% 0 22 45 0 31 5 0 183 32

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat 0% 67% 93% 0 26 37 0 19 5 0 115 27

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad
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De capaciteitstoets gaat uit van een cyclustijd van 120 seconden en het aantal opstelstroken op het 
kruispunt zoals in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 10.54: Configuratie kruispunt N16 - Elektriciteitstraat 

 
  
 

Tabel 10.55: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt N16 - Elektriciteitstraat, ochtendspits 

 
 
 
 

 
 
 

Tabel 10.56: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt N16 - Elektriciteitstraat, avondspits 

 
 
 

 
 
 
 

Ten aanzien van de referentiesituatie stijgt de verzadigingsgraad tijdens de ochtendspits voor de N16 met 
14%-punten. Voor de Elektriciteitstraat (zuid) stijgt de verzadigingsgraad met 33%-punten. Volgens het 
significantiekader treedt er een beperkt negatief effect op. 

 
Ten aanzien van de referentiesituatie stijgt de verzadigingsgraad tijdens de avondspits voor de N16 met 
22%-punten. Voor de Elektriciteitstraat (zuid) stijgt de verzadigingsgraad met 14%-punten. Volgens het 
significantiekader treedt er een beperkt negatief effect op. Aanvullend kan opgemerkt worden dat de 
verzadigingsgraden aangeven dat er kortstondige lichte filevorming zal optreden. 
 
 
 Kruispunt N1 Oscar Van Kesbeeckstraat – Elektriciteitstraat 
De capaciteitsanalyse van het voorrangsgeregeld kruispunt van de N1 Oscar Van Kesbeeckstraat met de 
Elektriciteitstraat geeft aan dat tijdens de ochtendspits de verzadigingsgraden onder de 80% blijven. De 
verkeersafwikkeling kan als vlot worden beschouwd.  
 
Tijdens de avondspits stijgt de verzadigingsgraad langsheen de Elektriciteitstraat tot 82%. Dit resulteert in 
een verliestijd van circa 250 seconden.  
 
De capaciteitstoets gaat uit van het aantal opstelstroken op het kruispunt zoals in onderstaande tabel 
weergegeven. 
 
 
 

Aantal Rijstroken R RD L

N16 (west) 0 2 1

Elektriciteitstraat (zuid) 0 1 1

N16 (oost) 0 2 1

Elektriciteitstraat (noord) 0 1 1

R RD L R RD L R RD L R RD L

N16 (west) 0% 90% 17% 0 19 47 0 47 1 0 284 6

Elektriciteitstraat (zuid) 0% 27% 54% 0 44 46 0 2 4 0 13 24

N16 (oost) 0% 75% 77% 0 18 51 0 44 5 0 267 30

Elektriciteitstraat (noord) 0% 82% 7% 0 48 42 0 7 0 0 44 3

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad

R RD L R RD L R RD L R RD L

N16 (west) 0% 92% 36% 0 19 51 0 54 2 0 325 11

Elektriciteitstraat (zuid) 0% 62% 82% 0 44 47 0 6 7 0 35 44

N16 (oost) 0% 63% 82% 0 16 53 0 33 4 0 196 25

Elektriciteitstraat (noord) 0% 49% 11% 0 44 41 0 5 1 0 29 5

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad
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Tabel 10.57: Configuratie kruispunt N1 Oscar Van Kesbeeckstraat - Elektriciteitstraat 

 
 

 

Tabel 10.58: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt N1 Oscar Van Kesbeeckstraat - Elektriciteitstraat, ochtendspits 

 
 

 
 
 
 

Tabel 10.59: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt N1 Oscar Van Kesbeeckstraat - Elektriciteitstraat, avondspits 

 
 
 

 
 
 

Ten aanzien van de referentiesituatie stijgen de verzadigingsgraden voor de Elektriciteitstraat tijdens 
zowel de ochtend- als avondspits met 15%-punten. Volgens het significantiekader is het effect tijdens de 
ochtendspits neutraal. Voor de avondspits treedt een beperkt negatief effect op. 
 
 Kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein 

o Kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein als lichtengeregeld kruispunt 
De capaciteitsanalyse van het lichtengeregeld kruispunt van de R12 Guido Gezellelaan met het Rode 
Kruisplein geeft aan dat tijdens zowel de ochtend- als avondspits de verzadigingsgraden ruim onder de 
90% blijven. De verkeersafwikkeling kan als vlot worden beschouwd. 
 
De capaciteitstoets gaat uit van een cyclustijd van 90 seconden en het aantal opstelstroken op het 
kruispunt zoals in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 10.60: Configuratie lichtengeregeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein 

 
 

 

Tabel 10.61: Resultaat capaciteitsanalyse lichtengeregeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein, ochtendspits 

 
 

 
 
 
 

Aantal Rijstroken R RD L

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (noord) 0 1

Elektriciteitstraat 0 1 0
N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (zuid) 0 1 1

Aantal Rijstroken R RD L

R12 Guido Gezellelaan (noord) 0 2

Rode Kruisplein 0 1 0
R12 Guido Gezellelaan (zuid) 0 2

Nonnenstraat 0 1 0

R RD L R RD L R RD L R RD L

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (noord) 0% 60% 0% 0 16 0 0 4 0 0 26 0

Elektriciteitstraat 0% 31% 0% 0 76 0 0 1 0 0 7 0

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (zuid) 0% 51% 35% 0 13 27 0 3 2 0 18 9

Verzadigingsgraad Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)

R RD L R RD L R RD L R RD L

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (noord) 0% 66% 0% 0 18 0 0 6 0 0 33 0

Elektriciteitstraat 0% 82% 0% 0 249 0 0 5 0 0 27 0

N1 Oscar Van Kesbeeckstraat (zuid) 0% 62% 23% 0 16 23 0 5 1 0 28 5

Verzadigingsgraad Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan (noord) 0% 43% 0% 0 2 0 0 11 0 0 63 0

Rode Kruisplein 0% 0% 0% 0 39 0 0 0 0 0 0 0

R12 Guido Gezellelaan (zuid) 0% 61% 0% 0 3 0 0 21 0 0 126 0

Nonnenstraat 0% 68% 0% 0 41 0 0 2 0 0 12 0

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad
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Tabel 10.62: Resultaat capaciteitsanalyse lichtengeregeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein, avondspits 

 
 

 
 
 
 

Ten aanzien van de referentiesituatie dalen de verzadigingsgraden met meer dan 50%-punten. De 
wijziging van de kruispuntconfiguratie van voorrangsgeregeld kruispunt naar lichtengeregeld kruispunt 
resulteert in een betere verkeersafwikkeling van het verkeer uit de Nonnenstraat. Volgens het 
significantiekader is het effect aanzienlijk positief. 
 

o Kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein als voorrangsgeregeld kruispunt 
De inrichting binnen ontsluitingsalternatief 2 van het voorrangsgeregeld kruispunt van de R12 Guido 
Gezellelaan met het Rode Kruisplein gaat enkel uit van een aansluiting van de Nonnenstraat op de R12 
Guido Gezellelaan. Gezien de Keerdokkaai en Rode Kruisplein niet ontsluiten via de R12 Guido 
Gezellelaan, wordt binnen de kruispuntconfiguratie geen aansluiting voorzien. 
 
De capaciteitsanalyse geeft aan dat tijdens zowel de ochtend- als avondspits de verzadigingsgraden voor 
de Nonnenstraat ruim boven 100% uitkomen. De verkeersafwikkeling vanuit de Nonnenstraat kan als 
oververzadigd beschouwd worden. 
 
Tabel 10.63: Configuratie voorrangsgeregeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein 

 
 

Tabel 10.64: Resultaat capaciteitsanalyse voorrangsgeregeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein, ochtendspits 

 
 

Tabel 10.65: Resultaat capaciteitsanalyse voorrangsgeregeld kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein, avondspits 

 
 

Ten aanzien van de referentiesituatie stijgen de verzadigingsgraden tijdens de ochtendspits met 6%-
punten, tijdens de avondspits 7%-punten. Volgens het significantiekader is het effect negatief. 
 

 
 Kruispunt R12 Koningin Astridlaan – Battelsesteenweg 
De capaciteitsanalyse van het lichtengeregelde kruispunt van de R12 Koningin Astridlaan met de 
Battelsesteenweg geeft als resultaat dat tijdens de ochtendspits de verzadigingsgraden voor de R12 

Aantal Rijstroken R RD L

R12 Guido Gezellelaan (noord) 0 2 0
Rode Kruisplein 0 0 0

R12 Guido Gezellelaan (zuid) 0 2 0
Nonnenstraat 0 1 0

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan (noord) 0% 35% 0% 0 8 0 0 2 0 0 10 0

Rode Kruisplein 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R12 Guido Gezellelaan (zuid) 0% 50% 0% 0 9 0 0 3 0 0 18 0

Nonnenstraat 0% 199% 0% 0 3619 0 0 29 0 0 175 0

Verzadigingsgraad Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan (noord) 0% 41% 0% 0 8 0 0 2 0 0 13 0

Rode Kruisplein 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R12 Guido Gezellelaan (zuid) 0% 43% 0% 0 8 0 0 2 0 0 14 0

Nonnenstraat 0% 176% 0% 0 3215 0 0 26 0 0 155 0

Verzadigingsgraad Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan (noord) 0% 51% 0% 0 3 0 0 14 0 0 87 0

Rode Kruisplein 0% 0% 0% 0 38 0 0 0 0 0 0 0

R12 Guido Gezellelaan (zuid) 0% 53% 0% 0 3 0 0 16 0 0 94 0

Nonnenstraat 0% 59% 0% 0 40 0 0 2 0 0 11 0

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad
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Koningin Astridlaan en Battelsesteenweg boven de 90% uitkomen. Ook kan afgeleid worden dat de 
restcapaciteit van het kruispunt eerder beperkt is. De licht verstoorde verkeersafwikkeling resulteert 
tijdens de ochtendspits in verliestijden tot circa 40 seconden en in wachtrijen op verschillende takken van 
het kruispunt.  
 
De capaciteitsanalyse geeft aan dat tijdens de avondspits de verzadigingsgraden op verschillende takken 
van het kruispunt net onder de 90% uitkomen. Het gaat hierbij om de  R12 Guido Gezellelaan, 
Battelsesteenweg en R12 Koningin Astridlaan. De restcapaciteit is tijdens de avondspits zeer beperkt. De 
hogere verzadigingsgraden resulteren in verliestijden die oplopen tot 35 seconden en wachtrijen op de 
verschillende takken van het kruispunt. 
 
De capaciteitstoets gaat uit van een cyclustijd van 90 seconden en het aantal opstelstroken op het 
kruispunt zoals in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 10.66: Configuratie kruispunt R12 Koningin Astridlaan - Battelsesteenweg 

 
 

Tabel 10.67: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt R12 Koningin Astridlaan - Battelsesteenweg, ochtendspits 

 
 
 

 
 
 

Tabel 10.68: Resultaat capaciteitsanalyse kruispunt R12 Koningin Astridlaan - Battelsesteenweg, avondspits 

 
 
 

 
 
 
 

Ten aanzien van de referentiesituatie blijft de stijging van de verzadigingsgraad voor de zwaarst belaste 
kruispuntbewegingen kleiner dan 5%-punten. Volgens het significantiekader is het effect neutraal. Toch 
dient aanvullend opgemerkt te worden dat de verzadigingsgraden aangeven dat er tijdens de ochtendspits 
kortstondige lichte filevorming zal optreden. 
 

Parkeren 

Binnen de uitwerking van het Masterplan en Mobiliteitseffectenrapport (MOBER) voor de site Keerdok en 
Eandis is de parkeerstructuur uitgewerkt. Binnen het plan worden ondergrondse parkeervoorzieningen 
opgenomen voor de bewoners. Zo is een ondergrondse parking voor bewoners voorzien binnen de 
Eandiswijk(231 ppl.), het Rode Kruisplein(131 ppl.), het Park(56 ppl.)  en de Keerdokkaai(276 ppl.). De 
parking onder het Rode Kruisplein zal een medegebruik hebben van hotelgasten van de Ouwen Dok. 
Binnen het plan wordt aanvullend op het deelgebied Eandistip een parkeergebouw voorgesteld (537 ppl.). 
Het parkeergebouw voorziet enerzijds parkeerplaatsen voor werknemers op de site en bezoekers aan de 

Aantal Rijstroken R RD L

R12 Guido Gezellelaan 1 2 0
Battelsesteenweg 1 0 1

R12 Koningin Astridlaan 0 2 1

Adegemstraat 0 1 1

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan 21% 83% 0% 17 24 0 2 31 0 13 183 0

Battelsesteenweg 25% 0% 92% 28 0 36 2 0 8 12 0 50

R12 Koningin Astridlaan 0% 92% 92% 0 24 38 0 36 7 0 218 43

Adegemstraat 0% 41% 65% 0 29 31 0 3 6 0 21 33

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad

R RD L R RD L R RD L R RD L

R12 Guido Gezellelaan 31% 89% 0% 17 24 0 4 35 0 21 213 0

Battelsesteenweg 27% 0% 89% 29 0 34 2 0 7 12 0 43

R12 Koningin Astridlaan 0% 72% 89% 0 22 35 0 25 7 0 151 43

Adegemstraat 0% 61% 69% 0 31 32 0 5 5 0 30 33

Verliestijd (in s/pae) Wachtende pae Wachtrij (in meter)Verzadigingsgraad
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site. Anderzijds zal het parkeergebouw fungeren als randparking (vestenparking) voor de Stad Mechelen. 
Zo zullen ook werknemers van de binnenstad en bezoekers aan de binnenstad gebruik maken van de 
parking. 
 
De parkeerstructuur met bewonersparkeren en het gebundeld parkeren voor bezoekers en werknemers 
stemt overeen met de parkeervisie van de Stad Mechelen. Zo wordt ook de randparking vermeld in het 
Mobiliteitsplan van de Stad Mechelen.  
 
Binnen de uitwerking van het Masterplan en het MOBER is de parkeerbehoefte geraamd. Het 
parkeeraanbod binnen het plan is hierop afgestemd. Bijgevolg kan besloten worden dat de parkeervraag 
in evenwicht is met het parkeeraanbod. Een parkeerverdringing naar omliggend parkeeraanbod is dus niet 
te verwachten.  
 
Er kan worden besloten dat voor het aspect parkeren geen effecten te verwachten zijn.  
 
Uitgaande van ontsluitingsalternatief 2 wordt het parkeren gebundeld in het parkeergebouw. Dit betekent 
dat de parkeervraag van bewoners, bezoekers en werknemers van de site Keerdok en Eandis wordt 
opgevangen in het parkeergebouw. Aanvullend zal het parkeergebouw als randparking de 
parkeerbehoefte opvangen van werknemers en bezoekers aan het centrum van Mechelen. De 
parkeerbehoefte zal voor ontsluitingsalternatief 1 en 2 gelijk zijn.  
 
Indien het parkeergebouw binnen ontsluitingsalternatief 2 een parkeercapaciteit zal tellen van 1.231 ppl., 
en bijgevolg de parkeerbehoefte van bewoners, werknemers en bezoekers kan opvangen zal er geen 
parkeerverdringing optreden. Dan kan besloten worden dat de parkeervraag in evenwicht is met het 
parkeeraanbod, en voor het aspect parkeren geen effecten zullen optreden. 
 

Laden en lossen 

Binnen het plan blijven laad- en losbewegingen mogelijk. Elke functie binnen het plan blijft bereikbaar voor 
het laden en lossen.  
 
Binnen ontsluitingsalternatief 1 zal bij het laden en lossen de tweeledige ontsluitingsstructuur gevolgd 
worden. De interne wegstructuren binnen de site Eandis, de brug voor gemotoriseerd verkeer over de 
Afleidingsdijle en de interne wegenis naar het Rode Kruisplein, het Park en de Ouwe Dok zorgen er voor 
dat de site bereikbaar is voor laad- en losbewegingen. De wijk Keerdokkaai is voor laad- en 
losbewegingen bereikbaar via de R12 Guido Gezellelaan en het Rode Kruisplein. Net zoals de 
Keerdokkaai voor lokaal verkeer toegankelijk zal zijn, zal dit ook voor laden en lossen gelden. 
 
Binnen ontsluitingsalternatief 2 zal bij het laden en lossen de eenzijdige ontsluitingsstructuur gevolgd 
worden. De interne wegstructuren binnen de site Eandis zorgen voor de bereikbaarheid van de functies 
binnen de Eandiswijk en Eandistip. Door het ontbreken van een brug voor gemotoriseerd verkeer tussen 
de site Eandis en Keerdok, zullen volgens ontsluitingsalternatief 2 laad- en losbewegingen gebeuren 
langsheen het Rode Kruisplein, of zal gebruik gemaakt worden van de brug van het langzaam verkeer 
tussen de site Eandis en Keerdok. Hierbij wordt het verblijfsgebied van de Keerdoksite doorsneden. 
 
Binnen de referentiesituatie wordt uitgegaan dat de huidige commerciële activiteiten operationeel blijven. 
Uit de beschrijving van het bereikbaarheidsprofiel van de huidige situatie valt af te leiden dat de 
commerciële activiteiten dagdagelijks meerdere laad- en losbewegingen kennen. Het plan voorziet ook 
commerciële activiteiten. Echter, deze zijn in aantal kleiner en de activiteiten zullen ook kleinschaliger zijn. 
Het aantal laad- en losbewegingen zal dus binnen de geplande toestand t.o.v. referentiesituatie afnemen. 
 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 164  

 

Gezien de bereikbaarheid voor laden en lossen mogelijk blijft, en gezien de afname van het aantal laad- 
en losbewegingen t.o.v. de referentiesituatie, wordt het aspect laden en lossen als beperkt positief 
beoordeeld. 

10.7.7 Effectgroep functioneren verkeersysteem – multimodaal verkeerssysteem 

Het parkeergebouw op de Eandistip zal fungeren als randparking voor de stad Mechelen. Vanaf het 
parkeergebouw is het mogelijk om de bestemming in de buurt of het centrum van Mechelen te voet te 
bereiken. Het parkeergebouw vormt dan een onderdeel van een Park & Walk systeem. Voor de 
beoordeling van de parking als onderdeel van een Park & Walk kan verwezen worden naar de bespreking 
van de effectgroep functioneren van het verkeerssysteem voor voetgangers.  
 
Het parkeergebouw kan ook onderdeel vormen van een Park & Bike systeem, waarbij het natransport per 
fiets gebeurt. Voor de beoordeling van de parking als onderdeel van een Park & Bike kan verwezen 
worden naar de bespreking van de effectgroep functioneren van het verkeerssysteem voor fietsers.  
 
Tenslotte kan het parkeergebouw onderdeel vormen van een Park & Ride systeem, waarbij het 
natransport met het openbaar vervoer gebeurt. Vanuit de beoordeling van het functioneren van het 
verkeerssysteem voor voetgangers kan worden afgeleid dat het voetgangersnetwerk voldoende dens is, 
waarbij tevens de leesbaarheid en geleiding binnen het plangebied is gewaarborgd. De voetgangersrelatie 
tussen het parkeergebouw en de openbaar vervoerhalte Rode Kruisplein maakt gebruik van het geplande 
voetgangersnetwerk. De brug over de Afleidingsdijle zorgt voor een kortere en meer directe 
voetgangersrelatie. De loopafstand tussen het parkeergebouw en de halte van het openbaar vervoer 
bedraagt circa 250 meter. De loopafstand is aanvaardbaar. Zo stelt de CROW-publicatie ‘Handboek P+R’ 
als ontwerpelement dat de loopafstand tot het openbaar vervoer minder dan 300 meter dient te zijn.  
 
Eén van de kritische succesfactoren bij een Park & Ride is het beperken van wachttijden bij de overstap 
naar het natransport. Hierbij wordt verondersteld dat het openbaar als natransport een hoge frequentie 
kent van 6 à 8 bussen per uur. Het voorziene aanbod van openbaar vervoer voorziet 6 bussen per uur.  
 
Binnen de uitwerking van het Masterplan en Mobiliteitseffectenrapport (MOBER) voor de site Keerdok en 
Eandis is de parkeerstructuur uitgewerkt. Binnen het plan is het parkeergebouw opgenomen waarbij 
rekening is gehouden met het gebruik van de parking als randparking. Zo is de parkeercapaciteit van de 
parking afgestemd op het randparkeren. De parkeervraag van het randparkeren is in het MOBER bepaald 
op basis van de huidige parkeerbezetting van de parking Rode Kruisplein en de parking Dijlepoort 
(voormalige site Carrefour).  
 
De ontsluitingsstructuur van de parking is afgestemd op het gebruik van de parking als randparking. Eén 
van de criteria om te komen tot een succesvolle randparking, is een vlotte en directe toegang vanaf het 
omliggende wegennet. Binnen de geplande wegstructuur is een directe ontsluiting voorzien van de N16 
naar de inrit van de parking. 
 
Op basis van de hierboven aangehaalde criteria kan besloten worden dat de effectgroep functioneren van 
het verkeerssysteem als multimodale knoop positief wordt beoordeeld. Hierbij dient geen onderscheid 
gemaakt te worden tussen de 2 ontsluitingsscenario’s, aangezien in beide scenario’s de 
parkeervoorziening op de Eandistip is opgenomen als randparking voor de Stad Mechelen. 
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10.7.8 Effectgroep functioneren verkeerssysteem – goederenvervoer 

Vrachtwagens 

Vrachtverkeer gebruikt dezelfde infrastructuur als het overige gemotoriseerd verkeer. De beoordeling van 
het aspect functioneren van de kruispunten binnen de effectgroep ‘functioneren verkeerssysteem 
autoverkeer’ geldt dus ook voor het vrachtverkeer. 
 
Zowel binnen ontsluitingsalternatief 1 als ontsluitingsalternatief 2 is de site bereikbaar voor het laden en 
het lossen. Dit aspect is ook al beschreven en beoordeeld binnen de effectgroep ‘functioneren 
verkeerssysteem autoverkeer’. 
 
Binnenvaart 
Binnen de geplande toestand wijzigt het gebruik van het keerdok niet. De sluizen blijven aanwezig en 
blijven functioneren. Ook de kademuren worden in stand gehouden waardoor laad- en losactiviteiten of 
overslagactiviteiten mogelijk blijven (o.m. CG Power). Het plan zal het huidige gebruik van de kades niet 
hypotekeren. Echter, door de planologische wijzigingen wordt de potentie tot overslag gereduceerd. Het 
plan heeft echter geen intenties om het gebruik van deze kades te versterken.  
 
Bijgevolg wordt dit aspect beperkt negatief beoordeeld. 
 
Uitzonderlijk vervoer 
De site Keerdok blijft binnen de geplande situatie bereikbaar voor het uitzonderlijk vervoer van CG Power. 
Het gebruik van de Keerdoksite om generatoren te transporteren over het water blijft dus mogelijk. 
 
Gezien het plan geen wijzigingen veroorzaakt voor het functioneren van het  uitzonderlijk vervoer, zijn dus 
geen effecten te verwachten. De beoordeling is bijgevolg neutraal. 

10.8 Effectbeoordeling 

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de beoordeling van de mobiliteitsaspecten. 
 

Tabel 10.69: Effectbeoordeling discipline mens-mobiliteit 

Aspect   Indicator  Beoordeling  

Effectgroep functioneren verkeerssysteem - voetgangers 

 

   
 

Inrichtingsalter-natief met 
oversteek tussen Rode 

Kruisplein en Nonnenstraat 

Inrichtingsalter-natief zonder 
oversteek tussen Rode 

Kruisplein en Nonnenstraat 

Kwaliteit 
voetgangersnetwer
k 

Structuur 
voetgangersnetwerk 

Opbouw 
voetgangersnetwerk: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
mate waarin het 
voetgangersnetwerk is 
gestructureerd.  

 +1 +1 

 Continuïteit 
voetgangersnetwerk 

Continuïteit van het 
netwerk: aanduiden 
van missing links 
binnen het 
voetgangersnetwerk 

 +2 -1 
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Aspect   Indicator  Beoordeling  

 Kwaliteit 
voetgangersinfrastruct
uur 

Kwaliteit 
voetgangersinfrastructu
ur: kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
voorzieningen en 
inrichting voor 
voetgangers. 

 nvt nvt 

 Leesbaarheid van het 
voetgangersnetwerk 

Leesbaarheid 
wandelroutes: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
leesbaarheid van de 
ruimtelijke relaties 
tussen locaties en 
plekken 

 +1 +1 

Bereikbaarheid 
voetgangersnetwer
k 

Bereikbaarheid Wandelafstanden: 
opgave en kwalitatieve 
beoordeling van de 
wandelafstand van 
referentierelaties 

Relatie centrum 
Mechelen – 

parkeergebouw
-1 -1 

   Relatie 
Begijnhof – 

parking Eandis
-1 -1 

   Relatie 
Winketkaai – 

Rode Kruisplein
0 0 

 Toegankelijkheid Toegankelijkheid van 
de infrastructuur: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
toegankelijkheid voor 
voetgangers 

 nvt nvt 

 Barrièrewerking Doorsnijding: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
doorsnijding van de 
voetgangersverbinding
en door 
verkeersinfrastructuur 

 +1 -1 

  Omwegfactor: 
kwantitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
omwegfactor voor 
referentierelaties  

Relatie Rode 
Kruisplein - 
Winketkaai 

0 0 

   Relatie Rode 
Kruisplein – 
Site Eandis 

+2 +2 

   Relatie Rode 
Kruisplein – 

centrum 
0 0 
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Aspect   Indicator  Beoordeling  

Mechelen 

  Gemiddelde wachttijd: 
kwantitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
gemiddelde wachttijd 
bij het oversteken van 
de omliggende 
wegstructuren (N16 en 
R12) 

Oversteek R12 
Guido 

Gezellelaan 
+1 0 

   Oversteek N16 nvt nvt 

Verkeersveiligheid 
van de 
weginfrastructuur 

 Lay-out van de 
infrastructuur: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
verkeersveilige 
inrichting van de 
voetgangersvoorzienin
gen 

 nvt nvt 

  Conflictpunten: 
kwalitatieve 
beschrijving van de 
conflictpunten binnen 
het 
voetgangersnetwerk 

R12 Guido 
Gezellelaan 

+3 -1 

   Voetpad 
Afleidingsdijle, 
kruising interne 
ontsluitingsweg

0 0 

   Rode 
Kruisplein, 

toerit  
bewonersparkin

g 

0 0 

Effectgroep functioneren verkeerssysteem - fietsers 

   
 

Inrichtingsalter-natief met 
oversteek tussen Rode 

Kruisplein en Nonnenstraat 

Inrichtingsalter-natief zonder 
oversteek tussen Rode 

Kruisplein en Nonnenstraat 

Kwaliteit 
fietsnetwerk 

Structuur fietsnetwerk Opbouw fietsnetwerk: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
mate waarin het 
fietsnetwerk is 
gestructureerd. 

 +1 +1 

 Continuïteit 
fietsnetwerk 

Continuïteit van het 
netwerk: aanduiden 
van missing links 
binnen het fietsnetwerk

 +2 0 

 Kwaliteit 
fietsinfrastructuur 

Kwaliteit 
fietsinfrastructuur: 
kwalitatieve 
beschrijving en 

 nvt nvt 
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Aspect   Indicator  Beoordeling  

beoordeling van de 
voorzieningen en 
inrichting voor fietsers 

 Leesbaarheid van het 
fietsnetwerk 

Leesbaarheid 
fietsroutes: kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
leesbaarheid van de 
ruimtelijke relaties 
tussen locaties en 
plekken 

 +1 +1 

Bereikbaarheid Fietsafstanden Fietsafstanden: opgave 
en kwalitatieve 
beoordeling van de 
fietsafstand van 
referentierelaties 

Fietspad 
Afleidingsdijle –

centrum 
Mechelen 

+1 0 

   Winketkaai – 
Rode Kruisplein

0 0 

 Barrièrewerking Doorsnijding: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
doorsnijding van de 
fietsverbindingen door 
verkeersinfrastructuur 

 +1 0 

  Omwegfactor: 
kwantitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
omwegfactor voor 
referentierelaties  

Fietsrelatie 
Rode Kruisplein 

- Winketkaai 
0 0 

   Fietsrelatie 
Rode Kruisplein 

– site Eandis 
+3 +3 

   Fietsrelatie 
Afleidingsdijle –

centrum 
Mechelen 

+2 0 

  Gemiddelde wachttijd: 
kwantitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
gemiddelde wachttijd 
bij het oversteken van 
de omliggende 
wegstructuren (N16 en 
R12) 

Oversteek R12 
Guido 

Gezellelaan 
-1 0 

   Oversteek N16 nvt nvt 

Verkeersveiligheid 
van de 
weginfrastructuur 
voor fietsers 

 Lay-out van de 
infrastructuur: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
verkeersveilige 

 nvt nvt 
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Aspect   Indicator  Beoordeling  

inrichting van de 
fietsvoorzieningen 

  Conflictpunten: 
kwalitatieve 
beschrijving van de 
conflictpunten binnen 
het fietsnetwerk 

R12 Guido 
Gezellelaan 

+3 -1 

   Elektriciteitstraa
t – interne 

ontsluitingsweg 
Eandiswijk 

0 0 

   Fietspad 
Afleidingsdijle, 
kruising interne 
ontsluitingsweg

0 0 

   Rode 
Kruisplein, 

toerit  
bewonersparkin

g 

0 0 

Effectgroep functioneren verkeerssysteem – openbaar vervoer 

Kwaliteit openbaar 
vervoersysteem 

Structuur Opbouw openbaar 
vervoernet: kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
opbouw van het 
openbaar 
vervoernetwerk naar 
frequenties en 
dichtheid 

 
-2 
 

 Kwaliteit en de 
bediening van de 
haltes 

Inrichting van de halte: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
inrichting en uitrusting 
van de halte. 

 
nvt 

 

Bereikbaarheid Bereikbaarheid van de 
halte 

Haltebereikbaarheid: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
bereikbaarheid 
(afstand, kwaliteit van 
wandelroutes) van de 
haltes. 

 
-2 
 

Effectgroep functioneren verkeerssysteem – autoverkeer 

    Ontsluitingsal-ternatief 1 
(verspreid parkeren) 

Ontsluitingsal-ternatief 2 
(gebundeld parkeren) 

Kwaliteit wegennet Functioneren 
kruispunten 
 

Verzadigingsgraad 
kruispunt: kwantitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
verkeersafwikkeling 
van een kruispunt 

kruispunt R12 
Guido 

Gezellelaan – 
N1 Oscar Van 

Kesbeeckstraat

0 0 
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Aspect   Indicator  Beoordeling  

   
kruispunt N16 -
Elektriciteitstraa

t 
-1 -1 

   

kruispunt N1 
Oscar Van 

Kesbeeckstraat 
– 

Elektriciteitstraa
t 

0 
0(OSP) 
-1(ASP) 

   

kruispunt R12 
Guido 

Gezellelaan – 
Rode Kruisplein

Lichtengerege
ld kruispunt 

Voorrangsgereg
eld kruispunt 

Lichtengerege
ld kruispunt 

Voorrangsgereg
eld kruispunt 

+3 +3 +3 -2 

   

kruispunt R12 
Koningin 

Astridlaan – 
Battelsesteenw

eg 

0 0 

Parkeermogelijkhed
en 

Parkeren Parkeerbezetting: 
kwantitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van het 
verwachte gebruik van 
de parkeerplaatsen. 

 0 0 

 

Laden en lossen Mogelijkheden voor 
laden en lossen: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
manier waarop het 
laden en lossen wordt 
georganiseerd. 

 +1 +1 

Effectgroep functioneren verkeerssysteem – multimodaal verkeerssysteem  

Functioneren 
verkeerssysteem – 
multimodaal 
verkeerssysteem 

Kwaliteit 
overstapmogelijkhede
n 
 

Kwaliteit 
overstapmogelijkheden: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
inrichting van de 
multimodale knoop 
(loopafstanden, 
parkeervoorzieningen 
auto en fiets, openbaar 
vervoervoorzieningen,
… 

 
+2 

 

Effectgroep functioneren verkeerssysteem – goederenvervoer  

Binnenvaart 

Functioneren sluizen Functioneren sluizen: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van het 
functioneren van de 
sluizen 

 
0 
 

 
Aanmeermogelijkhede
n 

Aanmeermogelijkheden
: kwalitatieve 

 
0 
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Aspect   Indicator  Beoordeling  

beschrijving en 
beoordeling van de 
mogelijkheid tot 
aanmeren aan het 
keerdok 

 

Mogelijkheid of 
potentie tot laden en 
lossen 

Laden en lossen: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
mogelijkheid tot het 
laden en lossen 

 
-1 
 

Uitzonderlijk 
vervoer 

Bereikbaarheid 
uitzonderlijk vervoer 

Bereikbaarheid 
uitzonderlijk vervoer: 
kwalitatieve 
beschrijving en 
beoordeling van de 
bereikbaarheid van het 
keerdok door 
uitzonderlijk vervoer 

 
0 
 

 
 

Tabel 10.70: Effectbeoordeling discipline mens-mobiliteit, synthese 

 
Inrichtingsalternatief met oversteek 

tussen Rode Kruisplein en 
Nonnenstraat 

Inrichtingsalternatief zonder 
oversteek tussen Rode Kruisplein 

en Nonnenstraat 

Functioneren verkeerssysteem - 
Voetgangers 

+1 -1 

Functioneren verkeerssysteem - fietsers +1 0 

 
Ontsluitingsalternatief 1: tweeledige 

ontsluiting 
Ontsluitingsalternatief 2: gebundelde 

ontsluiting 

Functioneren verkeerssysteem – openbaar 
vervoer 

-2 -2 

Functioneren verkeerssysteem - autoverkeer 

Lichtengeregeld 
kruispunt 

Voorrangsgeregeld 
kruispunt 

Lichtengeregeld 
kruispunt 

Voorrangsgeregeld 
kruispunt 

+1 +1 +1 -1 

Functioneren verkeerssysteem – 
multimodaal verkeerssysteem 

+2 +2 

Functioneren verkeerssysteem – 
goederenverkeer 

0 0 

 

10.9 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

10.9.1 Functioneren verkeerssysteem – voetgangers 

Om de leesbaarheid van het voetgangersnetwerk, en de relaties naar de omliggende bestemmingen en 
attractiepolen, buiten het plangebied, te versterken, kan een bewegwijzering voor voetgangers een 
meerwaarde bieden. 
 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 172  

 

De Dijle vormt binnen de voetgangersstructuur een barrière tussen de site Keerdok en de Winketkaai. Dit 
heeft een invloed op de continuïteit van de noord-zuid gerelateerde voetgangersrelaties. De relatie dient 
te blijven gebeuren via de brug van de R12 Vesten over de Dijle. Om de barrière op te heffen kan gedacht 
worden aan een brug voor langzaam verkeer over de Dijle tussen de site Keerdok en de Winketkaai. Dit 
biedt een meerwaarde voor de voetgangersstructuur en de continuïteit van het netwerk voor de noord-
zuid relaties. Door de aanleg van een brug wordt ook de bereikbaarheid verbeterd waarbij de 
wandelafstanden worden ingekort. 
 
Niettegenstaande de relatieve beoordeling aangeeft dat het effect van het plan op de oversteekbaarheid 
van de R12 Guido Gezellelaan beperkt negatief is, geeft de absolute beoordeling aan dat de 
oversteekbaarheid slecht is. De barrièrewerking van de R12 Guido Gezellelaan kan afnemen bij een 
herinrichting van de R12 naar een 2x1-profiel met voldoende ruime middengeleider waarbij de voetganger 
per rijrichting maar 1 rijstrook dient te kruisen. 

10.9.2 Functioneren verkeerssysteem – fietsers 

Om de leesbaarheid van het fietsnetwerk, en de relaties naar de omliggende bestemmingen en 
attractiepolen, buiten het plangebied, te versterken, kan een bewegwijzering voor fietsers een 
meerwaarde bieden. 
 
De Dijle vormt binnen de fietsstructuur een barrière tussen de site Keerdok en de Winketkaai. Dit heeft 
een invloed op de continuïteit van de noord-zuid gerelateerde fietsrelaties. De relatie dient te blijven 
gebeuren via de brug van de R12 Vesten over de Dijle. Om de barrière op te heffen kan gedacht worden 
aan een brug voor langzaam verkeer over de Dijle tussen de site Keerdok en de Winketkaai. Dit biedt een 
meerwaarde voor de fietsstructuur en de continuïteit van het netwerk voor de noord-zuid relaties. Door de 
aanleg van een brug wordt ook de bereikbaarheid verbeterd waarbij fietsafstanden worden ingekort. 
 
Niettegenstaande de relatieve beoordeling aangeeft dat het effect van het plan op de oversteekbaarheid 
van de R12 Guido Gezellelaan beperkt positief is, geeft de absolute beoordeling aan dat de 
oversteekbaarheid slecht is. De barrièrewerking van de R12 Guido Gezellelaan kan afnemen bij een 
herinrichting van de R12 naar een 2x1-profiel met voldoende ruime middengeleider waarbij de fietser per 
rijrichting maar 1 rijstrook dient te kruisen. 

10.9.3 Functioneren verkeerssysteem – openbaar vervoer 

De vooropgestelde lijnvoering en frequentie van het openbaar vervoer is ontoereikend. Gezien de omvang 
van de geplande ontwikkeling van de site Keerdok en Eandis en gezien de integratie van een 
parkeergebouw met ondermeer een functie als randparking  binnen de ontwikkeling, kan een ambitieuzere 
openbaar vervoersstructuur nagestreefd worden. Om het natransport van het parkeergebouw naar het 
centrum van Mechelen kwalitatief te organiseren, is een frequentie van 6 à 8 bussen, gelijkmatig verdeeld 
over een uur, aan te bevelen. Het vooropgestelde aanbod voldoet hier niet aan. Een bijkomend aanbod 
van openbaar vervoer lijkt bijgevolg aangewezen.  
 
De site Keerdok en site Eandis wordt enkel bediend door de halte Rode Kruisplein. De wandelafstand tot 
de halte voldoet. Om het gebruik van openbaar vervoer verder te stimuleren, en het comfort van de 
openbaar vervoergebruiker te verhogen, kan het wenselijk zijn om een bijkomende halte te voorzien 
langsheen de N16 nabij het kruispunt Elektriciteitstraat. Deze maatregel stemt overeen met de visie uit het 
Mobiliteitsplan Mechelen. 
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10.9.4 Functioneren verkeerssysteem – autoverkeer 

Niettegenstaande bij de beoordeling van de verkeersafwikkeling het significantiekader aangeeft dat de 
effecten hoofdzakelijk neutraal of beperkt negatief zijn, blijkt uit de capaciteitsanalyses dat de 
verzadigingsgraden van verschillende kruispunten, zoals ook in de referentiesituatie,  oplopen tot boven 
de 90%. 
 
Als optimalisatie voor het kruispunt van de R12 Guido Gezellelaan met de N1 Oscar Van Kesbeeckstraat 
kan worden voorgesteld om de huidige cyclustijd van 90 seconden op te trekken naar 120 seconden, wat 
resulteert in een afname van de verzadigingsgraden met circa 5%-punten.  
 
Als optimalisatie voor het kruispunt van de N16 met de Elektriciteitstraat kan worden voorgesteld om de 
kruispuntconfiguratie aan te passen waarbij de N16 (west) wordt voorzien van een opstelstrook voor het 
rechtsafslaand verkeer.  
 
Als optimalisatie voor het kruispunt van de R12 Koningin Astridlaan met de Battelsesteenweg kan worden 
voorgesteld om de huidige cyclustijd van 90 seconden op te trekken naar 120 seconden, wat resulteert in 
een afname van de verzadigingsgraden met circa 4%-punten.  
 
De capaciteitsanalyse van het kruispunt R12 Guido Gezellelaan met het Rode Kruisplein geeft aan dat bij 
ontsluitingsscenario 2 (gebundeld ontsluiten en parkeren) in combinatie met een voorrangsgeregeld 
kruispunt, zowel de ochtend- als avondspits, de verzadigingsgraden voor de Nonnenstraat ruim boven 
100% uitkomen. De verkeersafwikkeling vanuit de Nonnenstraat kan als oververzadigd beschouwd 
worden. Het uitrusten van het kruispunt met een verkeerslichtenregeling biedt een oplossing om de 
verkeersafwikkeling van het kruispunt te garanderen. 
 
Er wordt uitgegaan van een evenwicht tussen het parkeeraanbod en de parkeervraag. Om dit evenwicht 
na te streven en bijgevolg parkeerverdringing naar aanliggende gebieden tegen te gaan, is het nodig om 
een parkeerexploitatiemodel op te maken. Het parkeerexploitatiemodel dient o.m. de gewenste 
tariefstelling voor de verschillende doelgroepen te bevatten. 

10.9.5 Beoordeling milderende maatregelen en aanbevelingen uit  discipline 
Lucht 

Als milderende maatregel bij de discipline lucht wordt een duurzaam mobiliteitsprofiel vooropgesteld. Het 
voorgestelde pakket aan maatregelen om te komen tot een duurzaam mobiliteitsprofiel zal leiden tot een 
afname van het auto-aandeel in de vervoerswijzekeuze. De afbouw van het autogebruik en de afname 
van de autogeneratie zal een positief effect hebben op de Effectgroep functioneren verkeerssysteem 
autoverkeer. Zo zal de afname van de autogeneratie een positief effect hebben op de verkeersafwikkeling 
van de in beschouwing genomen kruispunten. Aanvullend wordt gestreefd naar een duurzame 
parkeernorm van 0,8 parkeerplaatsen voor bewoners. Bij het streven naar een duurzame parkeernorm is 
het nodig om het aanwezig parkeeraanbod en het parkeerregime hierop af te stemmen. Zo kan o.m. 
worden vermeden dat er parkeerverdringing naar het omliggende parkeeraanbod optreedt.  
 
Het streven naar een duurzaam mobiliteitsprofiel houdt ook in dat het fietsgebruik en het openbaar 
vervoergebruik wordt gestimuleerd. De reeds genoemde milderende maatregelen t.b.v. voetgangers, 
fietsers en openbaar vervoer kunnen hier een bijdrage leveren.  
 
Het wijzigen van de verkeerscirculatie met enkelrichtingsverkeer langsheen de Elektriciteitstraat is een 
maatregel die vanuit verkeerskundig oogpunt een zeker effect zal hebben op de bereikbaarheid van de 
aanwezige functies (vnl. wonen, commerciële activiteiten en de stelplaats van de Lijn). Ook zal het invloed 
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hebben op de bereikbaarheid van de achterliggende woonlob (Schorsmolenstraat, Stadionstraat, 
Hellincstraat,…). De wijziging van de verkeerscirculatie zal ook een verschuiving van de verkeersstromen 
veroorzaken, met wijzigingen in de belasting van volgende kruispunten: kruispunt N1 Oscar Van 
Kesbeeckstraat – Elektriciteitstraat, kruispunt N16 – Elektriciteitstraat, kruispunt R12 Guido Gezellelaan – 
N1 Oscar Van Kesbeeckstraat. Een meer gedetailleerd kwantitatief onderzoek is noodzakelijk om de 
impact naar het functioneren van de kruispunten na te gaan. 

10.9.6 Beoordeling milderende maatregelen en aanbevelingen discipline 
Mobiliteit 

Gezien er binnen de discipline Mobiliteit enkel beperkt negatieve effecten optreden is het voorschrijven 
van milderende maatregelen niet noodzakelijk. Toch worden voor beide ontsluitingsalternatieven volgende 
aanbevelingen voorgesteld. 
 

Tabel 10.71: Milderende maatregelen en aanbevelingen discipline Mens - mobiliteit 

Beschrijving 
Verantwoordelijke 
uitvoerder/ 
betrokkene 

Milderende 
maatregel  of 
Aanbeveling 

Doorwerking in 
fase 
  RUP (R) 
,project (P) of 
flankerend (F) 

 

Effect voor 
mildering 

Effect na 
mildering 

Van toepassing in 

      Inrichtingsal
ternatief met 
oversteek 
tussen 
Rode 
Kruisplein 
en 
Nonnenstra
at 

Inrichtingsaltern
atief zonder 
oversteek 
tussen Rode 
Kruisplein en 
Nonnenstraat 

Aanbrengen van 
bewegwijzering voor 
voetgangers 

Stad Mechelen Aanbeveling F +1 +3 
x x 

Oversteekbaarheid van R12 
Guido Gezellelaan voor 
voetgangers verbeteren 

AWV Aanbeveling F +1/0 +2 
x x 

Opheffen barrière van Dijle 
tussen site Keerdok en 
Winketkaai binnen de 
voetgangersstructuur 

Stad Mechelen Aanbeveling F 0 +2 

x x 

Aanbrengen van 
bewegwijzering voor fietsers 

Stad Mechelen Aanbeveling F +1 +3 
x x 

Oversteekbaarheid van R12 
Guido Gezellelaan voor 
fietsers verbeteren 

AWV Aanbeveling F -1/0 +2 
x x 

Opheffen barrière van Dijle 
tussen site Keerdok en 
Winketkaai binnen de 
fietsstructuur 

Stad Mechelen Aanbeveling F 0 +2 

x x 

 Ontsluitings
alternatief 1: 
tweeledige 
ontsluiting 

Ontsluitingsalte
rnatief 2: 
gebundelde 
ontsluiting 
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Beschrijving 
Verantwoordelijke 
uitvoerder/ 
betrokkene 

Milderende 
maatregel  of 
Aanbeveling 

Doorwerking in 
fase 
  RUP (R) 
,project (P) of 
flankerend (F) 

 

Effect voor 
mildering 

Effect na 
mildering 

Van toepassing in 

Verhogen van het aanbod 
openbaar vervoer tot een 
frequentie van 8 bussen per 
uur 

De Lijn Milderende 
maatregel 

F -2 +2 

x x 

Voorzien van bijkomende 
halte openbaar vervoer 
langsheen de N16 

De Lijn Aanbeveling F 0 +1 
x x 

Aanpassen van de 
lichtenregeling van het 
kruispunt R12 Guido 
Gezellelaan – N1 Oscar Van 
Kesbeeckstraat 

AWV Aanbeveling F 0 +1 

x x 

Aanpassen van de 
kruispuntconfiguratie van 
het kruispunt N16 – 
Elektriciteitstraat, 
opstelstrook rechtsafslaand 
verkeer N16 west 

AWV Aanbeveling F -1 0 

x x 

In combinatie met 
ontsluitingsscenario 2 
(gebundeld ontsluiten en 
parkeren), uitrusten van het 
kruispunt R12 Guido 
Gezellelaan – Rode 
Kruisplien met een 
verkeerslichtenregeling 

AWV Milderende 
Maatregel 

F -2 +3 

 x 

Aanpassen van de 
lichtenregeling van het 
kruispunt R12 Koningin 
Astridlaan – 
Battelsesteenweg 

AWV Aanbeveling F 0 0 

x x 

Opmaken 
parkeerexploitatiemodel 
parking Eandistip 

Stad Mechelen Aanbeveling P 0 0 
x x 

 

Tabel 10.72: Effectbeoordeling na milderende maatregelen en aanbevelingen discipline Mens - mobiliteit 

 
Inrichtingsalternatief met oversteek tussen 

Rode Kruisplein en Nonnenstraat 

Inrichtingsalternatief zonder oversteek 

tussen Rode Kruisplein en Nonnenstraat 

Functioneren verkeerssysteem ‐ 

Voetgangers 
+1  +1 

Functioneren verkeerssysteem ‐ fietsers  +1 +1 

 
Ontsluitingsalternatief 1: tweeledige 

ontsluiting 

Ontsluitingsalternatief 2: gebundelde 

ontsluiting 

Functioneren verkeerssysteem – 

openbaar vervoer 
‐1  ‐1 

Functioneren verkeerssysteem ‐  +1 +1 
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Inrichtingsalternatief met oversteek tussen 

Rode Kruisplein en Nonnenstraat 

Inrichtingsalternatief zonder oversteek 

tussen Rode Kruisplein en Nonnenstraat 

autoverkeer 

Functioneren verkeerssysteem – 

multimodaal verkeerssysteem 
+2  +2 

Functioneren verkeerssysteem ‐ 

goederenvervoer 
0  0 

10.10 Leemten in de kennis 

10.10.1 Functioneren verkeerssysteem – voetgangers 

Het plan biedt nog onvoldoende inzicht in de concrete inrichting van de voetgangersinfrastructuur. 
Bijgevolg is het binnen het voorliggende plan-MER niet mogelijk om de kwaliteit van de 
voetgangersinfrastructuur te beoordelen. Evenmin is het mogelijk om de toegankelijkheid van de 
voetgangersinfrastructuur voor mensen met een beperkte mobiliteit te beoordelen.  
 
Gezien de inrichting en de layout van de infrastructuur nog niet is gekend, kan de veiligheid ervan niet 
beoordeeld worden.  
 
De concrete (her)inrichting van de kruispunten op het omliggende wegennet is niet gekend, evenmin de 
mogelijke wijzigingen aan de lichtenregelingen. Bijgevolg is het niet mogelijk om de gemiddelde wachttijd 
binnen de geplande situatie bij het oversteken van de N16 te bepalen. 

10.10.2 Functioneren verkeerssysteem – fietsers 

Het plan biedt nog onvoldoende inzicht in de concrete inrichting van de fietsinfrastructuur. Bijgevolg is het 
binnen het voorliggende plan-MER niet mogelijk om de kwaliteit van de fietsinfrastrcutuur te beoordelen.  
 
Gezien de inrichting en de layout van de infrastrcutuur nog niet is gekend, kan de veiligeheid ervan niet 
beoordeeld worden.  
 
De concrete (her)inrichting van de kruispunten op het omliggende wegennet is niet gekend, evenmin de 
mogelijke wijzigingen aan de lichtenregelingen. Bijgevolg is het niet mogelijk om de gemiddelde wachttijd 
binnen de geplande situatie bij het oversteken van de N16 te bepalen. 

10.10.3 Functioneren verkeerssysteem – openbaar vervoer 

Het plan biedt nog onvoldoende inzicht in de concrete inrichting van de halteinfrastructuur. Bijgevolg is het 
binnen het voorliggende plan-MER niet mogelijk om de kwaliteit van de haltes te beoordelen.  

10.10.4 Functioneren verkeerssysteem – autoverkeer 

Mogelijke wijzigingen aan de lichtenregelingen zijn niet gekend. Bij de beoordeling van het functioneren 
van de kruispunten is uitgegaan van de huidige lichtenregelingen of is een lichtenregeling verondersteld 
(o.m. lichtenregeling oversteek R12 Guido Gezellelaan tussen Rode Kruisplein en Nonnenstraat). 
Wijzigingen aan de lichtenregelingen, kan leiden tot andere resultaten. 
Bij de evaluatie van de verkeersafwikkeling is elk kruispunt apart beoordeeld, waarbij de verzadiigsgraad 
van het kruispunt, de verliestijden en wachtrijen zijn bepaald. De beoordeling van het integrale 
verkeersnetwerk vormt echter geen onderdeel van het voorliggende MER. Bijkomend en meer 
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gedetailleerd onderzoek is nodig om de verkeersafwikkeling van het volledige netwerk na te gaan, waarbij 
de interactie van de opeenvolgende kruispunten meer in detail kan onderzocht worden. Het onderzoek 
kan o.m. gebeuren met behulp van een microsimulatie, waarbij tevens in detail vanuit het oogpunt van de 
doorstroming en de verkeersveiligheid de meest wenselijke verkeerslichtenregeling kan ontworpen 
worden. 
 
Binnen ontsluitingsalternatief 2 wordt uitgegaan dat het parkeren van de site Keerdok en Eandis 
gebundeld wordt op de site Eandis. Gezien in het plan geen parking is opgenomen waarbij het parkeren 
gebundeld is, en evenmin de parkeercapaciteit van het parkeergebouw is gekend, is in voorliggend plan-
MER het aspect parkeren binnen ontsluitingsalternatief 2 beoordeeld op basis van de aanname dat de 
parkeercapaciteit van 1.231 parkeerplaatsen aanwezig zal zijn.   
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11 Discipline Geluid 

Bijlage 11-1: Geluid 

11.1 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline geluid wordt bepaald door de maximale perimeter waarbinnen 
verstoring door geluid afkomstig van de activiteiten in het plangebied of het aangetrokken verkeer 
merkbaar is. Specifieke aandacht gaat naar de omgeving van het plangebied. Daarnaast wordt het geluid 
van het verkeer eveneens meegenomen. Het studiegebied omvat daarom naast het plangebied eveneens 
de wegen waar extra verkeer verwacht wordt (zie discipline mens-mobiliteit; paragraaf 10.1). Het 
studiegebied wordt gelijkgesteld met het studiegebied van mobiliteit.  

11.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

11.2.1 Normen 

Volgens de voorschriften van Vlarem II, Bijlage 2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht” 
gelden volgende normen voor het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid, afhankelijk van de 
gewestplanbestemming (of daarmee equivalente BPA- of RUP-bestemming) of de ligging t.o.v. een 
andere bestemming. 
 
De milieukwaliteitsnormen voor geluid zijn gebaseerd op de bestemming van het gebied. In onderstaande 
tabel is een overzicht weergegeven van de Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht per 
gewestplanbestemming. 
 

Tabel 11.1: Richtwaarden in dB(A) in open lucht 

 
 
GEBIED 

RICHTWAARDEN IN dB(A) IN OPEN LUCHT 

OVERDAG  
07.00-19.00 uur 

AVOND 
19.00-22.00 uur 

NACHT 
22.00-07.00 uur 

1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie. 40 35 30 

2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen 
van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen 
van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote 
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van 
ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

50 45 40 

4° Woongebieden 45 40 35 

5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 
ontginningsgebieden tijdens de ontginning 
5Bis  Agrrisch gebied  

60 
 
 
45  

55 
 
 
40 

55 
 
 
35 

6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40 

7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire 
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden 
worden vastgelegd 

45 40 35 

8° Bufferzones 
 
9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen 
van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens de 
ontginning 

55 
 
 
55 
 

50 
 
 
50 
 

50 
 
 
45 
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10° Agrarische gebieden 
 
 

 
45 
 

 
40 

 
35 
 

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

 
 
Voor de toetsing volgens Vlarem II zijn woningen op minder dan 200 m afstand van een hinderlijke 
inrichting van belang. De meeste omliggende woningen zijn volgens het gewestplan gelegen in 
woongebied. Deze woningen liggen op minder dan 500 m van een industriegebied. Voor deze woningen 
gelden dus de richtwaarden 50 dB(A), 45 dB(A) en 45 dB(A) voor geluid in open lucht gedurende 
respectievelijk dag, avond en nacht, conform gebied 2° uit bovenstaande tabel.  
 
Voor een nieuwe inrichting van klasse 1 en 2 zijn in VLAREM II voorwaarden opgenomen naar geluid. Bij 
de vergunning wordt bepaald welk specifiek geluid er ten gevolge van de desbetreffende inrichting ter 
hoogte van de woning mag voorkomen. Deze zijn gebaseerd op zowel de LA95,1h waarden van het 
oorspronkelijke omgevingsgeluid als de richtwaarden.  
 
Indien er nieuwe inrichtingen binnen het plangebied ontwikkeld worden en het dus over nieuwe 
inrichtingen zal gaan dienen de milieukwaliteitsnormen voor specifiek geluid conform het 
beslissingsschema 4.5.6.1 bij bijlage 4.5.6 van titel II van Vlarem te worden gerespecteerd. Aan de hand 
van dit schema kan het toegelaten specifiek geluid afkomstig van de inrichting bepaald worden.  
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Voor een nieuwe inrichting van klasse 1 en 2 zijn volgende artikels in VLAREM II van belang: 
 
Art. 4.5.3.1. §1. LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is gelijk aan of hoger dan de richtwaarde 
van bijlage 2.2.1 bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke geluid, in open lucht voortgebracht door de 
nieuwe inrichting of door het geheel, respectievelijk door het onderdeel van een bestaande inrichting dat 
het voorwerp van een verandering heeft uitgemaakt, beperkt worden tot het LA95,1h van het oorspronkelijke 
omgevingsgeluid verminderd met 5 dB(A) enerzijds alsmede tot de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit bepaalde 
richtwaarden anderzijds. 
 
Art. 4.5.3.1 § 2. LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is lager dan de richtwaarden in de 
gebieden onder 1°, 4°, [...] 6° of 7° van de bijlage 2.2.1 bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke 
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geluid in open lucht voortgebracht door de nieuwe inrichting of door het geheel, respectievelijk door het 
onderdeel van een bestaande inrichting dat het voorwerp van een verandering heeft uitgemaakt, beperkt 
worden tot het LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid enerzijds en tot de in bijlage 4.5.4 bij dit 
besluit bepaalde richtwaarden verminderd met 5 dB(A) anderzijds. 
 
Art. 4.5.3.1 § 3. LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid is lager dan de richtwaarden in de 
gebieden onder 2°, 3°, 5°, 8°, 9° of 10° van de bijlage 2.2.1. bij dit besluit. In dat geval moet het specifieke 
geluid in open lucht voortgebracht door de nieuwe inrichting of door het geheel, respectievelijk door het 
onderdeel van een bestaande inrichting dat het voorwerp van een verandering heeft uitgemaakt, beperkt 
worden tot de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit bepaalde richtwaarden verminderd met 5 dB(A). 
 
Art. 4.5.3.1 §5. Als het geluid in open lucht van een inrichting een incidenteel, fluctuerend, intermitterend 
of impulsachtig karakter vertoont, dan worden de in bijlage 4.5.5 bij dit besluit aangegeven richtwaarden 
toegepast op de toepasselijke waarde. De toepasselijke waarde is de in bijlage 4.5.4 van dit besluit 
aangegeven richtwaarde voor de verschillende gebieden verminderd met 5 [dB (A)]. Gewijzigd bij art. 16 
B.Vl. Reg. 20 november 2009, B.S. 23 februari 2010. 
 
Volgens Vlarem dient het specifiek geluid afkomstig van de inrichting (bij LA95,1h<Milieukwaliteitsnorm) 
overeen te stemmen met de richtwaarde verminderd met 5 dB, hetgeen neerkomt op: 
 

Dag Avond Nacht 

Woningen op mider dan 500 m gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, van 
dienstverleningsgebieden d 

45 40 35 

Woningen op minder dan 500 m van Industriegebied 

45 40 40 

Woningen in dienstverleningsgebied 

55 50 50 

 
 
Indien er in het oorspronkelijk omgevingsgeluid een overschrijding van de milieukwaliteitsnorm is, dient 
het specifiek geluid 5 dB(A) lager te zijn dan de LA95, 1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid en het 
specifiek geluid dient lager dan de richtwaarde te zijn.  
 
De relevante waarde moet worden aangepast met een beoordelingsgetal indien het geluid van een 
inrichting tonaal is. In het geval van een lineaire tertsbandanalyse wordt een beoordelingsgetal van 5 
toegevoegd om het specifiek geluid te bekomen. 
 
In het geval van een smalbandanalyse wordt een beoordelingsgetal van 2 toegevoegd om het specifieke 
geluid te bekomen.  
 
Wegverkeer 
Er is tot op heden geen bindende Vlaamse regelgeving in verband met spoor- of wegverkeersgeluid. 
Momenteel is er een discussienota tekst ter beschikking met vermelding van te hanteren richtwaarden 
voor weg- en spoorverkeer. Het betreft de discussienota 19/09/2008 met de gedifferentieerde 
referentiewaarden.  
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Het zijn (niet-bindende) waarden waar naar gestreefd moet worden en waarbij dus best maatregelen 
worden genomen indien deze overschreden worden. Het voorstel van toetsingskader voor wegverkeer 
kan als volgt worden samengevat: 
 

Tabel 11.2: Toetsingskader voor wegverkeer 

 
 
 
Lden (Day-Evening-Night) is het gewogen energetisch gemiddeld geluidsniveau van de dag-, avond- en 
nachtwaarden waarbij de avond- en nachtniveaus verhoogd worden met resp. 5 en 10 dB(A). Lnight is het 
gemiddelde geluidsniveau van alle nachtperioden (23u00 tot 7u00) over een jaar. 
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Illustratie 11.1: Wegcategorisering voor Mechelen (mobiliteitsplan Mechelen (2015)). 

 
In bovenstaande illustratie is de wegcategorisering weergegeven zoals ze in het mobiliteitsplan van 
Mechelen (2015) zijn opgenomen. In onderstaande tabel worden de wegen (met indeling) die nabij het 
plangebied zijn gelegen weergegeven.  
 

Tabel 11.3: Wegindeling ontsluitingswegen 

Weg Wegtype 

N16 Primaire weg  

N16 (R12) Lokale weg 

N1 Lokale weg 

N1 (R12) Lokale weg 

Mauris sabbestraat  Lokale weg 

Oude Antwerpsebaan  Lokale weg 

11.2.2 Algemeen 

Het geluidsklimaat in het plangebied wordt voornamelijk bepaald door wegverkeer van de N16 en de R12 
(ring rond Mechelen) de aanwezige betoncentrale en bootverkeer (o.a. bootverkeer in kader van 
betoncentrale en pleziervaart). 
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In het noordelijk deel van het plangebied, gelegen tussen de N16 en de Afleidingsdijle, de Antwerpsepoort 
en de Elektriciteitsstraat, bevindt zich de Eandis site. Op de site van Elia zijn transformatoren aanwezig. 
Transformatoren kunnen soms een bron van laag frequent geluid (LFG) zijn. Laag frequent geluid wordt 
niet door iedereen waargenomen. De gevoeligheid is voor iedereen anders en is onder andere afhankelijk 
van de leeftijd. Het kan zo zijn dat een bepaald laag frequent geluid door het ene gezinslid net niet wordt 
waargenomen, en bij een ander gezinslid toch al vrij luid wordt gehoord of gevoeld; ook al hebben beide 
gezinsleden een normaal gehoor dat wel lichtjes verschilt in gevoeligheid. 
 
Er zijn in Vlaanderen naast de algemene geluidsnormeringen geen wettelijke normen specifiek voor LFG. 
Indien er metingen worden uitgevoerd, worden de resultaten soms getoetst aan de wetgeving rond LFG 
uit andere landen. Deze kan sterk verschillen tussen landen. Dit heeft bovendien geen bindend karakter. 

11.2.3 Wegverkeer 

Het geluidsklimaat ten gevolge van wegverkeer op de grote verkeersassen in de buurt is gebaseerd op de 
geluidsbelastingskaarten die in opdracht van de administratie wegen en verkeer (Vlaamse gemeenschap) 
zijn opgemaakt. De geluidskaarten geven aan hoeveel geluid de omgeving van belangrijke infrastructuren 
in Vlaanderen wordt blootgesteld. In de buurt van het plangebied zijn dit de N16, R12 en E19. Een 
uittreksel uit de geluidsbelastingskaarten voor het plangebied is weergegeven op illustratie 11.2 en 
illustratie 11.3. 
 
 

Illustratie 11.2: Uittreksel geluidsbelastingskaart wegverkeer Lden  
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Illustratie 11.3: Uittreksel geluidsbelastingskaart wegverkeer Lnight 

 

11.2.4 Geluidsmetingen 

Ambulante geluidsmetingen van het oorspronkelijke omgevingsgeluid werden uitgevoerd op 20 oktober 
2015 tussen 15u20 en 16u50 en op 27 oktober 2015 tussen 15u00 en 18u50. 
 
De meetomstandigheden gedurende de meetperiodes werden gekenmerkt door bewolke 
weersomstandigheden met een windsnelheid < 5m/s (conform Vlarem). De temperatuur op 20 oktober 
schommelde tussen 10 °C en 12 °C en de temperatuur op 27 oktober varieerde tussen 14°C en 17°C. De 
klimatologische gegevens van het KMI-weerstation in Sint-Katelijne-Waver zijn weergegeven in tabel 11.4. 

Tabel 11.4: Klimatologische gegevens KMI weerstation Sint-Katelijne-Waver 

Dag Uur Windrichting Gem. windsnelheid (m/s)Gem. luchttemperatuur (°C)Zonneschijnduur (min.)

20 oktober 15 NW 2,2 11,9 0 

16 NNW 1,5 11,7 6 

17 WSW 1,0 10,7 0 

27 oktober 15 E 2,0 17,0 0 

16 E 1,3 16,0 0 

17 E 1,4 15,2 0 

18 E 1,5 15,2 0 

19 E 1,6 14,1 0 
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Alle metingen zijn uitgevoerd met een categorie 1 geijkt toestel per tertsband. Er is met twee verschillende 
type 1 toestellen gemeten. Het betreft: 
 Norsonic 140 
 Brüel en Kjaer 2250 L 

 
De metingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften van Vlarem II. De geluidsmetingen vonden plaats op 
een hoogte die representatief is voor de woonniveaus (ca. 1,5 m) in de omgeving en op minstens 3 m van 
muren, gebouwen en andere constructies die het geluid kunnen weerkaatsen. Gedurende de metingen is 
gebruik gemaakt van een windbol op de microfoon.  
 
Meetposities 
De metingen werden uitgevoerd op de meetpunten zoals aangeduid op illustratie 11.4. De metingen 1 
t.e.m. 12 werden uitgevoerd op 27 oktober en de metingen 13 t.e.m. 18 werden uitgevoerd op 20 oktober 
2015. 
 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 187  

 

 

Illustratie 11.4: Meetpuntlocaties 

 
 
In onderstaande tabel 11.5 worden de coördinaten van de meetpunten weergegeven. Bijkomend wordt de 
gewestplanbestemming meegegeven in functie van de richtwaarden uit Vlarem. Een detailbeschrijving 
van de meetpunten wordt gegeven in bijlage 11-1.  
 

Tabel 11.5: Coördinaten meetpunten en gewestplanbestemming met richtwaarden 

Meetpunt X Y Gewestplan RW_dag RW_avond RW_nacht

1 156861 191571 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 55 55 

2 156993 191433 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 55 55 
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Meetpunt X Y Gewestplan RW_dag RW_avond RW_nacht

3 157140 191415 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 55 55 

4 157000 191528 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 55 55 

5 157255 191444 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 55 55 

6 157273 191444 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 55 55 

7 157238 191276 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 55 55 

8 157254 191286 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 55 55 

9 156888 191975 Woongebied (op minder dan 500 m van industrie)  50 45 45 

10 156883 191970 Woongebied (op minder dan 500 m van industrie) 50 45 45 

11 157315 191945 Woongebied (op minder dan 500 m van industrie) 50 45 45 

12 157315 191953 Woongebied (op minder dan 500 m van industrie) 50 45 45 

13 157110 191640 Milieubelastende industrieën 60 55 55 

14 157100 191608 Milieubelastende industrieën 60 55 55 

15 157027 191696 Milieubelastende industrieën 60 55 55 

16 156877 191882 Milieubelastende industrieën 60 55 55 

17 156856 191813 Milieubelastende industrieën 60 55 55 

18 156944 191727 Milieubelastende industrieën 60 55 55 

 
 
In tabel 11.6 is een overzicht gegeven van de gemeten geluidsniveaus op de verschillende 
meetpuntlocaties. Bijkomend zijn de verschillende statistische parameters weergegeven van deze 
metingen. 
 

Tabel 11.6: Gemeten geluidsniveaus in dB(A) (op 20/10/2015 voor meetpunt 13 - 18 en op 27/10/2015 voor meetpunt 1 - 12) 

Meetpunt Start tijd Duur (h:mm:ss)LAeq LAF1 LAF5 LAF10 LAF50 LAF90 LAF95 LAF99 

1 15:00 0:39:20 61,9 60,6 52,5 51,0 48,3 46,4 45,8 45,1 

2 16:08 0:09:54 51,6 57,4 53,9 52,9 51,1 49,1 48,6 47,9 

3 16:23 0:09:12 58,6 72,8 61,1 56,9 50,4 48,3 47,9 47,3 

4 16:35 0:02:08 59,4 62,6 62,2 62,0 57,5 56,4 56,2 55,8 

5 16:03 0:17:19 60,1 68,3 63,7 62,3 58,4 54,9 54,0 52,6 

6 17:08 0:10:09 67,6 73,2 71,6 70,8 66,1 61,2 60,6 59,2 

7 16:28 0:15:37 65,4 69,8 68,5 67,8 65,0 58,8 56,2 52,9 

8 17:36 0:07:02 71,0 75,6 74,4 73,8 70,7 63,6 60,2 57,9 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 189  

 

Meetpunt Start tijd Duur (h:mm:ss)LAeq LAF1 LAF5 LAF10 LAF50 LAF90 LAF95 LAF99 

9 17:02 0:28:09 61,4 67,9 64,8 64,0 60,4 54,5 52,5 50,5 

10 18:07 0:09:23 62,0 69,3 65,3 64,4 60,5 54,2 53,1 50,4 

11 17:38 0:21:15 68,6 74,5 72,6 71,7 67,5 62,0 60,6 58,4 

12 18:43 0:10:04 71,7 78,4 76,2 75,1 70,3 63,9 62,8 61,1 

13 15:28 0:12:04 60,2 65,5 63,8 63,2 59,0 54,6 53,7 52,6 

14 15:22 0:21:33 57,4 65,3 59,5 58,6 55,3 52,4 51,6 50,2 

15 15:56 0:01:52 57,8 60,8 60,2 59,7 57,2 56,1 55,9 55,5 

16 16:15 0:06:15 63,1 68,1 67,0 66,0 62,3 57,4 56,0 54,5 

17 16:25 0:05:04 56,1 60,7 57,5 57,0 55,8 54,6 54,4 54,0 

18 16:43 0:02:47 57,8 61,6 61,1 60,5 57,3 53,6 52,5 51,4 

 
 
Op basis van bovenstaande verschillende statistische niveaus kan het “geluidsklimaat” in beeld gebracht 
worden. Alle meetpunten worden door wegverkeer beïnvloed. Op enige afstand van een drukke weg zal 
het geluidsniveau eerder monotoon zijn (permanent achtergrondniveau zonder duidelijke individuele 
passages), terwijl vlak aan een weg het geluidsklimaat zal zijn opgebouwd uit afzonderlijke passages. 
 
In Onderstaande tabel worden de gemeten geluidsniveaus LA95,T vergeleken met de richtwaarden voor 
geluid in open lucht (conform Vlarem II). Voornamelijk in de meetpunten in woongebied overschrijdt het 
omgevingsgeluid de richtwaarden. 
 

Tabel 11.7: Overschrijding in dB(A) van de richtwaarden voor geluid in open lucht in de huidige situatie 

  Geregistreerd Richtwaarden Overschrijding 

Meetpunt LA95 Gewestplan RW_dag ∆ RW-LA95 

1 45,8 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 -14,2 

2 48,6 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 -11,4 

3 47,9 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 -12,1 

4 56,2 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 -3,8 

5 54,0 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 -6 

6 60,6 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 0,6 

7 56,2 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 -3,8 

8 60,2 Zone voor KMO, verkoopsruimte en openbare gebouwen 60 0,2 

9 52,5 Woongebied (op minder dan 500m van industrie) 50 2,5 

10 53,1 Woongebied (op minder dan 500m van industrie) 50 3,1 
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  Geregistreerd Richtwaarden Overschrijding 

Meetpunt LA95 Gewestplan RW_dag ∆ RW-LA95 

11 60,6 Woongebied (op minder dan 500m van industrie) 50 10,6 

12 62,8 Woongebied (op minder dan 500m van industrie) 50 12,8 

13 53,7 Milieubelastende industriën 60 -6,3 

14 51,6 Milieubelastende industriën 60 -8,4 

15 55,9 Milieubelastende industriën 60 -4,1 

16 56,0 Milieubelastende industriën 60 -4 

17 54,4 Milieubelastende industriën 60 -5,6 

18 52,5 Milieubelastende industriën 60 -7,5 

 
 
Het constante A-gewogen geluidsdrukniveau (LAeq) en de LA95  
 
De LA,eq waarden geven het geluidsdrukniveau weer dat gedurende het tijdsinterval T dezelfde geluidsenergie zou 
veroorzaken als het werkelijk gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau gedurende hetzelfde tijdsinterval T. In deze 
geluidmaat zijn de over een periode variërende geluidniveaus gemiddeld tot één geluidsniveau zoals het een continu 
geluid zou geweest zijn. De LA95 geeft het geluidsniveau weer dat gedurende 95% van de tijd aanwezig was of 
overschreden werd. Deze parameter geeft een duidelijk beeld van de achtergrondwaarden op de verschillende 
locaties in het gebied. 
 
De A-weging houdt rekening met de gevoeligheid van het menselijke oor voor de toonhoogte van het geluid. De 
eenheid wordt gegeven in dB(A). 
 

Lden 
De Europese richtlijn omgevingslawaai schrijft voor gebruik te maken van Lden. Deze parameter geeft een gewogen 
logaritmisch gemiddelde van dag, avond en nachtperiode. 

11.2.5 Gevoelige receptoren 

Binnen het studiegebied werden eveneens de plaatsen in kaart gebracht waar meer gevoelige mensen 
(bejaarden, kinderen, …) aanwezig zijn. Deze gevoelige receptoren kunnen gebruikt worden om de 
impact van het plan ter hoogte van de relevante receptoren in de omgeving mee te beoordelen. 
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Illustratie 11.5:Gevoelige receptoren 
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11.3 Methodologie effectbepaling 

11.3.1 Wegverkeer 

Het toekomstig geluidsniveau wordt bepaald op basis van het wegverkeer op de omliggende wegen (via 
de invalswegen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een geluidsmodellering met het softwarepakket 
Geomilieu (DGMR). Het model wordt opgebouwd aan de hand van de bodemgesteldheid (zacht en 
geluidsabsorberend of hard en geluidsreflecterend), hoogte (van zowel wegen als tussenliggend terrein) 
en de aanwezige hindernissen (gebouwen, bossen enz.). De wegen worden als lijnbron in het model 
gevoegd op basis van verkeersintensiteiten op de verschillende wegen. De effecten worden bepaald voor 
een aantal representatieve locaties langs ontsluitingswegen. 
 
De effectbepaling volgt uit de wijziging in geluidsniveau ter hoogte van de gevel van de dichtstbijzijnde 
woningen tussen de referentiesituatie en de geplande situatie. Daarnaast zijn gewijzigde geluidsniveaus 
bepaald voor gebieden waar avifauna (vooral broedvogels) aanwezig zijn. Deze effecten worden 
besproken bij de discipline Fauna en flora. 
 
Voor de inschatting van de geluidsemissie van de toekomstige situatie wordt er voor het verkeer gesteund 
op de te verwachten mobiliteitsgegevens. Om de te verwachten geluidniveaus in de toekomstige situatie 
in te schatten, wordt er gebruik gemaakt van het rekenmodel geomilieu van DGMR. Er wordt gebruik 
gemaakt van de standaard rekenmethode SRM II in combinatie met de  mobiliteitsgegevens. De relevante 
statistische parameters voor de evaluatie van het specifiek geluid zijn hier Lden, Lday en Lnight. In eerste 
instantie worden er berekeningen uitgevoerd ter hoogte van een aantal referentiepunten. Vervolgens 
worden er voor deze parameters geluidskaarten uitgerekend over het volledige studiegebied. Op basis 
van de berekeningen wordt de geplande situatie vergeleken met de referentiesituatie. Op die manier 
kunnen de effecten voor de discipline geluid objectief gekwantificeerd worden. 

11.4 Beoordelingskader 

De gebruikte criteria voor de evaluatie van de effecten zijn enerzijds de geldende wetgeving en anderzijds 
de gevolgen voor mens en fauna. Voor deze laatste twee worden de berekende geluidsniveaus 
overgedragen naar respectievelijk de disciplines Mens en Fauna en Flora. 
 
Voor geluid afkomstig van wegverkeer bestaat er geen specifieke wetgeving. Er zijn wel ontwerpteksten 
gemaakt waarin richtwaarden voor geluid afkomstig van weg– en spoorverkeer zijn opgenomen. Hier 
wordt er dus verwezen naar de reeds vermelde discussienota  met “gedifferentieerde referentiewaarden”. 
 
De geluidsimpact wordt beoordeeld met het meest recente significatiekader voor ‘bestaande’ en ‘nieuwe’ 
inrichtingen (significantiekader uit het richtlijnenboek discipline Geluid en trillingen van februari 2011): 

 

Tabel 11.8: Significantiekader voor de discipline Geluid 

Invloed op omgeving Eindscore na correctie 
Voldoet aan het VLAREM? 

Lna-Lvoor* Tussenscore Nieuw of verandering Bestaand 

∆LAX,T (effectscore) Lsp≤GW Lsp>GW Lsp≤RW RW<Lsp≤RW+10 Lsp>RW+10 

∆LAX,T>+6 -3 -1 -3 -1 -2 -3 

+3<∆LAX,T≤+6 -2 -1 -3 -1 -2 -3 

+1<∆LAX,T≤+3 -1 -1 -3 -1 -1 -3 
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Invloed op omgeving Eindscore na correctie 
Voldoet aan het VLAREM? 

-1≤∆LAX,T≤+1 0 0 -1 / -2** 0 -1 -3 

-3≤∆LAX,T<-1 +1 +1 - +1 +1 - 

-6≤∆LAX,T<-3 +2 +2 - +2 +2 - 

∆LAX,T<-6 +3 +3 - +3 +3 - 

 
 

 

• ∆LAX,T: verschil in omgevingsgeluid in dB(A) vooraleer en nadat een project zal zijn uitgevoerd met X en T te 
bepalen en te verantwoorden door de deskundige 

•  • met 
T = 

duur in seconden 

•  met X =  “N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in VLAREM II wordt N = 95 gebruikt ter 
toetsing aan de milieukwaliteitsnorm 

ofwel 

 “eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T) van het omgevingsgeluid 

• GW: • grenswaarde 

• RW: richtwaarde 

• Lsp: specifiek geluid* 

• * bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was 

• ** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het 
betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie) 

 

 
Voor niet Vlarem-punten wordt enkel de tussenscore gebruikt en geen eindscore. Voor wegverkeer zal er 
zowel een aftoetsing uitgevoerd worden aan de Lden waarden als aan de Lnight waarden. De effectieve 
beoordeling zal op basis van de meest maatgevende parameter uitgevoerd worden.  

 

Tabel 11.9: Tussenscore 

Beoordeling Verandering geluidsniveau 

+3 Geluidsniveau verlaging (>6dB) 

+2 Geluidsniveau verlaging (> 3dB) 

+1 Geluidsniveau verlaging (> 1dB) 

0 Geen wijziging (minder dan 1 dB verschil) 

-1 Geluidsniveau verhoging (> 1dB) 

-2 Geluidsniveau verhoging (>  3dB) 

-3 Geluidsniveau verhoging (>  6dB) 

 

 
De koppeling tussen de uiteindelijke negatieve scores en milderende maatregelen is weergegeven in tabel 
11.10. 
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Tabel 11.10: Koppeling tussen score en milderende maatregelen 
Score  Milderende maatregelen 

Score -1 Beperkte bijdrage 

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de 
onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan 
stellen dan dient de deskundige over te gaan tot het voorstellen van milderende 
maatregelen.  Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden. 

Score -2 relevante bijdrage 
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, 
eventueel te koppelen aan de lange of langere termijn. Bij het ontbreken ervan 
dient dit gemotiveerd te worden. 

Score -3 significante bijdrage 
Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te 
koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te 
worden. 

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

 

11.5 Effectbepaling 

De herbestemmingen vormen hoofdzakelijk een wijziging naar zachtere bestemmingen. De 
hoofdinvullingen worden hoofzakelijk kantoren, handel, wonen en parkeergebouw. Dit zijn naar 
geluidsuitstraling dan ook hoofdzakelijk verkeersgenererende invullingen. De belangrijkste geluidsbronnen 
in het gebied zijn in de huidige situatie de verkeersgenererende activiteiten en de transformatoren. Deze 
transformatoren zullen echter ten gevolge van het plan geen ruimtelijke verschuiving kennen.  
 
Voor de geluidsemissie van alle relevante wegen in en rond het beschouwde plangebied wordt gebruik 
gemaakt van de mobiliteitsgegevens uit de discipline Mobiliteit. Er zijn gegevens ter beschikking gesteld 
van de verkeersintensiteiten, gemiddeld voor de dag-, avond- en nachtperiode en dit voor lichte, 
middelzware en zware voertuigen afzonderlijk.  

11.5.1 Planologische herbestemming 

Het westelijk deel van de site Eandis zal herbestemd worden van gebied voor milieubelastende industrie 
(gebiedscategorie bedrijvigheid) naar specifiek regionaal bedrijventerrein (gebiedscategorie bedrijvigheid). 
De beoogde functies zijn productie van energie, kantoren, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. De 
bestaande activiteiten (o.a. Eandis) worden ruimtelijk geherstructureerd, maar blijven behouden. 
 
De volledige site Keerdok en het oostelijk deel van de site Eandis zullen worden herbestemd van 
respectievelijk zone voor KMO en bedrijven en gebied voor milieubelastende industrie (gebiedscategorie 
bedrijvigheid) naar gebied voor stedelijke ontwikkeling (gebiedscategorie wonen). Dit betekent dat hier 
verschillende functies mogelijk zijn (m.n. wonen, openbare groene en verharde ruimten, kleinhandel voor 
dagelijkse aankopen, horeca, openbare en private nutsvoorzieningen en diensten, enz.).  
 
De bestemming van het westelijke deel van de site Eandis blijft dus dezelfde. Het oostelijke deel van de 
site Eandis wordt herbestemd naar een zachtere bestemming. De richtwaarden voor omgevingsgeluid in 
open lucht (conform Vlarem II) kennen voor woningen op minder dan 500 m hier dus een daling van 5 
dB(A) voor de nacht. Het effect van deze wijziging wordt neutraal (0) beoordeeld. 
 
In vergelijking met de site als geheel zijn de veranderingen op de site eerder beperkt voor geluid en 
trillingen. Wel zijn er mogelijk effecten door de wijzigingen in de verkeerssituatie. Deze worden onderzocht 
onder het aspect verkeer.  
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11.5.2 Verkeer 

Verkeersemissies zijn vooral belangrijk voor het geluidsklimaat in de onmiddellijke nabijheid van drukke 
wegen. Stedelijke gebieden en gebieden langsheen drukke verkeersaders bezitten reeds een hoge 
Geluidsbelasting. 
 
In deze studie zijn drie situaties berekend. Het betreft: 
 Referentie 2025: bau2025 excl. ontwikkeling Keerdok/Eandis, incl. huidige activiteiten 

Keerdok/Eandis en geplande ontwikkeling de ‘Ouwen dok’, met ontsluiting via Elektriciteitstraat en 
Guido Gezellelaan 

 Geplande ontsluitingsalternatief 1: bau2025 incl. huidige activiteiten Eandis en ontwikkeling 
Keerdok/Eandis, excl. huidige activiteiten Keerdok, met tweeledige ontsluiting Keerdok/Eandis via 
N16 - Elektriciteitstraat en Guido Gezellelaan 

 Geplande ontsluitingsalternatief 2: idem ontsluitingsalternatief 1 maar enkele ontsluiting 
Keerdok/Eandis via N16 – Elektriciteitstraat 

 
De effecten zijn bepaald met het Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen (verkeerscentrum). Het betreft 
zowel de berekeningen voor de referentiesituatie (huidig + bau2025) en ontsluitingsalternatieven (huidig + 
bau2025 + gepland initiatief (= 2 ontsluitingsalternatieven)). 
 
In de discipline mobiliteit worden spitsuurintensiteiten gehanteerd. Deze kunnen in de discipline geluid 
enkel gehanteerd worden voor een evaluatie van het spitsmoment uit te voeren. Deze spitsintensiteiten 
zijn door het Vlaams verkeerscentrum omgezet naar verkeersintensiteit per dagdeel. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van de nota “Ophogingsmethodiek voor afgeleide berekeningen in het kader van MER-
procedures of andere studies”. Deze nota wordt gehanteerd om de belastingen berekend met de 
provinciale verkeersmodellen (voor een aantal individuele uren) op te hogen naar etmaalwaarden en 
dagdeelgegevens. De etmaalwaarden zijn afgeleid van zes modeluren van dagdelen voor een gemiddelde 
werkweekdag. 
 
Hierbij dienen twee aandachtspunten in rekening gebracht te worden:  
 Herkomst- en bestemmingspatronen over een etmaal bekeken wel nagenoeg symmetrisch zijn, maar 

dat dit niet noodzakelijk betekent dat de gekozen routes ook symmetrisch zullen zijn (zowel in de 
praktijk als modelmatig); 

 de etmaalwaarden worden afgeleid op basis van slechts 6 gemodelleerde uren, en dit mogelijks op 
bepaalde locaties een vertekend beeld kan geven (zo wordt er bijvoorbeeld geen enkel nachtelijk uur 
gemodelleerd). 

 
Naast de intensiteiten zijn de snelheden uit het verkeersmodel gehanteerd. Het betreft hier de freeflow 
snelheden. Dit betreft de modelmatige maximale snelheid. Deze snelheid wordt berekend op basis van de 
wegkarakteristieken (wegcategorie, aantal rijstroken, verkeersfunctie, urbanisatiegraad, …) en komt niet 
noodzakelijk overeen met de maximale wettelijke snelheid. Waar deze snelheid echter onder de maximaal 
toegelaten snelheid was gelegen is deze aangepast aan de wettelijk toegelaten snelheid. Zo wordt er een 
worst case benadering onderzocht. In bijlage Geluid is een illustratie opgenomen met de gehanteerde 
snelheden per segment.  
 
De opgeleverde resultaatnetwerken zijn modelnetwerken die een vereenvoudiging zijn van de 
werkelijkheid. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet perfect aansluiten bij de geografische ligging op het 
terrein. Deze geografische ligging is op basis van luchtfoto’s en gebouwenbestanden zo correct als 
mogelijk gecorrigeerd.  
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Voor de berekening van de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer is gebruik gemaakt van 
Standaard Rekenmethode II (SRMII). Ten behoeve van de berekening van de geluidsbelasting is een 
akoestisch rekenmodel opgesteld in Geomilieu versie 3.11.  
 
In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters: 

 Bodemfactor omgeving wegen: Op basis van “Corine Landcover” 

 Zichthoek: 2 graden 

 Maximaal aantal reflecties: 1 

 Meteorologische correcties: SRM II 

 Luchtabsorptie ISO 9613 getallen bij 10°C en 70% luchtvochtigheid 
 
De bodemfactor werd gebaseerd op een vereenvoudigde bepaling op basis van het databestand “Corine 
Landcover” met een bodemfactor van 0,2 voor verharde gebieden, 0,8 voor agrarische gebieden en 0,5 
voor een combinatie van de twee.  
 
De Standaard Rekenmethode 2 van bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is bedoeld 
om gedetailleerde geluidsberekeningen uit te voeren. Op basis van deze methode is een model opgesteld 
voor berekening van het geluidsniveau langsheen de ontsluitingswegen.  
 
De berekeningen werden doorgevoerd met steenmastiekasfalt (SMA) als referentiewegdek. Dit type asfalt 
wordt tevens veel gebruikt binnenstedelijk en op provinciale wegen. De Vlaamse wegdekcorrectieterm 
(SMA B/SMA C = 0 dB) werd gebruikt.  Voor de Polderstraat werden correcties uitgevoerd voor betonnen 
straatstenen en voor de Nonnenstraat werden correcties uitgevoerd voor kasseien, conform het 
Richtlijnenboek Geluid en Trillingen. 
 
In het model zijn de gebouwen in het studiegebied opgenomen. De hoogte is op basis van het aantal 
bouwlagen bepaald. Waar geen gegevens beschikbaar waren is een standaard hoogte van 10 m 
gehanteerd. In onderstaande illustratie wordt een beeld van het 3D model weergegeven.  
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Illustratie 11.6: Beeld van 3D-model (referentiesituatie bestaande toestand) 

 
 
De berekeningshoogte voor de geluidscontourenkaart bedraagt 4 m. De rasterresolutie van de 
contourenkaart bedraagt 10 x 10 m. In het geluidsmodel zijn in totaal 122 toetsingspunten opgenomen op 
61 verschillende locaties. Het betreft de locaties waar ambulante metingen zijn uitgevoerd maar eveneens 
toetsingspunten ter hoogte van woningen en gevoelige locaties. De woningen zijn zo gekozen dat een 
representatief beeld kan gevormd worden voor de verschillende ontsluitingswegen. Er is steeds een 
evaluatie op 1,5 en 4 m hoogte uitgevoerd. Een overzicht van de toetsingspunten kan teruggevonden 
worden in bijlage 11-1. Hierbij staat “_A” voor de evaluatie op 4 m hoogte en “_B” voor de evaluatie op 1,5 
m hoogte. 
 
Evaluatie van het spitsmoment 
Wat de spitsintensiteiten betreft, is geopteerd om de avondspits door te rekenen. De intensiteiten op de 
relevante wegvakken zijn volgens Provinciaal Verkeersmodel Antwerpen dan ook het grootst. Op basis 
van de discipline mobiliteit kan ook geoordeeld worden dat de absolute toenames gedurende het 
avondspitsuur het grootst zijn. 
 
De geluidsniveaus tijdens de spits werden berekend ter hoogte van alle toetsingspunten. Een overzicht 
van de resultaten is terug te vinden in bijlage 11-1. De geluidscontouren voor de spits zijn eveneens 
weergegeven in deze bijlage.  
 
Uit de berekeningen blijkt dat er in de toetsingspunten een maximale stijging van ca. 1 dB(A) kan optreden 
in het ontsluitingsalternatief 1, ten gevolge van de extra verkeersgeneratie ter hoogte van de huidige 
ontsluiting van de Eandis site. Op diezelfde plaats wordt een stijging van ca. 1,2 dB(A) verwacht bij 
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ontsluitingsalternatief 2. Conform het beoordelingskader voor wegverkeer zal het effect bij 
ontsluitingsalternatief 1 dus neutraal (0) zijn en beperkt negatief (-1) bij ontsluitingsalternatief 2. Het betreft 
echter een beoordelingspunt dat niet langsheen een woning of een gevoelige receptor is gelegen.  
 
In onderstaande tabel worden de resultaten ter hoogte van de woningen weergegeven. Het geluidsniveau 
is weergegeven voor de referentiesituatie en de toekomstige situatie met ontsluitingsalternatief 1 en 
ontsluitingsalternatief 2, evenals het verschil tussen de referentie- en geplande situatie. Deze is 
opgenomen onder de kolom ‘Bijdrage’. De codes met  “_A” duiden op een evaluatie op 4 m hoogte en 
“_B” op 1,5 m hoogte. 
 

Tabel 11.11: Overzicht geluidsniveaus (LAeq) in dB(A) tijdens spitsuur ter hoogte van de woningen voor referentie en toekomstige 
situatie (ontsluitingsalternatief 1 en 2), inclusief de bijdrage in geluidsniveau t.o.v. de referentie 

  
Referentie (2025)Alternatief 1

Bijdrage
Alt.1 

Alternatief  2
Bijdrage 

Alt.2 
Beoordeling 

Code Omschrijving LAeq LAeq ∆ LAeq LAeq ∆ LAeq Ontsluiting 1Ontsluiting 2

0_A Woning Elektriciteitstraat 58,2 58,9 0,7 59,1 0,9 0 0 

0_B 
 

57,3 58,1 0,8 58,4 1,1 0 -1 

19_A N16 64,1 64,3 0,2 64,2 0,1 0 0 

19_B 
 

61,7 61,8 0,1 61,7 0 0 0 

20_A Elektriciteitstraat  69,3 69,4 0,1 69,4 0,1 0 0 

20_B 
 

69,2 69,2 0 69,2 0 0 0 

21_A N1 Guido Gezellelaan  67,8 67,8 0 67,8 0 0 0 

21_B 
 

66,6 66,6 0 66,6 0 0 0 

22_A N1 Guido Gezellelaan  66,7 66,7 0 66,7 0 0 0 

22_B 
 

65,5 65,5 0 65,5 0 0 0 

23_A Alfred Oststraat (woonwijk) 50,9 51,1 0,2 51 0,1 0 0 

23_B 
 

50,2 50,3 0,1 50,3 0,1 0 0 

24_A N1 Antwerpsesteenweg  72,2 72,3 0,1 72,3 0,1 0 0 

24_B 
 

72,1 72,1 0 72,2 0,1 0 0 

25_A N1 Antwerpsesteenweg  67,9 67,9 0 68 0,1 0 0 

25_B 
 

66,8 66,8 0 66,9 0,1 0 0 

26_A R6 64,7 64,7 0 64,7 0 0 0 

26_B 
 

63,4 63,4 0 63,5 0,1 0 0 

27_A N1 Antwerpsesteenweg  73,2 73,3 0,1 73,3 0,1 0 0 

27_B 
 

73,3 73,4 0,1 73,4 0,1 0 0 
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Referentie (2025)Alternatief 1

Bijdrage
Alt.1 

Alternatief  2
Bijdrage 

Alt.2 
Beoordeling 

Code Omschrijving LAeq LAeq ∆ LAeq LAeq ∆ LAeq Ontsluiting 1Ontsluiting 2

28_A N1 Antwerpsesteenweg  68 68 0 68,1 0,1 0 0 

28_B 
 

67,3 67,4 0,1 67,4 0,1 0 0 

29_A N1 Antwerpsesteenweg  68,4 68,5 0,1 68,5 0,1 0 0 

29_B 
 

67,9 68 0,1 68 0,1 0 0 

30_A Oude Antwerpsebaan 66,2 66,2 0 66,3 0,1 0 0 

30_B 
 

65,8 65,8 0 65,9 0,1 0 0 

31_A Mauris Sabbestraat 63,6 63,6 0 63,7 0,1 0 0 

31_B 
 

63,5 63,6 0,1 63,6 0,1 0 0 

32_A N1 Guido Gezellelaan  69,7 69,7 0 69,7 0 0 0 

32_B 
 

69,1 69,1 0 69,1 0 0 0 

33_A N1 Koningin Astridlaan 70,1 70,1 0 70 -0,1 0 0 

33_B 
 

69,6 69,6 0 69,6 0 0 0 

34_A R12 Edgard tinellaan 72,3 72,3 0 72,3 0 0 0 

34_B 
 

71,9 72 0,1 72 0,1 0 0 

35_A N1 Antwerpsesteenweg  60,4 60,5 0,1 60,4 0 0 0 

35_B 
 

60 60 0 60 0 0 0 

36_A N1 Guido Gezellelaan  68,2 68,2 0 68,1 -0,1 0 0 

36_B 
 

67,2 67,2 0 67,2 0 0 0 

61_A Nonnenstraat  64,8 64,8 0 64,8 0 0 0 

61_B 
 

66,6 66,6 0 66,6 0 0 0 

62_A Winketkaai 59,5 59,7 0,2 59,7 0,2 0 0 

62_B 
 

60,4 60,6 0,2 60,6 0,2 0 0 

 
 
In ontsluitingsalternatief 1 wordt een maximale stijging van ca. 0,8 dB(A) verwacht tijdens de spits ter 
hoogte van de woningen in de Elektriciteitstraat. Op basis van het beoordelingskader wordt de impact van 
het verkeersgeluid neutraal (0) beoordeeld. In ontsluitingsalternatief 2 wordt bij hetzelfde toetsingspunt in 
de Elektriciteitstraat een maximale stijging van ca. 1,1 dB(A) verwacht. Het effect wordt beperkt negatief (-
1) beoordeeld.  
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Gevoelige receptoren werden eveneens onderzocht. Er wordt een maximale stijging van 0,2 dB(A) 
verwacht voor ontsluitingsalternatief 2 en een maximale stijging van 0,1 dB(A) voor ontsluitingsalternatief 
1. De beoordeling ter hoogte van de gevoelige receptoren is neutraal (0).  
 
Conform het beoordelingskader voor het aspect wegverkeer is onderzoek naar milderende maatregelen 
op basis van deze scores niet dwingend. Het ontbreken ervan dient echter gemotiveerd te worden.  
 
Evaluatie van de Lday, Levening, Lnight, Lden waarden 
Zowel het gemiddeld LAeq,1h voor de dagperiode, Levening voor de avond, Lnight voor de nachtperiode en de 
Lden werden berekend. De geluidscontouren voor LAeq,1h voor de dagperiode, Lnight en Lden zijn weergegeven 
in bijlage geluid. De berekende waarden ter hoogte van de toetsingspunten zijn eveneens in deze bijlage 
opgenomen. In onderstaande paragraaf worden de resultaten verder besproken. 
 
Uit de berekeningen blijkt dat er in de evaluatiepunten een maximale stijging van circa 2,2 dB(A) kan 
optreden in het ontsluitingsalternatief 1 ten gevolge van de extra verkeersgeneratie ter hoogte van de 
huidige ontsluiting van de Eandis site. Deze stijging is te verwachten gedurende de avondperiode. In 
ontsluitingsalternatief 2 bedraagt het maximale verschil ter hoogte van de ontsluiting van de site 2,8 
dB(A). Dit betreft echter een beoordelingspunt dat niet langsheen een woning of een gevoelige receptor is 
gelegen. In onderstaande tabel worden de resultaten ter hoogte van woningen weergegeven, evenals het 
verschil tussen de referentie- en geplande situatie in de velden ‘Bijdrage’. 
 

Tabel 11.12: Geluidswijzigingen ter hoogte van de toetsingspunten (woningen) 
 

Code  WWegsegment 
Referentiesituatie (2025) Ontsluitingsalternatief 1 Bijdrage 

LDag LAvond LNacht Lden LDag LAvond LNacht Lden ∆Ldag ∆Lavond ∆Lnacht ∆Lden 

0_A Elektriciteitstraat   59,2 58,6 54 62,1 59,6 59,1 54,3 62,5 0,4 0,5 0,3 0,4

0_B Elektriciteitstraat  58,6 58,2 53,5 61,6 59 58,7 53,9 62,1 0,4 0,5 0,4 0,5

19_A N16 63 60,2 56,1 64,6 63,1 60,3 56,2 64,8 0,1 0,1 0,1 0,2

19_B N16 60,5 57,7 53,6 62,2 60,6 57,9 53,8 62,3 0,1 0,2 0,2 0,1

20_A Electriciteitstraat  67,9 65,2 60,9 69,5 67,9 65,3 60,9 69,5 0 0,1 0 0

20_B Electriciteitstraat  67,7 65,1 60,7 69,3 67,7 65,1 60,7 69,3 0 0 0 0

21_A N1 Guido Gezellelaan  67,3 66,8 62,4 70,4 67,3 66,8 62,4 70,4 0 0 0 0

21_B N1 Guido Gezellelaan  66,1 65,6 61,2 69,2 66,1 65,6 61,2 69,2 0 0 0 0

22_A N1 Guido Gezellelaan  66,2 65,7 61,3 69,3 66,2 65,7 61,4 69,4 0 0 0,1 0,1

22_B N1 Guido Gezellelaan  65 64,5 60,1 68,1 65 64,5 60,2 68,2 0 0 0,1 0,1

23_A Alfred Oststraat (woonwijk) 49,9 47,3 43,4 51,8 49,9 47,5 43,6 51,9 0 0,2 0,2 0,1

23_B Alfred Oststraat (woonwijk) 49,1 46,6 42,7 51 49,2 46,8 42,8 51,2 0,1 0,2 0,1 0,2

24_A N1 Antwerpsesteenweg  70,8 68,1 63,6 72,3 70,8 68,1 63,8 72,4 0 0 0,2 0,1

24_B N1 Antwerpsesteenweg  70,7 67,9 63,5 72,2 70,7 68 63,6 72,3 0 0,1 0,1 0,1

25_A N1 Antwerpsesteenweg  67,3 64,7 60,8 69,2 67,3 64,7 60,8 69,2 0 0 0 0

25_B N1 Antwerpsesteenweg  66,3 63,6 59,7 68,1 66,3 63,6 59,7 68,1 0 0 0 0

26_A R6 63,8 61 57,2 65,5 63,8 61 57,1 65,5 0 0 -0,1 0

26_B R6 62,5 59,7 55,8 64,2 62,5 59,7 55,8 64,2 0 0 0 0

27_A N1 Antwerpsesteenweg  72,4 69,6 65,2 73,9 72,4 69,6 65,3 74 0 0 0,1 0,1

27_B N1 Antwerpsesteenweg  72,5 69,7 65,3 74 72,5 69,7 65,5 74,1 0 0 0,2 0,1

28_A N1 Antwerpsesteenweg  66,3 63,6 59,3 67,9 66,3 63,7 59,4 68 0 0,1 0,1 0,1
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Code  WWegsegment 

Referentiesituatie (2025) Ontsluitingsalternatief 1 Bijdrage 

LDag LAvond LNacht Lden LDag LAvond LNacht Lden ∆Ldag ∆Lavond ∆Lnacht ∆Lden 

28_B N1 Antwerpsesteenweg  65,6 63 58,6 67,2 65,6 63 58,7 67,3 0 0 0,1 0,1

29_A N1 Antwerpsesteenweg  66,7 63,9 59,6 68,2 66,7 64 59,7 68,3 0 0,1 0,1 0,1

29_B N1 Antwerpsesteenweg  66,2 63,4 59,1 67,8 66,2 63,5 59,2 67,8 0 0,1 0,1 0

30_A Oude Antwerpsebaan 65,5 67,1 61,7 69,7 65,5 67,1 61,7 69,7 0 0 0 0

30_B Oude Antwerpsebaan 65,2 67,1 61,7 69,7 65,2 67,1 61,7 69,7 0 0 0 0

31_A Mauris Sabbestraat 62,8 65,2 59,4 67,5 62,8 65,2 59,4 67,5 0 0 0 0

31_B Mauris Sabbestraat 62,8 65,1 59,4 67,4 62,7 65,2 59,4 67,5 -0,1 0,1 0 0,1

32_A N1 Guido Gezellelaan  69,3 69,2 64,7 72,6 69,3 69,2 64,8 72,7 0 0 0,1 0,1

32_B N1 Guido Gezellelaan  68,7 68,6 64,1 72,1 68,7 68,7 64,2 72,1 0 0,1 0,1 0

33_A N1 Koningin Astridlaan 69,9 71 66,2 74,1 70 71 66,2 74,1 0,1 0 0 0

33_B N1 Koningin Astridlaan 69,5 70,7 65,9 73,8 69,6 70,8 65,9 73,8 0,1 0,1 0 0

34_A R12 Edgard tinellaan 71,1 68,5 64,3 72,8 71,1 68,5 64,4 72,9 0 0 0,1 0,1

34_B R12 Edgard tinellaan 70,7 68,1 64 72,5 70,8 68,2 64,1 72,5 0,1 0,1 0,1 0

35_A N1 Guido Gezellelaan  59,7 58,6 54,3 62,4 59,7 58,6 54,4 62,5 0 0 0,1 0,1

35_B N1 Guido Gezellelaan  59,2 58 53,8 61,9 59,3 58 53,8 61,9 0,1 0 0 0

36_A N1 Guido Gezellelaan  68 68,9 63,9 71,9 68 69,1 64 72 0 0,2 0,1 0,1

36_B N1 Guido Gezellelaan  67,1 68,2 63,1 71,1 67,1 68,4 63,3 71,3 0 0,2 0,2 0,2

61_A Nonnenstraat  65,6 68 62,3 70,3 65,6 68,4 62,8 70,7 0 0,4 0,5 0,4

61_B Nonnenstraat  67,3 69,8 64,1 72,1 67,4 70,2 64,6 72,5 0,1 0,4 0,5 0,4

62_A Winketkaai 61,5 59,6 54 63,1 61,5 59,7 54 63,1 0 0,1 0 0

62_B Winketkaai 62,5 60,5 54,9 64 62,5 60,7 54,9 64,1 0 0,2 0 0,1

 
Code Wegsegment  

 Referentiesituatie (2025) ontsluitingsalternatief 2 Bijdrage 

LDag LAvond LNacht Lden LDag LAvond LNacht Lden ∆Ldag ∆Lavond ∆Lnacht ∆Lden

0_A Elektriciteitstraat   59,2 58,6 54 62,1 59,5 59,2 54,4 62,6 0,3 0,6 0,4 0,5

0_B Elektriciteitstraat  58,6 58,2 53,5 61,6 59 58,8 54 62,1 0,4 0,6 0,5 0,5

19_A N16 63 60,2 56,1 64,6 63,1 60,4 56,3 64,8 0,1 0,2 0,2 0,2

19_B N16 60,5 57,7 53,6 62,2 60,6 57,9 53,8 62,3 0,1 0,2 0,2 0,1

20_A Electriciteitstraat  67,9 65,2 60,9 69,5 67,9 65,3 60,9 69,5 0 0,1 0 0

20_B Electriciteitstraat  67,7 65,1 60,7 69,3 67,7 65,1 60,7 69,4 0 0 0 0,1

21_A N1 Guido Gezellelaan  67,3 66,8 62,4 70,4 67,3 66,8 62,4 70,4 0 0 0 0

21_B N1 Guido Gezellelaan  66,1 65,6 61,2 69,2 66,1 65,6 61,2 69,2 0 0 0 0

22_A N1 Guido Gezellelaan  66,2 65,7 61,3 69,3 66,2 65,7 61,3 69,3 0 0 0 0

22_B N1 Guido Gezellelaan  65 64,5 60,1 68,1 65 64,5 60,1 68,1 0 0 0 0

23_A Alfred Oststraat (woonwijk) 49,9 47,3 43,4 51,8 49,9 47,5 43,6 51,9 0 0,2 0,2 0,1

23_B Alfred Oststraat (woonwijk) 49,1 46,6 42,7 51 49,2 46,8 42,8 51,2 0,1 0,2 0,1 0,2

24_A N1 Antwerpsesteenweg  70,8 68,1 63,6 72,3 70,8 68,1 63,7 72,4 0 0 0,1 0,1

24_B N1 Antwerpsesteenweg  70,7 67,9 63,5 72,2 70,7 68 63,6 72,2 0 0,1 0,1 0

25_A N1 Antwerpsesteenweg  67,3 64,7 60,8 69,2 67,4 64,7 60,8 69,2 0,1 0 0 0

25_B N1 Antwerpsesteenweg  66,3 63,6 59,7 68,1 66,3 63,6 59,8 68,1 0 0 0,1 0



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 202  

 

 
Code  WWegsegment 

Referentiesituatie (2025) Ontsluitingsalternatief 1 Bijdrage 

LDag LAvond LNacht Lden LDag LAvond LNacht Lden ∆Ldag ∆Lavond ∆Lnacht ∆Lden 

26_A R6 63,8 61 57,2 65,5 63,8 61 57,2 65,5 0 0 0 0

26_B R6 62,5 59,7 55,8 64,2 62,5 59,7 55,8 64,2 0 0 0 0

27_A N1 Antwerpsesteenweg  72,4 69,6 65,2 73,9 72,4 69,6 65,3 73,9 0 0 0,1 0

27_B N1 Antwerpsesteenweg  72,5 69,7 65,3 74 72,5 69,7 65,4 74 0 0 0,1 0

28_A N1 Antwerpsesteenweg  66,3 63,6 59,3 67,9 66,3 63,7 59,4 67,9 0 0,1 0,1 0

28_B N1 Antwerpsesteenweg  65,6 63 58,6 67,2 65,6 63 58,7 67,3 0 0 0,1 0,1

29_A N1 Antwerpsesteenweg  66,7 63,9 59,6 68,2 66,7 63,9 59,7 68,3 0 0 0,1 0,1

29_B N1 Antwerpsesteenweg  66,2 63,4 59,1 67,8 66,2 63,5 59,2 67,8 0 0,1 0,1 0

30_A Oude Antwerpsebaan 65,5 67,1 61,7 69,7 65,5 67,1 61,7 69,8 0 0 0 0,1

30_B Oude Antwerpsebaan 65,2 67,1 61,7 69,7 65,2 67,2 61,7 69,7 0 0,1 0 0

31_A Mauris Sabbestraat 62,8 65,2 59,4 67,5 62,7 65,2 59,3 67,4 -0,1 0 -0,1 -0,1

31_B Mauris Sabbestraat 62,8 65,1 59,4 67,4 62,7 65,1 59,3 67,4 -0,1 0 -0,1 0

32_A N1 Guido Gezellelaan  69,3 69,2 64,7 72,6 69,3 69,2 64,7 72,7 0 0 0 0,1

32_B N1 Guido Gezellelaan  68,7 68,6 64,1 72,1 68,7 68,7 64,1 72,1 0 0,1 0 0

33_A N1 Koningin Astridlaan 69,9 71 66,2 74,1 70 70,9 66,2 74,1 0,1 -0,1 0 0

33_B N1 Koningin Astridlaan 69,5 70,7 65,9 73,8 69,6 70,7 65,9 73,8 0,1 0 0 0

34_A R12 Edgard tinellaan 71,1 68,5 64,3 72,8 71,1 68,5 64,4 72,9 0 0 0,1 0,1

34_B R12 Edgard tinellaan 70,7 68,1 64 72,5 70,8 68,2 64 72,5 0,1 0,1 0 0

35_A N1 Guido Gezellelaan  59,7 58,6 54,3 62,4 59,7 58,5 54,3 62,4 0 -0,1 0 0

35_B N1 Guido Gezellelaan  59,2 58 53,8 61,9 59,2 58 53,7 61,9 0 0 -0,1 0

36_A N1 Guido Gezellelaan  68 68,9 63,9 71,9 68,1 69,2 64 72,1 0,1 0,3 0,1 0,2

36_B N1 Guido Gezellelaan  67,1 68,2 63,1 71,1 67,3 68,6 63,3 71,3 0,2 0,4 0,2 0,2

61_A Nonnenstraat  65,6 68 62,3 70,3 66,2 68,7 62,8 70,9 0,6 0,7 0,5 0,6

61_B Nonnenstraat  67,3 69,8 64,1 72,1 68 70,5 64,6 72,7 0,7 0,7 0,5 0,6

62_A Winketkaai 61,5 59,6 54 63,1 61,6 59,7 54 63,1 0,1 0,1 0 0

62_B Winketkaai 62,5 60,5 54,9 64 62,5 60,7 54,9 64,1 0 0,2 0 0,1

 
In ontsluitingsalternatief 1 is ter hoogte van de onderzochte woningen een maximale wijzigingen van ca. 
0,5 dB(A). Dit zal gedurende de avondperiode in de Elektriciteitstraat optreden. Gedurende de nacht komt 
dit ook voor in de Nonnenstraat. In ontsluitingsalternatief 2 bedragen de waarden respectievelijk 0,6 en 
0,7 dB(A). De berekende bijdrages tussen beide alternatieven zijn beperkt en kunnen afhankelijk van de 
situatie licht verschuiven. Op basis van de toetsingspunten kan geoordeeld worden dat conform het 
beoordelingskader ter hoogte van de woningen een verwaarloosbaar effect (0) zal optreden. 
 
De in kaart gebrachte gevoelige receptoren zijn eveneens onderzocht. De resultaten van de berekeningen 
zijn terug te vinden in bijlage 11-1. De maximale wijziging bedraagt hier 0,3 dB(A). Er kan dan ook 
geconcludeerd worden dat er ter hoogte van de gevoelige receptoren verwaarloosbare effecten (0) 
optreden.  
 
Er zijn conform het beoordelingskader voor het aspect wegverkeer op basis van deze scores geen 
milderende maatregelen noodzakelijk. 
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11.5.3 Aftoetsing Geluidsmodel 

In het kader van deze Plan-MER zijn ambulante metingen uitgevoerd. Dit om naast het omgevingsgeluid 
op verschillende locaties ook de huidige geluidsbelasting van het wegverkeer in kaart te brengen. 
 
In de voorliggende MER zijn de berekeningen hoofdzakelijk bedoeld om een relatief verschil met de 
referentiesituatie (2025) te bepalen. Vermits de verkeersgegevens voor de referentiesituatie (2025) en 
voor de verschillende beoordelingsperiodes geraamd zijn, zijn de berekende geluidsniveaus ook een 
raming. 
 
Om de afwijking van het model ten aanzien van de geregistreerde waarden te kennen, is er een 
indicatieve aftoetsing uitgevoerd. Op basis van de geregistreerde waarden gedurende de ambulante 
metingen is het verschil of de afwijking tussen de gemeten en de gemodelleerde situatie bepaald. Op 
basis van deze aftoetsing kan de “correctheid” van het model weergegeven worden. 
 
Er dient bijkomend echter wel opgemerkt te worden dat de geluidsmetingen een momentopname zijn. Er 
is gedurende een beperkte periode gemeten op verschillende locaties. De gemodelleerde situatie geeft 
voor de onderzochte periodes een gemiddelde geluidsbelasting weer. De rekenresultaten zijn Lspits, Lden, 
Lday, Levening, Lnight waarden.  
 
In onderstaande tabel worden zowel de geregistreerde LAeq waarden als de berekende waarden voor de 
gemiddelde geluidsbelasting gedurende de dagperiode als het spitsuur weergegeven. Het betreft enkel de 
meetpunten die in functie van het verkeer zijn geregistreerd, op 1,5 m hoogte. 
 

Tabel 11.13: Toetsing geluidsmodel 

    Gemodelleerd Geregistreerd Verschil 

Code Omschrijving Ldag Lspits LAeq LAeq-Ldag LAeq-Lspits 

6_B Rode kruisplein weg 68,3 68,9 67,6 -0,7 -1,3 

7_B Parking GAMMA 67,2 67,7 65,4 -1,8 -2,3 

8_B Hoek parking GAMMA 71,5 72 71 -0,5 -1 

9_B N16 putdeksel 65,6 66,7 61,4 -4,2 -5,3 

10_B N16 beek 67,3 68,5 62 -5,3 -6,5 

11_B N1 Racing Mechelen 70 71,6 68,6 -1,4 -3 

12_B N1 Total (benzine station) 70,1 71,7 71,7 1,6 0 

 
 
In de metingen is op sommige locaties een minder goede overeenkomst tussen de berekende LAeq-
waarde en de gemeten waarden te zien. Dit komt hoofdzakelijk voor langsheen de N16 richting 
autosnelweg. De gemodelleerde waarden liggen immers hoger dan de geregistreerde. Deze trend is bij de 
meeste meetpunten waarneembaar. Er kan aangenomen worden dat op deze weg ten gevolge van het 
uitgangspunt in de referentiesituatie (2025) hier een wijziging kan opzitten (stijging van het verkeer tussen 
nu en de gemodelleeerde situatie in 2025). Rekening houdend met de foutmarge van 3 dB(A) kan 
geoordeeld worden dat de overige metingen overeenkomen. Dit zowel voor de dagwaarden als de 
spitsuurwaarden.  
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11.5.4 Laden en lossen 

Binnen ontsluitingsalternatief 1 zal bij het laden en lossen de wegstructuur zoals voorzien voor het 
gemotoriseerd verkeer gebruikt worden. Door het ontbreken van een brug voor gemotoriseerd verkeer 
tussen de site Eandis en Keerdok, zullen volgens ontsluitingsalternatief 2 laad- en losbewegingen 
gebeuren langsheen het Rode Kruisplein, of zal gebruik gemaakt worden van de brug van het langzaam 
verkeer tussen de site Eandis en Keerdok. De verkeersbewegingen op de openbare wegen zijn mee in 
het geluidsmodel opgenomen.  
 
Binnen de ontwikkelingen van de site Keerdok en Eandis zijn geen functies opgenomen die systematisch 
bevoorraad moeten worden. Het laden en lossen zal voor de toekomstige functies eerder diffuus over het 
gebied en in de tijd gebeuren. Op planniveau uitspraken doen over de geluidsimpact, ten gevolge van het 
laden en lossen, is voorbarig. Hiervoor zijn immers juiste invullingen en concrete projecten noodzakelijk. 

11.5.5 Technische installaties 

Om te voldoen aan de bepalingen in VLAREM II zal een nieuwe inrichting of een verandering van een 
bestaande inrichting bij een specifiek geluid (LA95) kleiner dan de richtwaarde (RW) steeds moeten 
voldoen aan de RW – 5dB(A). Indien het achtergrondgeluid lager is dan de RW (voor gebieden op minder 
dan 500 m van industrie) zal om geen overschrijdingen te hebben (ter hoogte van de omliggende 
woningen) het specifiek geluid overdag maximaal 45 dB(A) en ‘s nachts 40 dB(A) bedragen. Aangezien er 
aan de grenswaarden opgelegd volgens de bepalingen in VLAREM II moet voldaan worden zijn er geen 
aanzienlijk negatieve effecten te verwachten naar bewoning toe. 
 
De bestaande activiteiten op de Eandis site worden ruimtelijk geherstructureerd, maar blijven behouden. 
Er dient hier de nodige aandacht besteed te worden aan de aanwezige transformatoren. Deze zullen ten 
gevolge van het plan geen ruimtelijke verschuiving kennen. Zoals vermeld in §11.2.2 kunnen 
transformatoren soms een bron van laag frequent geluid (LFG) zijn. Het geluid geproduceerd door deze 
transformatoren kan eveneens een tonaal karakter bezitten. 
 
Laagfrequent geluid is het geluid tussen ca. 12,5 Hz en 160 Hz. Tonaal geluid is wanneer in het 
frequentiegebied vanaf 50 Hz tot en met 10.000 Hz één tertsband ten minste 5 dB hoger is dan de waarde 
van beide aanliggende tertsbanden.  
 
Meetpunt 17 bevindt zich ter hoogte van de transformatoren en meetpunt 18 aan de toekomstige grens 
tussen het industriegebied en de Eandiswijk. In illustratie 11.7 wordt het spectrum weergegeven van deze 
metingen.  
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Illustratie 11.7: Spectrum geluidsmetingen 17 en 18 

 
 
Bij meetpunt 17, ter hoogte van de transformatoren, is een tonaal karakter waarneembaar bij 100 Hz. Bij 
200 Hz wordt eveneens een piek waargenomen. Bij meetpunt 18, aan de grens met de toekomstige 
Eandis wijk, wordt geen tonaal karakter meer waargenomen. Rond 200 Hz is nog wel een verhoging 
aanwezig, maar niet meer tonaal.  
 
In Vlaanderen zijn naast de algemene geluidsnormeringen (VLAREM) geen wettelijke normen specifiek 
voor LFG. Indien er metingen worden uitgevoerd, worden de resultaten soms getoetst aan de wetgeving 
rond LFG uit andere landen. Deze kan sterk verschillen tussen landen en heeft bovendien nog geen 
bindend karakter. 
 
Aangezien het specifieke geluidsniveau van technische installaties moet voldoen aan de grenswaarden 
opgelegd volgens de bepalingen in VLAREM II, zijn er geen effecten te verwachten. 
 
Bij het ontwerp van het parkeergebouw zal eveneens rekening moeten gehouden worden met de 
bepalingen in VLAREM II. Voor de evaluatie van de geluidsemissie dient het specifiek geluid van de 
parking immers vergeleken te worden met de voorwaarden van VLAREM II. Daarbij dient te worden 
voldaan aan de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen. Dit eveneens ter hoogte van de geplande 
woningen binnen het plangebied. 

11.5.6 Aftoetsing gedifferentieerde referentiewaarden  

Op basis van de bevindingen in het aspect ‘verkeer’ van dit plan-MER wordt nagegaan in hoeverre dit 
geplande initiatief een wezenlijke impact kan hebben op de geluidsniveaus. Het opstellen van een 
uitgebreid 3D-geluidsmodel waarin de actuele specifieke geluidsbelasting veroorzaakt door de omgeving 
wordt berekend is niet voorzien, wel een 3D computersimulatie dat op basis van aannames en simulaties 
een beeld van de referentiesituatie (2025) en het voorliggende plan weergeeft. 
 
Het huidige omgevingslawaai rondom het plangebied wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegverkeer 
op de R12, de N1 en de N16. Voor een bestaande weg langs een bestaande woning bedragen de Lden 
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waarde voor secundaire of lokale wegen 65 dB(A) en Lnight 55 dB(A). Voor wegverkeer langs hoofd– en 
primaire wegen bedragen deze respectievelijk 70 en 60 dB(A). Voor nieuwe woonontwikkelingen wordt 
Lden van 55 dB(A) en Lnight van 45 dB(A) als grenswaarde gehanteerd. 
 

Tabel 11.14: Wegindeling 

Weg Wegtype Berekende  Lden waarden  Berekende Lnight waarden 

N16 Primaire weg  64 56 

N16 (R12) Lokale weg 73 65 

N1 Lokale weg 68-73 59-64 

N1 (R12) Lokale weg 62-73 54-65 

Mauris sabbestraat  Lokale weg 67 59 

Oude Antwerpsebaan  Lokale weg 70 62 

 
 
Uit de geluidsmodellering kan opgemaakt worden dat langsheen de lokale wegen een overschrijding van 
de gedifferentieerde waarde zal optreden. Dit zowel in de referentiesituatie als in de geplande situaties. 
Het “stand still” principe kan dan ook best gehanteerd worden. Er dient wel opgemerkt te worden dat de 
berekeningen of de intensiteiten zijn afgeleid van zes modeluren van dagdelen voor een gemiddelde 
werkweekdag. Hierdoor kunnen ten aanzien van de realiteit afwijkingen optreden. Er kan verwacht worden 
dat deze lager zullen geleggen zijn dan de gemodelleerde waarden.  
 
De gedifferentieerde referentiewaarde voor nieuwe woonontwikkelingen worden ter hoogte van de 
toekomstige gebouwen eveneens overschreden. In het geval van een overschrijding van deze waarden 
dienen er geluidsmilderende maatregelen gezocht te worden voor de ontworpen toestand. 

11.6 Effectbeoordeling 

In onderstaande tabel wordt de effectbeoordeling voor het voorliggende plan weergegeven. Deze 
eindbeoordeling is gebaseerd op de meest cruciale woning of gevoelige receptoren ongeacht het tijdstip 
of moment.  
 
Gedurende het spitsuur zijn de effecten in ontsluitingsalternatief 1 verwaarloosbaar. Gedurende het 
spitsuur is in ontsluitingsalternatief 2 op de ontsluitingsweg in de Elektriciteitsstraat een beperkt negatief (-
1) effect te verwachten.  
 
De effecten op basis van de gemiddeld LAeq,1h voor de dagperiode, Lnight voor de nachtperiode en de Lden  
zijn ter hoogte van woningen of gevoelige receptoren verwaarloosbaar. Dit in beide 
ontsluitingsalternatieven. Het effect ter hoogte van de ontsluitingsweg (op de site zelf) is beperkt negatief 
(-1).  
 

Tabel 11.15:Effectbeoordeling voor de discipline geluid 

Effectgroep Beoordeling 

 
Referentiesituatie: planologische 
toestand 

Ontsluitingsalternatief 1: 
tweeledige ontsluiting 

Ontsluitingsalternatief 2: 
gebundelde ontsluiting 

Geluid 0 0 -1 
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Er dient conform het beoordelingskader niet noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende 
maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden. 

11.7 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

Wat het extra verkeer (gerelateerd aan de ontwikkeling van het plan) betreft, wordt gesteld dat er 
milderende maatregelen moeten genomen worden bij volgende voorwaarden:  
 

 Er is een negatieve bijdrage (- 2) vanwege het plan (verschil met referentiesituatie). 
 Er zijn zones aanwezig met een overschrijding van een bepaalde milieukwaliteitsnorm. Als 

milieukwaliteitsnorm werd in eerste instantie voor alle wegsegmenten de referentiewaarde 
gebruikt, nl. de richtwaarden voor bestaande wegen, opgenomen in de discussienota 19/09/2008 
met de gedifferentieerde referentiewaarden. 

 Er is een te hoog geluidsniveau waar nieuwe woonontwikkelingen worden gerealiseerd. Hiervoor 
wordt verwezen naar de discussienota 19/09/2008 met de gedifferentieerde referentiewaarden. 

 
Uit de analyse blijkt dat langs de gemodelleerde wegen geen negatieve effecten te verwachten zijn. Er zijn 
echter wel overschrijdingen van de gedifferentieerde richtwaarden. De gedifferentieerde referentiewaarde 
voor nieuwe woonontwikkelingen worden ter hoogte van de toekomstige gebouwen eveneens 
overschreden. In het geval van een overschrijding van deze waarden dienen er geluidsmilderende 
maatregelen gezocht te worden voor de ontworpen toestand. 
 
Bij de inplanting van de nieuwe woningen moet rekening gehouden worden met het heersend 
omgevingsgeluid en moet een maximale akoestische kwaliteit binnenshuis nagestreefd worden. Dit kan 
door een adequate geluidsisolatie en een optimale inplanting van de leefruimtes (b.v. verwijderd van de 
weg). Bijkomend kan de interne organisatie van de nieuwe gebouwen er voor zorgen dat hier toch 
kwalitatieve wooneenheden gerealiseerd worden. Dit kan door alle gemeenschappelijke circulatie langs 
de wegzijde te voorzien en de appartementen aan de achterzijde van de gebouwen (weg van het 
verkeer).  
 
Waar het akoestisch niet mogelijk is om rustige wooneenheden te creëren kunnen bijvoorbeeld 
kantooreenheden of handelsactiviteiten ingepland worden. Deze gebouwen kunnen fungeren als een 
akoestische buffer. Ze vormen dan een beschermende wand naar het achterliggend gebied. Dit kan wel 
zorgen voor negatieve effecten door reflectie van de gebouwen op omliggende gebouwen. 
 
Er wordt daarom als milderende maatregel voorgesteld om een accoustisch onderzoek uit te voeren van 
de site en omgeving bij concrete projecten. 
 
Om de geluidsniveaus in de toekomst te doen dalen is het voor het aspect geluid minder interessant om 
aan de hand van een duurzame modal split te gaan werken. Akoestisch gezien zal dit geen significant 
effecten met zich meebrengen (< 1 dB(A)). Deze kunnen echter wel relevant zijn voor andere disciplines.  
 
Het nemen van maatregelen zoals stillere banden of stillere voertuigen zijn milderende maatregelen die in 
het kader van dit plan niet kunnen weerhouden worden. Onderstaand worden enkel weerhouden 
milderende maatregelen opgenomen die in de toekomst een algemeen beter geluidsklimaat kunnen 
realiseren. 
 
Stille wegdekken 
Momenteel lopen er verschillende studies door Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarbij teststroken 
zijn aangelegd. Dit om de prestaties van geluidsarme wegdekken in kaart te brengen. De resultaten zijn 
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nog wisselend (i.v.m. geluidsreductie en duurzaamheid). Op basis van deze onderzoeken kunnen nieuwe 
toplagen in een latere fase eventueel in het wegverhardingsbeleid worden geïntegreerd. 
 
Indien Asfalt voor Geluidsarme Toplagen gehanteerd zou worden kan momenteel aangenomen worden 
dat een geluidsreductie van tot ongeveer 3 dB(A) kan optreden. Deze reductie is wel afhankelijk van het 
type voertuigen en ook de snelheid van de voertuigen. Daarnaast nemen de prestaties in de tijd af.  
 
Snelheidsbeperking 
Vermits stille wegdekken enkel invloed hebben op het bandengeluid en het bandengeluid sterk afhankelijk 
is van de snelheid, speelt de snelheid bijgevolg een belangrijke rol in globale reductie. Dit is een 
goedkope maatregel. Het effect is afhankelijk van het actueel voorziene en het mogelijk op te leggen 
snelheidsregime. Verwacht wordt dat dit effect voor sommige wegsegmenten beperkt zal zijn, omdat 
reeds traag gereden wordt. Een snelheidsverlaging op de N16 en de R12 of N1 Guido Gezellelaan is wel 
een mogelijkheid. Het verlagen van de snelheden op lokale wegen kan echter een negatief effect hebben 
op de luchtkwaliteit. Dit effect is het grootst bij een snelheidsverlaging naar 30 km/u. De relevantie van 
deze maatregel dient verder onderzocht worden. 
 

Tabel 11.16: Milderende maatregelen en aanbevelingen discipline Geluid 

Beschrijving 
Verantwoordelijke 

uitvoerder/betrokkene 

Milderende 

maatregel of 

Aanbeveling 

Doorwerking in fase

  RUP (R) ,project (P) of flankerend (F) 

 

Effect voor 

mildering 

Effect na 

mildering 

Bij de inplanting 
van de nieuwe 
gebouwen moet 
rekening gehouden 
worden met het 
heersend 
omgevingsgeluid – 
uitvoeren 
akoestische studie 

Ontwikkelaar 
Milderende 
maatregel 

P -1 -1 

Geluidsarme 
wegbedekking  

Stad/AWV Aanbeveling F -1 0 

Snelheidsbeperking Stad/AWV Aanbeveling F -1 0 
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12 Discipline Lucht 

Bijlage 12-1: Lucht 

12.1 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied wordt afgebakend tot die zone waarin de huidige en/of toekomstige atmosferische 
emissies een aantoonbare invloed op de luchtkwaliteit hebben. 
 
Het studiegebied voor de discipline Lucht strekt zich uit vanaf het plangebied tot de omliggende 
toegangswegen die door de wijzigingen effecten kunnen ondervinden. Het studiegebied is weergegeven 
in figuur 9.1. Het studiegebied wordt gelijkgesteld met het studiegebied van mobiliteit.  

12.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

12.2.1 Luchtkwaliteitsnormen en –advieswaarden 

In hoofdstuk 2.5 van Vlarem II zijn de milieukwaliteitdoelstellingen voor “lucht” gespecificeerd. 
 
De Europese milieukwaliteitsnormen vastgesteld door de EU -richtlijnen worden in Vlarem II weergegeven 
onder bijlagen 2.5.1 en 2.5.2. Ze worden ingedeeld in twee groepen: 
 Milieukwaliteitsnormen voor lucht met 

 Immissienormen vastgesteld door EU-richtlijnen (SO2, zwevende deeltjes, NO2, lood en ozon) 
 Overige immissienormen. 

 Milieukwaliteitsnormen voor stofneerslag 
 
Naast de milieukwaliteitdoelstellingen worden in Vlarem II Bijlage 2.5.4 tot en met Bijlage 2.5.8 eveneens 
de grenswaarde, alarmdrempels en streefwaarde voor de beoordeling en beheer van de 
kwaliteitsdoelstellingen gespecifieerd. In de definities luchtverontreiniging wordt een “grenswaarde voor 
luchtkwaliteit” omschreven als “niveau dat op basis van wetenschappelijke kennis is vastgesteld ten einde 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de mens en/of voor het milieu in zijn geheel te voorkomen, 
te verhinderen of te verminderen en dat binnen een bepaalde termijn moet worden bereikt en, als het 
eenmaal is bereikt, niet meer mag worden overschreden.” 
 
In de definities luchtverontreiniging wordt een “Alarmdrempel voor luchtkwaliteit” omschreven als “Een 
niveau, waarboven een kortstondige blootstelling risico's voor de gezondheid van de mens inhoudt”. Bij 
overschrijding van deze alarmdrempel nemen de lidstaten onmiddellijk - overeenkomstig de betreffende 
richtlijn - maatregelen. 
 
In de definities luchtverontreiniging wordt een “Streefwaarde of richtwaarde voor luchtkwaliteit” 
omschreven als “een concentratieniveau van een verontreinigende stof in de lucht dat is vastgesteld om 
schadelijke effecten voor de gezondheid van de mens en/of voor het milieu in zijn geheel op lange termijn 
te vermijden”. De streefwaarde moet zoveel mogelijk binnen een gegeven periode worden bereikt. 
 
De waarden van de meest relevante parameters worden in tabel 12.1 weergegeven. 
 

Tabel 12.1: Grenswaarden en Alarmdrempels 

Parameters Norm Niveau Status 

SO2 
Daggemiddelde 
overschrijding is toegestaan 

125 μg/m3 Grenswaarde 
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Parameters Norm Niveau Status 

op niet meer dan 3 dagen per 
jaar 

Uurgemiddelde 
overschrijding is toegestaan 
op niet meer dan 24 uur per 
jaar 

350 μg/m3 Grenswaarde 

Uurgemiddelde 
waargenomen gedurende 3 
opeenvolgende uren in een 
gebied van minimaal 100 
km2 

500 μg/m³ Alarmdrempel 

Jaargemiddelde en 
wintergemiddelde (van 1 
oktober tot en met 31 maart) 

20 μg/m3 
Grenswaarde voor 
grootschalige ecosystemen 

NO2 

Jaargemiddelde 40 μg/m3 
Grenswaarde geldig vanaf 
2010 

Uurgemiddelde 200 μg/m3 
Grenswaarde geldig vanaf 
2010 

overschrijding is toegestaan 
op niet meer dan 18 uur per 
jaar 

  

Uurgemiddelde 
waargenomen gedurende 3 
opeenvolgende uren in een 
gebied van meer dan 100 
km2 

400 μg/m3 Alarmdrempel 

NOx Jaargemiddelde 30 μg/m3 
Grenswaarde voor 
grootschalige ecosystemen 

Fijn stof 
(PM10) 

Fase 1 

Jaargemiddelde 40 μg/m3 Grenswaarde 

24-uurgemiddelde 
overschrijding is toegestaan 
op niet meer dan 35 dagen 
per jaar 

50 μg/m3 Grenswaarde 

Fase 2 (*)  

Jaargemiddelde 20 μg/m3 Grenswaarde 

24-uurgemiddelde 
overschrijding is toegestaan 
op niet meer dan 7 dagen per 
jaar 

50 μg/m3 Grenswaarde 

(*) Indicatieve grenswaarde te herzien in het licht van nader informatie over de effecten op gezondheid en milieu, technische 
haalbaarheid en ervaring met de toepassing van de grenswaarde van fase 1 in de lidstaten. 

 
 
Voor de parameter PM2,5 geldt de grenswaarde uit Richtlijn 2008/50 betreffende de luchtkwaliteit en 
schonere lucht voor Europa. Deze Richtlijn verplicht de lidstaten om de blootstelling aan PM2,5 in stedelijke 
gebieden tegen 2020 met gemiddeld 20% te doen dalen in vergelijking met het niveau van 2010. Op hun 
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volledige grondgebied moeten de lidstaten een PM2,5-grenswaarde van 25 µg/m³ in acht nemen. Deze 
grenswaarde moest in 2015 worden bereikt.  
Tegen 1 januari 2020 is er ook een indicatieve jaargrenswaarde van 20 µg/m³ vooropgesteld. In de 
huidige richtlijn wordt voor PM2,5 ook een gemiddelde blootstellingsindex gedefinieerd. De gemiddelde 
stedelijke achtergrond dient in 2020 te liggen op 15,2 µg/m³.  
 
Voor de CO2-concentratie in de omgevingslucht bestaan er geen specifieke immissienormen. Wel worden 
door Europa een aantal emissienormen opgesteld m.b.t. uitlaatgassen voor voertuigen. De Europese 
Commissie maakte recentelijk haar plan bekend rond de reductie van de CO2-uitstoot van 
personenwagens. Tegen 2020 moet elke auto een gemiddelde CO2-uitstoot halen van 95 g/km, met een 
verplicht tussendoel van 130 g/km in 2015. 
 
In de definities luchtverontreiniging wordt eveneens een definitie gegeven van twee zones waarvoor een 
verstrenging van de algemene luchtkwaliteitdoelstellingen van kracht is:  
 
Een speciale beschermingszone wordt gedefinieerd als volgt: “zone waarin de te verwachten toename 
van de verontreiniging ten gevolge van stedelijke en industriële ontwikkelingen moet worden beperkt of 
voorkomen”.  
 
Een beschermingszone wordt gedefinieerd als: “een geografisch afgebakende zone die vanuit 
milieuoogpunt bijzonder moet worden beschermd”; de definitie wordt echter aangevuld met “als 
beschermingszone wordt aangeduid de natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaten, als bedoeld in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende 
de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen, de bosreservaten als bedoeld in het 
Bosdecreet van 13 juli 1990 en de natuurreservaten en natuurparken zoals bedoeld in de wet van 12 juli 
1973 op het natuurbehoud”. 
 
Het plangebied is niet in een (speciale) beschermingszone gelegen.  
 
Depositienormen en -advieswaarden 
In tabel 12.2 is een overzicht gegeven van de depositie milieukwaliteitsnormen voor stofneerslag uit 
Bijlage 2.5.2 van Vlarem II.  
 

Tabel 12.2: Milieukwaliteitsnormen voor stofneerslag 

Parameter Eenheid Richtwaarde Grenswaarde 

Neergeslagen niet-gevaarlijk stof mg/m²/dag 
350 650 

als maandgemiddelde

Lood µg Pb/m²/dag 
250 3.000 

als jaargemiddelde

Cadmium µg Cd/m²/dag 
20 - 

als jaargemiddelde

Thallium µg Tl/m²/dag 
10 - 

als jaargemiddelde
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12.2.2 Bronnen van luchtverontreiniging 

Binnen het plangebied komen geen noemenswaardige emissiebronnen voor. De belangrijkste 
emissiebronnen in het plangebied vandaag zijn het verkeer op de verschillende wegen en de 
verwarmingsinstallaties in de gebouwen.  

 

Illustratie 12.1: Luchtkwaliteit in een stedelijke omgeving en in de buurt van een (snel)weg  

 
 
In en aan de rand van het plangebied zijn een aantal wegen aanwezig. De belangrijkste verkeersaders in 
de omgeving van het studiegebied zijn de N16, R12 en E19. 
 
De exacte lokale luchtkwaliteit is afhankelijk van de verkeersintensiteit, de vlootsamenstelling, de 
verkeersafwikkeling (snelheid, congestie), omgevingsparameters (weg- en gebouwenconfiguraties) en 
achtergrondconcentraties. 
 
De voornaamste emissies ten gevolge van wegverkeer bestaan uit stikstofoxiden, vluchtige organische 
stoffen (benzeen), koolstofmonoxide (CO, product van onvolledige verbranding), fijn stof en 
zwaveldioxide. Door de ligging van het projetcgebied ten opzichte van de verkeersaders kan aangenomen 
worden dat de luchtkwaliteit in het gebied hierdoor beïnvloed wordt 
 
In het noordelijk deel van het plangebied, gelegen tussen de N16 en de Afleidingsdijle, de Antwerpsepoort 
en de Elektriciteitsstraat, bevindt zich de Eandis site. Op deze site of in dit deelgebied worden dan ook 
i.f.v. luchtkwaliteit emissies van gebouwenverwarming en verkeer verwacht. 
 
In het deelgebied Keerdokkaai (zone van huidige baanwinkels), Rode Kruisplein (zone van huidige 
randparking) en de ‘Ouwen Dok’ zijn de emissies hoofdzakelijk afkomstig van verkeer. In het deelgebied 
Park bevindt zich momenteel een betoncentrale. Beton is een materiaal dat gevormd wordt door het 
mengen van cement, grove of fijne granulaten en water, waarbij een verhardingsreactie optreedt. Naast 
deze basiscomponenten kan het beton ook hulpstoffen of additieven bevatten. Het voornaamste 
milieuaspect bij lucht is de emissie van stof. Naast aanvoer en de op- en overslag kunnen ook de 
transportbewegingen over het bedrijfsterrein stofverspreiding veroorzaken. De verbrandingsgassen van 
motorbrandstoffen geven dan weer aanleiding tot de emissie in de lucht van NOx, SO2, CO2, CO, VOS en 
stofdeeltjes.  
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12.2.3 Algemene luchtkwaliteit 

De kwaliteit van de omgevingslucht wordt bepaald door natuurlijke emissies en emissies afkomstig van 
menselijke activiteiten zoals industrie, energievoorziening, landbouw, gebouwenverwarming en verkeer, 
en dit gekoppeld aan de weersomstandigheden welke niet alleen effect hebben op de grootte van diverse 
emissies (bvb. bij gebouwverwarming) maar tevens verantwoordelijk zijn voor de mate van transport en 
verdunning van polluenten. 
 
De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) via onder 
meer het telemetrisch meetnet dat instaat voor de opvolging van de algemene luchtkwaliteit voor de 
voornaamste luchtgassen en voor het fijne stofgehalte.  
 
Meetstations 
In Mechelen Zuid is het meetstation 42R841 Mechelen Technologielaan gelegen. In dit meetpunt worden 
NOx, PM10 en O3 immissiemetingen uitgevoerd. Uit het jaarrapport van de VMM kan opgemaakt worden 
dat het jaargemiddelde voor PM10 in 2013 25 µg/m³ bedroeg. Het aantal dagen met een daggemiddelde 
> 50 µg/m³ bedroeg 20. Voor de parameter NO2 bedroeg het gemiddelde 33 µg/m³. Voor de parameter 
NO was het jaargemiddelde in 2013 15 µg/m³. 
 
In overleg met de afdeling Milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het 
bestuur van de stad Mechelen werd in 2000 een meetstation opgestart voor de controle van de 
luchtkwaliteit in de wijk Mechelen-Zuid. Dit meetstation, 40ML01, is gelegen op de Hombeeksesteenweg, 
in een industriezone aan de rand van een stedelijk gebied en op relatief korte afstand (+/- 800 meter) van 
de drukke autoweg E19 (Antwerpen – Brussel). In december 2012 stopte het meetstation in Mechelen-
Zuid (40ML01), omdat de VMM niet langer gebruik kon maken van het terrein waarop het meetstation 
stond. 
 
Een tweede meetstation, 40ML02, werd opgestart in 2002 nabij de bedrijfsterreinen van Mechelen-
Nekkerspoel. Dit meetstation werd stopgezet in het jaar 2005. In illustratie 12.2 is de ligging van deze 
meetpunten weergegeven. 
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Illustratie 12.2: Ligging meetstations luchtkwaliteit in Mechelen  



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 215  

 

In de directe omgeving van het plangebied zelf zijn geen meetpunten gelegen. 
 
Vlakdekkende kaart luchtkwaliteit Vlaanderen 
VITO en VMM ontwikkelden een applicatie Atmosys waarmee ieder jaar een overzichtskaart van de 
luchtkwaliteit in België kan worden weergeven. De kaarten laten zien dat steden en drukke verkeersaders, 
hotspots zijn voor luchtvervuilende stoffen zoals stikstofdioxide en fijn stof. Momenteel is 2013 het meest 
recente jaar voor beschikbare kaarten van NO2, PM10 en PM2,5. In onderstaande illustraties wordt een 
beeld van de luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied weergegeven. Op deze kaarten zijn 
duidelijke verhogingen ter hoogte van de ontsluitingswegen van het plan merkbaar.  
 
De laag met de NO2 jaargemiddelde visualiseert de jaargemiddelde concentratie van NO2. Vanaf een 
jaargemiddelde concentratie van 40 μg/m3 is de norm overschreden. Dit gebeurt voornamelijk op 
verkeersintensieve plaatsen. In het studiegebied kan volgens de applicatie een achtergrondconcentratie 
verwacht worden van 26 tot 35 μg/m³ (2013). Het PM10 jaargemiddelde (2013) bedraagt voor het 
studiegebied tussen de 21 en de 30 μg/m³. Vanaf een jaargemiddelde concentratie van 40 μg/m³ is de 
norm overschreden. Het PM2,5 jaargemiddelde (2013) bedraagt voor het studiegebied tussen de 16 en de 
20 μg/m³.  
 
Voor de NO2 jaargemiddelde concentratie kan geconcludeerd worden dat langsheen de grote 
verkeersassen 80 % van de milieukwaliteitsnorm reeds ingenomen is. De achtergrondconcentraties uit de 
gehanteerde luchtkwaliteitsmodellen zijn eveneens opgenomen in bijlage 12-1.  
 

 

Illustratie 12.3: PM10 jaargemiddelde van het plangebied  

 
 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 216  

 

 

Illustratie 12.4: Overschrijdingen PM10 daggemiddelde van het plangebied 

 

  

Illustratie 12.5: NO2 jaargemiddelde van het plangebied 
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Illustratie 12.6: Pm2,5 het plangebied  

 
 
Zwarte koolstof is een onderdeel van fijn stof en wordt gevormd bij onvolledige verbranding van fossiele 
brandstoffen, biomassa en biobrandstof. Zwarte koolstof bevindt zich voornamelijk in de ultrafijne fractie 
van het fijn stof. Zwarte koolstof is een maat voor de roetconcentratie in de omgevingslucht. Voor zwarte 
koolstof bestaat er geen wetgeving. 
 
Zwarte koolstof (EC) is een onderdeel van fijn stof en wordt gevormd bij onvolledige verbranding van 
fossiele brandstoffen, biomassa en biobrandstof. Zwarte koolstof bevindt zich voornamelijk in de ultrafijne 
fractie van het fijn stof. Zwarte koolstof is een maat voor de roetconcentratie in de omgevingslucht. PM10 
en PM2,5 is de verzameling van stofdeeltjes kleiner dan 10 respectievelijk 2,5 μm. Ultrafijn stof (UFP) is 
de verzamelnaam voor deeltjes kleiner dan 0,1 μm. Zwarte/elementaire koolstof heeft naast die 
gezondheidseffecten ook een directe invloed op de klimaatverandering door licht- en warmteabsorptie. In 
verstedelijkte gebieden is de emissie van EC sterk gelinkt met het verkeer, vooral van dieselvoertuigen. 
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Illustratie 12.7: Gemiddelde samenstelling van PM10 voor alle meetplaatsen (Bron: VMM chemkar pM10 - stedencampagne 2) 

 
 
Uit bovenstaande illustratie kan opgemaakt worden dat er gemiddeld 5 % zwarte koolstof in het PM10 
gehalte zit.  
 
Voor EC ontbreekt momenteel echter de mogelijkheid om te toetsen aan Europese norm- en 
streefwaarden.  
 
Uit de brochure “Achtergrondinformatie over luchtverontreinigingen en geluidshinder afkomstig van 
gemotoriseerd verkeer” kan gesteld worden dat het lokale verkeer voor ongeveer 35 % bij aan de totale 
NO2-concentratie bijdraagt. De invloed van lokaal verkeer is het grootst bij EC, iets beperkter maar nog 
relatief hoog bij NO2 en het kleinst bij PM10. Lokaal verkeer draagt wel sterk bij aan de EC-concentraties. 
Deze bijdrage kan meer dan 50 % bedragen.  
 
Wanneer EC-concentraties niet voorhanden zijn, kan de EC-concentratie bij benadering geschat worden 
op basis van een andere polluent. De meest voor de hand liggende polluent is hier NO2. Er werd reeds in 
verschillende studies aangehaald dat EC-concentraties en NO2-concentraties in bepaalde 
omstandigheden sterk gecorreleerd kunnen zijn. Gemiddeld gezien is, over al de beschouwde studies 
heen, de concentratie EC (µg/m³) in overeenstemming met 6% van de NO2-concentratie (µg/m³)10. 

12.2.4 Gevoelige receptoren 

Binnen het studiegebied zijn meer gevoelige mensen (bejaarden, kinderen, …) in kaart gebracht. In 
onderstaande illustratie wordt de uitgevoerde inventarisatie in kaart gebracht.  

                                                      
10 Bron: Ontwikkelen van een methodiek die de gezondheidsimpact in kaart brengt van infrastructuurprojecten die wegverkeer 
dragen of genereren  
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Illustratie 12.8: Gevoelige receptoren 

 
 
Deze gevoelige receptoren kunnen gebruikt worden om de impact van het plan ter hoogte van de 
relevante receptoren in de omgeving mee te beoordelen. 
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12.3 Methodologie effectbepaling 

De wijziging in luchtkwaliteit zou ten gevolge van het plan geïnduceerd kunnen worden door volgende 
elementen: 
 verwarmingsinstallaties  
 uitlaatgassen van het verkeer  

 
De verwarming van de gebouwen zal voor een extra uitstoot aan luchtvervuilende stoffen zorgen. Er zal 
dan ook getracht worden om een kwantificering van de emissies van het plan uit te voeren.  
 
De immissieberekeningen van gebouwverwarmingen in het kader van een plan-MER zijn complex en 
zelden relevant t.o.v. andere emissies, zeker in het licht van de steeds strenger wordende eisen i.v.m. 
isolatie en verwarmingsinstallaties. Het niet berekenen van de immissies betekent uiteraard niet dat geen 
aandacht aan het aspect wordt geschonken. Het wordt kwalitatief ingeschat. Er gaat dan ook de nodige 
aandacht naar maatregelen/alternatieven die een positieve impact hebben op de emissieniveaus. 
 
Wat betreft lucht zal er door het gepland initiatief een wijziging optreden door een wijziging van het 
verkeer op de ontsluitingswegen. In de effectbepaling wordt er rekening gehouden met de straten waar 
een verhoging van de verkeersintensiteit valt te verwachten. 
 

De effecten van luchtverontreiniging ten gevolge van het aantal verkeersbewegingen in het gebied zijn 
naar verwachting relevant. Eerst wordt de impact van de huidige invulling in kaart gebracht. In een tweede 
fase wordt de bijkomende impact van de geplande situatie weergegeven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van de mobiliteitsgegevens uit de discipline Mobiliteit.  
 
Rekening houdend met de prognoses inzake wijziging verkeerstrafiek op de wegen en de 
verkeersafwikkeling te wijten aan het plan, en de te verwachten evolutie inzake de samenstelling van de 
uitlaatgassen en de achtergrond luchtkwaliteit, wordt de toekomstige situatie kwantitatief ingeschat. Dit 
wordt voor elke situatie (referentiesituatie, toekomstige situatie) onderzocht voor die wegsegmenten 
waarvoor relevante verschillen optreden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de mobiliteitsgegevens uit 
de discipline Mobiliteit. De impact van het wegverkeer langs de belangrijkste wegen in het studiegebied 
wordt in kaart gebracht met behulp van modelberekeningen. Dit betreft enerzijds berekeningen met het 
model CAR-Vlaanderen II voor stedelijk gebied, en met het model IFDM-traffic voor gewest- en 
autosnelwegen of wegsegmenten die in een meer open gebied gelegen zijn.  
 
De output bestaat uit indicatoren (jaargemiddelden, aantal overschrijdingen van grenswaarde voor PM10 
en NO2) voor PM10, PM2.5 en NO2. 
 
Bijzondere aandacht wordt besteed ten aanzien van de luchtkwaliteit nabij eventuele bewoning in het 
studiegebied. Om de kwaliteit van de omgevingslucht te evalueren worden de modelresultaten getoetst 
aan de grens- en richtwaarden voor omgevingslucht. 
 
Voor situaties waarbij geen relevante verschillen te verwachten zijn, wordt een louter kwalitatieve 
beoordeling opgenomen. 

12.4 Beoordelingskader 

De impact wordt beoordeeld aan de hand van het significantiekader voor emissies afkomstig van industrie 
of andere stationaire bronnen en voor lijninfrastructuur (en dus emissies afkomstig van mobiele bronnen) 
uit het richtlijnenboek Lucht (januari 2012). Het beoordelingskader voor lucht is opgenomen in tabel 12.3.  
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De afstand voor de bepaling van het effect ten gevolge van de gewijzigde mobiliteit zal bepaald worden in 
functie van de aanwezig woningen. 
 

Tabel 12.3: Beoordelingskader impact verkeer; score toegekend in functie van berekende bijdrage ten opzichte van 
luchtkwaliteitsdoelstellingen 

Wijziging luchtkwaliteit langs de weg 
(Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage X) 

Beoordeling 

X > -10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten aantal overschrijdingen  +3 aanzienlijk positieve bijdrage 

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

+2 (Relevante) positieve bijdrage 

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

+1 Beperkte positieve bijdrage 

- 1% ≤ X ≤ + 1% 0 Geen aantoonbare impact 

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

-1 Beperkte negatieve bijdrage 

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

-2 (Relevante) negatieve bijdrage 

X > 10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten aantal overschrijdingen -3 Aanzienlijk negatieve bijdrage 

 
 
Dit beoordelingskader wordt voor de relevante wegen afzonderlijk toegepast. Hierbij kunnen er per 
wegsegment naargelang de parameter verschillende scores toegekend worden.  
 
De uiteindelijke negatieve scores worden in tabel 12.4 gekoppeld aan milderende maatregelen. 
 

Tabel 12.4: Koppeling van beoordeling met milderende maatregelen en aanbevelingen 

Score -1 
Beperkte bijdrage 

Indien het effect -1 (beperkte bijdrage) is, is een onderzoek naar milderende maatregelen minder 
dwingend, tenzij de milieukwaliteitsnorm in de referentiesituatie reeds voor 80% ingenomen wordt. 

Score -2 
Relevante bijdrage 

Milderende maatregelen moeten gezocht worden in het MER met zicht op implementatie ervan op korte 
termijn. 

Score -3 
Significante bijdrage 

Milderende maatregelen zijn essentieel. 
Er wordt altijd verwacht dat het effect van de milderende maatregelen doorgerekend wordt en opnieuw 
getoetst.  

  

 

12.5 Effectbepaling 

12.5.1 Planologische herbestemming 

Het westelijk deel van de site Eandis zal herbestemd worden van gebied voor milieubelastende industrie 
(gebiedscategorie bedrijvigheid) naar specifiek regionaal bedrijventerrein (gebiedscategorie bedrijvigheid). 
De beoogde functies zijn productie van energie, kantoren, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. De 
bestaande activiteiten (o.a. Eandis) worden ruimtelijk geherstructureerd, maar blijven behouden.  
 
De volledige site Keerdok en het oostelijk deel van de site Eandis zullen worden herbestemd van 
respectievelijk zone voor KMO en bedrijven en gebied voor milieubelastende industrie (gebiedscategorie 
bedrijvigheid) naar gebied voor stedelijke ontwikkeling (gebiedscategorie wonen). Dit betekent dat hier 
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verschillende functies mogelijk zijn (m.n. wonen, openbare groene en verharde ruimten, kleinhandel voor 
dagelijkse aankopen, horeca, openbare en private nutsvoorzieningen en diensten, enz.). Naar 
luchtemissies betreft het hoofdzakelijk verkeer genererende invullingen.  
 
Op basis van de huidige bestemmingen zijn in het westelijke deel van de Eandis site milieubelastende 
activiteiten mogelijk. Op basis van de herbestemmingen worden de mogelijke industriële emissies dan ook 
planologisch vermeden.  
 
De planologische herbestemming vormt globaal gezien een neutraal effect (0). 

12.5.2 Installaties voor de voorziene gebouwenverwarming 

De verwarming van de nieuwbouw zal voor een gewijzigde uitstoot aan luchtvervuilende stoffen zorgen. 
Momenteel staan er in het plangebied reeds enkele oude gebouwen met grote warmteverliezen en oude 
stookinstallaties.  
 
Voor de verwarming van de nieuwbouw en de voorziening in warm water zal er gebruik gemaakt worden 
van energiezuinige ketels om het effect op de luchtkwaliteit zo klein mogelijk te houden. De efficiëntie van 
de gebouwenverwarming zal echter grotendeels afhankelijk zijn van de warmteverliezen die voorkomen, 
wat zal verbeteren door de huidige normen in de isolatiewaarden van het gebouw t.o.v. de huidige 
situatie. Elke exploitatie dient de desbetreffende emissiegrenswaarden voor stookinstallaties te 
respecteren. Bij strikte toepassing van de VLAREM II voorschriften kan aangenomen worden dat de 
impact van eventuele geleide emissies beperkt is. 
 
Het effect is verwaarloosbaar (0). 

12.5.3 Gebouwemissies 

In de Eandistip zal een parkeergebouw worden voorzien. De parkeerplaatsen worden aan de hand van 1 
ondergrondse en 5 bovengrondse lagen voorzien. Momenteel kan er van uitgegaan worden dat de 
bovengrondse delen als “open” worden voorzien. De positie van het gebouw, het open karakter van het 
gebouw en de heersende windrichting (uit het zuidwesten) zorgen ervoor dat diffuse emissies vanuit de 
parking voldoende verdunning zullen kennen waardoor ter hoogte van woningen geen belangrijke 
luchtverontreiniging te verwachten is.  
 
De ondergrondse parkings zullen worden voorzien van een ventilatiesysteem. De ventilatiesystemen 
zorgen voor een lokale puntemissie. Specifieke eigenschappen van deze ventilatiesystemen en de 
bijhorende schacht(en) zijn nog niet bekend. Er kan hooguit van een extra puntbron gesproken worden ter 
hoogte van de ventilatieschacht, waar een meer geconcentreerde emissie plaatsvindt. Deze emissie kan 
echter niet betrouwbaar kwantitatief ingeschat of gemodelleerd worden. Echter, er kan aangenomen 
worden dat de afvoer van de ventilatoren een verwaarloosbare impact zal hebben op de globale 
luchtkwaliteit. 
 
Naast het milieu buiten de garage is voor de gebruikers ook het milieu in de garage van belang. Bij de 
ventilatie van parkeergarages dient de nodige aandacht geschonken te worden aan de typische emissies 
of wagen gerelateerde verontreinigingen (met name benzeen). Deze emissies kunnen vaak minder goed 
weg dan bijvoorbeeld bij een benzinetankstation of bij parkeren in de openlucht. Door het voorzien van 
een open parking kan echter aangenomen worden dat de ventilatie voldoende zal zijn. Bij natuurlijke 
ventilatie is de verdunning van benzeen over het algemeen zo groot dat geen extra maatregelen dienen 
voorzien te worden. 
Het effect is verwaarloosbaar (0).  
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12.5.4 Verkeersgeneratie 

Verkeersemissies zijn vooral belangrijk voor de luchtkwaliteit in de onmiddellijke nabijheid van drukke 
wegen. Stedelijke gebieden en gebieden langsheen autostrades bezitten reeds een hoge 
vervuilingsgraad. 
 
In deze studie zijn drie situaties berekend. Het betreft: 
 Referentie 2025: bau2025 excl. ontwikkeling Keerdok/Eandis, incl. huidige activiteiten 

Keerdok/Eandis en geplande ontwikkeling de ‘Ouwen dok’, met ontsluiting via Elektriciteitstraat en 
Guido Gezellelaan 

 Geplande ontsluitingsalternatief 1: bau2025 incl. huidige activiteiten Eandis en ontwikkeling 
Keerdok/Eandis, excl. huidige activiteiten Keerdok, met tweeledige ontsluiting Keerdok/Eandis via 
N16 - Elektriciteitstraat en Guido Gezellelaan 

 Geplande ontsluitingsalternatief 2: idem ontsluitingsalternatief 1 maar enkele ontsluiting 
Keerdok/Eandis via N16 – Elektriciteitstraat 

 
De voornaamste emissies ten gevolge van wegverkeer bestaan uit stikstofoxiden, vluchtige organische 
stoffen (benzeen), koolstofmonoxide (CO, product van onvolledige verbranding), fijn stof en 
zwaveldioxide. Er zal in de eerste plaats rekening worden gehouden met de componenten NOx en fijn stof 
aangezien deze de meest relevante componenten zijn. Deze stoffen zijn namelijk het meest problematisch 
wat betreft overschrijdingen.  
 
Onderzoek toont aan dat de werkelijke NOX-uitstoot bij dieselvoertuigen sterk afwijkt van wat de 
euronormen vooropstellen. Er is hierbij geen verband meer tussen de norm en de werkelijke uitstoot. De 
emissiefactoren (EF) en achtergrondconcentraties (AC) die momenteel in de luchtkwaliteitsmodellen 
zitten, zijn nog niet volledig gecorrigeerd naar aanleiding van deze bevindingen. Dit betekent dat, als de 
luchtkwaliteit en verkeersbijdrage worden berekend met de huidige versie van het model in 2020, dit leidt 
tot een onderschatting van de potentiële effecten. Daarom moet in alle lopende dossiers 2015 als 
referentiejaar genomen worden voor de luchtkwaliteitsmodellering. Het uitgangspunt van dit plan-MER is 
echter 2025 waardoor er aangenomen kan worden dat er een worst case situatie onderzocht wordt en er 
overschatting in de emissiefactoren kan zijn.  
 
De onderzochte wegen zijn al de wegen binnen het studiegebied van mobiliteit.  
 
Vermits er verschillende types wegen in het studiegebied zitten, zal de effectbepaling aan de hand van 
twee verschillende luchtkwaliteitsmodellen uitgevoerd worden. 
 
Onderstaand worden de selectiecriteria weergegeven: 
 
 CAR Vlaanderen 

 geschikt voor het modelleren van de luchtkwaliteit in bebouwde omgevingen 
 Mag niet gebruikt worden in open omgeving (geen bebouwing) 
 geen bebouwing ≤ 30 m IFDM traffic 

 
 IFDM traffic 

 Model met focus op berekening van de luchtkwaliteit langs gewestwegen, autosnelwegen en 
buitenstedelijke wegen 

 Enkel geschikt voor het modelleren van de luchtkwaliteit in open omgevingen 
 geen bebouwing. 30 m geen bebouwing => IFDM traffic 
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De onderzochte wegen zijn gelijk als deze binnen het studiegebied van mobiliteit. Onderstaand wordt een 
kort overzicht gegeven van de te onderzoeken wegsegmenten. Hierbij is ook aangegeven op basis van 
welk model de evaluatie kan uitgevoerd worden. Afhankelijk van de bebouwing langsheen de wegen kan 
immers een ander model aangewezen zijn.  
 

Tabel 12.5: Wegsegmenten en  te hanteren model 

Wegsegment  Wegnummer Luchtkwaliteitsmodel 

Kruispunt 1 

Battelsesteenweg  CAR 

Olivetenvest  R12 /N1 CAR / IFDM traffic 

Adegemstraat  N16A CAR 

Koniging Astridlaan  R12/N1 CAR / IFDM traffic 

Kruispunt 2 

Olivetenvest  R12 /N1 CAR / IFDM traffic 

N16  IFDM 

Oscar van kesbeeckstraat N1 CAR 

Edgard Tinellaan R12 CAR / IFDM traffic 

Kruispunt 3 

Elektriciteitstraat  CAR 

N16  IFDM traffic 

N16  IFDM traffic 

Kruispunt 4 

Oscar van Kesbeeckstraat N1 CAR  

Elektriciteitstraat  CAR 

Oscar van kesbeeckstraat N1 CAR  

Kruispunt 5 

Oscar van Kesbeeckstraat N1 CAR 

Maurits Sabbestraat  CAR 

Oscar van kesbeeckstraat N1 CAR 

Kruispunt 6 

Oscar van Kesbeeckstraat N1 CAR 

Oude Antwerpsebaan   CAR 

N1 Antwerpsesteenweg N1 CAR 

Kruispunt 7 

N1 Antwerpsesteenweg N1 CAR / IFDM traffic 

R6  IFDM 

R6  IFDM 

N1 Antwerpsesteenweg  N1 CAR/ IFDM traffic 
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Onderstaand wordt een beeld gegeven van de ligging van de desbetreffende kruispunten. 
 

 

llustratie 12.9: Ligging onderzochte segmenten Zuid 
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Illustratie 12.10: Ligging onderzochte segmenten Noord 

 
 
In bijlage 12-1 is, zoals deze is opgenomen in IFDM traffic, een beeld weergegeven van de concentraties 
voor 2015. Voor zowel NO2, PM10 als PM2,5 zijn de resultaten weergegeven. Op de illustratie met de 
NO2 jaargemiddelde concentraties is de overschrijding van de NO2-grenswaarde als gevolg van de 
uitstoot door verkeer ter hoogte van de autosnelweg waarneembaar. 
 
IFDM-Traffic  
Voor de effectbepaling is gebruik gemaakt van IFDM-Traffic. Aan de hand van deze web applicatie 
worden de mobiliteitsscenario's naar luchtkwaliteit doorgerekend. Het IFDM-Traffic model is ontwikkeld 
om de impact van snel- en gewestwegen in open (niet stedelijk) gebied in kaart te kunnen brengen.  
 
Het model IFDM-Traffic heeft als input verkeersintensiteiten afgestemd op de Multi-modale modellen van 
het Vlaams Verkeerscentrum. De emissieberekeningen van het wegverkeer gebeuren met MIMOSA, het 
wegverkeersemissiemodel van de Vlaamse Overheid. IFDM-Traffic bevat geactualiseerde 
achtergrondconcentraties. IFDM-Traffic houdt rekening met de oriëntatie van de weg en is afgestemd op 
de output van de multimodale verkeersmodellen van het Vlaams Verkeerscentrum. 
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Emissies worden berekend op basis van de volgende gegevens:  
 Wegeninfrastructuur: de XY-coördinaten (in Belgische Lambert coördinaten) van het begin/einde van 

elk wegsegment, het wegtype (autosnelweg, landelijk en stedelijk) en de hoogte van de weg t.o.v. het 
maaiveld (voor de specificatie van bruggen en viaducten).  

 Verkeersintensiteiten: Spitsuurintensiteiten door het VVC bepaald.  
 De Vlootsamenstelling: MIMOSA bevat de vlootsamenstellingen van het jaar 2007, 2015 en 2020, 

waaruit de gebruiker een selectie moet maken. De vlootsamenstelling is gedifferentieerd per 
brandstof, per motorinhoud, EURO-klasse en is verschillend per wegtype. Er is gebruik gemaakt van 
de Vlootsamenstelling 2015 (v2.0). 

 Snelheid: Toegestane snelheden zijn gebruikt. De free-flow snelheid is de meest aangewezen 
snelheid die toegepast dient te worden. Er wordt verwacht dat de toegestane snelheden hier het 
meest tegen aanleunen. De congestiesnelheid mag niet toegepast worden in het model. 

 
Er dient opgemerkt te worden dat er bij de uitwerking van deze MER nog geen mogelijkheid was om in 
IFDM-Traffic via dagintensiteiten te werken. Het IFDM Traffic-model gebruikt avondspitscijfers, die via een 
vaste omrekeningsfactor automatisch omgezet worden in etmaalwaarden op basis van het gemiddeld 
aandeel van de avondpits op het Vlaams wegennet. Er is dan ook gebruik gemaakt van het 
spitsuurmoment (17 u). 
 
De ligging van de onderzochte wegen is weergegeven op de illustraties met de resultaten uit IFDM-Traffic 
(zie Bijlage Lucht ). De ligging van de wegen is gebaseerd op basis van de wegen uit het mobiliteitsmodel. 
De opgeleverde resultaatnetwerken uit het verkeersmodel van het Vlaams verkeercentrum zijn 
modelnetwerken die een vereenvoudiging zijn van de werkelijkheid. Hierdoor is het mogelijk dat deze niet 
perfect aansluiten bij de geografische ligging op het terrein. 
 
Er is door de aanwezigheid van de gebouwen en de groenelementen geopteerd om de onderzochte 
wegen als stedelijke wegen in te geven. De wegen hebben dezelfde hoogte gekregen als het maaiveld, 
uitgezonderd het wegsegment op de R12 dat een hoogte van 3 m meegekregen heeft.  
 
Berekening 
In bijlage zijn figuren opgenomen die de luchttoestand voor resp. NO2, PM10 en PM2,5 weergeven t.g.v. 
verkeersemissies.  
 
Binnen het model zijn meerdere wegen opgenomen. Er wordt hoofdzakelijk gefocust op de grotere 
verkeersassen. Ter hoogte van de wegsegmenten met bebouwing levert IFDM-Traffic een onderschatting 
van de Luchtconcentraties op die met CAR Vlaanderen wel in rekening kunnen gebracht worden. Via CAR 
Vlaanderen zal hier bijkomend een analyse op gebeuren. In onderstaande illustraties wordt de berekende 
bijdrage van het plan in de jaargemiddelde immissie van NO2, PM10 en PM2,5 weergegeven, uitgedrukt in 
% van de norm. 
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Illustratie 12.11: Immissiebijdrage wegverkeer voor NO2 (jaargemiddelde) in 2015 volgens IFDM-Traffic, uitgedrukt in % van de norm 

 

 

Bovenstaande illustraties geven het resultaat voor NO2 weer waarbij de relevante ontsluitingswegen voor 
dit plan in IFDM-Traffic werden ingegeven. Uit de illustraties kan geconcludeerd worden dat de 
immissiebijdrage van het voorliggende plan langsheen de bestaande openbare wegen voor NO2 niet 
boven de drempel van 3 % reikt. Er dient wel opgemerkt te worden dat een duidelijke verhoging merkbaar 
is langsheen de ingetekende ontsluitingsweg van het plangebied. Enkel ter hoogte van de nieuwe 
ontsluitingsweg is een negatief effect te verwachten, met een maximale bijdrage van ca. 7 % in 
ontsluitingsalternatief 2. Het betreft een ruwe intekening van de ontsluiting van het gebied en hier zijn 
geen woningen gelegen. Verder van de ontsluitingsweg zijn geen significante effecten waar te nemen 
(bijdrage < 3%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontsluitingsalternatief 1 Ontsluitingsalternatief 2 
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Illustratie 12.12: Immissiebijdrage wegverkeer voor PM10 (jaargemiddelde) in 2015 volgens IFDM-Traffic, uitgedrukt in % van de 
norm 

 
 

 

Illustratie 12.13: Immissiebijdrage wegverkeer voor PM2,5(jaargemiddelde) in 2015 volgens IFDM-Traffic, uitgedrukt in % van de 
norm 

Ontsluitingsalternatief 1 Ontsluitingsalternatief 2 

Ontsluitingsalternatief 1 Ontsluitingsalternatief 2 
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Voor de parameters PM10 en PM2,5 blijkt de immissiebijdrage van het plan nergens boven de drempel 
van 1% reikt. De effecten van het voorliggende plan kunnen voor PM10 als NO2 als verwaarloosbaar 
beoordeeld worden. 
 
CAR Vlaanderen 
Om de knelpunten te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van CAR Vlaanderen II. Het screeningsmodel 
CAR Vlaanderen II is een luchtkwaliteitsmodel waarmee op een snelle manier inzicht verkregen kan 
worden in de luchtkwaliteit in straten en langs verkeerswegen omgeven door bebouwing. Het laat toe op 
eenvoudige wijze knelpunten te detecteren. Dit model wordt gehanteerd omdat er langsheen de wegen 
lintbebouwing voorkomt en de woningen op minder dan 30 m van de as van de weg zijn gelegen.  
 
Er is een berekening uitgevoerd op verschillende afstanden van de as van de weg (in functie van de 
aanwezige woningen). Dit om een goed beeld te verkrijgen van de impact van het verkeer op de 
woningen. Deze afstanden zijn op basis van luchtfoto’s bepaald. Op basis van de onderzochte afstanden 
kan voor de meest cruciale woningen een evaluatie uitgevoerd worden.  
 
Om een beeld te krijgen van het mogelijke effect op de luchtkwaliteit werd er gebruik gemaakt van 
verkeerstellingen die werden uitgevoerd in het kader van deze studie. Voor de berekeningen met CAR 
Vlaanderen II dient een wegenbestand ingevoerd te worden. Verkeersemissies zijn in eerste instantie 
afhankelijk van de verkeersintensiteit (aantal voertuigen). De verkeersintensiteiten worden aangeleverd 
door de discipline mobiliteit (gegenereerd door het Vlaams verkeerscentrum (VVC)). 
 

 Verkeersintensiteiten 
De verkeersintensiteit is in CAR Vlaanderen één van de variabelen die door de gebruiker ingevoerd moet 
worden. De verkeersintensiteit moet daarbij ingegeven worden als het aantal voertuigen dat gemiddeld 
per 24 uur op de beschouwde weg voorbij rijdt. Het is belangrijk om er op te wijzen dat het hier in principe 
gaat om een gemiddelde dag. Er moet met andere woorden een gemiddelde van werk- en weekenddagen 
berekend worden.  
 
In de discipline mobiliteit zijn spitsuurintensiteiten gehanteerd. Voor de berekeningen van luchtemissies in 
CAR-Vlaanderen zijn de individuele uurbelastingen immers niet geschikt als invoergegevens. Deze zijn 
door het VVC omgezet naar daggemiddelde totale verkeersintensiteit (voertuigen/dag). Hiervoor is gebruik 
gemaakt van de nota “Ophogingsmethodiek voor afgeleide berekeningen in het kader van MER-
procedures of andere studies”. Deze nota wordt gehanteerd om de belastingen berekend met van de 
provinciale verkeersmodellen (voor een aantal individuele uren) op te hogen naar etmaalwaarden en 
dagdeelgegevens.  
 
Hierbij dienen twee aandachtspunten in rekening gebracht te worden.  

 Herkomst- en bestemmingspatronen over een etmaal bekeken wel nagenoeg symmetrisch zijn, 
maar dat dit niet noodzakelijk betekent dat de gekozen routes ook symmetrisch zullen zijn (zowel 
in de praktijk als modelmatig); 

 De etmaalwaarden worden afgeleid op basis van slechts 6 gemodelleerde uren, en dit mogelijks 
op bepaalde locaties een vertekend beeld kan geven (zo wordt er bijvoorbeeld geen enkel 
nachtelijk uur gemodelleerd). 

 
In onderstaande tabel zijn de totale verkeersintensiteiten weergegeven. Eveneens is de procentuele 
wijziging ten aanzien van de referentiesituatie weergegeven. 
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Tabel 12.6: Verkeersintensiteiten 

 
 

Intensiteit 
referentiesituatie 
(totaal)  

Intensiteit  
Ontsluitingalternatief
1 (totaal) 

Intensiteit  
Ontsluitingsalternatief 
2 (totaal) 

Procentuele 
wijziging 
Alt. 1 

Procentuele 
wijziging 
Alt. 2 

kruispunt 1 

Battelsesteenweg   13.830 13.940 13.980 1 1

Olivetenvest  
R12-N1/ 
Noord 49.920 50.190 50.060 1 0

Adegemstraat  N16A 12.670 12.690 12.670 0 0

Koniging Astridlaan  
R12-N1/ 
Zuid 51.640 51.780 51.530 0 0

Kruispunt 2 

Olivetenvest /Guido 
Gezellelaan  

R12-
N1/Zuid 48.790 48.410 47.810 -1 -2

N16 West 35.460 36.740 36.890 4 4

Oscar van kesbeeckstraat N1/ Noord 24.140 24.050 23.840 0 -1

Edgard Tinellaan R12/Oost 35.700 36.190 36.260 1 2

Edgard Tinellaan > voorbij 
volgende kruispunt R12/Oost 34.660 35.020 34.950 1 1

 

Elektriciteitstraat    4.500 5.150 5.320 14 18

N16 Oost  35.460 36.740 36.890 4 4

N16 West 35.990 37.270 37.310 4 4

Kruispunt 4 

Oscar van Kesbeeckstraat N1/Noord 24.500 24.660 24.590 1 0

Elektriciteitstraat   3.770 4.430 4.540 18 20

Oscar van Kesbeeckstraat N1/Zuid 24.140 24.050 23.840 0 -1

Kruispunt 5 

Oscar van kesbeeckstraat N1 / Noord 25.620 25.740 25.750 0 1

Maurits sabbestraat   10.000 10.060 9.980 1 0

Oscar van kesbeeckstraat N1/Zuid 24.500 24.660 24.590 1 0

Kruispunt 6 

N1 Antwerpsesteenweg N1/Noord  19.890 20.070 20.050 1 1

Oude Antwerpsebaan    19.130 19.090 19.270 0 1

N1 Antwerpsesteenweg N1/Zuid 25.340 25.500 25.510 1 1

Kruispunt 6a 

Oude Antwerpsebaan   7.450 7.790 7.770 5 4

Kruispunt 7 

N1 Antwerpsesteenweg N1 Noord 22.730 22.810 22.810 0 0

R6 Oost 62.646 54.480 54.550 -13 -13

R6 West 52.560 60.936 61.126 16 16
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Intensiteit 
referentiesituatie 
(totaal)  

Intensiteit  
Ontsluitingalternatief
1 (totaal) 

Intensiteit  
Ontsluitingsalternatief 
2 (totaal) 

Procentuele 
wijziging 
Alt. 1 

Procentuele 
wijziging 
Alt. 2 

N1 Antwerpsesteenweg  N1 Zuid 21.620 21.680 21.880 0 1

 
 

 Fracties 
In onderstaande tabel is de procentuele verdeling over de fracties weergegeven. 

Tabel 12.7: Procentuele verdeling van de fracties voor verkeer 

Wegsegment  opmerking Referentie 
Ontsluitingsalternatief 

1 

Ontsluitingsalternatief 

2 

    LV  MV ZV LV  MV ZV LV  MV ZV 

Kruispunt 1 

Battelsesteenweg   98 0 2 98 0 2 98 0 2 

Olivetenvest  
R12-N1/ 
Noord 

96 1 2 96 1 2 96 1 2 

Adegemstraat  N16A 99 1 1 99 1 1 99 1 1 

Koniging Astridlaan  R12-N1/ Zuid 97 1 2 97 1 2 97 1 2 

Kruispunt 2 

Olivetenvest /Guido Gezellelaan  R12-N1/Zuid 96 1 3 96 1 3 96 1 3 

N16 West 90 3 6 91 3 6 91 3 6 

Oscar van kesbeeckstraat N1/ Noord 97 1 2 97 1 2 97 1 3 

Edgard Tinellaan R12/Oost 93 2 5 92 2 5 92 2 5 

Edgard Tinellaan > voorbij kruispunt R12/Oost 93 3 5 93 2 5 93 2 5 

Kruispunt 3 

Elektriciteitstraat    95 2 3 96 2 2 95 2 2 

N16 Oost  90 3 6 91 3 6 91 3 6 

N16 West 92 3 5 92 3 4 92 3 4 

Kruispunt 4 

Oscar van Kesbeeckstraat N1/Noord 97 1 2 97 1 2 97 1 2 

Elektriciteitstraat   95 1 3 96 1 3 96 1 2 

Oscar van Kesbeeckstraat N1/Zuid 97 1 2 97 1 2 97 1 3 

Kruispunt 5 

Oscar van Kesbeeckstraat N1 / Noord 97 1 2 97 1 2 97 1 2 

Maurits Sabbestraat   100 0 0 100 0 0 100 0 0 

Oscar van Kesbeeckstraat N1/Zuid 97 1 2 97 1 2 97 1 2 
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Wegsegment  opmerking Referentie 
Ontsluitingsalternatief 

1 

Ontsluitingsalternatief 

2 

Kruispunt 6 

N1 Antwerpsesteenweg N1/Noord  96 1 2 96 1 2 96 1 2 

Oude Antwerpsebaan    100 0 0 100 0 0 100 0 0 

N1 Antwerpsesteenweg N1/Zuid 97 1 2 97 1 2 97 1 2 

Kruispunt 6 a 

Oude Antwerpsebaan   100 0 0 100 0 0 100 0 0 

Kruispunt 7 

N1 Antwerpsesteenweg N1 Noord 92 4 5 92 4 5 92 4 5 

R6 Oost 86 6 8 88 5 7 88 5 7 

R6 West 90 4 6 88 5 7 88 5 7 

N1 Antwerpsesteenweg  N1 Zuid 94 2 4 94 2 4 94 2 4 

 
 

 Snelheidstypes 
Op basis van het type weg en de snelheidsbeperkingen werden de wegen onderverdeeld in categorieën 
zoals vermeld in CAR-Vlaanderen.  

 Wegtype 
Hiermee wordt de configuratie van de weg bedoeld (aanwezigheid van huizenrijen, afstand tot de huizen, 
aan beide zijden of langs één kant). Er is steeds geopteerd om het worst case gedeelte van de 
onderzochte straten te nemen.  

 Bomenfactor 
De bomenfactor is een maat voor de aanwezigheid van bomen langs de rand van de weg. Uit 
windtunnelonderzoek blijkt dat de concentraties aan verontreinigende stoffen in de straten waar bomen 
aanwezig zijn hoger zijn. 

 Afstand tot de weg 
Hiermee wordt aangegeven op welke afstand van de weg de luchtconcentratie wordt berekend. Er is een 
berekening uitgevoerd op verschillende afstanden van de as van de weg. Dit om een goed beeld te 
verkrijgen van de impact van het verkeer op de woningen.  

 Fractie stagnatie  
Dit is een extra rekenmogelijkheid voor het rekenen met de fractie stagnerend verkeer. Voor de 
onderzochte wegsegmenten is geen rekening gehouden met stagnatie.  
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht van de verschillende invoerparameters weergegeven.  

Tabel 12.8: Gehanteerde parameters 

Wegsegment Opmerking Snelheidstype Wegtype Bomenfactor Afstand tot de weg 

Kruispunt 1 

Battelsesteenweg 
 

Doorstromend stadsverkeer 3b 1 6 

Olivetenvest 
R12-N1/ 
Noord 

buitenweg 3a 1,25 25 

Adegemstraat N16A normaal stadsverkeer 3b 1 4 
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Wegsegment Opmerking Snelheidstype Wegtype Bomenfactor Afstand tot de weg 

Koniging Astridlaan R12-N1/ Zuid buitenweg 3a 1,25 26 

Kruispunt 2 

Olivetenvest /Guido 
Gezellelaan 

R12-N1/Zuid buitenweg 3a 1,25 21 

N16 West buitenweg IFDM IFDM IFDM 

Oscar van 
kesbeeckstraat 

N1/ Noord Doorstromend stadsverkeer 3a 1 13 

Edgard Tinellaan R12/Oost buitenweg 4 
  

Edgard Tinellaan > 
(voorbij volgende 

kruispunt) 
R12/Oost buitenweg 4 1 10 

Kruispunt 3 

Elektriciteitstraat 
 

normaal stadsverkeer 2 1 10 

N16 Oost buitenweg IFDM IFDM IFDM 

N16 West buitenweg IFDM IFDM IFDM 

Kruispunt 4 

Oscar van 
Kesbeeckstraat 

N1/Noord Doorstromend stadsverkeer 2 1 10 

Elektriciteitstraat 
 

normaal stadsverkeer 3a 1 6 

Oscar van 
Kesbeeckstraat 

N1/Zuid Doorstromend stadsverkeer 3a 1 9 

Kruispunt 5 

Oscar van 
kesbeeckstraat 

N1 / Noord Doorstromend stadsverkeer 3a 1 6 

Maurits Sabbestraat 
 

Doorstromend stadsverkeer 3b 1 5 

Oscar van 
kesbeeckstraat 

N1/Zuid Doorstromend stadsverkeer 2 1 10 

Kruispunt 6 

N1 
Antwerpsesteenweg 

N1/Noord Doorstromend stadsverkeer 3a 1 15 

Oude Antwerpsebaan 
 

normaal stadsverkeer 3b 1 4 

N1 
Antwerpsesteenweg 

N1/Zuid Doorstromend stadsverkeer 3a 1 6 

Kruispunt 6a 

Oude Antwerpsebaan 
 

normaal stadsverkeer 3a 1 6 

Kruispunt 7 

N1 
Antwerpsesteenweg 

N1 Noord 
 

2 1 16 

R6 Oost IFDM IFDM IFDM 

R6 West IFDM IFDM IFDM 

N1 
Antwerpsesteenweg 

N1 Zuid 
 

2 1,25 25 
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Berekening  
Recente onderzoeken tonen aan dat de werkelijke NOX-uitstoot bij dieselvoertuigen sterk afwijkt van wat 
de euronormen vooropstellen. Er is hierbij geen verband meer tussen de norm en de werkelijke uitstoot. 
De emissiefactoren en achtergrondconcentraties die momenteel in de modelleringsprogramma’s 
gehanteerd worden, wijken dan ook af van de reële omstandigheden.  
 
Dit betekent dat, als de luchtkwaliteit en verkeersbijdrage worden berekend met de huidige versie van het 
model in 2020, dit leidt tot een onderschatting van de potentiële effecten. Om bovenstaande reden moet in 
alle lopende dossiers 2015 als referentiejaar genomen worden voor de luchtkwaliteitsmodellering. Het jaar 
2020 zal dan ook niet verder meegenomen worden. Er dient wel opgemerkt te worden dat de 
uitgangsituatie 2025 betreft. Er kan dan ook aangenomen dat een wordt case situatie onderzocht is 
(emissiefactoren 2015). 
 
Met betrekking tot de werking van CAR-Vlaanderen II merken we op dat de onderlinge invloed van straten 
op elkaar niet in kaart wordt gebracht. Andere emissies worden evenmin in rekening gebracht, deze zitten 
vervat in de achtergrondconcentratie. 
 
Volgens Bijlage 2.5.5 van Vlarem II is de jaargrenswaarde voor NO2 is vastgelegd op 40 μg NO2/m

3. De 
jaargrenswaarde van PM10 bedraagt 40 μg/m3. De daggrenswaarde van 50 μg/m3 voor PM10 mag niet 
meer dan 35 keer overschrijden. De uurgrenswaarde van NO2 voor de bescherming van de gezondheid 
van de mens bedraagt 200 μg NOx/m

3. Deze grenswaarde mag niet meer dan 18 keer per kalenderjaar 
worden overschreden. De indicatieve grenswaarde voor PM2,5 bedraagt 25 μg/m3. Tegen 1 januari 2020 is 
er ook een indicatieve jaargrenswaarde van 20 µg/m³ vooropgesteld. In de huidige richtlijn wordt voor 
PM2,5 ook een gemiddelde blootstellingsindex gedefinieerd. De gemiddelde stedelijke achtergrond dient 
in 2020 te liggen op 15,2 µg/m³. Er zal dan ook afgetoetst worden aan een waarde van 15,2 µg/m³.  
 
Onderstaand worden de resultaten van de CAR Vlaanderen II berekeningen besproken. Er is gerekend 
met de emissiefactoren voor 2015.  
 
Voor NO2 zijn er overschrijdingen van zowel de jaargrenswaarden als de uurgrenswaarden op de 
onderzochte wegen. Voor PM10 zijn er geen overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarden. Dit 
zowel in de referentiesituatie als in de toekomstige situatie. De grenswaarde in de onderzochte 
wegsegmenten wordt maximaal 35 keer overschreden. Het aantal overschrijdingen van de dagnorm voor 
PM10 zou hier ten aanzien van de referentiesituatie met één dag/jaar toenemen. Algemeen kan gesteld 
worden dat de luchtkwaliteit op de ontsluitingswegen sterk beïnvloed wordt door het wegverkeer en voor 
NO2 op al de ontsluitingswegen reeds 80 % van de norm bereikt is. Indien er een beperkt negatief effect 
optreedt zijn milderende maatregelen noodzakelijk.  
 
In bijlage 12-1 zijn de resultaten van de berekening opgenomen.  
 
In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen referentiesituatie en de toekomstige situatie voor NO2- , 
PM10- en PM2,5 weergegeven. 
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Tabel 12.9: Verschil tussen referentiesituatie en de toekomstige situatie voor NO2- , PM10- en PM2,5 

Wegsegment NO2 [µg/m³] 
PM10  
[µg/m³] 

PM2.5  
[µg/m³] 

NO2 [µg/m³] 
PM10  
[µg/m³] 

PM2.5  [µg/m³] 

  Ontsluitingsalternatief 1  Ontsluitingsalternatief 2 

Kruispunt1 

Battelsesteenweg 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 

Olivetenvest 0 0 0 0 0 0 

Adegemstraat 0,1 0 0 0 0 0 

Koningin Astridlaan 0 0 0 0 0 0 

Kruispunt 2 

Guido Gezellelaan -0,1 -0,1 0 -0,2 -0,1 0 

Oscar Van Kesbeeckstraat -0,1 0 0 -0,1 0 0 

Edgard Tinellaan 0,9 0,2 0,1 0,9 0,2 0,1 

Edgard Tinellaan (voorbij volgende 
kruispunt) 

0,2 0 0 0,1 0 0 

Kruispunt 3  

Elektriciteitstraat 0,3 0 0 0,4 0 0 

Kruispunt 4  

Oscar Van Kesbeeckstraat 0,1 0 0 0 0 0 

Elektriciteitstraat 0,6 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 

Oscar Van Kesbeeckstraat 0 0 0 -0,1 0 0 

Kruispunt 5 

Oscar Van Kesbeeckstraat -0,1 0 -0,1 -0,1 0 -0,1 

Maurits Sabbestraat 0,1 0 0 0 0 -0,1 

Oscar Van Kesbeeckstraat 0,1 0 0 0 0 0 

Kruispunt 6 

Antwerpsesteenweg 0,1 0 0 0,1 0 0 

Oude Antwerpsebaan -0,1 0 0 0,2 0,1 0 

Antwerpsesteenweg 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 

Kruispunt 6a 

Oude Antwerpsebaan 0,3 0 0 0,3 0 0 

Kruispunt 7  

Antwerpsesteenweg 0 0 0 0 0 0 

Antwerpsesteenweg 0 0 0 0,1 0 0 

 
 
In onderstaande tabel wordt op basis van de berekende immissiebijdrage (2015) het procentuele aandeel 
van de milieukwaliteitsnorm weergegeven. Deze evaluatie is gebeurd voor de woningen die het dichtst 
nabij de as van de weg gelegen zijn. De onderzochte afstanden zijn weergegeven in de tabel gehanteerde 
parameters.  
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Tabel 12.10: Procentuele aandeel van de milieukwaliteitsnorm voor NO2- , PM10- en PM2,5 

Wegsegment NO2 PM10   PM2.5   NO2 PM10   PM2.5   

  
Procentuele aandeel van de 
milieukwaliteitsnorm 
Ontsluitingsalternatief 1 

Procentuele aandeel van de 
milieukwaliteitsnorm 
Ontsluitingsalternatief 2  

Kruispunt1  
 

Battelsesteenweg 0,25 0,25 0 0,5 0,25 0,5 

Olivetenvest 0 0 0 0 0 0 

Adegemstraat 0,25 0 0 0 0 0 

Koningin Astridlaan 0 0 0 0 0 0 

Kruispunt 2  

Guido Gezellelaan -0,25 -0,25 0 -0,5 -0,25 0 

Oscar Van Kesbeeckstraat -0,25 0 0 -0,25 0 0 

Edgard Tinellaan 2,25 0,5 0,5 2,25 0,5 0,5 

Edgard Tinellaan (voorbij volgende kruispunt) 0,5 0 0 0,25 0 0 

Kruispunt 3 

Elektriciteitstraat 0,75 0 0 1 0 0 

Kruispunt 4  

Oscar Van Kesbeeckstraat 0,25 0 0 0 0 0 

Elektriciteitstraat 1,5 0,25 0,5 1,5 0,25 0,5 

Oscar Van Kesbeeckstraat 0 0 0 -0,25 0 0 

Kruispunt 5 

Oscar Van Kesbeeckstraat -0,25 0 -0,5 -0,25 0 -0,5 

Maurits Sabbestraat 0,25 0 0 0 0 -0,5 

Oscar Van Kesbeeckstraat 0,25 0 0 0 0 0 

Kruispunt 6 

Antwerpsesteenweg 0,25 0 0 0,25 0 0 

Oude Antwerpsebaan -0,25 0 0 0,5 0,25 0 

Antwerpsesteenweg 0,25 0,25 0 0,5 0,25 0 

Kruispunt 6a 

Oude Antwerpsebaan 0,75 0 0 0,75 0 0 

Kruispunt 7 

Antwerpsesteenweg 0 0 0 0 0 0 

Antwerpsesteenweg 0 0 0 0,25 0 0 

 
 
Uit deze berekening blijkt dat rekening houdend met de bijkomende verkeersemissies: 
 Er een beperkt verschil is tussen de beide ontsluitingsalternatieven. In ontsluitingsalternatief 2 de 

Battelsesteenweg, Elektriciteitstraat en de Oude Antwerpsebaan iets meer belast worden. 
 Zowel de huidige als de verwachte jaargemiddelde polluentconcentraties ter hoogte van de grote 

verkeersassen overschrijden de grenswaarden voor NO2. Ook de uurgrenswaarden worden 
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langsheen de Edgard Tinellaan en de Oude Antwerpsebaan overschreden. Hier zijn in de beide 
geplande alternatieven geen wijzigingen ten opzichte van de referentiesituatie. 

 Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde (50 µg/m³) voor PM10 zal max. 35 bedragen 
(Edgard Tinellaan) maar zal de norm van 35 niet overschrijden. 

 Voor PM2,5 schommelt zowel de huidige en de te verwachten jaargemiddelde concentraties rond de 
toekomstige grenswaarde (20 µg/m³ vanaf 2020). De gemiddelde vooropgestelde stedelijke 
achtergrond van 15,2 µg/m³ wordt overschreden.  

 Het verschil in immissiebijdrage voor PM10 en PM2,5 in de geplande situaties t.o.v. de 
referentiesituatie is minder dan 1,0% van de norm (40 resp. streefwaarde 20 µg/m³). Dit betekent een 
verwaarloosbare bijdrage (<1% van de norm) ten gevolge van het plan. 

 Het verschil in immissiebijdrage voor NO2 in de geplande situatie t.o.v. de referentiesituatie zal 
maximaal 2,25% bedragen t.o.v. de norm (40 µg/m³). Voor de Edgard Tinellaan en de 
Elektriciteitstraat kan een beperkt negatief effect verwacht worden (voor NO2). Voor de overige 
wegsegmenten is de bijkomende verkeersgeneratie van het plan verwaarloosbaar. Voorbij het eerste 
kruispunt op de Edgard Tinellaan zal het effect echter ook verwaarloosbaar zijn.  

 Doordat de EC-concentraties en NO2-concentraties in verkeersintensieve gebieden sterk 
gecorreleerd zijn is er geen afzonderliijke beoordeling opgenomen maar is deze gelijk aan NO2 . 

 
Omwille van de immissiebijdrage voor NO2 en de huidige luchtkwaliteit (>80% van de norm), dienen 
milderende maatregelen vooropgesteld te worden. 
 

12.5.5 Aftoetsing geschiktheid keuze van ligging van kwetsbare bestemmingen 
(wonen) t.a.v. drukke wegen  

Door de slechte luchtkwaliteit langsheen de grote verkeersassen dient de nodige aandacht geschonken te 
worden aan de invulling van het plangebied. Indien woongelegenheden langsheen deze assen worden 
ontwikkeld dienen hiervoor milderend maatregelen opgenomen te worden.  
 

12.6 Effectbeoordeling 

In de effectbespreking kan een beoordeling per wegsegment teruggevonden worden. Het is echter geen 
globale score. Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de meest cruciale woningen.  
 

Tabel 12.11:Effectbeoordeling voor de discipline Lucht 

Effectgroep Beoordeling 

 
Referentiesituatie: planologische 
toestand 

Ontsluitingsalternatief 1: 
tweeledige ontsluiting 

Ontsluitingsalternatief 2: 
gebundelde ontsluiting 

Lucht  0 -1 -1 

12.7 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

12.7.1 Verkeersgeneratie van het Plan 

Onderstaande maatregelen kunnen in functie van een duurzaam mobiliteitsprofiel en ter bevordering van 
de luchtkwaliteit als dwingende maatregelen vooropgesteld worden:  
 Het hanteren van fietsparkeernorm voor bewoners van 3 fietsparkeerplaatsen per wooneenheid. 
 Het hanteren van een parkeernorm van 0,8 parkeerplaatsen voor bewoners per wooneenheid. 
 De uitbouw van een multimodale hub, voorzien van een fietsontleningsdienst, een fietshersteldienst 
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 De bouw van een voetgangers- en fietsbrug over de Afleidingsdijle.  
 Het voorzien van een aanvullende halte voor het openbaar vervoer aan de N16. 
 De kade van het Keerdok uitrusten voor voetgangers en fietsers. 
 
In functie van de verdere verduurzaming van het gebied worden bijkomende aanbevelingen voorzien.  
 Het realiseren van een fietsbrug over de Dijle en Afleidingsdijle kan de bereikbaarheid voor fietsers 

en voetgangers optimaliseren. 
 Een frequente openbaar vervoerscorridor verhogen 6 tot 8 bussen per uur (momenteel zijn er 4 tot 6). 
 De mogelijkheid bieden tot een autodeelsysteem.  
 
De frequente openbare vervoerscorridor kan in functie van de tijd en de ontwikkeling in het gebied verder 
uitgewerkt worden. Zo kan aanbod en mogelijk gebruik op elkaar afgestemd worden.  
 
De impact van het duurzame mobiliteitsprofiel is door de deskundige mobiliteit echter afzonderlijk 
nagegaan. Indien de verkeersgeneratie van het aspect wonen van een basis modal split 60% kan 
teruggebracht worden naar een duurzaam (modal split 46%) zou in de totale intensiteiten gedurende de 
ochtendspits een reductie van ca. 12 % in het aantal verkeersbewegingen opleveren. Gedurende de 
avondspits zou dit ca. 8 % in het aantal verkeersbewegingen zijn. Dit is gedurende de spitsmomenten. 
 
Het totaalpakket aan maatregelen (fietspaden, stallingen, …) zou conform de studie “Milieubeoordeling 
van mobiliteitsmaatregelen” de verkeersintensiteiten met ca. 5 % dalen. Het openbaar vervoer stimuleren 
door een verhoging van de kwaliteit (aanbod en reistijd) kan de verkeersintensiteiten met ca. 2 % doen 
dalen. Deze mogen echter niet gecumuleerd worden. Er is dan ook nagegaan wat de effecten zijn. 
Hiervoor zijn de intensiteiten ten gevolge van het plan (enkel het licht verkeer) vermenigvuldigd met 0,95. 
Op basis hiervan kan een evaluatie uitgevoerd worden. Dit is de minst positieve evaluatie. Uit een analyse 
met CAR-Vlaanderen blijkt dat het totaalpakket aan maatregelen (fietspaden, stallingen, …) geen 
wijzigingen in de beoordeling met zich meebrengt.  
 
Voor de Elektriciteitstraat kan er geopteerd worden om éénrichtingsverkeer in te voeren. Deze maatregel 
zal op de Elektriciteitstraat een sterk gunstig effect hebben. Op basis van de studie “Milieubeoordeling van 
mobiliteitsmaatregelen” zullen de verkeersintensiteiten met ca 38 % dalen. Indien deze maatregel wordt 
doorgevoerd zullen de intensiteiten In deze straat lager gelegen zijn dan in de referentiesituatie wat een 
gunstig effect voor deze straat veroorzaakt. Ter hoogte van de Edgard Tinellaan is dit echter niet mogelijk. 
Onderstaand is het effect van de milderende maatregel nagegaan. Er dient wel opgemerkt te worden dat 
deze milderende maatregel verder dient onderzocht te worden. Deze maatregel kan immers op andere 
plaatsen een negatieve impact veroorzaken.  Zo heeft ondermeer de Lijn zijn stelplaats in de 
Elecktriciteitstraat wat mogelijks problemen kan opleveren.  
 

Tabel 12.12: Effect Milderende maatregel Elektriciteitstraat 

 Parameter    
Referentie Uitvoering MM Verschil  % norm 

Elektriciteitstraat Elektriciteitstraat     

NO2 [µg/m³] Jaargemiddelde 36,6 35,8 -0,8 -2 

NO2 [µg/m³] Jm achtergrond 33,7 33,7 - - 

NO2 [µg/m³] # Overschrijdingen uur GW 0 0 0 - 

PM10  [µg/m³] Jaargemiddelde 26,4 26,2 -0,2 -0,5 

PM10  [µg/m³] Jm achtergrond 26 26 0 - 

PM10  [µg/m³] # Overschrijdingen dag GW 15 15 0 - 

PM2,5  [µg/m³] Jaargemiddelde 18,6 18,5 -0,1 -0,5 
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 Parameter    
Referentie Uitvoering MM Verschil  % norm 

Elektriciteitstraat Elektriciteitstraat     

PM2,5  [µg/m³] Jm achtergrond 18,3 18,3 0 - 

 
 
Op basis van bovenstaande analyse kan geoordeeld worden dat in de Elektriciteitstraat een beperkt 
gunstig effect ontstaat. De impact op omliggende wegen dient echter verder in detail onderzocht te 
worden.  

12.7.2 Te ontwikkelen woongelegenheden 

Een drukke verkeersweg heeft slechts een beperkt direct effect op de luchtkwaliteit van de achtergelegen 
parallelstraat. De meest kwetsbare functies verhuizen naar of inplanten aan de achterzijde van een 
bouwblok is daarom een erg efficiënte maatregel. Bovendien is de achterzijde vaak veel rustiger dan de 
voorzijde, wat ook minder geluidshinder oplevert. Dit principe kan uiteraard ook op andere werkdomeinen 
toegepast worden, zoals de selectie van fietsroutes of de locatiekeuze voor de verluchting van gebouwen. 
 
Buiten de achterzijde van het bouwblok of de windafwaartse zijde van de straat (ten opzichte van de 
overheersende windrichting), kan je nog een beperkt effect bereiken door kwetsbare functies op een 
hoger vloerniveau in te planten. Concentraties langsheen de gevel dalen namelijk naarmate de positie 
(hoogte) t.o.v. het maaiveld toeneemt. Er is geen vaste hoogte te kleven vanaf waar een significante 
concentratie daling optreedt. De enige zekerheid die geldt is “hoe hoger, hoe beter”.  
 
Als bijkomende milderende maatregel wordt vooropgesteld, om zoveel als mogelijk natuurlijke structuren 
langs wegzijden en middenbermen in te zetten. Dit om de verspreiding naar de gebouwen te beperken. 
Het plaatsen van structuren langsheen de weg van ca. 0,75 m hoog kunnen om stoffen en gassen tot op 2 
m hoogte te vangen, waar verkeersemissies dominant zijn.  
 
Om de effecten van maatregelen correct in kaart te brengen dient een 3D-computermodel gebruikt te 
worden dat, naast luchtstromingen rond de gebouwen, ook de verspreiding van polluenten zoals fijn stof 
en NO2 en dus meer algemeen de luchtkwaliteit in een stedelijk gebied berekent. 
 

Tabel 12.13: Milderende maatregelen en aanbevelingen discipline Lucht 

Beschrijving 
Verantwoordelijke 

uitvoerder/betrokkene 

Milderende 

maatregel of 

Aanbeveling  

Doorwerking in fase 

  RUP (R) ,project (P) of 

flankerend (F) 

 

Effect 

voor 

mildering 

Effect na 

mildering 

Een duurzame modal split (46%): 
hanteren van fietsparkeernorm 
voor bewoners van 3 
fietsparkeerplaatsen/wooneenheid 

Stad/Ontwikkelaar 
Milderende 
maatregel 

R -1 -1 

Een duurzame modal split (46%): 
hanteren van een parkeernorm 
van 0,7 parkeerplaatsen voor 
bewoners per wooneenheid 

Stad/Ontwikkelaar 
Milderende 
maatregel 

R -1 -1 

Een duurzame modal split (46%): 
uitbouw van een 
multimodaleetsontleningsdienst, 
fietshersteldienst 

Ontwikkelaar 
Milderende 
maatregel  

P -1 -1 

Een duurzame modal split (46%): Ontwikkelaar Milderende P -1 -1 
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Beschrijving 
Verantwoordelijke 

uitvoerder/betrokkene 

Milderende 

maatregel of 

Aanbeveling  

Doorwerking in fase 

  RUP (R) ,project (P) of 

flankerend (F) 

 

Effect 

voor 

mildering 

Effect na 

mildering 

bouw van een voetgangers- en 
fietsbrug over de Afleidingsdijle 
(thv Eandistip) 

maatregel  

Een duurzame modal split (46%): 
voorzien van een aanvullende 
halte voor het openbaar vervoer 
aan de N16 

De Lijn 
Milderende 
maatregel  

F -1 -1 

Een duurzame modal split (46%): 
kade van het Keerdok uitrusten 
voor voetgangers en fietsers 

Stad/Ontwikkelaar 
Milderende 
maatregel  

P -1 -1 

Bij de inplanting van de nieuwe 
gebouwen moet rekening 
gehouden worden met  de 
aanwezige luchtvervuiling 

Stad/ontwikkelaar 
Milderende 
maatregel 

 P -1 -1 

Verdere verduurzaming: 
realiseren van een fietsbrug over 
de Dijle en Afleidingsdijle  

Stad/ontwikkelaar  Aanbeveling  P -1 -1 

Verdere verduurzaming: frequente 
openbaar vervoerscorridor 
verhogen tot 6 à 8 bussen per uur  

Stad/ontwikkelaar/de 
Lijn  

Aanbeveling F -1 -1 

Verdere verduurzaming: 
mogelijkheid van 
autodeelsysteem  

Stad/ontwikkelaar  Aanbeveling P -1 -1 

Éénrichting Elektriciteitstraat Stad Mechelen  Aanbeveling F -1 -1 

Natuurlijke structuren langs 
wegzijden en middenbermen in te 
zetten 

Stad/ontwikkelaar/AWV Aanbeveling F -1 -1 

 
 
De effectbeoordeling na milderende maatregelen is opgenomen in tabel 12.14.  
 

Tabel 12.14:Effectbeoordeling voor de discipline Lucht na milderende maatregelen en aanbevelingen 

Effectgroep Beoordeling 

 
Referentiesituatie: planologische 
toestand 

Ontsluitingsalternatief 1: 
tweeledige ontsluiting 

Ontsluitingsalternatief 2: 
gebundelde ontsluiting 

Lucht  0 -1 -1 
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13 Discipline Bodem 

13.1 Figuren en bijlagen 

Figuur 13.1: Bodemkaart 

13.2 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Bodem wordt afgebakend als de zone waar effecten naar 
profielwijziging kunnen optreden. Deze effecten beperken zich tot de zones waar een wijziging van de 
bestemming optreedt. Het betreft het plangebied. 

13.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

13.3.1 Topografie 

Het terrein is vrij vlak. Volgens het digitaal terrein Model (DTM) van Vlaanderen situeert zich het 
plangebied op 7,5 mTAW. 

13.3.2 Geologie 

De geologie is afgeleid van de voorkomensgrenzen en isohypsenkaart uit DOV en de geologische kaart. 
In tabel 13.1 is een overzicht gegeven van de verschillende formaties die voorkomen in het plangebied. 
Het betreft voornamelijk zandige eenheden. De Formatie van Kortrijk is de eerste zeer slecht doorlatende 
laag en bevindt zich op een diepte van -85 mTAW. 
 
Voor de samenstelling van het Quartair werd gebruik gemaakt van een boring in de omgeving uit de 
databank van DOV. 
 

Tabel 13.1: Overzicht van de geologie in het plangebied 

Formatie Beschrijving Diepte basis (mTAW) 

Quartair Fijn zand en klei; bovenste meters met veel puin -5 

Formatie van Zelzate Glauconiet- en glimmerhoudend fijn zand tot zandige klei. -20 

Formatie van Maldegem 
Afwisseling van grijsblauwe klei tot zware klei en grijs fijn glauconiet- 
en glimmerhoudend fijn zand 

-40 

Formatie van Lede Grijs fijn zand, glauconiethoudend -55 

Formatie van Gentbrugge Grijsgroen fijn zand -80 

Formatie van Tielt Groen tot blauwgrijs kleiig fijn zand tot zandige klei -85 

Formatie van Kortrijk Grijze tot blauwgrijze zware klei -165 

 

13.3.3 Bodemtypologie 

De bodemtypologie wordt afgeleid van de bodemserie, aangegeven op de bodemkaart. De bodemserie 
wordt gekenmerkt door een textuurklasse, een drainageklasse en een profielontwikkeling. Op figuur 13.1 
is de textuur, drainageklasse en profielontwikkeling weergegeven. Het volledige plangebied is aangeduid 
als OB (bebouwde zones). De oorspronkelijke bodem is in de referentiesituatie reeds vernietigd door 
menselijk ingrijpen. Deze effectgroep wordt verder niet meegenomen in het MER. 
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13.3.4 Bodemgebruik 

Het volledige gebied is bebouwd. Een beschrijving van de bebouwing en de activiteiten is opgenomen bij 
de discipline Mens (zie paragraaf 18.3). 

13.3.5 Verdichting 

Het gebied is door de menselijke activiteiten en bebouwing in het plan, in de referentiesituatie reeds 
verdicht. Deze effectgroep wordt in het MER niet verder meegenomen. 

13.3.6 Bodemkwaliteit 

In het plangebied zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Een overzicht is gegeven in illustratie 
13.1. 
 

 

Illustratie 13.1: Overzicht bodemonderzoeken 
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Onderstaand wordt een overzicht gegeven met de hoogste conforme opdracht. Telkens wordt het 
dossiernummer en de datum van de laatste conforme opdracht weergegeven. 
 Site Eandis: bodemsaneringsproject met eindverklaring (dossiernummer 12069; 2014) 
 Deelgebied Park: bodemsaneringsproject met eindbeoordeling(dossiernummer 2370; 2011) 
 Deelgebied de ‘Ouwen Dok’: oriënterend bodemonderzoek (dossiernummer 27506; 2006) 
 Deelgebied Keerdokkaai: oriënterend bodemonderzoek 

o Dossiernummer 12857; 2008 
o Dossiernummer 11663; 2000 
o Dossiernummer 12237; 2000 
o Dossiernummer 13000; 2000 

 Deelgebied Keerdokkaai: bodemsaneringsproject met eindverklaring (dossiernummer 14377; 2014) 

13.3.7 Bodemerosie 

Het plangebied is op de erosiegevoeligheidskaart (DOV Bodemverkenner) aangeduid als ‘zeer weinig 
erosiegevoelig’. Bodemerosie wordt in het MER niet verder meegenomen als effectgroep. 

13.4 Methodologie effectbepaling 

13.4.1 Bodemkwaliteit 

Er wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven van de mogelijke verontreinigingsbronnen. Daarnaast 
wordt ook een inschatting gemaakt van de effecten van het plan op reeds aanwezige verontreinigingen in 
de omgeving. 

13.5 Beoordelingskader 

Het beoordelingskader voor de discipline Bodem is weergegeven in tabel 13.2. Het bodemgebruik wordt 
niet binnen de discipline Bodem beoordeeld. De effecten van bodemgebruik worden doorgegeven aan de 
disciplines Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en aan de discipline Mens. 

 

Tabel 13.2: Beoordelingskader discipline Bodem 

Beoordeling Bodemkwaliteit 

+3 Geen infrastructuur 

+2 
Infrastructuur met beveiliging in lekverliezen en met bodem-beschermende maatregelen met -intensieve 
inspectie 

+1 
Infrastructuur met beveiliging in lekverliezen, zonder bodembeschermende maatregelen met intensieve 
inspectie 

0 Geen wijziging van de bestaande toestand waarbij geen nieuwe infrastructuren geplaatst worden 

-1 Infrastructuur zonder beveiliging in lekverliezen en bodembeschermende maatregelen met intensieve inspectie 

-2 
Infrastructuur zonder beveiliging in lekverliezen en bodembeschermende maatregelen zonder intensieve 
inspectie 

-3 
Infrastructuur zonder beveiliging in lekverliezen en zonder bodem-beschermende maatregelen zonder 
intensieve inspectie 
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13.6 Effectbepaling 

13.6.1 Bodemkwaliteit 

Tijdens de aanleg zijn er mogelijk bemalingen noodzakelijk. Het betreft voornamelijk de aanleg van de 
ondergrondse parkeergarage in de deelplangebieden Eandiswijk, Keerdokkaai, Rode Kruisplein en Park. 
Zoals aangegeven bij de discipline Water zal waarschijnlijk gebruik van retourbemaling of damwanden 
noodzakelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat er geen aantrekking van eventuele omliggende verontreinigingen 
naar de site is. Het effect is neutraal. 
 
De geplande bestemmingen op de site zorgen niet voor activiteiten die bodemverontreiniging 
veroorzaken. De enige activiteit die mogelijk voor verontreiniging (lekverlies) kan zorgen is het verkeer op 
de site en dit enkel indien gewerkt wordt met waterdoorlatende materialen. De mogelijkheid van 
incidenten (lek van olie) kan niet uitgesloten worden. Echter betreft het meestal rijdende wagens, hierdoor 
is het risico op voorkomen beperkt. Het effect is beperkt negatief (-1). 
 
Ten opzichte van de planologische toestand op de Eandissite (milieubelastende industrie) houdt de 
nieuwe bestemming minder risico in voor bodemverontreiniging. De potentiële activiteiten die nu mogelijk 
zijn, hebben een groter risico op aanwezigheid van verontreinigende stoffen en activiteiten die 
verontreiniging veroorzaken dan de nieuwe bestemming. Het effect is beperkt positief. In vergelijking met 
de planologische toestand op de Keerdoksite wordt er geen bijkomend effect verwacht van de geplande 
bestemmingen. 

13.7 Effectbeoordeling 

De effectbeoordeling voor de discipline Bodem is weergegeven in tabel 13.3. 
 

Tabel 13.3: Effectbeoordeling discipline Bodem 

Effectgroep Beoordeling 

 Referentiesituatie: bestaande toestand Referentiesituatie: planologische toestand 

Bodemkwaliteit -1 +1 

 

13.8 Milderende maatregelen en aanbevelingen  

Gezien de beperkte negatieve effecten zijn geen milderende maatregelen noodzakelijk voor de discipline 
Bodem. 
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14 Discipline Water 

14.1 Figuren en bijlagen 

Figuur 14.1: Grondwaterwinningen en meetpunten VMM in het studiegebied 
Figuur 14.2: Watertoetskaart (2014) 

14.2 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied wordt afgebakend als de zone waar effecten kunnen optreden van de 
planontwikkelingen. Het studiegebied voor de discipline water wordt vastgelegd als het plangebied en 
wordt uitgebreid met de stroomafwaarts gelegen waterlopen tot de samenvloeiing van de dijle met de 
Rupel. 

14.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

14.3.1 Grondwater 

Grondwaterstand 
Er zijn geen peilbuizen van het VMM-meetnet beschikbaar in of in de directe omgeving van het 
plangebied. Er is wel een boring uitgevoerd in oktober 2012 waarbij de diepte van de grondwatertafel 
werd opgemeten. De grondwatertafel bevond zich op 2,8 m-mv. 
 
Gevoeligheid voor grondwaterstroming 
Het plangebied is zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1). De zeer gevoelige gebieden zijn 
afgebakend op basis van de Nog-kaarten (natuurlijk overstroombare gebieden). De NOG-kaart is 
gebaseerd op de bodemkaart waarbij de bodemprofielen van alluviale, colluviale en poldergronden 
afgebakend zijn. In alluvia (en poldergronden) komt immers het grondwater ondiep voor en zijn ook de 
kwelgebieden gesitueerd. Het plangebied kan inderdaad aangeduid worden als een natuurlijk 
overstroombaar gebied van de Dijle. Echter is het plangebied op vandaag praktisch volledig verhard en 
zijn er binnen het plangebied geen kwelgebieden (meer) aanwezig. De grondwaterstand bevindt zich in 
het plangebied (oktober 2012, zie hierboven) op een diepte van 2,8 m-mv. Rekening houdend met deze 
gegevens, kan aangenomen worden dat het gebied niet zeer gevoelig is voor grondwaterstroming. 
 
Infiltratiegevoelige bodems 
Het plangebied is niet infiltratiegevoelig. 
 
Grondwaterwinningen 
Er bevindt zich één grondwaterwinningen ten oosten van het plangebied. De grondwaterwinning situeert 
zich op een diepte van 66 m en heeft een vergund debiet van 4.000 m³/jaar. De grondwaterwinning is 
weergegeven op figuur 14.1. 
 
Grondwaterkwaliteit 
Er zijn geen peilbuizen van het VMM-meetnet aanwezig in of in de directe omgeving van het plangebied. 

14.3.2 Oppervlaktewater 

Oppervlaktewatersysteem 
Ten westen van het plangebied en tussen de deelgebieden ‘Eandistip en Eandiswijk’ en de deelgebieden 
‘Rode Kruisplein, de ‘Ouwen Dok’ en Park’ situeert zich de Dijle. Ze stroomt verder in noordoostelijke 
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richting waar ze ter hoogte van het ‘Zennegat’ (ongeveer 4 km verder) samenvloeit met de Zenne en het 
kanaal Leuven-Dijle. 
 
Ten noorden en westen van het plangebied situeert zich de Holmloop, een niet-geklasseerde waterloop. 
 
Overstromingszones 
De watertoetskaart is weergegeven op figuur 14.2. In het plangebied zelf komen mogelijk 
overstromingsgevoelige gebieden voor in het noordwesten. Het betreft mogelijke overstromingen van de 
Dijle. Deze mogelijke overstromingsgevoelige gebieden lopen door langs de Dijle ten noorden van het 
plangebied. 
 
Waterkwaliteit 
De waterkwaliteit is beschreven aan de hand van de meetgegevens van de VMM. Er is een meetpunt 
beschikbaar op de Dijle (na de samenvloeiing met de Vrouwvliet). De laatste metingen dateren van 2009. 
Stroomopwaarts is er een meetpunt op de Afleiding van de Dijle. Van dat meetpunt zijn metingen 
beschikbaar tot 2014. De prati-index en BBI (Belgische Biotische index) zijn weergegeven in illustratie 
14.1. De prati-index wijst op water met een aanvaardbare kwaliteit. Volgens de BBI geeft de biologische 
waterkwaliteit aan als ‘matige kwaliteit’. De meting van de BBI dateert van 2006. 
 

 

Illustratie 14.1: Resultaten meetpunt 212400 (stroomopwaarts op de Afleiding van de Dijle) (VMM) 
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Illustratie 14.2: Resultaten meetpunt 212000 (stroomafwaarts op de Dijle na samenvloeiing met de Vrouwvliet) (VMM) 

 
 
Waterzuivering 
Het plangebied is volgens de zoneringsplannen gelegen in centraal gebied. Dat betekent dat het gebied 
aangesloten is op een RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) of KWZI (kleinschalige 
waterzuiveringsinstallatie).  Het afvalwater van het plangebied wordt afgevoerd via een collector naar het 
RWZI van Mechelen-Noord. Het RWZI is operationeel sinds 1983 en heeft een capaciteit van 90.000 IE 
(inwoners equivalent). Het RWZI kan potentieel uitgebreid worden tot 120.000 IE. Deze uitbreiding staat 
voorlopig nog niet op het programma. Aquafin evalueert wel continu de werking van het RWZI en zal 
indien noodzakelijk voorstellen aan VMM om de uitbreiding op het investeringsprogramma te plaatsen. 
Momenteel zijn er 90.062 inwoners theoretisch aangesloten + nog eens ongeveer 1.200 industriële IE 
(info VMM). Aquafin geeft aan dat het RWZI momenteel over voldoende capaciteit beschikt.  
 
Het plangebied is aangesloten op de collector van VMM (groen op illustratie 14.3) en wordt via een pomp 
onder de Dijle gepompt om zo via de collector naar het RWZI gevoerd te worden.  
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Illustratie 14.3: Overzicht waterzuiveringsinfrastructuur (groen: collector VMM; rood: infrastructuur Aquafin)  

 

14.4 Methodologie effectbepaling 

14.4.1 Grondwater 

Grondwaterpeil 
Er wordt nagekeken of door een wijziging van de bestemmingen een wijziging van het grondwaterpeil 
verwacht kan worden. Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan mogelijke wijziging van de 
verharde oppervlakte (infiltratie) en ondergrondse constructies. Er wordt aangegeven welke zones 
hiervoor gevoelig zijn en in welke zones een wijziging van de grondwaterstand kan verwacht worden. 
 
Grondwaterkwaliteit 
Er wordt een inschatting gemaakt van de effecten van het plan op reeds aanwezige verontreinigingen in 
de omgeving. 

14.4.2 Oppervlaktewater 

Overstromingen 
In eerste instantie wordt nagekeken of de bestemmingswijzigingen een effect hebben op 
overstromingsgebieden. Indien deze mogelijkheid bestaat worden volgende vragen gesteld: 
 Worden nieuwe infrastructuren aangelegd in overstromingsgebied? 
 Welke oppervlakte en volume van het overstromingsgebied wordt ingenomen door deze 

infrastructuren? 
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 Zullen bijkomende zones overstromen (aan de hand van een analyse van de topografie van het 
gebied)? 

 
Deze gegevens worden doorgegeven aan de discipline Mens. Daarnaast wordt nagekeken of de 
waterlopen waar water naartoe geleid wordt gevoelig zijn voor overstromingen. Indien deze 
overstromingen in bebouwd gebied voorkomen, wordt dit doorgegeven aan de discipline Mens. 
 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
Naar oppervlaktewaterkwaliteit wordt nagekeken of het afvalwater naar het bestaande rioleringsstelsel 
kan afgevoerd worden. Tevens wordt nagegaan of er voldoende capaciteit is in het RWZI om dergelijke 
hoeveelheden water te verwerken. 

14.5 Beoordelingskader 

Het beoordelingskader voor oppervlaktewater is opgenomen in tabel 14.1. De effecten op 
grondwaterkwantiteit worden niet beoordeeld aangezien er geen beleidsplannen of –beslissingen bestaan 
die aangeven aan welke normen kan getoetst worden. De effecten op grondwaterkwantiteit worden wel 
doorgegeven aan de discipline Fauna en flora en de discipline Mens. De secundaire effecten worden in 
deze disciplines beoordeeld. Voor oppervlaktewaterkwaliteit is de beoordeling afhankelijk van aansluiting 
op bestaande infrastructuren zonder dat moet rechtstreeks geloosd worden in de waterloop.  
 

Tabel 14.1: Beoordelingskader discipline Water 

score wijziging overstroming Oppervlaktewaterkwaliteit Grondwaterkwaliteit 

+3 
sterke vermindering overstromingsrisico in 
woongebied 

 
Aanzienlijke afname polluenten 
in grondwater 

+2 
vermindering overstromingsrisico in 
woongebied 

 
relevante afname polluenten in 
grondwater 

+1 
vermindering overstromingsrisico buiten 
woongebied 

Verbetering 
oppervlaktewaterkwaliteit 

beperkte afname polluenten in 
grondwater 

0 geen wijziging overstromingsrisico 
Geen wijziging 
oppervlaktewaterkwaliteit 

Geen wijziging in grondwater 
kwaliteit 

-1 
toename overstromingsrisico buiten 
woongebied 

Aansluiting op rioleringsstelsel en 
capaciteit RWZI voldoende 

potentiële toename polluenten in 
grondwater 

-2 
toename overstromingsrisico in 
woongebied 

Aansluiting op rioleringsstelsel, 
capaciteit RWZI niet voldoende 

relevante toename polluenten in 
grondwater 

-3 
sterke toename overstromingsrisico in 
woongebied 

Geen aansluiting op 
rioleringsstelsel en geen eigen 
waterzuivering 

Aanzienlijke toename polluenten 
in grondwater 

 

14.6 Effectbepaling 

14.6.1 Grondwater 

Grondwaterpeil 
In het nieuwe plan zullen in alle deelgebieden beperkt ondergrondse constructies kunnen aangelegd 
worden. Meestal zal dit beperkt zijn tot (kruip)kelders. In de deelgebieden  Eandiswijk, Keerdokkaai, Rode 
Kruisplein en Park zijn ondergrondse parkeergarages voorzien. Het parkeerniveau zal beperkt worden tot 
één verdieping. Dit geeft een maximale diepte voor de parking van 3,50 m. Gezien de bestaande 
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grondwaterstand gelegen is op 2,80 m-mv en het onderliggende pakket tot 165 m uit zandige lagen 
bestaat, wordt er geen invloed verwacht op de grondwaterstroming. 
 
Rekening houdend met de maximale diepte van de parking en de bestaande grondwaterstand, zal voor de 
aanlegfase een verlaging van de grondwaterstand noodzakelijk zijn. Dit kan door een bemaling uit te 
voeren. De Dijle en het kanaal Leuven-Dijle zijn zeer dicht bij het plangebied gelegen en kunnen (deels) 
de grondwaterstand beïnvloeden. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat met een retourbemaling of 
damwanden zal moeten gewerkt worden bij de aanleg van de ondergrondse parking. De bemaling betreft 
een tijdelijk effect.  
 
Grondwaterkwaliteit 
De wegenis wordt aangelegd in ondoorlatende materialen. De mogelijkheid van incidenten (lek van olie) 
kan niet uitgesloten worden. Echter betreft het meestal rijdende wagens, hierdoor is het risico op 
voorkomen beperkt. Het effect is beperkt negatief (-1). In de referentisituatie ‘planologische toestand’ is er 
ter hoogte van de site Eandis momenteel milieubelastende industrie mogelijk. Bij milieubelastende 
industrie is het potentiële risico op opslag van gevaarlijke stoffen en activiteiten met risico op vervuiling 
groter dan bij het gepland initiatief. Het effect ten opzichte van de planologische toestand wordt daarom 
als beperkt positief (+1) beoordeeld. Ter hoogte van de site Keerdok wordt geen bijkomend effect 
verwacht ten opzichte van de referentiesituatie ‘planologische toestand’. 
 

14.6.2 Oppervlaktewater 

Watersysteem 
Het watersysteem op zich zal niet wijzigen. Er bevinden zich geen waterlopen in het plangebied waar 
bebouwing voorzien is. Wel situeert zich de Dijle en het kanaal Leuven-Dijle situeren zich aan de grens 
van het plangebied. Er worden geen wijzigingen van de bestemming voorzien die ervoor zorgen dat de 
structuur van de waterloop (oevers) zou wijzigen. Ook in vergelijking met de huidige bestemming worden 
geen andere activiteiten voorzien ter hoogte van de waterlopen.  
 
Momenteel is een groot deel van het plangebied reeds verhard. Het betreft wegenis, parking en 
gebouwen. In Tabel 14.2 is een overzicht gegeven van de totale verharde en onverharde oppervlakte voor 
de referentiesituatie en de geplande toestand. 
 

Tabel 14.2: (On)verharde oppervlakte 

 Bestaande toestand (m²) Geplande toestand (m²) Verschil (m²) 

Onverharde oppervlakte 24.336 37.409 13.073 

Verharde oppervlakte 171.682 158.609 -13.073 

Totale oppervlakte 196.018 196.018  

 
 
Er zal een vermindering van de verharde oppervlakte zijn van ongeveer 13.000 m² door uitvoering van het 
plan. Daarnaast zal nieuwe bebouwing in het plangebied moeten voldoen aan de stedenbouwkundige 
verordening voor hemelwaterberging. Het nieuw programma (zonder wegenis en publieke verharde 
oppervlakte) heeft een oppervlakte van 96.149 m². Hierop is met zekerheid de stedenbouwkundige 
verordening van toepassing en moet eraan voldaan worden. Dit betekent dat: 
 Er hemelwaterputten moeten voorzien worden. In de stedenbouwkundige verordening wordt 

aangegeven dat maximaal 10.000 l mag voorzien worden tenzij kan gemotiveerd worden dat meer 
water nuttig herbruikt kan worden. er kan vanuit gegaan worden dat voor het voorliggende 
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programma zeker een groter nuttig gebruik kan gemotiveerd worden. het betreffen immers 
hoofdzakelijk wooneenheden. 

 Infiltratievoorzieningen: 4 m² per 100 m² afwaterende oppervlakte en een buffervolume van de 
infiltratievoorziening van minimaal 25 l per m² afwaterende oppervlakte. Het betreft een oppervlakte 
van ongeveer 5.013,32 m² met een volume 3.133.325 l. 

 Er moet voorzien worden in een vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 l/sec/ha. 
 
Deze berekening is een maximalisatie. Immers zal het volume aan hemelwaterputten groter zijn dan 
10.000 l waardoor de infiltratievoorziening kleiner kan zijn. Daarnaast zijn er ook maatregelen zoals 
groendaken die zorgen voor een meer vertraagde afvoer. Volgens de stedenbouwkundige verordening 
dienen groendaken maar voor de helft ingebracht te worden bij het berekenen van de 
infiltratievoorziening. In totaal is er een oppervlakte van 37.409 m² groen (publiek en privé) voorzien. Er is 
dus voldoende ruimte om de infiltratievoorziening aan te leggen. 
 
De wegenis en de publiek verharde oppervlakte dient niet meegenomen te worden bij de berekening van 
de maatregelen uit de stedenbouwkundige verordening. Echter blijft het ook hier noodzakelijk om de 
gepaste maatregelen te nemen afhankelijk van de gebruikte materialen (al dan niet waterdoorlatend). 
Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met andere mogelijke milieueffecten (zie water- en 
bodemkwaliteit). 
 
Ten opzichte van de planologische referentiesituatie zal er eveneens een vermindering zijn van de 
verharde oppervlakte. Zowel voor de site Keerdok als de site Eandis zal bij volledige uitvoering van de 
planologische referentiesituatie rekening dienen gehouden te worden met reeds bestaande regelgeving, 
zoals de stedenbouwkundige verordening. Het effect is voor beide referentiesituaties dezelfde. 
 
Overstromingen 
Het plangebied is niet gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied. De totale verharde oppervlakte 
zal dalen waardoor er meer natuurlijke infiltratie zal zijn naar de bodem en de snelle afvoer zal afnemen. 
Daarnaast worden de nodige maatregelen genomen conform de geldende regelgeving van de 
stedenbouwkundige verordening. Dit betekent dat de totale afvoer naar de waterlopen zal afnemen. 
Hierdoor zal ook het overstromingsrisico stroomafwaarts het plangebied (beperkt) afnemen. Afwaarts het 
plangebied bevindt zich op heden weinig tot geen bebouwing. Het effect wordt als beperkt positief 
beoordeeld.  
 
In de planbeschrijving is opgenomen dat eventueel een wadisysteem zou kunnen aangesloten worden op 
de Dijle om zo een gecontroleerd overstromingsgebied te laten ontstaan. Dit is mogelijk indien de zone 
van het wadisysteem volledig overstromingsvrij aangelegd wordt. Dit betekent dat er: 
 Dijken rond het wadisysteem komen 
 Een in- en uitlaatconstructie tussen het wadisysteem en de Dijle 
 
Dit komt de opzet van het wadisysteem niet ten goede. Immers is het de bedoeling om water binnen de 
omgeving te brengen waar bewoners en bezoekers mee van kunnen genieten (speelelement,…). Dit 
wordt door bovengenoemde maatregelen onmogelijk gemaakt aangezien er een dijk zal zijn tussen de 
parkomgeving en het wadisysteem waardoor het wadisysteem vanuit het park niet zichtbaar zal zijn. De 
aanleg van een wadisysteem kan wel, zeker in het kader van de voorzieningen binnen de 
stedenbouwkundige verordening, maar dan niet aangesloten op de Dijle. 
 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
In totaal zullen er door het plan 807 wooneenheden bijkomen. Rekening houdend met een gemiddeld 
aantal bewoners van 2,4 per wooneenheid, betekent dit dat er 1.936,8 IE bijkomen. Rekening houdend 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 253  

 

met de huidige capaciteit van het RWZI kunnen deze extra IE’s niet bijgevoegd worden. Indien uitgegaan 
wordt van de uitbreiding van het RWZI, dan is de capaciteit van het RWZI wel voldoende. Aquafin geeft 
aan dat ze de werking van de RWZI permanent evalueert en dat ze, indien nodig, de bouw van de 2de 
fase aan de VMM voorstellen voor opname op een investeringsprogramma. 
 
Voor de aansluiting van het plangebied op de bestaande infrastructuur zijn er geen aanpassingen 
noodzakelijk (info Aquafin). Er is dus voldoende pompcapaciteit om de bijkomende IE’s af te voeren naar 
het RWZI.  
 
Aangezien er een aansluiting mogelijk is om de huidige infrastructuur en de capaciteit van het RWZI, bij 
de bouw van de woningen, voldoende zal zijn, is het effect beperkt negatief (-1). 
 
Ten opzichte van de referentiesituatie ‘planologische toestand’ wordt het effect eveneens als aanzienlijk 
negatief beschouwd. Bij het volledig realiseren van de planologische toestand zullen meer KMO’s 
aanwezig zijn op de Keerdoksite of milieubelastende industrie op de site Eandis. Echter kan bij hun 
vergunningsaanvraag opgenomen worden dat ze in hun eigen waterzuivering dienen te voorzien indien 
blijkt dat er geen capaciteit is op het RWZI. Dat is voor KMO’s en miliebelastende industrie ook 
gemakkelijker realiseerbaar dan bijvoorbeeld voor woningen. 

14.7 Effectbeoordeling 

De effectbeoordeling is weergegeven in tabel 14.3. 
 

Tabel 14.3: Effectbeoordeling discipline Water 

Effectgroep Beoordeling  

 Referentiesituatie: bestaande toestand Referentiesituatie: planologische toestand 

Overstromingen +1 +1 

Oppervlaktewaterkwaliteit -1 -1 

Grondwaterkwaliteit -1 +1 

 

14.8 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

Grondwaterpeil 
Om te vermijden dat bemaling noodzakelijk is, kan de ondergrondse parking minder diep gemaakt 
worden. Dit kan ervoor zorgen dat geen of slechts zeer beperkt bemaling noodzakelijk is als bij lage 
waterstanden de werken uitgevoerd worden. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde (hoge) voertuigen niet 
toegelaten worden tot de ondergrondse parking. Deze kunnen dan uitwijken naar de parkeertoren in het 
deelgebied ‘Eandistip’. Om de effecten van de bemaling verder te verminderen kan gewerkt worden met 
een retourbemaling of damwand. 
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Tabel 14.4: Milderende maatregelen en aanbevelingen discipline Water 

Beschrijving  
Verantwoordelijke 

uitvoerder/betrokkene 

Milderende 
maatregel of 
Aanbeveling 

Doorwerking 
in fase 

  RUP (R) 
,project (P) 
of 
flankerend 
(F) 

Effect 
voor 
mildering 

Effect na 
mildering 

Ondergrondse parking minder diep 
maken.  

Stad/ontwikkelaar Aanbeveling R - - 

Retourbemaling of damwand Ontwikkelaar Aanbeveling P - 0 

 
 

Tabel 14.5: Beoordeling discipline Water met milderende maatregelen en aanbevelingen 

Effectgroep Beoordeling  

 Referentiesituatie: bestaande toestand Referentiesituatie: planologische toestand 

Overstromingen +1 +1 

Oppervlaktewaterkwaliteit -1 -1 

Grondwaterkwaliteit -1 +1 
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15 Discipline Fauna en flora 

15.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Fauna en flora wordt afgebakend als de zone waar effecten kunnen 
optreden op waardevolle natuurwaarden. Deze effecten kunnen zich voordien in het studiegebied door 
wijziging van vegetatie en fauna. Aangezien veel faunasoorten tot enkele kilometers buiten hun 
kerngebied voorkomen, reiken de effecten verder dan het plangebied. Omheen het plangebied wordt 
daarom een bufferzone van 1,5 km opgenomen in het studiegebied (illustratie 15.1).   
 

15.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

Illustratie 15.1 en illustratie 15.2 geven een overzicht van de verschillende beschermingszones in de 
ruime omgeving van het plangebied. Er is maar één habitatrichtlijngebied gelegen in de ruime omgeving 
van het plangebied, deelgebied Vrijbroekpark van het SBZ-H Bossen van het zuidoosten van de 
Zandleemstreek. Er liggen geen vogelrichtlijngebieden op een relevante afstand van het plangebied.  
 

 

Illustratie 15.1: VEN-gebieden en Speciale beschermingszones Natura 2000 (cirkel straal 1,5 km) 
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Illustratie 15.2: Erkende reservaten (Natuurpunt) en Vlaamse Natuurreservaten (cirkel straal 1,5 km) 

 
 
Op 1,5 km ten westen gaat het om VEN-gebied ‘De Samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete’ en op 2,5 km ten 
oosten om ‘De Dijlevallei tussen Boortmeerbeek en Mechelen’. Op 2 km ten westen van het plangebied 
gaat het om Vlaams natuurreservaat: Robbroek, op 1,5 km ten westen gaat het om Natuurpunt reservaten 
Den Battelaer (NW) en ‘t Zuur Bemke (W) en op 2,5 km ten oosten om het Mechels Broek (O). 
 
Op illustratie 15.3 is de waardering volgens de biologische waarderingskaart weergegeven en zijn de 
ecotooptyperingen als labels weergegeven voor de omgeving van het plangebied. Het plangebied is als 
biologisch weinig waardevol gekarteerd. Wel zijn wilgenstruweel en rietland ten noorden van de Dijle, met 
een populierenperceel net ten westen van de Eandissite, en de grazige oevers van de Dijle zelf 
aangegeven als complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen en is het kasteelpark Beaulieu 
beoordeeld als biologisch waardevol. In het Plan-MER Mechelen Noord (Antea, 2015) wordt het gebied 
binnen de R6 lus beschreven en gekarakteriseerd door Ruwe berk met een ondergroei van Grote 
brandnetel en Braam, Schietwilg en verspreide aanwezigheid van o.a. Japanse duizendknoop en 
Reuzenbalsemien. In een zuidelijk deel hiervan komt biologisch zeer waardevol gebied voor met rietland 
en moeraszegge. Het gebied tussen deze lus en de Eandissite wordt gekarakteriseerd door verruigd 
grasland, Ruwe berk en Boswilg en de hierboven vermelde Populieren aanplant. 
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Illustratie 15.3: Waardering van de ecotopen volgens de Biologische Waarderingskaart BWK (versie 2.2, INBO 2014) 

 
 
Op illustratie 15.4 is de ligging van de habitats volgens de biologische waarderingskaart weergegeven 
voor de omgeving van het plangebied. Buiten een nog niet door terreincontrole bevestigde waardering als 
(bos)habitat van het kasteelpark Beaulieu, gaat het om de Dijle zelf (1130_vg, vaargeul in een estuarium) 
en de grazige rechteroever tegenover de noordzijde van het plangebied en de grazige linkeroever 
stroomafwaarts van het plangebied (6510_hu, glanshavergrasland). 
 

 

Illustratie 15.4: Ligging van habitats volgens de Biologische Waarderingskaart BWK (versie 2.2, INBO 2014) 

 
 
In de dakgoot van het casino Golden Games aan het Rode Kruisplein nestelt een kolonie van een 
veertigtal broedparen huiszwaluwen. Vroeger nestelden deze vogels voornamelijk aan het oude 
zwembad. De huiszwaluw is in Vlaanderen een bedreigde diersoort en staat op de Vlaamse Rode Lijst 
aangeduid als kwetsbaar.  
 
Het plangebied zelf is integraal een urbaan gebied. Het ligt ook in het stadscentrum met een lage 
dichtheid aan stedelijk groen (illustratie 15.5). In het zuidelijke deel van de Eandistip bevindt zich een 
loofhout kant met o.a. Wilg, Hazelaar en Reuzenbalsemien. Het plan voorziet in een toename van het 
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stedelijk groen binnen het plangebied (park), maar hiervan worden geen wezenlijke positieve bijdragen 
aan de genoemde natuurwaarden in de ruimere omgeving verwacht. 
 

 

Illustratie 15.5: Dichtheid van stedelijk groen (AGIV, 2002) 

 
 
Beleidswensen natuur 
In de beleidskaarten van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Mechelen en het ruimtelijk strucuurplan 
provincie Antwerpen wordt het plangebied genoemd en aangeduid op de overgang tussen randstedelijke 
groengebied en natuurverbindingsgebied doorheen de stad of als groene poort (illustratie 15.6). De 
beleidsintentie is dus om de dichtheid van stedelijk groen die ten westen duidelijk hoger is (illustratie 
15.5), ook te doen toenemen ter hoogte van het plangebied. 
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Illustratie 15.6: Ligging plangebied gewenste ruimtelijk- natuurlijke structuur voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen(linksboven), 
de synthese gewenste ruimtelijke structuur (rechtsboven), gewenste ruimtelijke structuur voor de binnenstad (linksonder) en 
gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur (rechtsonder) 

 

15.3 Methodologie effectbepaling 

Door de bestemmingswijzigingen kunnen enerzijds vegetaties verdwijnen en anderzijds vegetaties 
bestendigd worden of bijkomend ontwikkelen. Bij de beoordeling van het effect wordt rekening gehouden 
met de waarde van de aanwezige vegetatie en de oppervlakte die verdwijnt of bijkomt. De oppervlakte 
natuurlijk groen die kan ontwikkelen wordt aangegeven. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de 
waarde van de te verwachten vegetaties. 
 
Voor terrestrische fauna worden effecten beschreven ten gevolge van wijzigen habitat door verharding, 
versnippering, verstoring en vermeerderen vegetaties. De effectbeoordeling gebeurt op basis van de 
vermindering/vermeerdering van het leefgebied en de effecten ten gevolge van versnippering of 
ontsnippering.  

15.4 Beoordelingskader 

Voor het toetsingskader van fauna en flora zijn de bepalingen van het decreet op natuurbehoud als 
achtergrond gebruikt, met name het standstill-principe. Voor fauna wordt ook rekening gehouden met 
soorten die beschermd zijn door het Soortenbeschermingsbesluit van september 2009. Het 
beoordelingskader is weergegeven in tabel 15.1. De effecten van ver- of ontsnippering zijn verwerkt in het 
beoordelingskader voor fauna.  
 

Tabel 15.1: Beoordelingskader discipline Fauna en flora 

score Vegetatie Fauna 

+3 
Aanzienlijke uitbreiding van zeer 
waardevolle ecotopen (BWK) 

uitbreiding van het leefgebied (met een minimum oppervlakte van 0,5 ha) 
of cruciale verbetering van de leefomstandigheden van soorten 
beschermd door de habitatrichtlijn of vogelrichtlijn 

+2 
uitbreiding van zeer waardevolle 
ecotopen (BWK) 

uitbreiding van het leefgebied of verbetering van de leefomstandigheden 
van soorten beschermd door de habitatrichtlijn of vogelrichtlijn 

+1 
uitbreiding van waardevolle ecotopen 
(BWK) 

uitbreiding van leefgebied of verbetering leefomstandigheden van 
gevoelige diersoorten die ook in aangrenzende groengebieden 
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score Vegetatie Fauna 

voorkomen 

0 geen effecten op waardevolle ecotopen  geen effecten op gevoelige diersoorten  

-1 
aantasting van waardevolle ecotopen 
(BWK) 

aantasting van leefgebied of leefomstandigheden van gevoelige 
diersoorten 

-2 
aantasting van zeer waardevolle 
ecotopen (BWK) 

aantasting van het leefgebied of de leefomstandigheden van soorten 
beschermd door de habitatrichtlijn of vogelrichtlijn 

-3 
vernieling van zeer waardevolle 
ecotopen (BWK) 

onherstelbare aantasting van het leefgebied of de leefomstandigheden 
van soorten beschermd door de habitatrichtlijn of vogelrichtlijn 

 

15.5 Effectbepaling 

Er is geen verschil tussen de effecten ten opzichte van de referentiesituatie bestaande toestand en de 
referentiesituatie planologische toestand. Onderstaande beschrijving geldt dus ten opzichte van beide 
referentiesituaties. 

15.5.1 Vegetatie: verwijderen door verharding of bebouwing 

Site Keerdok 
Het aanwezige habitatgebied blijft hetzelfde, aangezien niet gebouwd zal worden in de Dijle of 
Afleidingdijle. Door de aanleg van een park zal het stedelijk groen uitgebreid worden. Bovendien wordt de 
noordelijke oever (site Eandis) een zachte oever die onderworpen is aan de variaties van het tij. Hierdoor 
wordt een biologisch waardevolle strook gecreëerd. De zuidelijke oever daarentegen wordt gevormd door 
de kaai van het Keerdok en kent een harde relatie met het water. Dit is in de huidige situatie ook het 
geval, hier treedt dus geen wijziging op. 
 
Site Eandis 
Voor een betere ontsluiting voorziet het plan een voetgangersbrug over de Afleidingsdijle die de Eandistip 
verbindt met het Rode Kruisplein en één die de Eandiswijk en het Park verbindt. Eveneens wordt een brug 
voor bestemmingsverkeer aangelegd (Illustratie 15.7). Door de aanleg van deze structuren wordt een deel 
van de biologisch waardevolle oevervegetatie en habitat verwijderd. De oever zal echter een zachte 
overgang naar het water maken, waardoor hier meer plaats ontstaat voor oevervegetatie.  
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Illustratie 15.7: Brug over de Afleidingsdijle 

 
 
In de Eandistip zal de loofhoutkant verdwijnen om een parkeergebouw aan te leggen. Illustratie 15.8 toont 
aan dat op andere plaatsen, voornamelijk rond de wooneenheden en aan de oever van de Afleidingsdijle, 
stedelijk groen zal bijkomen.  
 

  

Illustratie 15.8: Publieke ruimte met groenelementen volgens het plan (links) en huidig stedelijk groen (rechts) 

 
 
Door de aanleg van stedelijk groen en zachte oevers zal het effect op de aanwezige oevervegetatie langs 
de Dijle echter neutraal zijn. 
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Indien de wadi’s in de Eandiswijk aangesloten worden op de Dijle met getijdewerking, kunnen waardevolle 
vegetaties ontstaan, zij het met beperkte oppervlakte. Het effect zal positief zijn vanaf een 
aaneengesloten oppervlakte in verbinding met de Dijle, van ongeveer 3.000 m². Dit is geen beoordeling 
van de mogelijk zeer grote meerwaarde voor de beleving van getijdenatuur in de Eandiswijk. 

15.5.2 Fauna: wijziging van habitat 

Site Keerdok 
Voor de meeste vissoorten zal de leefbaarheid hetzelfde blijven, aangezien aan de vaargeul niets 
verandert. De inrichting van een park kan een positief effect hebben op de aanwezigheid van vogels en 
kleine zoogdieren. Ook de zachte overgang naar de Dijle vergroot de habitat.  
 
In de dakgoot van het casino Golden Games nestelen een veertigtal broedparen huiszwaluwen. Tijdens 
renovatiewerken aan het casino in 2007 werden hiervoor zestig kunstnesten aangebracht. Verwijdering 
van het casino en de kunstnesten zal een negatief effect op deze soort hebben. Volgens het 
soortenbesluit is het immers verboden om de nesten van beschermde vogelsoorten opzettelijk te 
vernielen, beschadigen of weg te nemen. Er is echter nog steeds mogelijkheid tot het uitwijken naar het 
oude zwembad, waar de zwaluwen vroeger reeds huisden. Milderende maatregelen worden voorgesteld 
in §15.7.  
 
Site Eandis 
Het verwijderen van de loofhoutkant betekent een habitatverlies voor o.a. kleine zoogdieren en vogels. De 
aanleg van zachte oevers zou een uitbreiding van habitat kunnen betekenen, echter de dienstweg blijft 
een obstakel. Wadi’s met getijdewerking in de Eandiswijk zouden voor vogels wel goed bereikbaar zijn. 
Voor de minder verstoringsgevoelige soorten, die wel gebonden zijn aan rivieroevervegetaties (rietkragen 
en slik en schor), kan dat wel bijdragen aan een ruimer leefgebied. De populaties zullen echter niet 
wezenlijk vergroten. Het effect is beperkt positief. 

15.5.3 Fauna: verstoring 

Site Keerdok 
Het aanwezige habitatgebied bevindt zich in de Dijle, welke niet verstoord zal worden aangezien hierin 
geen bebouwing geplaatst wordt. Eventuele evenementen in het park kunnen zorgen voor een verstoring 
van de aanwezige fauna. Deze evenementen zullen echter tijdelijk zijn. 
 
Werken aan de gevel of het dak van het casino aan het Rode Kruisplein hebben een negatief effect op de 
aanwezige huiszwaluwpopulatie,. Volgens het soortenbesluit is het verboden de huiszwaluw betekenisvol 
te verstoren tijdens perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek. 
Milderende maatregelen worden voorgesteld in §15.7. 
 
Site Eandis 
Het plan voorziet extra bebouwing op de site Eandis wat voor minder geluidsbelasting zou kunnen zorgen 
in het biologisch waardevol en zeer waardevol gebied in het westen. Zoals aangegeven op illustratie 15.9 
is de voornaamste geluidsbelasting echter afkomstig van de N16 en E19, meer ten noordwesten van het 
plangebied. Het effect op de situatie van verstoring is neutraal. 
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Illustratie 15.9: Geluidsbelasting en BWK bij de site Eandis 

 

15.5.4 Fauna: ver- en ontsnippering 

Site Keerdok 
Door de aanleg van een park met zachte oever zal dit gebied meer samenhangen met de groene 
structuren in het westen. De Dijle is echter een obstakel voor heel wat fauna, zoals kleine zoogdieren, en 
blijft dit ook na uitvoering van het plan. Het effect is neutraal. 
 
Site Eandis 
Indien de verhardingen op de site Eandis tot aan de dienstweg op de rechteroever lopen, zal 
versnippering optreden. Indien tussen de dienstweg en de verharding een groene zone aanwezig is, zal er 
ontsnippering optreden. Gezien deze onbekende factor wordt het effect als beperkt negatief (-1) 
beoordeeld. 

15.6 Effectbeoordeling 

De effectbeoordeling voor de discipline Fauna en flora is weergegeven in tabel 15.2. Tussen haakjes is 
het effectbeoordeling toegevoegd bij de aanleg van een wadisysteem. Uit de discipline Water is gebleken 
dat dit enkel kan indien een dijk op sigmahoogte rond het systeem aangelegd wordt. De aanleg van 
dergelijk wadisysteem is daarom zeer onzeker.  

Tabel 15.2: Effectbeoordeling discipline Fauna en flora 

Effectgroep Beoordeling  

 Referentiesituatie: bestaande toestand Referentiesituatie: planologische situatie 

Vegetatie 0 (+2) 0 (+2) 

Fauna -2 (+1) -2 (+1) 

(x): effect met wadisysteem 
 

15.7 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

Fauna: wijziging van habitat en verstoring 
De negatieve effecten die het plan kan hebben op de aanwezige huiszwaluw populatie, kunnen gemilderd 
worden door het (terug)plaatsen van kunstnesten en het voorzien van modder en stro in de nabije 
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omgeving zodat de zwaluw steeds toegang heeft tot voldoende nestmateriaal. Om de negatieve effecten 
tijdens de werken te milderen dienen werken aan daken en dakgoten na het broedseizoen en de 
afhankelijkheid van de jongen (april tot september) te gebeuren. 
 
Fauna: ver- en ontsnippering 
Voor het realiseren van een ‘Groene poort’ (illustratie 15.6) moet het binnendijks groen een voldoende 
breedte hebben (illustratie 15.10) en zo weinig mogelijk onderbroken worden. Idealiter zijn 4 à 5 plantrijen 
met een tussenafstand van 1,5 m mogelijk. Dit betekent een minimumbreedte van 7,5 tot 9 m. De 
afsluiting wordt ook best aan de binnenkant geplaatst. 

 

Illustratie 15.10: Breedte van binnendijks groen site Eandis 

 
 

Tabel 15.3: Milderende maatregelen en aanbevelingen discipline Fauna en flora 

Beschrijving 
Verantwoordelijke 

uitvoerder/betrokkene 

Milderende maatregel of 

Aanbeveling 

Doorwerking 
in fase 

  RUP (R) 
,project 
(P) of 
flankerend 
(F) 

Effect 
voor 
mildering 

Effect na 
mildering 

(Terug)plaatsen van 
kunstnesten en voorzien 
nestmateriaal 

Ontwikkelaar Milderende maatregel P -2 0 

Voldoende brede groenstrook 
site Eandis 

Stad/IGEMO Aanbeveling  R -1 +1 

Werken buiten het 
broedseizoen 

Ontwikkelaar Milderende maatregel P -2(t) 0 

(t): tijdelijk effect 

 
 
Om de worst-case situatie te beschrijven wordt in onderstaande tabel de meest negatieve score na 
mildering gebruikt als algemene score voor fauna. 

Tabel 15.4: Effectbeoordeling discipline Fauna en flora na milderende maatregelen en aanbevelingen 

Effectgroep Beoordeling  

 Referentiesituatie: bestaande toestand Referentiesituatie: planologische situatie 

Vegetatie 0 0 

Fauna 0 0 
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16 Discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

16.1 Figuren en bijlagen 

Figuur 16.1: Historische kaart - kaart van de Ferraris (1777) 
Figuur 16.2: Historische kaart - kaart van Vandermaelen (1849-1854) 
Figuur 16.3: Traditionele landschappen 
Figuur 16.4: Landschapsatlas 
Figuur 16.5: Beschermde landschappen, dorps –en stadsgezichten en monumenten/bouwkundig erfgoed 
Figuur 16.6: Centraal Archeologische Inventaris 

16.2 Afbakening studiegebied 

Voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie wordt een zone van ca. 0,5 km rond 
het plangebied genomen. Hierin zijn het woongebied tussen de N16 en de Antwerpsesteenweg, het 
westelijk deel van het woongebied tussen de Antwerpsesteenweg en de Liersesteenweg, het 
noordwestelijk stadsdeel van de Mechelse binnenstad, het woongebied tussen de Battelsesteenweg en 
de Winketkaai, het westelijk deel van de Eandiswijk en de Dijlevallei tot aan de E19 begrepen. Het 
studiegebied is aangeduid op figuur 9.1.  

16.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

Het landschap wordt beschreven op basis van: 
 Historische ontwikkeling van het landschap: 

 historische kaarten 
 historische bronnen 

 Beschrijving op macroschaal: 
 landschapseenheden: indeling van het landschap in 'traditionele landschappen' 
 schets en structuur van het landschap  

 Beschrijving op mesoschaal: 
 landschapsatlas (overzicht relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten en puntrelicten) 
 beschermde landschappen, dorps- en stadsgezichten, monumenten en bouwkundig erfgoed 
 archeologisch erfgoed 
 beschrijving referentiesituatie - terreinwaarnemingen 

 
In deze beschrijving wordt aandacht besteed aan: 
 het landgebruik 
 de landschapsstructuur 
 de landschapstypologie 
 het landschapsbeeld 
 de landschapsbeleving 
 de cultuurhistorische en archeologische waarde 

16.3.1 Historische waarde en ontwikkeling van het landschap  

Tot de 18e eeuw (figuur 16.1) bestond het plangebied grotendeels uit moerassig grasland (Keerdok) en 
akkerland (site Eandis). In het zuidelijke puntje van Keerdok lag een moestuin. Dergelijke tuinen voor 
groententeelt namen een grote oppervlakte in net buiten de vesten, tussen de Dijle en het Kanaal en aan 
de noordzijde van de stad tussen Antwerpsesteenweg en Nekkerspoel. Daarbuiten lagen grote 
oppervlaktes akkerland met verspreide bebouwing in gehuchten op drogere gronden, grote 
beemdencomplexen in de valleien van Dijle en Zenne. De afleiding van de Dijle rondom Mechelen 
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bestond al als stadsgracht. Deze volgde de Vesten (R12) volledig, dus ook het traject van de huidige R12 
tussen de Edgard Tinellaan en de Winketkaai, waar de gracht aansloot op de Dijle. De driehoek van 
Keerdok was dus nog niet gevormd. Het stedelijk gebied van Mechelen was tot dan beperkt tot de zone 
binnen de vesten. Het traject van de Antwerpsesteenweg (via de Maurits Sabbestraat) was reeds 
aanwezig, met een stadspoort op de vest, een brug en een voorliggend bastion en een galgeveld. Uit 
vroegere tijden is gekend dat er op de Keerdoksite kloosters stonden, en op de Eandissite een begijnhof 
extra muros. De kloosters zijn in de 16de eeuw vernietigd. Mogelijk had de onbebouwde ruimte in de 18de 
eeuw deels te maken met militaire belangen van een vrije ruimte rondom de stadswallen (zicht en 
schootsveld, glacis). 
 
Midden 19e eeuw (figuur 16.2) was de situatie weinig veranderd. Mechelen zat nog steeds binnen de 
vesten, behalve aan de stationswijk. Zelfs langs de uitvalswegen bleef de bebouwing zeer landelijk. Het 
plangebied bestond nog steeds voornamelijk uit grasland. Maar de stadsgracht kreeg een andere 
aansluiting op de natuurlijke Dijle, ter hoogte van het deelgebied ‘Keerdokkaai’ (sluis ter hoogte van de 
Nonnenstraat). Het plangebied heeft op de Popp kaarten halfweg de 19e eeuw de benaming Beggijne 
weiden. Bebouwing is afwezig, behalve enkele huizen tegen de Antwerpsesteenweg in het gehucht 
Pennepoel. In de tweede helft van de 19e eeuw werd de zuidelijke stadsgracht (tussen Edgard Tinellaan 
en Winketkaai) gedempt en kwam er op de site tussen stadsgracht en Dijle een slachthuis (huidig 
bedrijvenblok op Keerdokkaai). Rondom het plangebied, vnl in het zuiden en ten noordoosten, breidde het 
stedelijk gebied sterk uit.  
 

 

Illustratie 16.1: Militaire topografische kaart uit 1936 (patrimoine.spw.wallonie.be, 20/08/2015) 
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In de 20e eeuw (Illustratie 16.1) werd de structuur ter hoogte van het plangebied gevormd zoals ze huidig 
is. Er werd een afleidingskanaal aangelegd. Hiervoor werd voor een deel de loop van de oude stadgracht 
gevolgd, die werd verbreed, en werd deels een nieuwe bedding gegraven. De infrastructuurwerken 
(kanaal, keerdok, sluizen, bruggen, …) namen een aanvang in 1895 en waren in 1907 voltooid. Tussen 
1916 en 1924 werd ook de ‘Ouwen Dok’ aangelegd, als een werkgelegenheidsproject in de Eerste 
Wereldoorlog, vandaar de massieve omvang.  De ‘Ouwen Dok’ was in gebruik tussen 1924 en 2001. Tot 
de jaren 1990 had het Rode Kruisplein (huidige parking) een groenaanleg. Op de locatie van de 
McDonalds en zijn parking stond een langwerpig industrieel gebouw. Ook de westelijke tip van Keerdok 
was in de jaren 1970 ingevuld met groenstroken rondom de industriële gebouwen van de betoncentrale. 
 
Bij de aanleg van de N16 begin jaren 1970 was enkel het centrale deel van de Eandissite bebouwd (deel 
van zone Eandiswijk). Zowel de tip als de zone in het westen van de Eandissite was nog landbouwgrond. 
De eerste hoogbouw aan de Antwerpsestraat (omgeving Carrefoursite) was toen ook in aanbouw. 
 

 

Illustratie 16.2: Luchtfoto 1979-1990 (www.geopunt.be, 20/08/2015) 

 
 
In de jaren 1990 (illustratie 16.2) kreeg het plangebied ongeveer het huidige uitzicht, uitgezonderd de 
parking op het Rode Kruisplein (toen park) en de omgeving van de huidige McDonalds.  
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Illustratie 16.3: Overzicht Keerdoksite (Karel Somers, mechelen.be) 

 

16.3.2 Beschrijving op macroschaal 

Landschapseenheden (figuur 16.3) 
Het plangebied en het grootste deel van het studiegebied behoren tot stedelijk gebied. Het westelijk deel 
van het studiegebied behoort tot het traditioneel landschap “Dijle-Demervallei” (onderdeel van “Dijle-Gete-
Demeras”). Dit traditioneel landschap heeft als structuur een brede vallei met begrenzende dalwanden, 
vegetatiemassa’s, schermen en verstedelijkt weefsel. Het betreft een open ruimte met sterk wisselende 
omvang, begrensd door vegetatie, topografie en bebouwing. De bebouwing is sterk verweven door 
lintbebouwing en kan zowel ruimtebepalend als –begrenzend zijn. Lineair groen versterkt de topografische 
structuur. Voor toekomstige ontwikkeling wenst men de waterrijke valleigronden te vrijwaren.  
 
Schets en structuur van het actuele landschap (Illustratie 16.4) 
Het landschap bevat verschillende structurerende elementen op macroschaal (Illustratie 16.4). De 
spoorweg Antwerpen-Brussel, de autostrade (E19) en de steenwegen naar Antwerpen en Lier zijn noord-
zuid structurerend. De prominent aanwezige waterwegen (Dijle, Zenne, kanaal Leuven-Dijle) zijn zuidoost-
noordwest structurerend. Daarnaast zijn er verschillende vijvers en forten met grachten aanwezig in het 
landschap, voornamelijk richting Antwerpen. De Vrouwvliet en de Nete zijn meer oost-west gerichte 
waterwegen. Opvallend in het landschap is eveneens het centrum van Mechelen, dat een middeleeuwse 
structuur heeft met rondom de stad een ringweg en woonzones langsheen de buitenkant van deze 
ringweg. De R6 vormt dan een tweede ringweg in het noorden. Enkele industriegebieden bevinden zich 
rondom de bebouwing (Mechelen Noord, Sint Katelijne Waver, Mechelen Zuid). Nog eens rondom bevindt 
zich landbouwgebied (o.a. Plateau van Hombeek) en bosgebied (o.a. zuidelijk, richting Zemst).  
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Illustratie 16.4: Structurerende lijnen binnen actueel landschap 

 
Gewenste ruimtelijke structuur (structuurplan) 
Het plangebied vormt de ‘missing link’ in de dichte ‘krans’ van stedelijke woongebieden die zich rondom 
het historische stadscentrum bevinden. Het behoud en versterken van dit principe van de compacte stad 
vorm het uitgangspunt in de gewenste ruimtelijke structuur van het Ruimtelijk Structuurplan Mechelen.  
In het GRS wordt ook waterfrontontwikkeling aangegeven. De aanwezigheid van Dijle en Afleidingsdijle in 
en rond het plangebied maakt de locatie uitermate geschikt hiervoor  
 
Verder wordt in het GRS aangegevn dat aantrekkelijke woonomgevingen, integreren van mobiliteit en het 
versterken van de samenhang tussen de valleien en de nederzettingen als basisdoelstellingen.  
 
Bij de acties wordt voor het plangebied aangegeven ‘het herbestemmen van te ontwikkelen gebieden voor 
gemengde stedelijke ontwikkeling’ door het opstellen van uitvoeringsplannen.  

16.3.3 Beschrijving op mesoschaal en microschaal 

Landschapsatlas (figuur 16.4) 
 Relictzones 
Het plangebied ligt niet in een relictzone. Noordwestelijk in het studiegebied ligt de relictzone ‘Zennevallei 
met haar beemden ten noorden van het Brussels Gewest (R12004)’. Deze relictzone is op deze locatie 
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sterk verstoord door de E19, de N16 en bijhorende verkeerswisselaars. Men wenst het gebied te vrijwaren 
van verdere vernietiging door versnijding door infrastructuren of door versnippering door bebouwing.  
 
 Ankerplaatsen 
Het plangebied ligt niet in een ankerplaats. De dichtstbijzijnde ankerplaatsen (Vrijbroek (A10064) en 
Zennegat en Battenbroek (A10063)) bevinden zich op respectievelijk 1,5 km ten zuiden en 2,5 km ten 
noordwesten van het plangebied. Ze zijn niet relevant voor mogelijke landschappelijke effecten van het 
plan. 
 
 Lijnrelicten 
Er zijn geen lijnrelicten aanwezig in het plangebied. Noordwestelijk van het plangebied ligt het lijnrelict 
‘Dijle en afgesneden meanders (L12006)’. Het kanaal Leuven-Dijle (L12005) is een lijnrelict op ca. 700 m 
net ten zuiden van het plangebied. Ze zijn relevant voor mogelijke landschappelijke effecten van het plan, 
omdat expliciet de waterelementen betrokken zijn in het plan (zie masterplan, Buur – Mint, 2015). 
 
 Puntrelicten 
Er liggen geen puntrelicten in het plangebied. De dichtstbijzijnde puntrelicten zijn gelegen op 1 à 1,5 km 
afstand. Het betreft ‘Kasteel De Borght (P11009)’ en ‘Sas van Battel (P11007)’. Ze zijn niet relevant voor 
mogelijke landschappelijke effecten van het plan.  
 
Beschermde landschappen, dorps –en stadsgezichten en monumenten (figuur 16.5) 
 Beschermde landschappen 
In het plangebied liggen geen beschermde landschappen. In het studiegebied liggen twee beschermde 
landschappen. Het beschermd landschap ‘Deel Begijnhof’ ligt net ten oosten van het plangebied, tussen 
de Guido Gezellelaan, de Nonnenstraat, de Krommestraat, de Twaalf-Apostelenstraat en de Schrijnstraat. 
Het beschermd landschap ‘omgeving Gesticht De Cellekens’ bevindt zich in het centrum van Mechelen, 
ter hoogte van de Minderbroedersgang.  
 
 Beschermde dorps –en stadsgezichten 
Binnen het plangebied liggen geen beschermde dorps –en stadsgezichten. Het stadsgezicht ‘Groot 
Begijnhof en omgeving’ bevat het beschermd landschap ‘Deel Begijnhof’. Het is echter uitgebreider, en 
omvat bijna de gehele zone tussen de Guido Gezellelaan, de Nieuwe Beggaardenstraat en de Sint-
Katelijnestraat. Dit stadsgezicht bevindt zich net ten oosten van het plangebied.  
 
 Beschermde monumenten 
Binnen het plangebied bevinden zich volgende beschermde monumenten: 

- Rode Kruisplein: stedelijke badinrichting 
- Sluizencomplex met sluiswachterswoning en bijhorende loods  

 
De stedelijke badinrichting op het Rode Kruisplein (4.01/12025/173.1 / OA000526) is beschermd sinds 
1997. Het werd gebouwd in overwegend neo-Vlaamse-renaissancestijl tussen 1916 en 1924 en was in 
gebruik als zwembad tot 2001. Dit gebouw wordt momenteel gerestaureerd en is mee opgenomen in het 
plan.  
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Illustratie 16.5: Voorzijde badinrichting (Van Havere, Timo, 17-08-2011, ©Vlaamse Gemeenschap) 

 
 

 

Illustratie 16.6: Zijde badinrichting aan Keerdok (Van Havere, Timo, 17-08-2011, ©Vlaamse Gemeenschap) 

 
 
In het beschermingsbesluit (MB 13 februari 1997) wordt de socio-culturele waarde omschreven als volgt: 
Door zijn uitgelezen ligging in de spie tussen Dijle en Afleidingsdijle vervult het stedelijk zwembad met 
bijhorend stapelhuis een belangrijke “baken” functie als schakel tussen de historische binnenstad en het 
latere woonuitbreidingsgebied.  
 
Het sluizencomplex op de Dijle (4.01/12025/301.1 / OA001459) is beschermd sinds 1997. Het bevat naast 
het sluizencomplex op de Afleidingsdijle zelf ook de sluiswachterswoning en de bijhorende loods. De sluis 
is vrijwel in originele toestand bewaard. Het is een schutsluis van het type getijdesluis uit 1905. De 
sluiswachterswoning is een vrijstaand woonhuis, gelegen in de spie gevormd door Dijle en AfleidingsDijle, 
opgetrokken in eclectische stijl (ca 1905). Het gebouw heeft een vrijwel vierkant grondplan van tweemaal 
drie traveeën en twee bouwlagen met verspringende volumes onder haakse zadeldaken (mechanische 
pannen). De hoektoren met ingesnoerde spits bleef bewaard. De bakstenen lijst- en tuitgevel zijn sober 
versierd met enkele zandstenen ornamenten zoals hoekkettingen en aandaken. De segmentbogige 
muuropeningen zijn voorzien van arduinen onderdorpels en de benedenvensters zijn beluikt. De 
bijhorende bakstenen loods, eveneens onder zadeldak (mechanische pannen), is voorzien van betraliede 
segmentboogvensters en zijtrapgevels.   
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Illustratie 16.7: Sluis met achterin sluiswachterswoning en loods. Zicht op Eandis site in achtergrond (Van Havere, Timo, 17-08-2011, 
©Vlaamse Gemeenschap) 

 
 

 

Illustratie 16.8: Loods en sluiswachterswoning met op achtergrond betoncentrale (Van Havere, Timo, 17-08-2011, ©Vlaamse 
Gemeenschap) 

 
 
Buiten het plangebied, maar binnen  het studiegebied, bevinden zich vele beschermde monumenten in de 
historische stadskern van Mechelen. Net ten oosten van het plangebied gaat het voornamelijk om 
gebouwen in het Groot Begijnhof (UNESCO Werelderfgoed).  
 
Vanuit het plangebied is vooral de Kerk Groot Begijnhof opvallend en de Centjesmuur uit de 17de eeuw 
(bescherming 4.02/12025/131.1). 
 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 273  

 

 

Illustratie 16.9: Centjesmuur met op achtergrond Kerk Groot Begijnhof, gezien vanaf de oostrand van het plangebied (Slaghmeulen, 
01-01-2007, ©Stad Mechelen) 

 
 

 

Illustratie 16.10: Kerk Groot Begijnhof, met op achtergrond het studiegebied (McDonalds, parking, oevers Dijle bij Eandis tip en 
ontsluiting via N16) (Van Acker, Pascal, 08-08-2013, ©Pascal Van Acker) 

 
 
Buiten de historische stadskern, net ten zuiden van het plangebied, bevindt zich één beschermd 
monument, de voormalige brouwerij-mouterij Versailles (4.01/12025/172.1 / OA000525) ter hoogte van de 
Polderstraat. De brouwerij uit 1894 is thans gesloopt. De mouterij uit 1897 bleef bewaard. De gebouwen 
verlenen momenteel onderdak aan twee sportinfrastructuren: een pistoolschietstand en een indoor-
klimmuur; het karakteristieke mouttorentje met trechtervormig dak verdween bij de verbouwing. 
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Illustratie 16.11: Voormalige mouterij Versailles (Govaert, Carine, 17-08-2012, ©Carine Govaert) 

 
 
Bouwkundig erfgoed (figuur 16.5) 
Het grootste deel van het bouwkundig erfgoed in en nabij het plangebied betreft de beschermde 
monumenten die in bovenstaande paragraaf reeds besproken zijn.  Het Keerdok in het plangebied is 
bouwkundig erfgoed dat niet beschermd is. Het is een zwaaikom en losplaats voor de binnenscheepvaart 
op de Dijle, die in 1905-1907 gegraven werd. Er kunnen schepen tot 100 m lengte zwenken. Het Keerdok 
is uitgegroeid tot een bescheiden havensite die gedomineerd wordt door het douane-entrepôt en door de 
laad- en losinfrastructuur van een aantal bedrijven die bouwmaterialen verkopen en produceren. Tot op 
heden doen binnenschepen deze kleine binnenhaven aan. De site 'Keerdok' vormt niet alleen een zeer 
belangrijke verwijzing naar de industriële ontwikkeling van Mechelen. Als grensgebied tussen de stad en 
de open ruimte is ze ook op ruimtelijk vlak een gebied met grote betekenis.  
 
 

 

Illustratie 16.12: Keerdok in gebruik voor betoncentrale (Van Havere, Timo, 17-08-2011, ©Vlaamse Gemeenschap) 
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Archeologisch erfgoed (figuur 16.6) 
 Inventaris van het Archeologisch Erfgoed 
Het plangebied bevindt zich niet in een gekende archeologische zone. De historische stadskern van 
Mechelen is een gekende archeologische zone in het studiegebied. Het betreft het gehele stadscentrum 
van Mechelen binnen de vesten.  
 
 Centraal Archeologische Inventaris  
De centraal Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische 
vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit 
in de ondergrond is het onmogelijk om enkel op basis van de CAI uitspraken te doen over de aan- of 
afwezigheid van archeologische sporen. De aan– of afwezigheid van archeologische sporen dient met 
verder onderzoek vastgesteld te worden. 
 
Uit de analyse van de gekende waarden blijkt dat in het plangebied archeologisch erfgoed is 
teruggevonden dat verwijst naar de vroege bronstijd (ter hoogte van plangebied Keerdokkaai), de late 
middeleeuwen (ter hoogte van deelgebied Eandiswijk en Eandistip) en de 19e eeuw (ter hoogte van 
deelgebied de ‘Ouwen Dok’).   

 

Tabel 16.1: Gekend archeologisch erfgoed binnen het plangebied 

Locatie Gekend archeologisch erfgoed, binnen plangebied 

CAI 166196 – Groot Begijnhof (extra muros) Locatie Oud Begijnhof – late middeleeuwen 

CAI 207949 – Keerdokkade Glas losse vondst – 19e eeuw 

CAI 100513 – Slachthuis Organisch materiaal losse vondst – vroege bronstijd 

 

16.3.4 Referentiesituatie = planologische toestand 

De toestand na realisatie van het bestaande gewestplan/BPA wordt in deze discipline meegenomen als 
tweede referentiesituatie. Voor de site Keerdok is de bestaande planologische toestand weergegeven op 
illustratie 2.2. Deze situatie is exact dezelfde als de bestaande toestand op macro– en mesoniveau. Op 
microniveau laat het BPA bijkomende, grotere gebouwvolumes toe ten opzichte van de huidige 
bebouwing: ter hoogte van Mc Donalds en zijn parking en achter de badinrichting, ‘Ouwen Dok’, ter 
hoogte van de betoncentrale en de punt tussen beide Dijlearmen. Voor de site Eandis is de bestaande 
planologische toestand ‘zone voor milieubelastende industrieën’. Deze situatie komt min of meer overeen 
met de bestaande toestand. 

16.4 Methodologie effectbepaling 

Om de effecten op het landschap te kunnen beoordelen wordt de geplande situatie op macro-, meso- en 
microschaal beoordeeld. Eerst wordt een beschrijving gegeven van de effecten op microschaal, daarna op 
meso- en macroschaal. De beoordeling gebeurt aan de hand van zes criteria (zie beoordelingskader). 
Effecten op macroschaal hebben een hoger gewicht dan effecten op mesoschaal, die op zich zwaarder 
wegen dan effecten op microschaal. 

16.5 Beoordelingskader 

Om de effecten te kunnen beoordelen, wordt er een beschrijving gegeven van de effecten op de 7 
effectgroepen (zie hieronder). De quotering van de effecten gebeurt volgens een schaal met 7 gradaties. 
De scores kunnen niet worden opgeteld en dienen samen met de beschrijving van de effecten te worden 
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gelezen. Effecten op macroschaal hebben een hoger gewicht dan effecten op mesoschaal, die op zich 
zwaarder wegen dan effecten op microschaal. 
 
De beoordeling voor positieve dan wel negatieve effecten voor de verschillende effectgroepen gebeurt als 
volgt: 
 landgebruik:  
+3 wanneer meerdere nieuwe functies, in evenwicht met de bestaande, tot stand gebracht worden 
+2 wanneer een nieuwe functie, in evenwicht met de bestaande, tot stand gebracht wordt 
+1 wanneer een bestaande functie versterkt wordt 
0 geen wezenlijke verandering van de gewenste functies 
-1 wanneer een gewenste functie aangetast wordt 
-2 wanneer een gewenste functie verdwijnt 
-3 wanneer meerdere gewenste functies verdwijnen 

 
 landschapsstructuur:  
+3 wanneer meerdere waardevolle structurerende elementen visueel toegevoegd worden 
+2 wanneer een waardevol structurerend element visueel wordt toegevoegd 
+1 wanneer een waardevol structurerend element visueel wordt versterkt of duurzaam ondersteund 
0 geen wezenlijke verandering van de landschapstructuur 
-1 wanneer een structurerend element gewijzigd wordt, maar herstelbaar is (bijvoorbeeld kappen en 

later heraanplanten van een bomenrij) 
-2 wanneer een structurerend element wordt teniet gedaan of onherstelbaar gewijzigd (verwijderen 

van een haag, vergraven van een goed ontwikkelde vegetatie...) 
-3 wanneer meerdere structurerende elementen teniet gedaan worden of onherstelbaar worden 

gewijzigd 

 
 landschapstypologie:  
+3 wanneer de bestaande typologie in heel het studiegebied versterkt wordt (bijvoorbeeld boccage 

landschap uitbreiden door bijkomende KLE’s in gebied waar die nu ontbreken) 
+2 wanneer de bestaande typologie over een grote oppervlakte versterkt wordt 
+1 wanneer lokaal elementen van de typologie versterkt worden (individuele KLE’s bij aanleggen of 

opnieuw in beheer nemen) 
0 geen wezenlijke verandering van de landschapstypologie 
-1 wanneer de typologie wordt aangetast (bijvoorbeeld KLE’s verwijderen die belangrijk zijn voor de 

typologie) 
-2 wanneer de typologie over een grote oppervlakte wordt tenietgedaan (bijvoorbeeld open 

landschap deels compartimenteren) 
-3 wanneer de typologie over het volledige studiegebied wordt teniet gedaan 

 
 landschapsbeeld:  
+3 wanneer op meerdere plaatsen in het studiegebied positieve beelddragers worden toegevoegd of 

negatieve beelddragers worden verwijderd 
+2 wanneer positieve beelddragers worden toegevoegd of negatieve beelddragers worden verwijderd 
+1 wanneer positieve beelddragers worden beschermd of versterkt of negatieve beelddragers 

worden afgezwakt 
0 geen wezenlijke verandering van het landschapsbeeld 
-1 wanneer positieve beelddragers worden verzwakt of negatieve beelddragers versterkt 

(bijvoorbeeld behoud van storende bebouwing of een open doorkijk dichtgroeit) 
-2 wanneer positieve beelddragers worden tenietgedaan (bijvoorbeeld verwijderen van kenmerkende 

randbegroeiingselementen) 
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-3 wanneer er negatieve beelddragers worden toegevoegd 

 
 landschapsbeleving:  
+3 wanneer belevingsaspecten toegevoegd worden die de landschapsbeleving sterk verbeteren 
+2 wanneer belevingsaspecten toegevoegd worden die in overeenstemming zijn met de gewenste 

functie 
+1 wanneer belevingsaspecten versterkt worden die in overeenstemming zijn met de gewenste 

functie 
0 geen wezenlijke verandering van de landschapsbeleving 
-1 wanneer de beleving van het gebied minder aansluit bij de uitgangssituatie 
-2 wanneer belevingsaspecten toegevoegd worden die duidelijk niet in overeenstemming zijn met de 

gewenste functie 
-3 wanneer de beleving van het gebied zodanig verandert dat er geen herkenning van de 

uitgangssituatie meer is 

 
 cultuurhistorische waarden:  
+3 wanneer in het volledige studiegebied de historische landgebruiksystemen hersteld worden 
+2 wanneer lokaal historische landgebruikssystemen worden hersteld 
+1 wanneer de cultuurhistorische waarden beter in het landschap zichtbaar gemaakt worden 
0 geen wezenlijke verandering van de cultuurhistorische waarden 
-1 wanneer de cultuurhistorische waarden minder zichtbaar in het landschap worden 
-2 wanneer lokaal cultuurhistorische waarden verdwijnen uit het landschap 
-3 wanneer de cultuurhistorische waarden volledig verdwijnen uit het landschap 

 
 archeologische waarden: 
+3 wanneer archeologische sites volledig gedocumenteerd en geconserveerd kunnen worden 
+2 wanneer een groot deel van de archeologische sites gedocumenteerd en geconserveerd worden 
+1 wanneer de conservatie van archeologische sites verbeterd wordt 
0 geen wezenlijke verandering van de toestand van de archeologische sites 
-1 wanneer de mogelijkheid bestaat dat waardevolle archeologische sites worden vernietigd of 

aangetast 
-2 wanneer waardevolle archeologische sites gedeeltelijk worden vernietigd of aangetast 
-3 wanneer waardevolle archeologische sites volledig vernietigd of aangetast worden 

 
Tijdelijke en permanente effecten 
Voor de beoordeling van de effecten op de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie van 
het voorliggende plan worden geen tijdelijke effecten beschouwd, maar enkel permanente effecten, die 
ontstaan in de situatie die ontstaat als het plan zo volledig mogelijk gerealiseerd is. 

16.6 Effectbepaling 

16.6.1 Landgebruik 

Referentiesituatie = bestaande toestand 
In het plangebied worden bestaande bouwvolumes aangepast in omvang en positie of vinden 
herschikkingen plaats. Een aantal verharde parkeerzones tussen verspreide gebouwen wordt opgenomen 
in nieuwe bouwblokken. Het gebruik, aantal aanwezige mensen, hun verplaatsingen en activiteiten, wordt 
intenser. Het stedelijk landgebruik in het algemeen met veel bebouwing, wegenis en verharding blijft 
gelijkaardig. Er komt echter een grotere zone aan (onverharde) groene ruimte bij. Het effect is beperkt 
positief, +1.   
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Wat betreft de gewenste functie als groene poort (illustratie 15.6) zijn er groene aders voorzien in het plan: 
de groene zone ten westen van het plangebied wordt doorgetrokken door enerzijds de aanleg en 
opwaardering van het park op de samenvloeiing van de Dijle-armen en anderzijds een stevig uitgebouwde 
groenstrook op de dijk op de rechteroever van de Afleidingsdijle in de Eandiswijk. Deze sluit vloeiend aan 
op de groene publieke ruimte (bv. natte wadi’s) binnen de Eandiswijk en Eandistip. Als deze groenstrook 
in de toekomst ook vloeiend aansluit op groenstroken langs de heringerichte vesten (§10.2.7) en ontstaat 
een volwaardige functie als publieke groene ruimte (doorgangs- en verblijfsruimte), waar vandaag een 
monofunctionele verkeersknoop aanwezig is. Het huidige verkeerskruispunt behoort evenwel niet tot het 
plangebied. Maar het plan legt binnen zijn contouren wel de basis voor een functionele groenblauwe 
verbinding tussen stadscentrum en een meer open restgebied van de Dijlevallei. Het effect van dit 
onderdeel is zeer positief. Maar de beoordeling van de ruimtelijke samenhang wordt in de discipline Mens 
gegeven (§18.6.2). 
 
De stedelijke functies in het plangebied zijn nu eerder in monofunctionele vakken ingedeeld met een 
afwezigheid van stapeling, gelijkgronds parkeren, bedrijven, kantoren, winkels, openbaar gebouw, 
restaurant.  Het plan voorzien een toevoeging van de woonfunctie (als toekomstige hoofdfunctie) en een 
afbouw van de kleinhandelsfunctie (wordt verplaatst naar een monofunctioneel vak verder ten westen van 
het plangebied) tegelijk met een hoge mate van vermenging van de stedelijke functies. Dit gebeurt door 
de bestemming van een groot deel van het plangebied naar gebied voor stedelijke ontwikkeling 
(gebiedscategorie wonen) en door het toelaten van stapeling (voldoende aantal lagen). Als aanvullende 
voorschriften de mix van bijkomende functies naast wonen kunnen opleggen, dan is het plan duidelijk 
positief voor het landgebruik. Maar de beoordeling van de functionele mix wordt in de discipline Mens 
gegeven (§18.6.1). 
 
Het effect op landgebruik in de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, is neutraal (0). 
De effecten op ruimtegebruik en ruimtelijke samenhang worden beoordeeld in de discipline Mens. 
 
Referentiesituatie = planologische toestand 
In de planologische situatie is meer bebouwing mogelijk dan huidig bestaand, ter hoogte van Mc Donalds 
en zijn parking en achter de ‘Ouwen Dok’ ter hoogte van de betoncentrale en de punt tussen beide 
rivieren. In het plan is meer groenruimte voorzien, bijvoorbeeld ter hoogte van de punt tussen beide 
rivieren. Het stedelijk landgebruik in het algemeen met veel bebouwing, wegenis en verharding blijft 
gelijkaardig. Er komt echter een grotere zone aan (onverharde) groene ruimte bij. Het effect is beperkt 
positief, +1. 

16.6.2 Landschapsstructuur 

Referentiesituatie = bestaande toestand/planologische toestand 
Op macroniveau behoort het plangebied tot het stedelijk landschap. Dit blijft zo in het plan. Er worden 
geen wezenlijke wijzigingen van de hoofdautowegen of waterwegenstructuur beoogd. 
 
Op mesoniveau wordt in het plan rekening gehouden met de ligging  het plangebied op de overgang 
tussen stad en een restgebied van open ruimte, de Dijlevallei tussen het plangebied en de E19. Gezien de 
bestaande bedijking en de brede overwelving aan de verkeersknoop leidt de nieuwe situatie tot een 
landschappelijke verbetering. Het plan leidt anderzijds beperkt tot een toename van de zeldzame 
onbebouwde ruimte in de Dijlevallei nabij de stadskern en daarmee tot een beperkte versterking van de 
valleistructuur. 
 
Het effect op landschapsstructuur is beperkt positief, +1. 
 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 279  

 

16.6.3 Landschapstypologie 

Bouwhoogte (referentiesituatie  = bestaande toestand/planologische toestand) 
In het plangebied wordt de bouw van verschillende woonblokken met variërende bouwhoogtes voorzien, 
met accenten van hoogbouw. Er worden in het plan, dat het maximaal programma omvat, bouwhoogtes 
tussen 2 bouwlagen en 10 bouwlagen (hoogteaccent lokaal tot 12 bouwlagen) toegelaten. Momenteel is 
ten noorden, noordoosten en zuiden van het plangebied eveneens verspreide hoogbouw aanwezig, met 
bouwhoogtes variërend tussen 7 en 18 lagen (illustratie 16.13, illustratie 16.14).  
 

 

Illustratie 16.13: Hoogbouw ten noorden van het plangebied met indicatie van bouwlagen 
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Illustratie 16.14: Hoogbouw ten zuiden van plangebied met indicatie van aantal bouwlagen 

 
 
De plaatsen waar het Masterplan een eerder hoog aantal bouwlagen voorziet -relatief t.o.v. de 
woonstraten in aangrenzende wijken, met woning van 2, 3, 4 evt. 5de bouwlaag onder zadeldak-, sluiten 
grotendeels aan bij de plaatsen waar al hoogbouw staat in de omgeving van het plangebied. Daarmee is 
het effect beperkt positief op de stedelijke typologie, hoogbouw versterkt elkaar en leidt niet tot sterke 
bijkomende beeldverandering in de zones met enkel laagbouw. Onder landschapsbeeld wordt het 
mogelijke effect van bouwhoogte in het westen van het plangebied en de zichtrelatie ten opzichte van het 
Begijnhof besproken, zie verder. 
 
Woningtypologie (referentiesituatie  = bestaande toestand/planologische toestand) 
Het plangebied omvat geen bestaande woonblokken met individuele rijwoningen. Het voornemen om het 
nieuwe stadsdeel met blokvormige volumes (Masterplan) met meerdere, gestapelde wooneenheden op te 
bouwen, zal geen negatieve impact hebben door abrupte overgangen tussen typologiën. Bijvoorbeeld 
hoge blinde muren van appartementen tegen kleinere rijwoningen zijn niet aan de orde.  
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Op het Keerdok gaat het Masterplan uitgebreid in op een passende opstelling van nieuwe gebouwen in 
relatie tot de volumineuze ‘Ouwen Dok’. Los van de cultuurhistorische aspecten (zie verder), komt de 
voorgestelde oplossing waardoor een plein ontstaat tussen de ‘Ouwen Dok’, een gebouwvolume in de 
driehoek ‘McDonalds en zijn parking’, een nieuw gebouwvolume ten oosten en het blok op Keerdokkaai, 
tegemoet aan een zinvolle en kwalitatieve inpassing van de ‘Ouwen Dok’, dat opgevat is als een bouwblok 
op zichzelf. 
 
Het deels wegvallen van het monumentale, solitaire karakter van de ‘Ouwen Dok’ wordt opgevangen door 
het op te nemen als een maatgevend bouwblok naast een nieuw plein met respect voor de zichtbaarheid 
van de ‘Ouwen Dok’ vanop de kades en oevers rondom en via zichtlijnen tussen de nieuwe bouwvolumes 
vanop de vesten. 

 

 

Illustratie 16.15: Inpassing van de ‘Ouwen Dok’ in de opstelling van gebouwvolumes in Keerdok (Masterplan, Buur – Mint, 2015) 

 
 
Bebouwingswanden (referentiesituatie  = bestaande toestand/planologische toestand) 
Naast een toename in hoogtes van de bebouwing, zal het plan algemeen leiden tot een toename van het 
aantal beeldbegrenzende wanden aan de omringende straten en binnen het plangebied zelf.  
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Langs de oostzijde van het deelgebied Keerdok, aan de Guido Gezellelaan, past een hoge, doorlopende 
bebouwingswand bij de bestaande typologie aan de buitenkant van de zuidelijke vesten van Mechelen 
(R12, Olivetenvest en vooral Koningin Astridlaan). Andere effecten van deze bebouwingswand worden 
verder besproken.  
 
De volumes in de Eandistip en Eandiswijk zullen een vrijwel gesloten wand vormen aan de N16 die past 
bij de opstelling van volumes in het driehoekige bouwblok aan de overzijde. De laagbouw in het bouwblok 
ten noorden staat door de schaal van de N16 ertussenin op voldoende grote afstandvan de nieuwe hoge 
bebouwingswand.  
 
Het plaatsen van grotere parkeergebouwen aan de N16 en R12 i.p.v. parkeergarages onder elk gebouw 
apart heeft geen wezenlijke invloed op de beoordeling, op voorwaarde dat de schikking en de omvang van 
deze gebouwen vergelijkbaar is met de overige gebouwen met woonfunctie of gemengde functie. 
 
Mast en brug (referentiesituatie  = bestaande toestand/planologische toestand) 
Het herpositioneren van de zendmast op een (nieuw) gebouw op de Eandissite is positief. Dit element 
past bij een industriële omgeving, maar is zeer zichtbaar vanuit de (toekomstige) woonomgeving en de 
oevers van de Dijle en Afleidingsdijle en in die situatie geen positief landschapselement (zie illustratie 
16.27). 
 
De brug over de Afleijdingsdijle die voorzien wordt in het plangebied zijn gepast. Door de aanwezigheid 
van een oever te benadrukken dragen ze bij aan een positieve waardering van de aanwezigheid van 
water doorheen het plangebied.  
 
De positieve elementen zoals de brug, de aansluiting bij de hoogbouwaccenten en de gevelfronten in de 
omgeving van het plangebied en de inpassing van de ‘Ouwen Dok’ als zichtbaar bouwblok in een 
leesbare nieuwe opstelling, leiden tot een positieve waardering (+2).  
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16.6.4 Landschapsbeeld 

Beeld op de historische stadskern (referentiesituatie  = bestaande toestand) 
De Begijnhofsite, gelegen naast het plangebied, is een UNESCO Werelderfgoedsite. Dit betekent dat de 
overheid een uitdrukkelijke zorgplicht heeft om dit werelderfgoed te beschermen en te behouden. Het 
zicht op de Sint Romboutstoren is een belangrijk aspect van erfgoed en landschapskwaliteit voor 
Mechelen.  
 
Op mesoniveau, verdwijnt het vrije zicht vanuit een open ruimte aan de stadsrand op de historische 
stadskern (illustratie 16.16) met het plaatsen van een gebouw op het Rode Kruisplein en de site 
‘McDonalds met zijn parking’, net tegenover de Begijnhofsite. In Mechelen is dit de laatste plaats van 
waaruit een dergelijk open zicht bestaat op de historische stadskern en de rand ervan. Het beeld vanaf 
omringende wegen op groene stadsvesten mét aan de buitenzijde open ruimte is hooggewaardeerd, 
zeker als aan de binnenzijde de historische bebouwing intact is. Voorbeelden zijn de begijnhoven van Lier 
en Diest, maar in die gevallen heeft de aanliggende open ruimte erbuiten een nog meer uitgesproken 
groen karakter.  In het plangebied is de beeldkwaliteit van het Rode Kruisplein, op de openheid na, vrij 
laag door de dominantie van verkeersinfrastructuur, geparkeerde auto’s en gevels met uithangborden en 
belettering (illustratie 16.16 en illustratie 16.9). 
 
 
BESTAAND 

 
 
 
TOEKOMSTIG 

 

Illustratie 16.16: Dwarsdoorsnede van NW tot ZO die het contrast tussen open ruimte en binnenstad en het beeld van in de open 
ruimte naar de historische stadskern aangeeft in huidige en toekomstige situatie.  
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Het effect is negatief, -2. De beoordeling is niet aanzienlijk negatief, gezien de actuele lage beeldkwaliteit 
en beperkte beleefbaarheid van het open beeld op de oude stad. Het effect kan beperkt worden tot -1, als 
het plan zorgt voor een zo goed mogelijke samenhang tussen het Rode Kruisplein aan de ene zijde van 
het nieuwe gebouw en de vest aan de andere zijde, tot aan de Centjesmuur. Het plan legt al de nadruk op 
de zichtassen (zie verder), die aanpak zou dus ook moeten doorwerken tot het beeld van een min of meer 
samenhangende ruimte van Ouwen Dok tot aan het Begijnhof. Daarom moet als  voorwaarde aan de 
architecturale uitwerking van het gebouw gesteld worden dat het een belangrijke mate van doorzicht 
toelaat doorheen het gebouw tussen de omliggende publieke ruimtes. De uiteindelijke beeldkwaliteit hangt 
echter in belangrijke mate af van de inrichting van de Guido Gezellelaan en het kruispunt N1, N16, R12. 
Die behoort niet tot de reikwijdte van het plan. Het plan kan dus enkel de potentie voor een dergelijke 
ruimtelijkheid bewaren bij een oordeelkundige inplanting en vormgeving van het nieuwe gebouw. 
 
 
Beeld op de historische stadskern (referentiesituatie  = planologische toestand) 
De grote open ruimte aan de stadsrand is in de planologische toestand meer ingesloten, door een groter 
(breder en hoger) bouwvolume op de plaats van de site ‘Mc Donalds met parking’. Ook in dit geval blijft 
het Rode Kruisplein een aanzienlijke open ruimte en bestaan er zichten op de historische 
stadsrand.PLANOLOGISCH MOGELIJK VANDAAG 

 

 

Illustratie 16.17: Dwarsdoorsnede van NW tot ZO die het contrast tussen open ruimte en binnenstad en het beeld van in de open 
ruimte naar de historische stadskern aangeeft in planologische referentie situatie.  

 
 
Beeld naar het plangebied toe (referentiesituatie  = bestaande toestand) 
Het Masterplan gaat in op deze relatie en geeft aan hoe zichtassen vanuit een aantal gezichtspunten 
grotendeels behouden kunnen blijven. Zo blijft het zicht vanop de N16 naar de Sint-Romboutstoren, over 
de Begijnhofkerk heen, vrij (illustratie 16.18). Voor een waarnemer op de Guido Gezellelaan en het 
kruispunt N1, R12 en het parkje voor de Centjesmuur, zal het nieuwe gebouw op het Rode Kruisplein 
domineren (illustratie 16.22). Vanuit het gezichtspunt van het kruispunt N16 met de vesten zal de ‘Ouwen 
Dok’ met voorliggend plein zichtbaar zijn vanuit specifieke zichtlijnen (illustratie 16.19). Vanuit het dok blijft 
een goed zicht op de historische gebouwen (de ‘Ouwen Dok’, loodsgebouw) behouden omdat op het 
westelijke deel van het Rode Kruisplein een plein met gepaste maatvoering komt (illustratie 16.19).  
 
Vanuit het straatbeeld binnen de compacte binnenstad is er geen breed zicht op de nieuwe gebouwen. 
Omdat een aantal straten in het Begijnhof in de lengteas naar het plangebied gericht zijn, wordt de 
zichtbaarheid nagegaan aan de hand van visualisaties ( illustratie 16.20). Voor de opmaak van deze 
visualisaties zijn de uitgangspunten of ontwerpprincipes van het Masterplan gehanteerd. In het Masterplan 
is een duidelijke visie uitgezet waarbij naast de gedefinieerde bouwlagen op strategische plekken ook een 
beperkt aantal hoogteaccenten zijn voorzien. Dit zal in het RUP eveneens mogelijk worden gemaakt. Op 
basis van deze uitgangspunten en de reeds opgemaakte schetsen kan een zo realistisch mogelijke beeld 
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weergegeven worden. Voor het nieuw geplande gebouw op het Rode Kruisplein wordt hierbij uitgegaan 
van een bouwhoogte van 15 m (4 bouwlagen), met beperkte hoogteaccenten tot 22 m (6 bouwlagen). Dit 
hoogteaccent is, zoals in het Masterplan, centraal langsheen de Guido Gezellelaan ingetekend. De 
gebouwen ter hoogte van keerdokkaai zijn eveneens zo realistisch mogelijk opgenomen. Hiervoor zijn 
eveneens schetsen uit het Masterplan gehanteerd. De plan-MER zal specifiek voor de zichtassen in de 
omgeving van het Rode Kruisplein onderzoeken of bepaalde inrichtingsprincipes moeten gehanteerd 
worden.   
 
Vanuit de Nonnenstraat (nabij Nieuwe Boggaardenstraat) zijn de nieuwe gebouwen nog net zichtbaar, 
Deze zijn echter niet heel prominent in beeld (illustratie 16.23). Bij het uiteinde van de Nonnenstraat vanaf 
ongeveer de Krommestraat zijn het bouwblok aan Keerdokkaai, waar nu ook de winkelvoorgevels 
zichtbaar zijn, en het nieuwe gebouw aan het Rode Kruisplein goed zichtbaar, met een zichtas ertussen 
richting Ouwen Dok (illustratie 16.21). Vanuit de Schrijnstraat is de noordwestelijke hoek  van het nieuwe 
gebouw aan het Rode Kruisplein (15 m hoogte) tussen de bomen door zichtbaar in de winter, dit zal een 
beperkt veranderd beeld geven (illustratie 16.24). Vanuit de Cellebroedersstraat zijn de nieuw geplande 
gebouwen niet zichtbaar (illustratie 16.25).  
 
Vanuit de perspectieven en mits zorg voor de zichtassen, is het effect op het landschapsbeeld rondom het 
plangebied beperkt negatief, -1. Vanuit het Begijnhof, Unesco Werelderfgoed, is de bovenverdieping van 
het gebouw aan het Rode Kruisplein (15 m hoogte met een hoogteaccent van 22 m) vanuit bepaalde 
straatbeelden zichtbaar. De impact op de beeldkwaliteit is niet zeer groot, maar gezien de erfgoedwaarde 
wordt dit onder die effectgroep negatief beoordeeld. Door de bouwhoogte te beperkten tot 4 bouwlagen  
kan dit effect gemilderd worden. Hierdoor worden de zichtassen vanuit het Begijnhof gevrijwaard  
 

 

Illustratie 16.18: Zichtas vanaf N16 naar Romboutstoren en Begijnfhofkerk: huidige situatie (Google Street view 2014) 
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Illustratie 16.19: Ontwerpend onderzoek zichtassen omgeving Rode Kruisplein, rechts een architecturale aanpassing aan het 
gebouw om de zichtlijn vanuit de Nonnenstraat te behouden (Buur, 2015) 
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Illustratie 16.20: Positionering van de visualisaties vanuit het Begijnhof (volgende illustraties) 

 

 

 

Illustratie 16.21: Zichtas vanuit Nonnenstraat nabij de Krommestraat: huidige en gesimuleerde toekomstige situatie voor het 
bouwblok op Keerdokkaai en het gebouw op het Rode Kruisplein (Google Streetview, 2014) 

illustratie 16.22 

illustratie 16.23 

illustratie 16.21 

illustratie 16.25 

illustratie 16.24 
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Illustratie 16.22: Beeld vanaf het parkje voor de Centjesmuur : huidige en gesimuleerde toekomstige situatie voor het gebouw op het 
Rode Kruisplein (RHDHV, 2016) 

 

H:22 m 

H:15m 
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Illustratie 16.23: Beeld vanuit de Nonnenstraat nabij de Nieuwe Beggaardenstraat richting plangebied: huidige en gesimuleerde 
toekomstige situatie voor het gebouw op het Rode Kruisplein (RHDHV, 2016) 

 
 

    

Illustratie 16.24: Beeld vanuit de Schrijnstraat richting plangebied: huidige en gesimuleerde toekomstige situatie voor het gebouw op 
het Rode Kruisplein (RHDHV, 2016) 
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Illustratie 16.25: Beeld vanuit de Cellebroederstraat richting plangebied: huidige en gesimuleerde toekomstige situatie voor het 
gebouw op het Rode Kruisplein (RHDHV, 2016) 
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Gezien de zeldzaamheid van beleefbare open ruimte op korte afstand van het stadscentrum van 
Mechelen is het relatief wijdse beeld langs de Dijle tussen het plangebied en de E19 waardevol (illustratie 
16.26). Een aandachtspunt voor het plan is om het aantal bouwlagen in het westelijk deel van het 
plangebied te beperken en ook hoogteaccenten hier te vermijden. De voorziene 6 tot 7 bouwlagen voor 
delen van het parkwonen ten westen van de ‘Ouwen Dok’ kunnen het echter moeilijk maken om het 
beoogde parkaspect in samenhang met de open ruimte van de Dijlevallei beleefbaar te houden. In het 
Masterplan wordt hieraan grotendeels voldaan, deze elementen worden in het noordoosten en het 
zuidoosten ingeplant (zie hierboven §16.6.3).  
 
 

 

Illustratie 16.26: Zicht vanuit het westen op het plangebied: huidige situatie (foto RHDHV, 2016) 

 
Beeld naar het plangebied toe (referentiesituatie  = planologische toestand) 
In de planologische toestand kan de punt tussen beide rivieren bebouwd worden met bedrijfsgebouwen. 
In de huidige situatie staan hier de portaalkraan en silo’s van de betoncentrale. Het plan voorziet hier een 
opstelling van woongebouwen met veel groen, wat positief is. Nochtans blijft het aandachtspunt gelden, 
om het aantal bouwlagen in het westelijk deel van het plangebied te beperken en ook hoogteaccenten hier 
te vermijden. Dit is hierboven voor de referentiesituatie huidige situatie beschreven.  
 
Alternatief met een aantal grotere bovengrondse parkeergebouwen op de Keerdoksite 
Het plaatsen van grotere parkeergebouwen met een goede ontsluiting naar N16 en R12 ipv 
parkeergarages onder elk gebouw apart heeft een invloed op micro-niveau: 

 Het bepaalt het uitzicht van het gevelfront langs de R12; 
 Het heeft een negatievere impact op de aantasting van het landschapsbeeld van de open ruimte 

tegen de oude stadsrand (Unesco werelderfgoed). De perceptie van een parkeergebouw is 
negatiever dan van een woongebouw in woongebied; 

 Indien een parkeergebouw grenst aan het Rodekruisplein is het landschapsbeeld van dit plein 
minder goed dan wanneer het omringd is met levende functies. 

 
Het effect is significant negatief (-3). 
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16.6.5 Cultuurhistorische waarden 

Referentiesituatie  = bestaande/planologische toestand 
De oplossing voor de schikking van gebouwen en publieke ruimte in Keerdok, verandert vanuit 
standspunten ten oosten de positie van de ‘Ouwen Dok’ van een solitaire massief monumentaal gebouw 
tot een groot bouwblok met aanliggend plein ten oosten, aanliggend park ten westen en kaaien en oevers 
ten noorden en zuiden. Het effect is neturaal, 0, omdat het historische gebouw integraal behouden blijft én 
ook in de nieuwe situatie in een leesbaar stedelijk landschapsbeeld wordt opgenomen, zonder 
banalisering of ridiculisering van deze landmark (zie §16.6.4) . 
 
Het verdwijnen van het vrije zicht vanaf Rode Kruisplein naar de (rand van de) historische stadskern door 
het nieuwe gebouw op de oostrand, heeft echter een aanzienlijke impact op het landschapsbeeld op de 
historische stadsrand ter hoogte van het UNESCO-werelderfgoed, begijnhof. De beoordeling van dit 
aspect is negatief (-2). Onder landschapsbeeld wordt de (begrensde) mogelijkheid van het plan tot 
mildering hiervan aangegeven. De beoordeling wordt daarmee beperkt negatief (-1).  

16.6.6 Landschapsbeleving 

Referentiesituatie  = bestaande/planologische toestand 
Het publiek maken van het parkgedeelte aan de samenvloeiing van de Dijle-armen, de bredere, 
toegankelijke groenstrook op de rechteroever langsheen de site Eandis, de brug op maaiveld en het 
behoud van de rooilijnen op de Keerdokkaai versterken de belevingsaspecten van de Dijle en de 
Afleidingsdijle binnen stedelijke omgeving. Het mogelijk voorzien van getijdenatuur in de groene ruimten in 
de Eandiswijk zou een specifiek, hoogwaardig belevingselement zijn, in samenhang met de Dijlevallei. Het 
doordachte ontwerp van het Rode Kruisplein en de zichtassen tussen de bouwblokken, zoals uitgewerkt in 
het Masterplan, draagt bij aan een betere beleefbaarheid van dit stadsdeel dan de referentiesituatie. Het 
plan heeft een positief effect op de landschapsbeleving in stedelijk gebied met hoofdfunctie wonen. En dit 
zowel op mesoniveau, de perceptie van de vallei aan de stadsrand en in stedelijke omgeving, als op 
microniveau, de beeldkwaliteit en doorwaadbaarheid van de individuele publieke ruimtes. Dit wordt als 
positief beoordeeld (+2).  

16.6.7 Archeologische waarden 

Referentiesituatie  = bestaande/planologische toestand 
Uit de analyse van de gekende waarden blijkt dat in het plangebied archeologisch erfgoed is 
teruggevonden. Het gehele plangebied ligt op kunstmatige gronden (geroerde zone met bebouwing). Er 
werden eerder al gelijkaardige werken uitgevoerd waarbij de toplaag van de bodem geroerd werd. Het is 
bij dergelijke werken dat archeologisch erfgoed gedocumenteerd werd. 
 
Voor de Eandissite dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van resten van het begijnhof 
extra muros. Op de Keerdoksite waren er de kloosters van Thabor en Blijdenberg, beide verwoest in 1578 
(informatie archeologiedienst Mechelen).  Ook is het aantreffen van resten van een bastion van de 
stadswallen niet onwaarschijnlijk (zichtbaar op kaarten van de Ferraris en Vandermaelen tussen 
Antwerpsepoort en aansluiting Dijle op de noordelijke vest). 
 
De locatie heeft potentieel archeologische waarden die bewaard zijn onder de afzettingen van de Dijle of 
onder antropogene ophogingen. Zelfs mits toepassing van de wettelijke vereisten rond archeologie, wordt 
er een beperkt negatief effect naar archeologie toe verwacht (-1). 
 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 293  

 

16.7 Effectbeoordeling 

De effectbeoordeling voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie is weergegeven 
in tabel 16.2. 
 

Tabel 16.2: Effectbeoordeling discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Effectgroep Beoordeling 

 Referentiesituatie: bestaande toestand Referentiesituatie: planologische toestand 

Landgebruik +1 +1 

Landschapsstructuur +1 +1 

Landschapstypologie +2 +2 

Landschapsbeeld -2 -2 

Cultuurhistorische waarde -2 -2 

Landschapsbeleving +2 +2 

Archeologische waarde -1 -1 

 

16.8 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

Bij de bovenstaande effectbepalingen werden bij de negatieve beoordelingen milderende maatregelen 
geformuleerd. Deze worden hieronder samengevat. 

Tabel 16.3: Milderende maatregelen en aanbevelingen discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Beschrijving Verantwoordelijke 
uitvoerder/betrokkene 

Milderende 
maatregel 
of 
Aanbeveling 

Doorwerking in 
fase 
  RUP (R) 
,project (P) of 
flankerend (F) 

Effect voor 
mildering 

Effect na 
mildering 

Zichtlijnen naar Rode Kruisplein 
vanuit omliggende straten vrijwaren 

Stad, IGEMO 
Milderende 
maatregel 

R -2 -1 

Behoud samenhangende publieke 
ruimte omheen het nieuwe gebouw 
aan het Rode Kruisplein, met zicht 
langsheen en doorheen het gebouw 

Stad, IGEMO, AWV 
Milderende 
maatregel 

R & F -2 -1 

Visuele impact nieuw gebouw Rode 
Kruisplein binnen begijnhof (Unesco 
Werelderfgoed) beperken door het 
vastleggen van maximaal 4 
bouwlagen 

Stad, IGEMO 
Milderende 
maatregel 

R -2 -1 

Beperken bouwhoogte westen 
plangebied  

Stad, IGEMO 
Milderende 
maatregel 

R -2 0 

 
 

Tabel 16.4: Effectbeoordeling discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie na mildering 

Effectgroep Beoordeling 

 Referentiesituatie: bestaande toestand Referentiesituatie: planologische toestand 

Landgebruik +1 +1 
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Effectgroep Beoordeling 

Landschapsstructuur +1 +1 

Landschapstypologie +2 +2 

Landschapsbeeld -1 -1 

Cultuurhistorische waarde -1 -1 

Landschapsbeleving +2 +2 

Archeologische waarde -1 -1 
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17 Discipline niet-ioniserende straling 

17.1 Afbakening studiegebied 

Er worden 2 bronnen van EM velden geïdentificeerd die een mogelijke impact kunnen hebben op het 
project; de hoogspanningslijnen van Elia (extreem laag frequent of ELF) en de GSM mast met 
zendantennes (elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz). Het zijn bestaande bronnen van 
EM velden met gekende grootte van deze velden. Wat zal wijzigen is de bestemming binnen deze 
bestaande EM velden. Het studiegebied is meer specifiek het projectgebied en wat de gewijzigde invulling 
van dit gebied kan teweeg brengen naar respecteren van de normen voor EM velden.  

17.2 EMV & Gezondheid: Huidige resultaten  

Het elektromagnetisch spectrum 
Het elektromagnetisch spectrum kan verdeeld worden in ioniserende en niet- ioniserende straling. 
Ioniserende straling bevat veel energie en kan daarom rechtstreeks bindingen in cellen beschadigen. Niet-
ioniserende straling (zoals elektromagnetische straling van zendantennes) kan dat niet. Ultraviolette 
straling vormt de overgang tussen ioniserend en niet-ioniserend. Elektromagnetische straling is een 
verzamelnaam van verschillende soorten straling met verschillende frequenties, golflengtes, energie –
inhouden .. 
 

 
Illustratie 17.1: Verschillende mogelijke stralingsfrequenties en benaming 

 
 
Straling met extreem lage frequentie (ELF) en zeer lage frequentie (VLF) heeft een lange golflengte 
(enkele duizenden meters), een lage frequentie en weinig energie-inhoud. Als de frequentie gelijk is aan 0 
Hz (Hertz ) spreken we van statische velden. Voorbeelden hiervan zijn het magnetisch veld van de aarde 
en elektrostatische ontladingen. Het elektriciteitsnet wekt ELF-velden van 50 Hz op. Bij dit soort straling 
kan het magnetisch veld in het lichaam doordringen en elektrische stromen opwekken. Het elektrisch veld 
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kan niet in het lichaam doordringen en is dus minder belangrijk voor wat betreft gezondheid. De  
blootstelling aan ELF wordt daarom ook uitgedrukt in microtesla, een maat voor blootstelling aan het 
magnetisch veld.  
 
Straling van gsm, tv, radio, radar en satellietcommunicatie hoort bij de radiofrequente straling of 
radiogolven. De golflengte varieert tussen 1 mm en 100 km. Radiogolven kunnen het lichaam 
binnendringen en geven dan energie af aan de weefsels waarin ze terecht komen. Die energie wordt 
omgezet in warmte (thermische effecten). Mogelijk komen ook niet-thermische effecten voor. Als die 
voorkomen, zijn ze niet per se schadelijk. 

17.2.1 GSM-netwerk en EM-invloed 

Afstand speel een belangrijke rol; hoe dichter bij een zendantenne, hoe minder zendvermogen je gsm-
toestel en de antenne nodig hebben. Omdat het signaal van een mobiele telefoon zou opgevangen 
worden door het meest nabije basisstation zendt de antenne van het gsm-toestel uit in alle richtingen. De 
blootstelling aan elektromagnetische straling varieert afhankelijk van :  

 De afstand van de vast opgestelde zendantenne (de sterkte van de straling daalt met het 
kwadraat van de afstand) 

 Het zendvermogen van de zendantenne 
 De richting waarin de straling vooral wordt uitgezonden. Antennes zenden bijna altijd straling uit in 

een bundel die bijna horizontaal worden uitgezonden.  
 De hoogte van de zendantenne 
 Terreinkenmerken (bv. Muren en bomen adsorberen de straling) 

 
Conformiteitsattest  
De operator moet een dossier opmaken voor de Vlaamse overheid die op basis daarvan kan controleren 
of voldaan is aan de milieuvoorwaarden en normen. Na goedkeuring van dit dossier ontvangt de operator 
en het lokaal bestuur waar de antenne staat het conformiteitsattest. Met de technische gegevens in het 
attest kan men bepalen in welke richting een zendantenne straalt en hoeveel straling er in de omgeving 
terecht komt.  
 
Normering 
De Vlaamse regering heeft op 19 november 2010 een besluit goedgekeurd dat normen vastlegt voor 
elektromagnetische stra ling van vast opgestelde zendantennes die uitzenden met een frequentie tussen 
10 MHz en 10 GHz. Een milieukwaliteitsnorm (bv. 20,6 V/m bij 900 MHz) en milieuvoorwaarden voor 
elektromagnetische straling van vast opgestelde zendantennes worden opgenomen in titel II van het 
Vlarem. Deze nieuwe reglementering omvat een deel van het elektromagnetische spectrum: radiogolven 
met een frequentie tussen 10 MHz en 10 GHz. De meeste vast opgestelde zendantennes die 
elektromagnetische straling uitzenden vallen in dit frequentiebereik (naast gsm-antennes ook bijvoorbeeld 
radio en tv, radioamateurs, antennes van hulp en veiligheidsdiensten, defensie, … ). Mobiele toestellen 
zoals gsm-toestellen vallen niet onder deze regelgeving, hiervoor bestaan federale productnormen.  
 
Alle vast opgestelde zendantennes (gsm, radio, tv, radioamateurs, luchthaven, ASTRID) moeten voldoen 
aan een norm voor de blootstelling van alle elektromagnetische straling samen. De norm is een 
grenswaarde voor de elektrische veldsterkte (in Volt per meter, V/m) die op een bepaalde plaats kan 
gemeten worden. Dat wil zeggen dat de elektrische veldsterkte (gemiddeld gedurende 6 minuten 
gemeten) niet hoger mag zijn dan de grenswaarden opgenomen in de Tabel 17.1. De grenswaarde is 
afhankelijk van de frequentie omdat de absorptie (opname) van energie van de elektromagnetische 
straling in het lichaam afhangt van de frequentie. Hoe lager de frequentie, hoe hoger de absorptie. 
Daarom is de norm voor lagere frequenties ook strenger.  
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Tabel 17.1: Normering voor zendantennes in Vlaanderen voor alle elektromagnetische straling samen 

Frequentie zendantenne (MHz) Norm - elektrische veldsterkte (V/m) Voorbeeld van toepassing 

380 14 Astrid (communicatie hulpdiensten) 

900 21 GSM 

1800 29 GSM 

2100 31 3G 

2400 31 Wi-Fi 

3500 31 WiMax (draadloos internet) 

5200 31 Wi-Fi 

 
 
De blootstellingsnorm geldt op alle publiek toegankelijke plaatsen, bv. straten, parken, scholen, 
ziekenhuizen, tuinen... Operatoren kunnen wel een zone rond een zendmast afbakenen die 
ontoegankelijk is voor het publiek, een zogenaamde veiligheidszone (bv. op een dak waar een 
zendantenne staat). Binnen die zone moet de norm niet gerespecteerd worden. 
 
Vlarem II Artikel 6.10.2.1.  
De bijdrage van elke individuele vast opgestelde zendantenne aan de elektrische veldsterkte in Ѵ/m mag 
op verblijfplaatsen de grenswaarden voor het Egem, 6 min-niveau, vermeld in de onderstaande tabel, niet 
overschrijden, waarbij f de frequentie is in MHz en Ejref het referentieniveau voor de elektrische 
veldsterkte: 
  

Tabel 17.2: Grenswaarden elektrische veldsterkte voor individueel vast opgestelde zendantennes 

frequentie : f in MHz elektrische veldsterkte : E in V/m  (Ejref) 

10 tot 400 2 

400 tot 2 00  0,1√f 

2 000 tot 10 000 4,48 

 
Bijvoorbeeld voor een antenne op 900 MHz is E maximaal 0,1 x √900 = 3 V/m 
 
Dit is niet van toepassing op vast opgestelde zendantennes met de volgende toepassingen:  

 telecommunicatie in de luchtvaartsector; 
 telecommunicatie bij het treinverkeer; 
 telecommunicatie bij de scheepvaart; 
 radarsystemen; 
 het gehele ASTRID-netwerk voor hulp- en veiligheidsdiensten; 
 militaire toepassingen; 
 radio- en televisie-uitzendingen; 
 radioamateurisme 

 
De norm per zendantenne geldt enkel op verblijfplaatsen omdat deze extra norm er net is om de 
blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische straling te beperken op plaatsen waar mensen 
regelmatig verblijven. Verblijfplaatsen zijn bv. woningen, scholen inclusief speelplaatsen, ziekenhuizen en 
crèches.  
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17.2.2 Hoogspanning en extreem laag frequente velden 

Vele studies hebben het mogelijke verband onderzocht tussen Extreem Laag Frequente 
Elektromagnetische Velden (ELF-EMV) en gezondheid in de afgelopen 40 jaar. 
 
In het geval van blootstelling aan zeer hoge intensiteiten van 50 Hz magnetische en/of elektrische velden, 
kunnen acute directe effecten optreden. Deze effecten zijn goed bestudeerd bij menselijke vrijwilligers en 
dieren. Al deze effecten hebben een drempel beneden welke zij niet voorkomen en kunnen vermeden 
worden door passende basisrestricties toe te passen op de elektrische velden die in het lichaam 
geïnduceerd worden. 
 
Tal van studies zijn uitgevoerd over de effecten op de gezondheid van blootstelling aan 50 Hz elektrische 
en magnetische velden, meer bepaald de langdurige blootstelling aan lage intensiteiten zoals deze die 
zich in ons dagelijks leven voordoen. 
 
Effecten van lange termijn-lage intensiteit blootstellingen werden voor het eerst bestudeerd in de late jaren 
1970 met een uitgebreide analyse van omgevingsparameters nabij residenties van kinderen met 
leukemie. 50 Hz elektrische en magnetische velden waren een van de vele bestudeerde variabelen. 
Vervolgens hebben epidemiologische studies met zekere coherentie een associatie aangetoond tussen 
residentiele blootstelling aan 50Hz magnetische velden met intensiteiten boven 0,3/0,4 µT en een 
verdubbeling van het risico op leukemie bij kinderen. Deze associatie op zich alleen is niet voldoende om 
te besluiten tot een causatief verband. 
 
Onderzoek op lage EMV-niveaus werd ook uitgevoerd met betrekking tot verschillende soorten kanker 
evenals neurodegeneratieve ziekten, cardiovasculaire aandoeningen, depressie, zelfmoord, 
gedragsstoornissen, vruchtbaarheidsstoornissen, overgevoeligheden, slaapstoornissen,... maar zonder 
een causaal verband aan te tonen. 
 
Het is belangrijk op te merken dat er op dit ogenblik noch in cellen, noch in dieren een 
werkingsmechanisme is aangetoond dat gezondheidsrisico’s uitlegt. 
 
Illustratie 17.2 zijn de conclusies van het “European Health Risk Assessment” opgenomen 
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Illustratie 17.2: Waarschijnlijkheid van een verband voor bepaalde aandoeningen en EM velden 
Bron: EFHRAN (2012) 
 
 
SCENIHR komt tot een zelfde besluit in zijn rapporten over Potential health effects of exposure to 
electromagnetic fields in 2015. 
 
Enkel het aspect leukemie wordt in dit MER verder besproken. Uit epidemiologische onderzoeken zijn er 
reeds langer aanwijzingen voor een zwak – maar niettemin significant – statistisch verband tussen een 
langdurige blootstelling aan laagfrequente magnetische velden, afkomstig van het hoogspanningsnet, en 
een verhoogd risico op leukemie bij kinderen. Voor een gegeven spanning en vermogen doorheen de 
geleider kan de afstand worden bepaald waarbinnen er een overschrijding is van 0,2 µT, 0,4 µT en 10 µT. 
 
Normering hoogspanning 
Er bestaat een Ministerieel Besluit11 dat een limiet oplegt voor de elektrische velden die opgewekt worden 
door lijnen voor het transport of de distributie van energie (AREI art 139)12. Dit besluit bepaalt dat de 
veldsterkte de volgende waardes niet mag overschrijden: 

                                                      
11  Nog voor de aanbevelingen van het ICNIRP en de EC maar in volledige harmonie met dezen. 
12  Ministerieel Besluit van 7 mei 1987 (Staatsblad van 14.05.1987) gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 
20 april 1988 (Staatsblad van 06.05.1988) 
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 5 kV/m in woongebieden of in gebieden bestemd volgens het gewestplan 
 7 kV/m in overspanning van wegen 

 10 kV/m op andere plaatsen 
 
Daarnaast is er het Binnenmilieubesluit (uitvoeringsbesluit bij het Preventiedecreet), Besluit van de 
Vlaamse regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door 
verontreiniging van het binnenmilieu (BS 19/10/2004) vormt op dit moment in Vlaanderen het enige 
wetgevend kader met betrekking tot de binnenmilieuproblematiek en geeft o.a. richt- en 
interventiewaarden voor een aantal fysische, chemische en biotische factoren in het binnenmilieu. Dit 
Binnenmilieubesluit geldt echter enkel voor woningen en publiek toegankelijke ruimtes. Dus niet voor 
kantoren (tenzij deze publiek toegankelijk zijn). Bijlage II van dit Binnenmilieubesluit geeft de 
kwaliteitsnormen voor het binnenmilieu aangaande fysische factoren, waaronder ELF-magnetische 
velden.  
 

Tabel 17.3: Richtwaarde en internventiewaarde volgens Binnenmilieubesluit 

Stof/factor  Richtwaarde  Interventiewaarde  

ELF-magnetisch veld  ≤ 0,2 µT  10 µT  

 
- interventiewaarde: meetbare grootheid die overeenkomt met een maximaal toelaatbaar risiconiveau, dat behoudens in 

geval van overmacht, niet mag worden overschreden en bij overschrijding aanleiding geeft tot preventieve actie 
- richtwaarde: meetbare grootheid die overeenkomt met een kwaliteitsniveau van het binnenmilieu dat zoveel mogelijk moet 

worden bereikt of gehandhaafd 
 
 
Het ICNIRP (Internationale Commissie voor de Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling) – 2010 
heeft volgende maximale referentiewaarden benoemd:  

 200 µT voor blootstelling van de algemene bevolking 
 1000 µT voor blootstelling van de beroepsbevolking 

Het is aanbevolen om deze blootstelling voor de bevolking in het algemeen niet te overschrijden. 
  
Epidemiologische drempelwaarde 
De epidemiologische drempelwaarde van 0,4 µT heeft zijn oorsprong in het mogelijk meer voorkomen van 
leukemie bij kinderen. 

17.3 Beschrijving van de referentiesituatie  

In dit hoofdstuk worden de huidige EM velden beschreven. Deze velden zullen in de toekomstige situatie 
hetzelfde zijn. De impact die de EM velden hebben kan wijzigen door het project doordat er bijkomende 
bewoning komt die mogelijk in de EM velden gelegen is. In de discipline mens worden de toekomstige 
plannen en de EM velden geëvalueerd. 

17.3.1 Hoogspanning en EM-velden 

Op de site van Eandis komen zowel een 150 kV als een 70 kV hoogspanningslijnen bovengronds toe. Op 
de site zelf zijn de onderstations in open lucht met andere woorden Air Insulated. De toekomende lijnen 
zijn bovengronds. Vanaf de site vertrekken 70 kV lijnen voor verdere verdeling. Een ervan is ondergronds 
aangelegd en loopt onder de Dijle door (en onder) het plangebied. Een overzicht is weergegeven in 
illustratie 17.3. 
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Illustratie 17.3: Overzicht hoogspanningslijnen 

 
 
Het elektrisch veld varieert met de spanning (V). Hoe hoger de spanning, hoe sterker het elektrisch veld 
dat erdoor ontstaat. De elektrische veldsterkte wordt uitgedrukt in volt per meter (V/m). 
 
Het magnetisch veld varieert met de stroom (A). Hoe groter de stroom, hoe sterker het magnetisch veld 
dat erbij opgewekt wordt. De eenheid van het magnetisch veld is ampère per meter (A/m). Maar men 
spreekt meestal van tesla (T), dat is de eenheid van de magnetische fluxdichtheid. De magnetische 
velden die we gewoonlijk meten, worden uitgedrukt in microtesla (μT), een miljoenste deel van de tesla. 
 
De sterkte van het elektrisch veld langs een hoogspanningslijn hangt af van de spanning en de afstand tot 
de lijn. Onder een 380.000 V lijn, bedraagt het elektrisch veld gemiddeld 4 kV/m op 1,5 meter boven de 
grond. Dit veld verzwakt snel naarmate men zich van de lijn verwijdert. Bebouwing en beplanting gaan het 
elektrisch veld aanzienlijk afzwakken. Binnenin een woning is het veld al 10 tot 100 keer zwakker dan 
buiten. Voor de lagere spanningsniveaus (220, 150 en 70 kV), zal het elektrisch veld beduidend zwakker 
zijn. 
 
Het magnetisch veld dat een hoogspanningslijn genereert, is afhankelijk van de sterkte van de stroom die 
erdoor vloeit. En zoals het elektrisch veld is ook het magnetisch veld afhankelijk van de plaatsing van de 
geleiders en de afstand tot de lijn. 

 
Aangezien het magnetisch veld onafhankelijk van de spanning is, zal een hoogspanningsverbinding met 
een hogere spanning niet noodzakelijk een sterker magnetisch veld produceren. In de praktijk echter 
worden de sterkste magnetische velden gemeten in de nabijheid van 380 kV-lijnen. Immers, hoe hoger 
het spanningsniveau, hoe groter de transportcapaciteit en dus des te groter de stroom die er door vloeit. 
De waarde van het magnetisch veld onder 380 kV-hoogspanningslijnen is meestal niet hoger dan 0,4 μT 
en neemt snel af naarmate de afstand toeneemt. 
 
Aangezien de stroom de magnetische velden induceert worden de EM-velden berekend bij een bepaalde 
stroom. Er is enerzijds de nominale stroomsterkte (Inom), of de ontwerp stroomsterkte. Deze stroom zal 
nooit volledig worden benut. Daarnaast is er de gemiddelde stroomsterkte (Igem) die rekening houdt met 
hoeveel stroom er werkelijk doorheen de hoogspanningskabels is gestroomd en wordt uitgedrukt in een 
percentage van de nominale stroom. Dan is er nog de maximale stroom die er door de geleiders stroom 
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(Imax), die typisch 50 % van de Inom bedraagt. ELIA weet op elk ogenblik hoeveel stroom er door elke 
geleider stroomt. Daarmee kunnen de EM-velden worden berekend.  
 
De tabellen geven de berekende corridors voor de verschillende hoogspanningslijnen.  
 

Tabel 17.4: EM-velden rond de as van de lijn voor 150 kV lijn 

 Breedte corridor (m tot as van de lijn)  

150 kV Inom Igem Imax 

10 µT 0 0 0 

0,4 µT 92 50 66 

0,2 µT 124 72 92 

 
 

Tabel 17.5: EM-velden rond de as van de lijn voor 70 kV lijn 

 Breedte corridor (m tot as van de lijn)  

70 kV Inom Igem Imax 

10 µT 0 0 0 

0,4 µT 31 3 15 

0,2 µT 49 19 30 

 
 
Deze EM-velden blijven in de toekomst gelijk.  
 
Ondergrondse kabels geven eveneens aanleiding tot magnetische velden. Onderstaand schema geeft 
een profiel van de veldsterkte van een lijn (150 kV) en een ondergrondse kabel (150 kV) telkens op 1,5 
van het grondniveau. Het maximale veld juist boven de kabel is groter dan bij een bovengrondse lijn op 
1,5 m boven grondniveau, maar ze neemt veel sneller af. Zo is de sterkt van het vel op 10 m afstand van 
de as van de kabel al verwaarloosbaar.   
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Illustratie 17.4: EM-velden rond een 150 kV lijn en ondergrondse kabel op 1,5 m boven grondniveau 

 
 
In voorliggend geval betreft het een ondergrondse kabel van 70 kV en kunnen wij dus ook verwachten dat 
de EM-velden kleiner zullen zijn dan op het schema hierboven aangegeven.   
 

17.3.2 GSM-mast 

Op het deelgebied Eandis-wijk is momenteel een GSM-mast geïnstalleerd. De EM-velden die door de 
verschillende antennes (15 geïnstalleerd) worden zijn gekend. Op basis van het conformiteitsattest 
(verplichting Vlarem II) kan de huidige of referentiesituatie beschreven worden.  
 
Op de mast bevinden zich 15 opgestelde zendantennes. Onderstaande tabel vat een aantal gegevens 
van de antennes samen. Een antenne zendt uit naar een deel van de horizontale cirkel. Om de volledige 
omtrek te beslaan zijn 3 antennes nodig. Onder de kolom Azimut is af te leiden naar waar de antennes 
zijn gericht.  
 

Tabel 17.6: Kenmerken van de zendantennes 

Zendantenne Azimut (°) Frequentie (MHz) 
Hoogte (midden van 
antenne) (m) 

Vermogen (W) 

1 10 1.870 42 0 

2 10 1.870 42 0 
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Zendantenne Azimut (°) Frequentie (MHz) 
Hoogte (midden van 
antenne) (m) 

Vermogen (W) 

3 130 1.870 42 20 

4 130 1.870 42 0 

5 270 1.870 42 20 

6 270 1.870 42 0 

7 10 930 44,5 31,6 

8 130 930 44,5 25,1 

9 270 930 44,5 31,6 

10 10 2.130 42 28,2 

11 130 2.130 42 28,2 

12 270 2.130 42 28,2 

13 10 796 44,5 20 

14 130 796 44,5 20 

15 270 796 44,5 20 

 
 
De locatie van de mast is aangeduid op onderstaande illustratie. 

 

Illustratie 17.5: Locatie van de mast in de huidige situatie 

 
 
Het conformiteitsattest bevat plannen met zones rond de zendantennes met bepaalde niveaus van 
veldsterkte (V/m). Bij de groen/blauwe zones, zijn de groene punten deze waar geen 5 % van de 
milieukwaliteitsnorm (0,001 W/kg) kan bereikt worden, ongeachte de hoogte waarop men zich bevindt. De 
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blauwe punten zijn punten waar wel 5 % van de MKN bereikt kan worden op een bepaalde hoogte. Boven 
of onder die hoogte is het veld kleiner en kan het zijn dan men weer onder de 5 % komt. Er wordt één 
gezamenlijke zone aangeduid, voor alle zendantennes samen.  
 

 

Illustratie 17.6: Zones berekend voor de hoogst mogelijke vermogensdichtheid ongeacht de hoogte van het punt voor alle 
zendantennes samen. Blauw: punten waar de 5 % van de MKN (0,001 W/kg) kan bereikt worden, ongeacht de hoogte. Groen: 
punten waar geen 5 % van de MKN kan bereikt worden.  

 

17.4 Effectbepaling 

17.4.1 Hoogspanningslijnen 

De huidige EM-velden zullen identiek blijven maar de situatie rondom gaat wijzigen als gevolg van het 
project. Voor de EM-velden van de hoogspanningslijnen is de invloedstraal te klein om enige invloed te 
verwachten. Er worden geen negatieve effecten verwacht van de EM-velden rond de 
hoogspanningslijnen(kabels), aangezien het projectgebied zich buiten de corridor van 0,2 µT bevindt. 

17.4.2 GSM-mast 

De bestaande GSM-mast zal verdwijnen. De benodigde GSM-dekking zal bekomen worden door 
verplaatsing van de antennes. De locatie van de nieuwe GSM-mast is nog niet gekend. Hier zijn 
verschillende opties mogelijk. Hetzij een verplaatsing buiten het projectgebied of plaatsing bovenop het 
dak van één van de gebouwen binnen het project. 
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Het is aan de GSM-operator te zorgen dat de zendantennes voldoen aan de wetgeving en het 
conformiteitsattest wordt opgesteld. Er zal bijkomend onderzoek (metingen) moeten worden uitgevoerd 
om de effectieve EM-velden te meten en te kunnen toetsen aan de geldende norm.  
 

Vlarem II Afdeling 6.10.2.2 § 4.  
Bij significante wijzigingen in de omgeving van een vast opgestelde zendantenne die relevant zijn 
voor de blootstelling aan elektromagnetische golven op verblijfplaatsen, kan de toezichthoudende 
overheid op elk moment een nieuw conformiteitsattest vragen.  
 
Er worden geen negatieve effecten verwacht mits een studie wordt uitgevoerd in functie van de nieuwe 
situatie rondom de GSM-zendantennes. Deze studie dient te gebeuren in het kader van een nieuw 
conformiteitsattest. Het is aangewezen in een vroeg stadium af te stemmen met de GSM-operator. De 
zendantennes zullen verplaatst moeten worden. Een grondige studie moet uitwijzen of dit bovenop één 
van de nieuwe gebouwen kan en of dit conform is met de wetgeving.  

17.5 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

Er dienen geen milderende maatregelen genomen te worden voor deze disciplines. 
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18 Discipline Mens 

18.1 Figuren en bijlagen 

Bijlage 18-1: Plannen Fluxys 

18.2 Afbakening studiegebied 

Het onderzoek van de discipline Mens-ruimtelijke aspecten richt zich op de effectgroepen ‘ruimtegebruik’, 
‘gebruikskwaliteit’, ‘ruimtelijke voorkomen en belevingskwaliteit’ en duurzaamheidsaspecten. Het 
studiegebied voor deze discipline beperkt zich tot het plangebied en directe omgeving. Voor 
hinderaspecten – zoals geluidshinder, impact luchtkwaliteit, visueel-landschappelijke beïnvloeding,...) kan 
het studiegebied worden uitgebreid. Dit volgt dan uit de onderzoeksresultaten van de andere disciplines 
(Geluid, Lucht, Landschap,...). 

18.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

Als uitgangspunt voor de referentiesituatie wordt de bestaande toestand genomen. Bijkomend wordt 
gekeken naar juridisch-planologische bestemming om eventuele autonome ontwikkelingen in te schatten. 
 
Wat het aspect gezondheid betreft verwijzen we voor de referentiesituatie naar de disciplines geluid en 
lucht. In de effectbespreking zal echter wel een bijkomende evalutie uitgevoerd worden van de 
onderzochte situaties. De referentiesituatie en de geplande situatie betreft hier echter de situatie 2025. 
Binnen het kader van het BAU2025-scenario is gesteld dat een klassieke Business-As-Usual tendens 
gevolgd wordt, of anders geformuleerd, binnen een referentiescenario 2025 zal het huidige beleid 
trendmatig doorgetrokken worden, waarbij geen trendbreuken opgenomen zullen worden. Voor 
gezondheid zal er dus een evaluatie uitgevoerd worden ten aanzien van de autonome ontwikkeling. 

18.3.1 Plangebied Keerdok 

Dit plangebied is ongeveer 6,4 ha groot en gelegen tussen R12, de Dijle en Afleidingsdijle. Ter hoogte van 
het plangebied is er een keerdok met kade-infrastructuur aan de Dijle.  
 
Ruimtegebruik en ruimtelijke structuur 
In het plangebied situeren zich op vandaag:  
 grootschalige kleinhandel langs de ventweg van R12  
 parking ‘Rode-Kruisplein’, die als klantenparking van de grootschalige kleinhandel en als 

stadsrandparking functioneert 
 een bouwblok met leegstaande historische gebouwen, nl. de ‘Ouwen Dok’ en voormalig Douane-

entrepot 
 watergebonden bedrijvigheid (betoncentrale) aan het keerdok; de aanliggende (noordelijke) kade van 

het keerdok wordt door het bedrijf gebruikt voor watergebonden transporten; de kade wordt ook 
sporadisch gebruikt door CG Holdings Belgium. 

 Het voormalige sluishuis, in de punt van het ‘eiland’ 
 een aanmeerplaats voor private jachten aan de oostelijke kade van het keerdok. 
 
In de directe omgeving van het plangebied liggen: 
 de binnenstad, aan de overzijde van R12 
 de industriële site van Eandis aan de overzijde van Afleidingsdijle, waarvoor herontwikkeling is 

gepland (zie plangebied ‘Eandis’); zowel het plangebied Keerdok als de Eandissite zijn te 
beschouwen als historische bedrijventerreinen langs waterwegen en een belangrijke verkeersweg 
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(N16); recentere bedrijventerreinen aan de noordwestzijde van Mechelen situeren zich meer 
langsheen en aan de knooppunten van E19. 

 de omgeving van Bethaniënpolder en Winketkaai aan de overzijde van de Dijle; dit is een wijk die 
onderdeel uitmaakt van het stedelijk weefsel van Mechelen; er zijn recent vooral 
appartementsgebouwen ontwikkeld langs het water (Winkelkaai); ter hoogte van de sluis is er een 
sporthal. 

 verder noordelijk langsheen N1 (verlengde R12) liggen nog diverse grootschalige kleinhandelszaken; 
door de schaal van het verkeersplein aan de Antwerpse poort is er echter geen sprake van een 
ruimtelijke samenhang met de kleinhandelszone in het plangebied 

 
 

Illustratie 18.1: Ruimtelijke structuur en ruimtegebruik in en om site Keerdok 

 
 
Het plangebied Keerdok is gevat door het BPA 3 Guido Gezellelaan-Keerdok. De bestemmingen laten 
KMO’s, kantoren, openbare gebouwen met publieke bestemming, toonzalen en verkoopsruimtes toe. Een 
deel wordt voorbehouden voor voor watergebonden en industriële activiteiten of openbare functies. Het 
BPA voorziet m.a.w. geen functies die sterk afwijken van de bestaande toestand, zodat in de 
referentiesituatie voor de effectbeschrijving kan worden uitgegaan van de bestaande toestand. 
 
Tussen de Oscar Van Kesbeeckstraat en de Winketkaai bevinden zich onder de Guido Gezellelaan oude 
Fluxys leidingen die niet langer in gebruik zijn. Deze zijn in het verleden gereinigd en gebetoneerd. In het 
plan wordt de toegang tot deze leidingen behouden. De ligging van deze leidingen zijn weergegeven op 
de plannen in Bijlage 18-1.  
 
Gebruikskwaliteit 
Het plangebied ligt ‘extra muros’, maar aansluitend bij de binnenstad van Mechelen. Het is gelegen tussen 
R12, de Dijle en het ‘kanaal’ Afleidingsdijle. Dit zijn alle drie fysiek verbindende en ruimtelijk 
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structurerende infrastructuren in het stedelijk gebied Mechelen. Het kruispunt van N16/N1/R12 
(Antwerpse poort), aan de noordoostelijke kop van het plangebied, is een belangrijke knoop van 
verkeersaders en vormt a.h.w. een poort van de binnenstad. 
 
De R12 (G. Gezellelaan), een belangrijke en brede verkeersader, scheidt het plangebied van de 
binnenstad. Deze vormt een fysieke barrière tussen het plangebied en de binnenstad. Het zuidelijke deel 
van het plangebied ligt gedeeltelijk achter het landhoofd van de brug van R12 over de Dijle. De 
belangrijkste fysieke relaties met de binnenstad zijn de onderdoorgang onder de brug van R12 langsheen 
de Dijle en het kruispunt van N16/N1/R12. In dat opzicht is de relatie tussen het plangebied en de 
binnenstad niet zo goed. 
 
De grootschalige kleinhandel in het plangebied is gesitueerd langs de ventweg van R12 en richt zich op 
deze verkeersader. Deze kleinhandelsconcentratie is een onderdeel van het stedelijk functioneren. 
De site vormt de (binnen)haveninfrastructuur van de stad. De sluis op de Dijle controleert de toegang tot 
het dok, waar plaats geboden wordt aan ruimere schepen die Mechelen bereiken om een keerbeweging 
uit te voeren. Daarnaast verschaft deze ook toegang tot de jachthaven in de binnenstad. De noordelijke 
kaai van het Keerdok wordt gebruikt door een bedrijf in het plangebied en door een ander bedrijf (niet 
gelegen in het plangebied) dat van hieruit regelmatig omvangrijke goederen verscheept. Ondanks de 
aanwezigheid van het dok met kade-infrastructuur kan worden gesteld dat de aanwezigheid van 
watergebonden bedrijven en het gebruik van de kade in het plangebied beperkt is. 
 
Er kan worden vermoed dat de laad-/losactiviteiten en opslag van grondstoffen van de cementfabriek in 
open lucht bij momenten stofhinder kan geven. Vooral de nabijgelegen omgeving van Bethaniënpolder en 
Winketkaai kan hiervan hinder ondervinden. 
 
Zowel de Dijle als Afleidingsdijle zijn belangrijke recreatieve assen (fietsen, pleziervaart) op 
(boven)stedelijk niveau. 
 
De parking van het Rode-Kruisplein functioneert niet alleen als parking voor aanpalende grootschalige 
kleinhandelszaken, maar ook als stadsrandparking voor de binnenstad. De gebouwen van de ‘Ouwen 
Dok’ en voormalige Douna-entrepot zijn niet meer in gebruik en staan leeg. Deze vervullen geen rol meer 
in het stedelijk functioneren. 
 
Ruimtelijk voorkomen en belevingskwaliteit 
Het plangebied vormt als het ware een eiland tussen Dijle, Afleidingsdijle en R12. Het wordt vandaag 
gepercipieerd als een perifeer gebied. Het is zowel fysiek als mentaal geïsoleerd van de stad, aangezien 
infrastructuur en het verkeer belangrijke barrières vormen: de R12, de N16 en het water scheiden de site 
van de binnenstad. Daarbij dragen de huidige functies die zich op de site bevinden, zijnde een 
randparking, de baanwinkels, de betonindustrie en leegstaand patrimonium bij tot deze perceptie als een 
perifere plek binnen Mechelen.  
 
De belevingskwaliteit is zeer beperkt en louter functioneel. Enerzijds zijn er de baanwinkels en 
randparking die – in relatie tot de voorliggende R12 - refereren naar het typische Vlaamse beeld van een 
steenweg. De achterliggende watergebonden bedrijvigheid en achterzijde van de grootschalige 
kleinhandelsgebouwen geven het gebied dan weer het karakter van een eerder rommelig bedrijventerrein, 
wat vooral vanuit de Dijle en overliggende omgeving van Bethaniënpolder en Winketkaai wordt 
waargenomen. De gebouwen van de ‘Ouwen Dok’ en voormalig Douane-depot hebben wel karakter, maar 
staan leeg. Het beeld en de beleving van het plangebied is dan ook weinig kwaliteitsvol en louter 
functioneel. Met andere woorden, wie niet in het plangebied moet zijn, komt er niet. En voor diegenen die 
er komen heeft het gebied geen ruimtelijke belevingskwaliteit. Nochtans hebben de waterkanten en 
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zichten vanuit het plangebied op de binnenstad en de omgeving van Bethaniënpolder en Winketkaai zeker 
potenties inzake ruimtelijke belevingskwaliteit. 
 
Door de vrij lage bebouwing in het plangebied blijven de torens in de binnenstad zichtbaar vanuit N16 en 
(de fietsroute langsheen) de Dijle, die als toegangsassen tot de stad worden beschouwd. Vice versa is het 
torentje van de ‘Ouwen Dok’ nog net zichtbaar vanuit de N16 en Antwerpse poort (deels verscholen 
achter reclamepanelen, verkeersborden, bomengroepen) alhoewel de drukke verkeerssituatie de 
aandacht afleidt. 
 
zicht vanuit N16 zicht vanuit Winkelkaai 

zicht vanuit Antwerpse poort zicht van op G. Gezellelaan 

Illustratie 18.2: Zichten op site Keerdok vanuit de omgeving 

 
 
Duurzaamheidsaspecten 
Het ruimtegebruik is weinig ruimte-intensief, te wijten aan een vrij omvangrijk aandeel ‘openbaar domein’ 
ten opzichte van de totale oppervlakte van het plangebied, door grootschalige maar lage gebouwen (grote 
footprint t.o.v. totale bruikbare vloeroppervlakte), leegstand van het bouwblok met de ‘Ouwen Dok’ en 
Douane-entrepot, en vermoedelijk ook een deel leegstand van de voormalige bedrijfsloodsen die nu 
(deels) door grootschalige handelszaken in gebruik zijn. 
 
Positieve elementen inzake (ruimtelijke) duurzaamheid zijn: 
 de aanwezigheid van kade-infrastructuur voor watergebonden bedrijvigheid en/of watergebonden 

transport, alhoewel deze wordt onderbenut 
 het dubbelgebruik van de parking (klanten grootschalige kleinhandel en stadsrandparking). 

18.3.2 Plangebied Eandis 

Dit plangebied is ongeveer 3,2 ha groot en gelegen tussen de N16 en de Afleidingsdijle, de 
Antwerpsepoort en de Elektriciteitstraat. Het betreft een deel van de industriële site van Eandis. Het 
achterliggende deel van het bedrijventerrein ten westen van de Elektriciteitstraat blijft als dusdanig 
behouden. 
 
Ruimtegebruik en ruimtelijke structuur 
In het plangebied situeren zich op vandaag enkele gebouwen en grote parkings met terreinaanleg van 
Eandis. Op het terrein staat ook een hoogspanningsmast. De site is grotendeels ingegroend t.o.v. de N16 
en Afleidingsdijle. 
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In de directe omgeving van het plangebied liggen: 
 de N16 als belangrijke invalsweg van/naar Mechelen in relatie tot de E19; door het opgaand groen op 

de berm van deze weg is er weinig relatie met aanliggende bebouwde weefsels 
 het stadsrandweefsel van Mechelen, aan de overzijde van de N16; vooral het deel aan N16 en N1, 

met enkele hoge appartementsgebouwen en voorliggend enkele grootschalige kleinhandelszaken, 
heeft een ‘perifeer’ karakter; het verder gelegen (woon)weefsel is kleinschaliger.  

 de site Keerdok aan de overzijde van Afleidingsdijle, waarvoor herontwikkeling is gepland (zie 
plangebied ‘Keerdok’) 

 het westelijke deel van de industriële site van Eandis met bedrijfsgebouwen, parking en een hoge 
kantoortoren. 

 

 

Illustratie 18.3: Ruimtelijke structuur en ruimtegebruik in en om site Eandis 

 
 
Het plangebied ‘Eandis’ is in het gewestplan bestemd als gebied voor milieubelastende industrie. Dit deel 
is nu reeds ingenomen door activiteiten van Eandis. Het gewestplan voorziet m.a.w. geen functies die 
sterk afwijken van de bestaande toestand, zodat in de referentiesituatie voor de effectbeschrijving kan 
worden uitgegaan van de bestaande toestand.13 
 
Gebruikskwaliteit 
Het plangebied ligt vrij geïsoleerd tussen N16 en Afleidingsdijle en is enkel via de Elektriciteitstraat 
(kruispunt N16) te bereiken. N16 en Afleidingsdijle zijn fysiek verbindende en ruimtelijk structurerende 
infrastructuren in het stedelijk gebied Mechelen. Ter hoogt van het plangebied worden zowel N16 als 
Afleidingsdijle vooral als barrières ervaren. Het kruispunt van N16/N1/R12 (Antwerpse poort), aan de 
noordoostelijke kop van het plangebied, is een belangrijke knoop van verkeersaders en vormt a.h.w. een 
poort van de binnenstad. 
 

                                                      
13 De industriegebieden bestemd conform het gewestplan kunnen onderverdeeld zijn in gebieden voor milieubelastende industrie, 
gebieden voor vervuilende industrie en gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s. Deze onderverdeling is niet meer 
aangehouden in de typevoorschriften voor (gewestelijke) RUP’s. Aangezien het bedrijventerrein reeds is ingenomen door activiteiten 
van Eandis en behoud er van voorop staat, is uitgaan van de huidige situatie als referentietoestand te verantwoorden. 
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De site zelf is onderdeel van de bedrijfssite van Eandis en heeft ook louter gebruikskwaliteit voor de 
werking van het bedrijf. Er is geen (bedrijfseconomische) relatie met de naastgelegen waterweg. 
 
De Afleidingsdijle is een belangrijke recreatieve as (fietsen) op (boven)stedelijk niveau. 
 
Ruimtelijk voorkomen en belevingskwaliteit 
Het plangebied vormt als het ware een eiland tussen Afleidingsdijle en N16. Het wordt vandaag 
gepercipieerd als een perifeer gelegen bedrijventerrein. Het is zowel fysiek als mentaal geïsoleerd van de 
stad, aangezien infrastructuur en het verkeer belangrijke barrières vormen; N16 en het water scheiden de 
site van de rest van het stedelijk weefsel. Bovendien is het sterk ingegroend t.o.v. deze assen.  
 
Enkel werknemers ervaren de site zelf. De site wordt nauwelijks beleefd door passanten. Enkel de 
hoogspanningsmast is duidelijk zichtbaar en draagt bij tot het bedrijfsmatig en perifeer karakter van het 
gebied. Door de vrij lage bebouwing in het plangebied blijven de torens in de binnenstad zichtbaar vanuit 
N16. 
 
zicht vanuit N16 zicht vanuit Rode-Kruisplein (site Keerdok) 

zicht vanuit Antwerpse poort  

Illustratie 18.4: Zichten op Eandissite vanuit de omgeving 

 
 
Duurzaamheidsaspecten 
Het ruimtegebruik is weinig ruimte-intensief, te wijten aan een vrij omvangrijk aandeel parking ten opzichte 
van de totale oppervlakte van het plangebied, en door lage gebouwen (grote footprint t.o.v. totale 
bruikbare vloeroppervlakte). 

18.4 Methodologie effectbepaling 

Relevante ingrepen in de effectbeschrijving en –beoordeling betreffen wijzigingen qua bodembezetting, 
aard en omvang van functies en/of inrichting van het gebied (bijvoorbeeld: hogere bebouwing, bijkomende 
weg of drukker verkeer, …). Voor elk van de ingrepen die wijzigingen inhouden ten opzichte van de 
referentietoestand wordt aangegeven binnen welke van de volgende drie grote effectgroepen ze zich 
mogelijks effecten zullen voordoen.  
 ruimtegebruik (ruimtebeslag, ruimtelijke structuur) 
 hinderaspecten (gebruikskwaliteit, ruimtelijke voorkomen en belevingskwaliteit) 
 duurzaamheidsaspecten 
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18.4.1 Ruimtegebruik 

In de effectbeschrijving wordt de impact van het ruimtebeslag op het functioneren van woon-, werk- , 
voorzieningen- en recreatiestructuur beschreven. Bij het directe ruimtebeslag gaat het over het verdwijnen 
of bijkomen van functies. Dit wordt niet louter kwantitatief opgevat, maar ook afgetoetst ten opzichte van 
beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (bv. woon- en bedrijfsbehoeftenstudies, bestuursakkoord) en 
gangbare trends binnen de verschillende ruimtelijk-sectorale domeinen (wonen, bedrijvigheid, 
voorzieningen…). De beoordeling is niet louter kwantitatief maar houdt ook rekening met 
kwaliteitsaspecten zoals bv. de bouwfysische toestand, de bruikbaarheid van gebouwen, …).  
Bij de beoordeling van het ruimtegebruik wordt ook gekeken naar de ruimtelijke samenhang met de 
ruimtelijke structuur op verschillende schaalniveaus (stad/regio, directe omgeving/buurt, niveau van het 
plangebied zelf), en in hoeverre de samenhang wordt versterkt dan wel verzwakt. Het schaalniveau speelt 
mee in de beoordeling van de effecten (zie beoordelingskader). 

18.4.2 Hinderaspecten 

De hinderaspecten omvatten de impact op het functioneren van omliggende menselijke functies (ruimtelijk 
functioneren/gebruikswaarde, ruimtelijk voorkomen en omgevingskwaliteit, bereikbaarheid). Het aspect 
hinder vertoont grote interacties met de disciplines geluid en lucht, en met de discipline mobiliteit 
(bereikbaarheid). Visuele beleving wordt deels besproken onder landschap. Effecten die in die disciplines 
worden besproken en beoordeeld, worden niet nog eens beoordeeld vanuit de discipline Mens. Ook wat 
betreft de effectbeoordeling van de hinderaspecten wordt het schaalniveau waarop het voorgenomen 
hinder kan veroorzaken meegenomen in de beoordeling van de omvang van de effecten. 

18.4.3 Duurzaamheidsaspecten 

Onder duurzaamheidsaspecten wordt binnen de discipline gefocust op ruimtelijke duurzaamheid en de 
ruimtelijke randvoorwaarden om potenties inzake duurzaamheid op andere domeinen, zoals bijvoorbeeld 
alternatieve energieopwekking of alternatieve vervoersmodi, te stimuleren. We stellen voor volgende 
aspecten mee te beschrijven en te beoordelen vanuit de discipline Mens-ruimte: 
 compactheid van het ruimtegebruik 
 (potenties voor) meervoudig ruimtegebruik 
 hergebruik van bestaande gebouwen 
 ligging en oriëntatie van de gebouwen t.o.v. bezonning 
 
Aangezien effecten moeilijk te kwantificeren zullen zijn en er geen (kwantitatieve) beoordelingskaders 
zoals wettelijke normen voorhanden zijn, gebeurt de effectbeschrijving en –beoordeling kwalitatief 
beschrijvend vanuit expert beoordeling. 

18.4.4 Gezondheid 

De discipline geluid of lucht geeft een inzicht in de referentietoestanden de toekomstig toestand met de 
daarbijhorende toe- of afname van emissies. Deze worden eveneens afgetoets aan de geldende normen.  
 
Echter kunnen, zoals aangegeven door de WHO, onder deze grenswaardes ook gezondheidseffecten 
voorkomen. Er zal in deze discipline worden nagegaan of de gemodelleerde waarden aanleiding kunnen  
geven tot gezondheidseffecten en of er veranderingen te verwachten zijn in de blootstelling van mensen 
aan luchtverontreiniging en geluidsbelasting  door wegverkeer. Er dient wel opgemerkt te worden dat de 
Vlarem-normen de wettelijke normen zijn.  
 
Wat luchtkwaliteit betreft beschouwt de WHO PM2.5 als de belangrijkste indicator voor 
gezondheidsimpact in health impact assessment studies (HIA) voor luchtverontreiniging in het algemeen. 
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Stikstofdioxide (NO2) gold lange tijd als indicatorstof voor verkeersemissies. NO2 en elementair koolstof 
(EC) zijn in stedelijke omgeving met veel verkeer in hoge mate gecorreleerd. Verschillende studies tonen 
aan dat roet een betere indicator is voor verkeersgerelateerde gezondheidseffecten dan PM10 en PM2.5 
(Janssen et al., 2011; Keuken et al., 2012). 
 
Slaapverstoring door wegverkeer treedt op vanaf een Lnight-waarde van ongeveer 40 dB(A). Bij een 
nachtelijke geluidsbelasting van 60 dB(A) is het percentage ernstig slaapverstoorde personen door 
wegverkeerslawaai 11 %. Een enigszins verhoogde kans op hypertensie en ischemische hartziekten 
onder invloed van geluid begint op te treden bij Lden-waarden vanaf respectievelijk 50 en 60 dB(A). In het 
aspect Mens – Gezondheid kan dan ook best voor geluidshinder de Lden = 50 dB(A) en de Lnight, outside = 40 
dB(A) gehanteerd worden. 
 
In onderstaande tabel worden de af te toetsen parameters  of indicatoren weergegeven.  
 

Tabel 18.1: parameters discipline Mens-gezondheid 

 

 
 

18.5 Beoordelingskader 

 
Om de effecten te kunnen beoordelen, wordt er een beschrijving gegeven van de effecten op de 5 
effectgroepen (zie hieronder). De quotering van de effecten gebeurt volgens een schaal met 7 gradaties. 
De scores kunnen niet worden opgeteld en dienen samen met de beschrijving van de effecten te worden 
gelezen. Effecten op macroschaal (stad/regio) hebben een hoger gewicht dan effecten op mesoschaal 
(buurt/directe omgeving), die op zich zwaarder wegen dan effecten op microschaal (plangebied). De 
beoordeling gebeurt steeds t.o.v. de referentiesituatie, die voor de discipline Mens-ruimte gelijkgesteld 
wordt met de bestaande toestand. 
 
 ruimtebeslag:  
+3  wanneer functies worden toegevoegd die de het functioneren op regionaal of stedelijk niveau 

sterk verbeteren en/of beantwoorden aan behoeften op regionaal of stedelijk niveau 
+2 wanneer functies worden toegevoegd die de het functioneren op buurtniveau sterk verbeteren 

en/of beantwoorden aan behoeften op buurtniveau 
+1 wanneer functies worden toegevoegd die de het functioneren op niveau van het plangebied sterk 

verbeteren 
0 als functies behouden blijven of terug een plaats vinden in het voorgenomen plan 

Parameter  WHO–richtwaarde

Lucht   

NO2 40 µg/m³ 

PM10 20 µg/m³ 

PM2,5 10 µg/m³ 

Geluid  

Lden 50 dB(A) 

Lnight, outside  40 B(A) 
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-1 wanneer louter functies van lokaal belang verdwijnen of functies van 
regionaal/stedelijk/buurtniveau verdwijnen maar gelijkwaardige of betere 
herlocalisatiemogelijkheden voorzien (beleidsmatig gepland of voorhanden) zijn 

-2 wanneer functies verdwijnen met belang op niveau van de buurt, waarvoor geen 
herlocalisatiemogelijkheden zijn voorzien 

-3 wanneer functies verdwijnen met belang op regionaal of stedelijk niveau, waarvoor geen 
herlocalisatiemogelijkheden zijn voorzien. 

 
 ruimtelijke samenhang:  
+3  wanneer de ruimtelijke samenhang tussen bestaande ruimtelijke structurerende componenten op 

regionaal of stedelijk niveau verbetert 
+2 wanneer de ruimtelijke samenhang tussen bestaande ruimtelijke structurerende componenten op 

buurtniveau/de directe omgeving verbetert 
+1 wanneer de ruimtelijke samenhang in het plangebied verbetert 
0 als er geen wijzigingen zijn in de ruimtelijke samenhang met de omgeving of in het plangebied 
-1 wanneer de ruimtelijke samenhang in het plangebied minder sterk wordt 
-2 wanneer de ruimtelijke samenhang tussen bestaande ruimtelijke structurerende componenten op 

buurtniveau/de directe omgeving minder sterk wordt en waardoor het ruimtelijk functioneren van 
de omgeving wordt verzwakt 

-3 wanneer de ruimtelijke samenhang tussen bestaande ruimtelijke structurerende componenten op 
regionaal of stedelijk niveau minder sterk wordt waardoor het ruimtelijk functioneren op regionaal 
of stedelijk niveau wordt verzwakt. 

 
 gebruikskwaliteit:  
+3  wanneer hinderaspecten verdwijnen en de gebruikskwaliteit sterk verbetert op stedelijk niveau  
+2  wanneer hinderaspecten verdwijnen en de gebruikskwaliteit sterk verbetert vanuit de directe 

omgeving 
+1  wanneer hinderaspecten verdwijnen en de gebruikskwaliteit sterk verbetert maar louter 

vanuit/binnen het plangebied 
0 geen wezenlijke verandering van de gebruikskwaliteit 
-1  wanneer door hinderlijke effecten van het plan de gebruikskwaliteit aanzienlijk afneemt maar 

louter vanuit/binnen het plangebied 
-2 wanneer door hinderlijke effecten van het plan de gebruikskwaliteit aanzienlijk afneemt in de 

directe omgeving 
-3 wanneer door hinderlijke effecten van het plan de gebruikskwaliteit aanzienlijk afneemt op 

stedelijk niveau 
 
 ruimtelijk voorkomen en belevingswaarde:  
+3  wanneer de belevingswaarde sterk verbetert vanuit (waarnemingsassen die functioneren op) 

stedelijk niveau  
+2  wanneer de belevingswaarde sterk verbetert vanuit de directe omgeving 
+1  wanneer de belevingswaarde sterk verbetert maar louter vanuit/binnen het plangebied 
0 geen wezenlijke verandering van de belevingswaarde 
-1  wanneer de belevingswaarde aanzienlijk afneemt maar louter vanuit/binnen het plangebied 
-2 wanneer de belevingswaarde aanzienlijk afneemt vanuit de directe omgeving 
-3 wanneer de belevingswaarde aanzienlijk afneemt vanuit (waarnemingsassen die functioneren op) 

stedelijk niveau 
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 duurzaamheid:  
+3 het plan getuigt van een consequent aangehouden duurzaamheidsdenken, wat blijkt uit zowel een 

intensief ruimtegebruik, meervoudig ruimtegebruik, hergebruik van bestaande gebouwen en 
goede oriëntatie van de gebouwen  

+2 in het plan zijn meerdere duurzaamheidsaspecten verwerkt (intensief ruimtegebruik, meervoudig 
ruimtegebruik, hergebruik van bestaande gebouwen, goede oriëntatie van de gebouwen) maar 
niet in het gehele plangebied 

+1  in het plan is één of een aantal duurzaamheidsaspecten verwerkt (intensief ruimtegebruik, 
meervoudig ruimtegebruik, hergebruik van bestaande gebouwen, goede oriëntatie van de 
gebouwen) maar niet in het gehele plangebied 

0 geen wezenlijke verandering t.o.v. reeds bestaande positieve elementen inzake duurzaamheid in 
het plangebied 

-1  wanneer bestaande duurzaamheidsaspecten in het plangebied verloren gaan, maar ook geen nut 
hebben voor de nieuwe ontwikkeling 

-2 wanneer bestaande duurzaamheidsaspecten of -potenties in het plangebied, die wel nut hebben 
voor de nieuwe ontwikkeling, verloren gaan of onbenut blijven  

-3 wanneer het plan noch bestaande duurzaamheidspotenties benut, noch nieuwe 
duurzaamheidsaspecten in het plan zijn verwerkt. 

 
 Gezondheid:  
+3 wanneer de indicatoren sterk verbeteren in het gehele studiegebied 
+2 wanneer de indicatoren verbeteren maar niet in het gehele studiegebied 
+1 wanneer de indicatoren beperkt  verbeteren maar niet in het gehele studiegebied 
0 geen wezenlijke verandering in de gezondheidsindicatoren Lucht en Geluid  
-1 wanneer de indicatoren beperkt verslechteren maar niet in het gehele studiegebied 
-2 wanneer de indicatoren verslechteren  maar niet in het gehele studiegebied 
-3 wanneer de indicatoren sterk verslechteren in het gehele studiegebied 

18.6 Effectbepaling 

18.6.1 Ruimtebeslag 

Door het voorgenomen plan zullen nagenoeg alle huidige functies verdwijnen.  
 
Enkel het westelijke deel van de industriële site van Eandis (ten westen van de Elektriciteitstraat), de 
kade-infrastructuur aan het Keerdok en de jachthaven blijven behouden (0). 
 
Volgende functies verdwijnen: 
 de parking aan het Rode Kruisplein (plangebied Keerdok), die zowel op stedelijk niveau 

(stadsrandparking) als buurtniveau (parking grootschalige kleinhandelscluster) van belang is. Deze 
wordt weliswaar vervangen door een nieuw parkeergebouw op de Eandistip (plangebied Eandis), 
waar een deel van de parking van het bedrijventerrein (lokaal belang) wordt ingenomen. Tevens is 
voorzien in een nieuwe brug die Eandistip met Rode Kruisplein verbinden. Deze functies vinden 
m.a.w. terug een plaats in het voorgenomen plan (0). 

 het fastfoodrestaurant McDonalds (plangebied Keerdok). Dit is een functie op stedelijk niveau. 
Aangezien het een individuele horeca-functie betreft, ligt het voor de hand dat vrij eenvoudig 
herlocalisatiemogelijkheden kunnen worden gevonden. In Mechelen is er een aanzienlijk aanbod aan 
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leegstaande handels-/horecapanden.14 Bovendien sluit het voorgenomen plan horeca niet uit. Onder 
andere in de nieuwe ontwikkeling aan het Rode Kruisplein wordt max. 1.160 m2 voorzien. In het 
masterplan wordt een mogelijke herlocalisatie van het huidige fastfoodrestaurant in de nieuwe 
ontwikkelingen aan het Rode Kruisplein expliciet als mogelijkheid benoemd. Deze functie vindt 
normaliter een herlocalisatiemogelijkheid in Mechelen (-1), eventueel zelfs terug een plaats in het 
voorgenomen plan (0). 

 de kantoren, technische infrastructuur (aardgasstation, telecommast) en bijhorende parking op het 
Eandis-bedrijventerrein ten oosten van de Elektriciteitstraat (plangebied Eandis). Eandis voorziet de 
herorganisatie van zijn activiteiten op de overblijvende gereduceerde site, ten westen van de 
Elektriciteitstraat, met uitzondering van het aardgasstation (CNG tankstation). De meeste functies die 
verdwijnen krijgen dus terug een plaats in het voorgenomen plan. In Mechelen zijn momenteel twee 
andere CNG-tankstations15. Er kan in alle redelijkheid worden verwacht dat het aanbod aan CNG-
tankmogelijkheden in de toekomst zal stijgen, naarmate de vraag stijgt. Het verdwijnen van het CNG-
station op de Eandissite wordt daarom hooguit als licht negatief ingeschat. (-1) 

 de betoncentrale Interbeton (plangebied Keerdok). Dit bedrijf wordt (i.f.v. de toepassing van het 
afwegingskader) als een functie op buurtniveau gezien aangezien het een individueel bedrijf is, met 
een hinterland dat eerder beperkt is wegens het vrij lokale werkingsgebied (de meeste 
betoncentrales opereren binnen een straal van 10 à 20 km), en omdat het qua tewerkstelling wordt 
beschouwd als een kleine onderneming (< 50 werknemers). De betoncentrale maakt onderdeel uit 
van een bedrijvengroep met o.a. ook centrales in Grimbergen, Dendermonde, Temse en Heist-op-
den-Berg. Het bedrijf maakt voor de aanvoer van bepaalde grondstoffen gebruik van de Dijle en de 
kaaimuur aan het Keerdok. In het voorgenomen plan is geen herlocalisatiemogelijkheid voorzien. Een 
gelijkwaardige herlocalisatiemogelijkheid zou watergebonden moeten zijn en zich binnen een 
beperkte regio moeten bevinden (ca. 10 km), gelet op het eerder beperkte hinterland van een 
betoncentrale en de spreiding van de meest nabijgelegen andere betoncentrales van dezelfde 
ondernemingsgroep. Eventuele (gelijkwaardige) herlocalisatiemogelijkheden betreffen dus 
watergebonden bedrijventerreinen langsheen de Dijle, Rupel of het Kanaal van Willebroek in 
noordelijke/westelijke richting (tot ca. Willebroek), langsheen de Leuvense Vaart in zuidwestelijke 
richting (tot ca. Boortmeerbeek), of langsheen het Netekanaal in oostelijke richting (tot ca. Lier). Er 
zijn verschillende watergebonden bedrijventerreinen in de zoekregio langsheen deze vaarwegen, 
doch het actueel aanbod aan vrijliggende percelen is beperkt tot 2 (bron: 
http://magdageo.vlaanderen.be). Aangezien de herlocalisatie pas ten vroegste over een 5-tal jaren is 
te voorzien, is dus lang niet zeker dat een geschikte en gelijkwaardige herlocalisatiemogelijkheid 
voorhanden zal zijn. Dit zou beteken dat deze functie op ‘buurtniveau’ zou verdwijnen (-2). 

 de cluster van baanwinkels aan het Rode Kruisplein/Guido Gezellelaan. In totaal betreft het ca. 16 
handelszaken, samen goed voor ca. 11.400 m2 winkelvloeroppervlakte.16 Dit is als geheel een functie 
van stedelijk niveau. In het voorgenomen plan is geen herlocalisatiemogelijkheid voorzien. Ook het 
(huidige) leegstandsaanbod van kleinhandelspanden in Mechelen volstaat niet om dit in één 
kleinhandelsgeheel te herlocaliseren. Er is een plan in ontwikkeling (departement ruimte Vlaanderen) 
voor de site Mechelen-Noord. Dat zal het het ‘Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Mechelen-Noord 
III en IV’ uit de afbakening van het regionaalstedelijk gebied van Mechelen gedeeltelijk 
herbestemmen. Het betreft voor deelgebied IV een herbestemming die de bouw van een retailpark, 
eventueel aangevuld met kantoren, toelaat. Dit gebied wordt ook in de beleidsnota 2013-2018 van 
het stadsbestuur als (her)localisatiemogelijkheid voorzien: “Voor de grote functionele winkels die door 

                                                      
14 159 leegstaande handelspanden of te wel bijna 11% van het totaal aantal handelspanden (telling 2014), goed voor 14.447m2 of te 
wel 8% van de totale winkelvloeroppervlakte in Mechelen (bron: www.detailhandelvlaanderen.be - feitenfiches januari 2015) 
 
15 Bron: ngva.be 
 
16 gegevens 2014; bron: feitenfiche Mechelen - www.detailhandelvlaanderen.be - januari 2015) 
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hun omvang of producten niet in de binnenstad thuis horen, zoeken we een nieuwe bestemming van 
waaruit ook hogefrequentieverbindingen aanwezig zijn met de binnenstad. Voor deze locatie kijken 
we naar de lus tussen de afrit Mechelen-Noord en Antwerpsesteenweg.” We kunnen er dus vanuit 
gaan dat een gelijkwaardige herlocalisatiemogelijkheid zal worden gevonden voor de cluster van 
grootschalige kleinhandel. Daardoor wordt de effectbeoordeling voor het verdwijnen van de 
kleinhandelscluster beperkt negatief (-1). 
 

Tegenover het verdwijnen van de huidige functies staat dat in het plan ca. 807 bijkomende 
woongelegenheden en (woonondersteunende) voorzieningen (ca. 4.700 m2 handel, ca. 15.300 m2 
diensten, ca. 6.650 m2 kantoren) worden gecreëerd. Een deel van het plangebied (Rodekruisplein) werd in 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan als te ontwikkelen aangeduid om zo mee de taakstelling inzake 
bijkomende woningen voor het stedelijk gebied Mechelen op te vangen. Ondertussen stelt zich nog een 
verwachte aangroei van het aantal gezinnen in Mechelen van ca. 3.000 in de periode 2015-2026 (ca. 
afronding project Keerdok-Eandis) en ca. 4.180 tegen 2030.17 In het geheel van de andere lopende 
stadsontwikkelingsprojecten en RUP’s i.f.v. woonontwikkelingen in Mechelen, worden er ca. 1.726 
bijkomende woongelegenheden ontwikkeld.18 Dit is dus ruim onvoldoende om aan de verwachte vraag 
tegemoet te komen. De ontwikkeling van het voorgenomen plan betreft dan ook het toevoegen van 
functies die beantwoorden aan behoeften op (regionaal)stedelijk niveau. (+3). 
 
Ondanks de negatieve effecten door het verdwijnen van het CNG-station, de betoncentrale en cluster van 
grootschalige kleinhandel, overweegt het significant positieve effect van de herontwikkeling als nieuwe 
stedelijke woonwijk. Dit geeft een samenvattende beoordeling van relevant positief (+2) op de effectgroep 
‘ruimtebeslag’. 

18.6.2 Ruimtelijke samenhang 

Alhoewel het plangebied vlak bij de binnenstad van Mechelen ligt, is er op vandaag nauwelijks enige 
ruimtelijke samenhang tussen beide. De plangebieden Eandis en Keerdok worden nu eerder als perifere 
gebieden beschouwd, waartussen ook onderling geen samenhang is. Er is ook nauwelijks enige 
samenhang tussen de Dijles en de huidige functies in de plangebieden, behoudens het gebruik van de 
kade door Interbeton. Door de ontwikkeling van een nieuwe stedelijke woonwijk, een nieuwe publieke 
groenzone omheen de noordelijke Dijle-arm en een park op stedelijk niveau, nieuwe publiekstrekkende 
functies op stedelijk niveau (bv. Hotel met congresmogelijkheden in de ‘Ouwen Dok’, horeca in het 
voormalige sluishuis in het park), vergroot de ruimtelijke samenhang zowel tussen de plangebieden en de 
stad, als tussen de plangebieden en de open ruimte. De samenhang verbetert op stedelijk niveau (+3). 
Tussen de plangebieden onderling en de voorziene functies en de Dijles verbetert de samenhang op 
buurtniveau (+2) door de nieuwe brug tussen beide plangebieden overheen die Afleijdingsdijle, door 
woningen gericht op het water en door publieke groenzones langsheen de oevers.  
 
Alhoewel de samenhang van de westelijke site van Eandis (te behouden en te verdichten als bedrijfssite) 
en het oostelijke deel (te transformeren tot nieuwe stedelijke wijk) functioneel wel zal verminderen, 
voorziet het masterplan een kwaliteitsvolle ruimtelijke samenhang tussen de bedrijfssite en de nieuwe 
woonwijk door de ontwikkeling van het Dijlepark en een centrale boulevard die doorlopen in het westelijke 
deel. Waar vandaag de samenhang tussen beide deelgebieden louter functioneel is, zal de functionele 
                                                      
17 bron: Studiedienst Vlaamse Regering – SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 
2015-2030 
18 rekening houdend met RUP Zorro (Comet), RUP Verbeemen , RUP Dijle-Keerbergstraat, stadsontwikkelingsprojecten Guldendal, 
Huis van Lorreinen, Papenhof, Spreeuwenhoek Venne, Tinelsite, Stuyvenberg en Sint-Katelijnestraat-Zelestraat  (bron website Stad 
Mechelen en Mechelen Morgen). Er is geen rekening gehouden met een woonontwikkeling in het stadsontwikkelingsproject 
Ragheno omdat grootschalige woonontwikkelingen vermoedelijk pas op langere termijn zullen gerealiseerd zijn en momenteel nog 
geen uitsluitsel is over het aantal bijkomende woongelegenheden. Over de projectontwikkeling Zuidervest (Carrefourstie) zijn geen 
publiek beschikbare gegevens over het voorzien aantal woningen gevonden. 
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samenhang in de toekomst verminderen maar versterkt de samenhang tussen de bedrijfssite en het 
stedelijk gebeuren. Ook dit wordt als een versterking van de samenhang tussen ruimtelijk structurerende 
componenten op buurtniveau beoordeeld (+2). 
 
Door de gefaseerde ontwikkeling zal de ruimtelijke samenhang tussen de cluster van grootschalige 
kleinhandel in het plangebied en de (stadsrand)parking verminderen. De huidige parking op het Rode 
Kruisplein functioneert ook als parking voor de kleinhandelscluster. Deze parking wordt in eerste fase 
vervangen door een nieuwe parking op de Eandistip. De ruimtelijke samenhang in het plangebied wordt 
op dit vlak minder sterk en kan het functioneren van de grootschalige kleinhandel hinderen (zie 
gebruikskwaliteit).  
 
Alle effecten in aanmerking genomen, heeft het voorgenomen plan een significante verbetering van de 
ruimtelijke samenhang tot gevolg (+3). 

18.6.3 Gebruikskwaliteit 

Er zijn op vandaag weinig hinderaspecten vanuit het plangebied t.o.v. de omgeving. De losactiviteiten en 
werking van de betoncentrale geven op vandaag al enige hinder t.o.v. de nabijgelegen (woon)omgeving 
(bv. Winketkaai). De jachthaven is vermoedelijk ook gevoelig voor dergelijke hinder. De nieuwe activiteiten 
houden geen hinder in. De voorziene functies worden als ‘normale’ activiteiten beschouwd in een 
stedelijke woonomgeving. Voor het functioneren van de jachthaven en de nieuwe ontwikkelingen in het 
plan, als ook voor omgevende bestaande woonomgevingen zal het plan een verbetering van de 
omgevingskwaliteit inhouden. Het effect van het voorgenomen plan is op dit niveau dan ook positief (+2). 
 
Er wordt vanuit gegaan dat de herontwikkeling van het oostelijk deel van de Eandissite tot stedelijke 
woonomgeving geen beperkingen inhoudt op het functioneren van het als bedrijfssite te behouden en te 
verdichten westelijk deel (0). 
 
De heraanleg van het Rode Kruisplein tot (verkeersvrij) plein kan wel impact hebben op de bruikbaarheid 
van de kade-infrastructuur aan het Keerdok. Momenteel wordt deze – naast gebruik door het bedrijf 
Interbeton, dat hoe dan ook zal verdwijnen (zie ‘ruimtebeslag’) – ook sporadisch gebruikt door CG 
Holdings Belgium dat grootschalige transformatoren met uitzonderlijk vervoer via de weg aanvoert tot aan 
de kade, om dan over te laden naar binnenvaart. Het is echter uitdrukkelijk opgenomen als onderdeel van 
het plan dat de aanvoer met uitzonderlijk vervoer via het Rode Kruisplein kan blijven gebeuren. Dit houdt 
dan ook op dit vlak geen wijzigingen in t.o.v. de referentiesituatie. De herinrichting en het parkeervrij 
maken van het plein zorgt vooral voor een hogere gebruikskwaliteit als publieke (verblijfs)ruimte op 
stedelijk niveau (+3). 
 
De ontwikkeling van het voorgenomen plan, kan ook tijdelijke effecten hebben ten gevolge van de 
heraanleg van het Rode Kruisplein in eerste fase: 
 de bereikbaarheid tot Interbeton en voor overslag van CG Power zal steeds gegarandeerd blijven. De 

fasering heeft in principe geen noemenswaardige impact op de werking van Interbeton en CG Power 
(0). 

 een groot deel van de parkeergelegenheid nabij de cluster van grootschalige kleinhandel verdwijnt. 
Deze wordt weliswaar vervangen door een nieuw parkeergebouw op Eandistip en met een nieuwe 
brug verbonden met de omgeving van het Rode Kruisplein, maar de afstand tot de handelszaken is 
groter dan in de huidige situatie. Dit zal een negatieve impact hebben op het functioneren van de 
grootschalige kleinhandelszaken, vooral deze die nu uitgeven of vlakbij het Rode Kruisplein liggen. 
Het betreft een aantal kleinhandelszaken. De overige houden hun meer zuidelijk gelegen centrale 
parking. Minstens een aantal van de handelsvestigingen aan het Rode Kruisplein hebben ook een 
binnenstedelijk concept in andere steden en/of zijn niet dermate afhankelijk van een perifere ligging 
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omwille van ruimtebehoeften of productaanbod. Gelet op de bestaande leegstand van handelszaken 
in de binnenstad zullen minstens een aantal van deze handelsvestigingen naar de binnenstad kunnen 
verhuizen. Uiteindelijk zullen slechts een beperkt deel van de handelszaken aan het Rode Kruisplein 
geen geschikte herlocalisatiemogelijkheid in de binnenstad vinden en niet goed meer functioneren 
door het verdwijnen van de parking Rode Kruisplein. Dit is bovendien een tijdelijk effect, aangezien de 
cluster van kleinhandelszaken in een latere fase van het plan hoe dan ook zullen verdwijnen. Het 
effect wordt om deze redenen beperkt negatief beoordeeld (-1). 

 
Qua  veiligheid zijn er binnen het plangebied volgende aandachtspunten: 
 het ‘sluisplein’ is voorzien als een onderdeel van de structurerende publieke ruimte in het plangebied 

Keerdok die op stedelijk niveau zou moeten functioneren. Deze omgeving mag echter omwille van 
veiligheidsredenen niet betreden worden door derden. Voor zover geen bijkomende 
veiligheidsmaatregelen worden getroffen, wordt de gebruikskwaliteit van het plan gehinderd.  

 het voorziene park aan de parkwoningen en ter hoogte van de samenvloeiing van de Dijles aan het 
uiteinde van plangebied Keerdok, liggen vrij geïsoleerd en de sociale controle is beperkt. Enkel de 
parkwoningen en de voorziene horeca in het sluishuis kunnen enigszins voor sociale controle zorgen, 
doch delen van het park kunnen grotendeels onzichtbaar blijven. Dit kan leiden tot ongewenst gebruik 
en/of criminaliteit in het park. 

Aangezien deze publieke ruimten bedoeld zijn om op stedelijk niveau te functioneren, worden deze 
mogelijke effecten als significant negatieve effecten beoordeeld (-3). 
 
Dit significant negatieve effect situeert zich binnen het plan zelf. In de uiteindelijke globale beoordeling van 
de effectgroep ‘gebruikskwaliteit’ weegt de relevante verbetering van de gebruikskwaliteit in de omgeving 
van het plan (nl. door het verdwijnen van de betoncentrale als hinderende activiteit en het vergroten van 
de gebruikskwaliteit van het Rode Kruisplein). Deze effecten op de omgeving wegen zwaarder door. Dit 
leidt tot een globaal positieve beoordeling (+2). 

18.6.4 Ruimtelijk voorkomen en belevingswaarde 

De belevingswaarde van het plangebied zal sterk verbeteren t.o.v. de huidige situatie. Nu wordt het 
gebied ervaren als een gebied met perifeer karakter en weinig gestructureerde bedrijfsomgeving. Door de 
voorgenomen ontwikkelingen wordt de belevingswaarde sterk verbeterd, zowel langsheen de invalswegen 
tot de stad, het parkeergebouw, als langsheen de fietsassen langs de Dijles.  
 
Ook voor de omwonenden en buurtbezoekers, vooral van de wijk Battel en de gebruikers van de sporthal 
in Battel, zal de belevingswaarde verbeteren door vervanging van de bedrijfssite van de betoncentrale 
door een park met parkwoningen. Zelfs voor bezoekers van Mechelen zal de nieuwe ontwikkeling een 
sterke verbetering inhouden. Waar de stadsrandparking op het Rode Kruisplein nu weinig 
omgevingskwaliteit biedt en bezoekers confronteert met leegstand (de ‘Ouwen Dok’), zal de nieuwe 
ontwikkeling van een stedelijk plein met stedelijke functies terug belevingskwaliteit bieden (+3).  
 
Het spreekt voor zich dat de omgevingskwaliteit en belevingswaarde binnen het plangebied zelf veel 
hoger ligt dan op vandaag. Dat is ook een uitgangspunt van het masterplan.  
 
Invulling Eandiswijk 
Een inrichtingsalternatief waarbij kantoren vooral in het westelijke deel van de Eandissite worden voorzien 
(aan de huidige kantoren van Eandis) scoort op het vlak van belevingswaarde wat beter dan resp. een vrij 
hoog aandeel kantoren in de Eandiswijk. 
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Alternatief bovengrondse parkeergebouwen Keerdoksite 
Een inrichtingsalternatief waarbij bewonersparkeren aan de rand van het terrein wordt voorzien i.p.v. 
parkeren onder elk gebouw apart, scoort op het vlak van belevingswaarde minder goed door meer 
bewonersverkeer doorheen de Eandiswijk. Dit blijven echter effecten op niveau van het plangebied zelf 
(+1). 

18.6.5 Duurzaamheid 

De voorziene ontwikkeling getuigt van een veel compacter ruimtegebruik, het hergebruik van leegstaande 
gebouwen (de ‘Ouwen Dok’/Douanegebouw), meervoudig gebruik van het parkeergebouw (voor kantoren, 
stadsrandrandparking, en in beperkte mate handel). De ligging en oriëntatie van de gebouwen t.o.v. de 
bezonning is vrij goed, rekening houdend met andere stedenbouwkundige overwegingen zoals de 
terreinconfiguratie en maximalisatie van de zichtrelaties op het water en de binnenstad. In het plan zijn 
dus meerdere (ruimtelijke) duurzaamheidsaspecten verwerkt, maar naast duurzaamheid is er ook 
uitgegaan van stedenbouwkundige en maatschappelijke overwegingen, waardoor qua duurzaamheid niet 
altijd tot het meest optimale resultaat kon worden gekomen (+2). 

18.6.6 Gezondheid 

In de disciplines Lucht en geluid zijn zowel de referentiesituatie (2025) als de geplande situatie in kaart 
gebracht. Op basis van deze analyses zal een toetsing van vooropgestelde waarden uitgevoerd worden. 
 
Luchtkwaliteit: 
Zowel de huidige als de verwachte jaargemiddelde polluentconcentraties overschrijden op de 
hoofdontsluitingswegen de grenswaarden voor NO2. Ook de uurgrenswaarden worden langsheen de 
Edgard Tinellaan en de Oude Antwerpsebaan overschreden. De waarden van 40 µg/m³ wordt dan ook 
niet gerespecteerd. Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde (50 µg/m³) voor PM10 zal max. 
35 bedragen (Edgard Tinellaan) maar zal de norm van 35 niet overschrijden. De wettelijke jaargemiddelde 
waarden worden gerespecteerd. De voorgestelde jaargemiddelde van de WHO niet. Voor PM2,5 
schommelt zowel de huidige en de te verwachten jaargemiddelde concentraties rond de toekomstige 
grenswaarde (20 µg/m³ vanaf 2020). Voor PM10 als PM2,5 zal er langsheen de ontsluitingswegen een 
overschrijding van de vooropgestelde WHO-waarden optreden. Op basis van deze waarden kan dan ook 
geconcludeerd worden dat de immissies in de referentiesituatie als de geplande situatie voor 
gezondheidseffecten kunnen zorgen. 
 
De wijzigingen ten gevolge van het plan bedragen voor NO2, PM 10 en pm2.5 respectievelijk maximaal 
0,9, 0,2 en 0.1 µg/m³ in de jaargemiddelde waarden. Er kan dan ook geoordeeld worden dat indicatoren 
maximaal beperkt verslechteren maar niet in het gehele studiegebied en het effect voor de gezondheid 
beperkt negatief zal zijn. Er dient wel opgemerkt te worden dat in de discipline Lucht door de slechte 
luchtkwaliteit reeds milderende maatregelen zijn voorgesteld. Het is dan ook in functie van de algemene 
gezondheid van belang dat deze verder meegenomen worden. 
 
Geluid: 
Op basis van de uitgevoerde analyses kan besloten worden dat de Lden en Lnight waarden ter hoogte van 
de toetsingspunten zowel in de referentiesituatie als de toekomstige situatie de vooropgestelde WHO-
waarden overschrijden. In de referentiesituatie is er reeds een ernstige overschrijding ter hoogte van de 
onderzochte toetsingspunten. De Lden waarden in de onderzochte toetsingspunten zijn gelegen tussen de 
51 en 74 dB(A). de Lnight waarden zijn gelegen tussen de 43 en 66 dB(A). Er kan dan ook geconcludeerd 
worden dat er in geen enkel onderzocht toetsingspunt aan de WHO-waarden wordt voldaan.  
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Het effect van het voorliggende plan op de Lden en Lnight waarden is eveneens nagegaan in de discipline 
geluid. In beide ontsluitingsalternatieven kon geconcludeerd worden dat de berekende bijdrages tussen 
beide alternatieven beperkt zijn en kunnen afhankelijk van de situatie licht verschuiven. Op basis van de 
toetsingspunten kon geoordeeld worden dat de wijzigingen in de Lden en lnight waarden maximaal  0,6 dB(A) 
bedroegen. Een wijziging van minder dan 1dB(A) is niet hoorbaar.   
 
De in kaart gebrachte gevoelige receptoren zijn eveneens onderzocht. De resultaten van de berekeningen 
zijn terug te vinden in bijlage 11-1. De maximale wijziging bedraagt hier 0,3 dB(A). 
 
Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de  geluidsimmissies in de referentietoestand reeds voor 
gezondheidseffecten kunnen zorgen maar het plan geen wijziging in de situatie zal veroorzaken. Het 
effect voor de geluidsindicatoren is dan ook verwaarloosbaar.  

18.7 Effectbeoordeling 

De effectbeoordeling voor de verschillende effectgroepen is weergegeven in tabel 18.2. 
 

Tabel 18.2: Effectbeoordeling discipline Mens 

Effectgroep Beoordeling   

 
Referentiesituatie: 
bestaande toestand 

Referentiesituatie: 
planologische toestand 

Referentiesituatie: bau2025 

Ruimtebeslag +2 +2 nvt 

Ruimtelijke samenhang +3 +3 nvt 

Gebruikswaarde +2 +2 nvt 

Ruimtelijk voorkomen en 
belevingswaarde 

+3 +3 nvt 

Duurzaamheid 
 

+2 +2 nvt 

Gezondheid nvt nvt -1 

 

18.8 Milderende maatregelen en aanbevelingen  

De sterkste negatieve effecten en mogelijke milderende maatregelen, zijn: 
 het verdwijnen van de betoncentrale: Het vrijwaren van een geschikte (watergebonden) 

herlocalisatiemogelijkheid in de omgeving van Mechelen is een maatregel om het voortbestaan van 
het bedrijf en zijn huidige werking op een andere locatie te garanderen. Hiertoe moet een overheid die 
daartoe bevoegd is een voorkooprecht uitoefenen op een geschikt watergebonden bedrijfsperceel (bv. 
W&Z en Stad Mechelen) . 

 het ontbreken van een veilige afscherming omheen de sluis: In functie van het veilig gebruik van de 
publieke ruimten ter hoogte van de sluis/keerdok, is een afscherming van t.o.v. het water nodig. Dit 
kan door groene oevers, maar waar geen groene oevers worden voorzien is een borstwering 
(hekwerk) nodig. 

 het ontbreken van voldoende sociale controle in het park: Een open parkaanleg, waarin 
zichtafschermende bossages of groenschermen worden voorkomen, en voldoende verlichting zijn 
nodig om oneigenlijke activiteiten in het park te ontmoedigen en de beperkte zichten vanuit de 
omgevende functies op het park maximaal in te schakelen voor sociale controle. In bijkomende orde 



 
O p e n  

 
 
 
 
 
 

6 februari 2017 PLAN-MER KEERDOK - EANDIS P&SFP1651R001F01 323  

 

kan gedacht worden aan bijkomende functies omheen het park van waaruit zichten voor sociale 
controle zorgen (bijvoorbeeld (her)ontwikkelingen aan de Winketkaai). 

 Zowel de luchtkwaliteit als de geluidsbelasting langsheen de ontsluitingswegen vormen naar 
gezondheid toe een risico. De WHO-waarden worden immers in de referentiesituatie reeds 
overschreden. Voor het aspect gezondheid worden in de discipline mens gezondheid geen 
bijkomende milderende maatregelen opgenomen maar onderstrepen we nogmaals het belang van de 
milderende maatregelen in de discipline Lucht en Geluid als aanbeveling. Dit voor zowel voor de bron 
gerelateerde maatregelen als de maatregelen in functie van de nieuwe woningen. 

 

Tabel 18.3: Milderende maatregelen en aanbevelingen discipline Mens 

Beschrijving 
Verantwoordelijke 
uitvoerder/betrokkene 

Milderende 
maatregel 
of 
aanbeveling 

Doorwerking in fase 
  RUP (R) ,project (P) of 
flankerend (F) 
 

Effect 
voor 
mildering 

Effect na 
mildering 

Plaatsen van een 
hekwerk/borstwering 
omheen de sluis 

Ontwikkelaar 
Milderende 
maatregel  

P -3 0 

Open parkaanleg 
(voorkomen 
zichtafschermende 
bossages)  

Ontwikkelaar 
Milderende 
maatregel 

R -3 -1 

Uitoefenen van een 
voorkooprecht op 
watergebonden 
bedrijfslocaties i.f.v. 
herlocalisatie van de 
betoncentrale 

W&Z/Stad 
Milderende 
maatregel 

F -2 0 

Milderende 
maatregelen in de 
discipline Lucht en 
Geluid. Dit voor 
zowel voor de bron 
gerelateerde 
maatregelen als de 
maatregelen in 
functie van de 
nieuwe woningen. 

Stad/IGEMO/ontwikkelaar/de 
Lijn 

Aanbeveling R, P, F -1 -1 

 
 

Tabel 18.4: Effectbeoordeling na milderende maatregelen en aanbevelingen voor de discipline Mens  

Effectgroep Beoordeling   

 
Referentiesituatie: 
bestaande toestand 

Referentiesituatie: 
planologische toestand 

Referentiesituatie: bau2025 

Ruimtebeslag +2 +2 nvt 

Ruimtelijke samenhang +3 +3 nvt 

Gebruikswaarde +3 +3 nvt 

Ruimtelijk voorkomen en 
belevingswaarde 

+3 +3 nvt 

Duurzaamheid +2 +2 nvt 
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Effectgroep Beoordeling   

Gzeondheid nvt nvt -1 
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19 Grensoverschrijdende effecten 

De dichtstbijzijnde gewestgrens (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is gelegen op ruim 13 km van het 
plangebied. Er zijn geen grensoverschrijdende effecten. 
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20 Integratie en eindsynthese 

20.1 Beoordeling RUP zonder milderende maatregelen en aanbevelingen 

Een overzich van de effecten per effectgroep is weergegeven in tabel 20.1. 

Tabel 20.1: Effectbeoordeling 

Effectgroep Beoordeling

 

Referentiesitu
atie: 

bestaande 
toestand 

Referentiesitu
atie: 

planologische 
toestand 

Referentiesituatie: bau2025 

   
Inrichtingsalternatief met 
oversteek tussen Rode 

Kruisplein en Nonnenstraat 

Inrichtingsalternatief zonder 
oversteek tussen Rode 

Kruisplein en Nonnenstraat 

Discipline Mens - 
mobiliteit 

    

Functioneren 
verkeerssysteem - 
Voetgangers 

Nvt 
Nvt

+1 -1 

Functioneren 
verkeerssysteem - 
fietsers 

Nvt Nvt
+1 0 

   Ontsluitingsalternatief 1: 
tweeledige ontsluiting 

Ontsluitingsalternatief 2: 
gebundelde ontsluiting 

Discipline Mens - 
mobiliteit 

  
  

Functioneren 
verkeerssysteem – 
openbaar vervoer 

Nvt Nvt 
-2 -2 

Functioneren 
verkeerssysteem - 
autoverkeer 

Nvt Nvt Lichtengereg
eld kruispunt 

Voorrangsgere
geld kruispunt 

Lichtengereg
eld kruispunt 

Voorrangsgere
geld kruispunt 

+1 +1 +1 -1 

Functioneren 
verkeerssysteem – 
multimodaal 
verkeerssysteem 

Nvt Nvt

+2 +2 

Functioneren 
verkeerssysteem – 
goederenverkeer 

Nvt Nvt
0 0 

Discipline Geluid     

Geluidwijziging Nvt 0 0 -1 

Discipline Lucht     

Luchtkwaliteit  Nvt 0 -1 -1 

Discipline Mens      

Gezondheid Nvt Nvt -1 -1 
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Effectgroep Beoordeling

Discipline Bodem    

Bodemkwaliteit -1 +1 Nvt

Discipline Water    

Overstromingen +1 +1 Nvt  

Oppervlaktewaterkw
aliteit 

-1 -1 
Nvt 

Grondwaterkwaliteit -1 +1 Nvt  

Discipline Fauna en 
flora 

  
 

Vegetatie 0 (+2) 0 (+2) Nvt  

Fauna -2 (+1) -2 (+1) Nvt  

   Alternatief bovengrondse parkeergebouwen Keerdoksite 

Discipline 
Landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 
archeologie 

   

Landgebruik +1 +1 Nvt  

Landschapsstructuur +1 +1 Nvt  

Landschapstypologie +2 +2 Nvt  

Landschapsbeeld -2 -2 -3 

Cultuurhistorische 
waarde 

-2 -2 
Nvt  

Landschapsbeleving +2 +2 Nvt  

Archeologische 
waarde 

-1 -1 
Nvt  

Discipline Mens – 
overige aspecten 

  
 

Ruimtebeslag +2 +2 Nvt  

Ruimtelijke 
samenhang 

+3 +3 
Nvt  

Gebruikswaarde +2 +2 Nvt  

Ruimtelijk 
voorkomen en 
belevingswaarde 

+3 +3 
+1 

Duurzaamheid +2 +2 Nvt 

 
 
Met betrekking tot mobiliteit nemen voor beide ontsluitingsalternatieven de verzadegingsgraden toe met 
meer dan 5% op het kruispunt N16-Elektriciteitstraat, de verzadegingsgraden dalen met meer dan 50% op 
het kruispunt R12 guido Gezellelaan – Rode Kruisplein. Op de andere kruispunten is de wijziging beperkt 
tot  minder dan 5%. Het effect is beperkt positief. Toch dient aanvullend opgemerkt te worden dat de 
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verzadigingsgraden aangeven dat er, net zoals tijdens de referentiesituatie,  tijdens de ochtendspits 
kortstondige lichte filevorming zal optreden. In het ontsluitingsalternatief 2 met een voorrangsgeregeld 
kruispunt stijgen de verzadigingsgraden in het kruispunt R12 Guido Gezellelaan – Rode Kruisplein ten 
aanzien van de referentiesituatie tijdens de ochtendspits met 6%-punten en tijdens de avondspits 7%-
punten. Het effect voor dit alternatief is negatief. 
 
Het parkeergebouw is deels voorzien als randparking. Er zijn mogelijkheden om de parking verder te 
ontwikkelen als multimodaal knooppunt. Het effect is positief. De site zal bereikbaar blijven voor 
goederenvervoer en speciale transporten. Het effect is neutraal. Er wordt een brug voor langzaam verkeer 
voorzien over de Afleidingsdijle die bijdraagt aan de verdichting van het voetgangers- en fietsersnetwerk. 
De wandel- en fietsafstanden tussen het parkeergebouw en stad/Begijnhof wordt groter maar blijft nog 
acceptabel.  
 
De wijzigingen van de mobiliteit hebben ook effecten op de disciplines Geluid en Lucht. Met betrekking tot 
de effecten op geluid worden in de avondspits de grootste wijziging verwacht ter hoogte van de huidige 
ontsluiting van de Eandissite. Het betreft voor ontsluitingsalternatief 1 een stijging van ca. 1 dB(A) en voor 
ontsluitingsalternatief 2 ca. 1,2 dB(A). Ook zijn de gemiddelde waarden voor geluid berekend. Het 
grootste verschil wordt berekend voor de avondperiode ter hoogte van de huidige ontsluiting van de 
Eandissite. De stijging bedraagt ca. 2,2 dB(A) voor ontsluitingsalternatief 1 en ca. 2,8 dB(A) voor 
ontsluitingsalternatief 2. Ter hoogte van bewoning is het effect maximaal 0,5 dB(A) en 0,7 dB(A) voor 
respectievelijk ontsluitingsalternatief 1 en ontsluitingsalternatief 2. Het globale effect op geluid is voor 
ontsluitingsalternatief 1 neutraal (0) en voor ontsluitingsalternatief 2 beperkt negatief (-1). 
 
Met betrekking tot lucht zijn er twee effectbronnen. Enerzijds is er het effect van het parkeergebouw zelf. 
Het parkeergebouw zal een open karakter hebben dat diffuse emissies voldoende verdund zullen zijn en 
er een verwaarloosbaar effect (0) is ter hoogte van bewoning. De andere effectbron betreft het verkeer. 
Het effect voor PM10 en PM2,5 is beperkt tot minder dan 1 % van de norm. Het effect is neutraal (0). Voor 
NO2 is het verschil in immissiebijdrage tussen de referentiesituatie en de ontsluitingsalternatieven 
maximaal 2,25 % van de norm. Het effect is beperkt negatief (-1). In ontsluitingsalternatief 2 is het effect 
licht slechter dan in ontsluitingsalternatief 1. Het leidt niet tot een verschillende beoordeling. Aangezien in 
de referentiesituatie de 80 % norm reeds overschreden is, dienen milderende maatregelen voorgesteld te 
worden. De WHO-waarden worden in de referentiesituatie reeds overschreden. Voor het aspect 
gezondheid onderstrepen we dan ook nogmaals het belang van de milderende maatregelen in de 
discipline Lucht en Geluid.  
 
Voor de discipline Bodem zijn er mogelijk effecten door lekverliezen. Het effect is beperkt negatief (-1). De 
geplande activiteiten zorgen niet voor bestemmingen met activiteiten die bodemverontreiniging kunnen 
veroorzaken. Ten opzichte van de referentiesituatie ‘huidige situatie’ is het effect neutraal (0), ten opzichte 
van de planologische situatie is het effect beperkt positief (+1). Ook voor de discipline Water geldt dat er 
mogelijkheid is op lekverliezen. Het effect is beperkt negatief (-1) t.o.v. de bestaande toestand en beperkt 
positief (+1) t.o.v. de planologische toestand. De totale verharding zal verminderen en er zal voldaan 
worden aan de stedenbouwkundige verordening. Het effect is beperkt positief (+1) t.o.v. beide 
referentiesituaties. Er zal meer afvoer zijn van water via de riolering naar het RWZI. Het RWZI beschikt 
over voldoende capaciteit, het effect is beperkt negatief (-1). Met betrekking tot de vegetatie is het effect 
neutraal t.o.v. beide referentiesituaties. Indien de verharding tot aan de dienstweg komt, leidt dit tot 
versnippering en is het effect voor fauna beperkt negatief (-1) t.o.v.  beide referentiesituaties. 
 
Door het plan zal de GSM-mast verdwijnen. De hoogspanningsmasten en transformatiepost zullen niet 
wijzigen.  
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Het verdwijnen van het vrije zicht vanaf het Rode Kruisplein naar de (rand van) de historische 
stadskernheeft een negatief (-2) effect t.o.v. beide referentiesituaties voor de cultuurhistorische waarde. 
Anderzijds is het effect op de landschapstypologie positief (+2) t.o.v. beide referentiesituaties door de 
aanleg van een nieuw plein waar de ‘Ouwen Dok’ als maatgevend bouwblok wordt opgenomen. 
 
Het plan betreft functies op (regionaal) stedelijk niveau. Dit zorgt voor een positief effect (+2) op het 
ruimtebeslag. Het bevordert ook de ruimtelijke samenhang met de omgeving waardoor het effect 
significant positief (+3) is voor de ruimtelijke samenhang en het ruimtelijk voorkomen en de 
belevingswaarde. Het plan houdt ook een verbetering van de omgevingskwaliteit in. Het effect is positief 
(+2). Tenslotte zijn in het plan meerdere duurzaamheidsaspecten opgenomen, waardoor het ook voor 
duurzaamheid positief (+2) beoordeeld wordt. 

20.2 Milderende maatregelen en aanbevelingen 

Een overzicht van de milderende maatregelen is opgenomen in tabel 20.2. 
 
In de beschrijving van milderende maatregelen en  aanbevelingen binnen de verschillende disciplines is er 
een onderscheid  gemaakt tussen het niveau van doorwerking van de maatregel of aanbeveling (naar 
RUP, project en vergunningen of flankerend). Dit maakt het ook mogelijk voor de  initiatiefnemer en 
vergunningverlenende overheid om het onderscheid te bewaren en hiermee rekening te houden bij het 
opstellen van de bijzondere vergunningsvoorwaarden of het uitwerken van flankerende maatregelen. 
 
De milderende maatregelen of aanbevelingen die voortvloeien uit het MER-onderzoek op niveau van het 
RUP kunnen aanleiding geven tot aanpassingen aan de bestemmingszones of stedenbouwkundige 
voorschriften. De maatregelen en aanbevelingen die kunnen doorwerken in het RUP vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer van het RUP. Maatregelen en aanbevelingen onder andere 
niveaus zoals vergunningen of andere instrumenten zijn niet uit te werken via het RUP maar kunnen via 
een andere weg uitgevoerd worden. 
 
Onderstaande tabel vormt een samenvatting van de milderende maatregelen en aanbevelingen. Voor de 
volledige beschrijving verwijzen we naar de desbetreffende disciplines. 
 

Tabel 20.2:Overzicht milderende maatregelen en aanbevelingen 

Milderende maatregel 
Verantwoordelijke 

uitvoerder/betrokkene 

Milderende 

maatregel of 

aanbeveling  

Doorwerking 

in fase 

  RUP (R) 

,project 

(P) of 

flankerend 

(F) 

Effect 

voor 

mildering 

Effect na 

mildering 

Discipline Mobiliteit     

Aanbrengen van bewegwijzering voor 

voetgangers 

Stad Mechelen
Aanbeveling  

F +1  +3

Oversteekbaarheid van R12 Guido 

Gezellelaan voor voetgangers verbeteren 

AWV 
 Aanbeveling 

F +1/0  +2

Opheffen barrière van Dijle tussen site 

Keerdok en Winketkaai binnen de 

voetgangersstructuur 

Stad Mechelen

Aanbeveling 

F 0  +2

Aanbrengen van bewegwijzering voor  Stad Mechelen Aanbeveling F +1  +3
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Milderende maatregel 
Verantwoordelijke 

uitvoerder/betrokkene 

Milderende 

maatregel of 

aanbeveling  

Doorwerking 

in fase 

  RUP (R) 

,project 

(P) of 

flankerend 

(F) 

Effect 

voor 

mildering 

Effect na 

mildering 

fietsers 

Oversteekbaarheid van R12 Guido 

Gezellelaan voor fietsers verbeteren 

AWV 
Aanbeveling 

F ‐1/0  +2

Opheffen barrière van Dijle tussen site 

Keerdok en Winketkaai binnen de 

fietsstructuur 

Stad Mechelen

Aanbeveling 

F 0  +2

Verhogen van het aanbod openbaar 

vervoer tot een frequentie van 8 bussen 

per uur 

De Lijn 
Milderende 

maatregel 

F ‐2  +2

Voorzien van bijkomende halte openbaar 

vervoer langsheen de N16 
De Lijn  Aanbeveling  F  0  +1 

Aanpassen van de lichtenregeling van het 

kruispunt R12 Guido Gezellelaan – N1 Oscar 

Van Kesbeeckstraat 

AWV  Aanbeveling  F  0  +1 

Aanpassen van de kruispuntconfiguratie 

van het kruispunt N16 – Elektriciteitstraat, 

opstelstrook rechtsafslaand verkeer N16 

west 

AWV  Aanbeveling  F  ‐1  0 

In combinatie met ontsluitingsscenario 2 

(gebundeld ontsluiten en parkeren), 

uitrusten van het kruispunt R12 Guido 

Gezellelaan – Rode Kruisplien met een 

verkeerslichtenregeling 

AWV  Milderende 

maatregel 

F ‐2  +3

Aanpassen van de lichtenregeling van het 

kruispunt R12 Koningin Astridlaan – 

Battelsesteenweg 

AWV  Aanbeveling  F  0  0 

Opmaken parkeerexploitatiemodel parking 

Eandistip 
Stad Mechelen  Aanbeveling  P  0  0 

Discipline Geluid     

Bij de inplanting van de nieuwe gebouwen 

moet rekening gehouden worden met het 

heersend omgevingsgeluid – uitvoeren 

akoestische studie 

Ontwikkelaar 
Milderende 

maatregel 
P  ‐1  ‐1 

Geluidsarme wegbedekking   Stad/AWV Aanbeveling F ‐1  0

Snelheidsbeperking  Stad/AWV Aanbeveling F ‐1  0

Discipline Lucht     

Een duurzame modal split (46%): hanteren 

van fietsparkeernorm voor bewoners van 3 

fietsparkeerplaatsen/wooneenheid 
Stad/Ontwikkelaar 

Milderende 

maatregel 
R   ‐1  ‐1 
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Milderende maatregel 
Verantwoordelijke 

uitvoerder/betrokkene 

Milderende 

maatregel of 

aanbeveling  

Doorwerking 

in fase 

  RUP (R) 

,project 

(P) of 

flankerend 

(F) 

Effect 

voor 

mildering 

Effect na 

mildering 

Een duurzame modal split (46%): hanteren 

van een parkeernorm van 0,7 

parkeerplaatsen voor bewoners per 

wooneenheid 

Stad/Ontwikkelaar 
Milderende 

maatregel 
R   ‐1  ‐1 

Een duurzame modal split (46%): uitbouw 

van een multimodaleetsontleningsdienst, 

fietshersteldienst 
Ontwikkelaar 

Milderende 

maatregel 
P  ‐1  ‐1 

Een duurzame modal split (46%): bouw van 

een voetgangers‐ en fietsbrug over de 

Afleidingsdijle (thv Eandistip) 
Ontwikkelaar 

Milderende 

maatregel 
P  ‐1  ‐1 

Een duurzame modal split (46%): voorzien 

van een aanvullende halte voor het 

openbaar vervoer aan de N16 
De Lijn 

Milderende 

maatregel 
F  ‐1  ‐1 

Een duurzame modal split (46%): kade van 

het Keerdok uitrusten voor voetgangers en 

fietsers 
Stad/Ontwikkelaar 

Milderende 

maatregel 
P  ‐1  ‐1 

Bij de inplanting van de nieuwe gebouwen 

moet rekening gehouden worden met  de 

aanwezige luchtvervuiling 
Stad/ontwikkelaar 

Milderende 

maatregel 
P  ‐1  ‐1 

Verdere verduurzaming: realiseren van een 

fietsbrug over de Dijle en Afleidingsdijle  
Stad/ontwikkelaar   Aanbeveling  P  ‐1  ‐1 

Verdere verduurzaming: frequente 

openbaar vervoerscorridor verhogen tot 6 à 

8 bussen per uur  
Stad/ontwikkelaar/de Lijn   Aanbeveling  F  ‐1  ‐1 

Verdere verduurzaming: mogelijkheid van 

autodeelsysteem  
Stad/ontwikkelaar   Aanbeveling  P  ‐1  ‐1 

Éénrichting Elektriciteitstraat  Stad Mechelen  Aanbeveling F ‐1  ‐1

Natuurlijke structuren langs wegzijden en 

middenbermen in te zetten 
Stad/ontwikkelaar/AWV  Aanbeveling  F  ‐1  ‐1 

Discipline Water     

Ondergrondse parking minder diep maken.   Stad/ontwikkelaar Aanbeveling R ‐  ‐

Retourbemaling of damwand  Ontwikkelaar Aanbeveling P ‐  0

Discipline Fauna en Flora      

Voldoende brede groenstrook site Eandis  Stad, IGEMO Aanbeveling R ‐1  +1

(Terug)plaatsen van kunstnesten en 

voorzien nestmateriaal 
Ontwikkelaar 

Milderende 

maatregel 
P  ‐2  0 

Werken buiten het broedseizoen  Ontwikkelaar 
Milderende 

maatregel 
P  ‐2(t)  0 
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Milderende maatregel 
Verantwoordelijke 

uitvoerder/betrokkene 

Milderende 

maatregel of 

aanbeveling  

Doorwerking 

in fase 

  RUP (R) 

,project 

(P) of 

flankerend 

(F) 

Effect 

voor 

mildering 

Effect na 

mildering 

Discipline Landschap      

Zichtlijnen naar Rode Kruisplein vanuit 

omliggende straten vrijwaren 
Stad, IGEMO 

Milderende 

maatregel 
R  ‐2  ‐1 

Visuele impact nieuw gebouw Rode 

Kruisplein binnen Begijnhof (Unesco 

Werelderfgoed) beperken door het 

vastleggen van maximaal 4 bouwlagen  

Stad, IGEMO 
Milderende 

maatregel 
R  ‐2  ‐1 

Beperken bouwhoogte westen plangebied   Stad, IGEMO 
Milderende 

maatregel 
R  ‐2  0 

Behoud samenhangende publieke ruimte 

omheen het nieuwe gebouw aan het Rode 

Kruisplein , met zicht langsheen en 

doorheen het gebouw 

Stad, IGEMO, AWV 
Milderende 

maatregel 
R & F  ‐2  ‐1 

Discipline Mens     

Plaatsen van een hekwerk/borstwering 

omheen de sluis 
Ontwikkelaar 

Milderende 

maatregel 
P  ‐3  0 

Open parkaanleg (voorkomen 

zichtafschermende bossages)  
Ontwikkelaar 

Milderende 

maatregel 
R  ‐3  ‐1 

Uitoefenen van een voorkooprecht op 

watergebonden bedrijfslocaties i.f.v. 

herlocalisatie van de betoncentrale 
W&Z/Stad 

Milderende 

maatregel 
F  ‐2  0 

Milderende maatregelen in de discipline 

Lucht en Geluid. Dit voor zowel voor de 

bron gerelateerde maatregelen als de 

maatregelen in functie van de nieuwe 

woningen. 

Stad/IGEMO/ontwikkelaar/de 

Lijn 
Aanbeveling   R, P, F  ‐1  ‐1 
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20.3 Beoordeling na milderende maatregelen en aanbevelingen 

In tabel 20.3 is de beoordleing na milderende maatregelen opgenomen. 
 

Tabel 20.3: Effectbeoordeling na milderende maatregelen en aanbevelingen 

Effectgroep  Beoordeling

 

Referentiesituatie: 

bestaande 

toestand 

Referentiesituatie: 

planologische 

toestand 

Referentiesituatie: bau2025 

     

Inrichtingsalternatief met 

oversteek tussen Rode 

Kruisplein en Nonnenstraat 

Inrichtingsalternatief zonder 

oversteek tussen Rode 

Kruisplein en Nonnenstraat 

Discipline Mens ‐ mobiliteit     

Functioneren 

verkeerssysteem ‐ 

Voetgangers 

nvt 

nvt

+1  +1 

Functioneren 

verkeerssysteem ‐ fietsers 

nvt  nvt
+1  +1 

     
Ontsluitingsalternatief 1: 

tweeledige ontsluiting 

Ontsluitingsalternatief 2: 

gebundelde ontsluiting 

Discipline Mens ‐ mobiliteit     

Functioneren 

verkeerssysteem – 

openbaar vervoer 

nvt  nvt

‐1  ‐1 

Functioneren 

verkeerssysteem ‐ 

autoverkeer 

nvt  nvt

+1  +1 

Functioneren 

verkeerssysteem – 

multimodaal 

verkeerssysteem 

nvt  nvt

+2  +2 

Functioneren 

verkeerssysteem ‐ 

goederenvervoer 

nvt  nvt

0  0 

Discipline Geluid       

Geluidwijziging  nvt  0 0 ‐1 

Discipline Lucht     

Luchtkwaliteit   Nvt  0 ‐1 ‐1 

Discipline Mens 

gezondheid 

 
   

Gezondheid  Nvt  Nvt ‐1 ‐1 

Discipline Bodem     

Bodemkwaliteit  ‐1  +1 nvt 
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Effectgroep  Beoordeling

Discipline Water   

Overstromingen  +1  +1 nvt 

Oppervlaktewaterkwaliteit  ‐1  ‐1 nvt 

Grondwaterkwaliteit  ‐1  +1 nvt 

Discipline Fauna en flora   

Vegetatie  0  0 nvt 

Fauna  0  0 nvt 

    Alternatief bovengrondse parkeergebouwen Keerdoksite

Discipline Landschap, 

bouwkundig erfgoed en 

archeologie 

     

Landgebruik  +1  +1 nvt 

Landschapsstructuur  +1  +1 nvt 

Landschapstypologie  +2  +2 nvt 

Landschapsbeeld  ‐1  ‐1 ‐1 

Cultuurhistorische waarde  ‐1  ‐1 nvt 

Landschapsbeleving  +2  +2 nvt 

Archeologische waarde  ‐1  ‐1 nvt 

Discipline Mens – overige 

aspecten 
   

Ruimtebeslag  +2  +2 nvt 

Ruimtelijke samenhang  +3  +3 nvt 

Gebruikswaarde  +3  +3 nvt 

Ruimtelijk voorkomen en 

belevingswaarde 
+3  +3 

+1 

Duurzaamheid  +2  +2 Nvt 
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21 Verklarende woordenlijst 

 BPA: Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de visie van de overheid 
wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening voor een deel van het gemeentelijk 
grondgebied aan. Het BPA bestaat uit een kaarttekening met grafisch ingekleurde 
bestemmingszones en symbolen met een verklarende legende en de voorschriften of verordeningen 
met betrekking tot deze zones en/of percelen 

 BWK: Deze kaart wordt opgesteld door het Instituut voor Natuurbehoud. Het is een vlakdekkende 
kaart voor Vlaanderen met 2 informatieniveaus: een beschrijving van de aanwezige vegetaties en 
een waardering van deze vegetaties 

 Grondwaterstand: Grondwater ondervindt een bepaalde druk in de ondergrond. Deze wordt gemeten 
in peilbuizen. De hoogte (of diepte) van het wateroppervlak van het water in deze buizen wordt de 
grondwaterstand of stijghoogte genoemd 

 Maaiveld: bovenzijde van een bodem, waar de vegetatie op groeit 
 Prati-index: een chemische index gebaseerd op het zuurstofpercentage in het water, het chemisch 

zuurstofgebruik en de ammoniakale stikstofconcentratie 
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22 Lijst van afkortingen 

 AC: achtergrondconcentratie 
 ASP: Avondspits 
 AWV: agentschap Wegen en verkeer 
 BBI: Belgische biotische index 
 BPA: Bijzonder plan van aanleg 
 BVO: Bruto vloeroppervlakte 
 BWK: Biologische waarderingskaart 
 CAI: Centraal archeologische inventarisatie 
 DOV: databank ondergrond Vlaanderen 
 ELF: Extreem Laag Frequent 
 EF: emissiefactoren 
 EM: Elektromagnetisch 
 GEN(O): grote eenheid natuur (in ontwikkeling) 
 GEN: Gewestelijk expressnet 
 GRUP: gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
 GSM: Global System Mobile communication 
 ICNIRP: International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection 
 Igemo: Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving 
 KMI: Koninklijk Meteorologisch Instituut 
 KMO: Kleine en middelgrote ondernemingen 
 LFG: laag frequent geluid 
 MOBER: mobiliteitseffectenrapport 
 NM: Namiddag 
 NMBS: nationale maatschappij der Belgische spoorwegen 
 OSP: Ochtendspits 
 OV: openbaar vervoer 
 OVAM: openbare Vlaamse afvalstoffen maatschappij 
 P&R: Park and Ride 
 RSV: ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 
 RUP: Ruimtelijk uitvoeringsplan 
 RW: richtwaarde 
 SBZ: Speciale beschermingszone 
 SMA: steenmastiekasfalt 
 SRM: standaard rekenmethode 
 TAW: tweede algemene waterpassing 
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
 VEN: Vlaams Ecologisch netwerk 
 VM: voormiddag 
 VMM: Vlaamse milieumaatschappij 
 VVC: Vlaams verkeerscentrum 
 W&Z: Waterwegen en Zeekanaal 
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