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0. NIET‐TECHNISCHE SAMENVATTING 

0.1 Inleiding 

0.1.1 Doelstelling van de niet-technische samenvatting 

Dit is de niet-technische samenvatting van het milieueffectrapport voor het project 
Eurostadium, met andere woorden een beknopte samenvatting van het eigenlijke 
milieueffectrapport, bestemd voor publiek en stakeholders. Een milieueffectrapport is een 
openbaar document waarin de milieueffecten van een plan of project en de eventuele 
alternatieven voor dat plan of project worden onderzocht.  

Het milieueffectrapport beslist niet of het project finaal vergunning(en) krijgt, of het plan 
wordt aangenomen. Deze beslissing wordt genomen door de vergunningverlener(s) resp. de 
plannende overheid, die daarbij onder meer rekening houdt (houden) met het 
milieueffectrapport.  

De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de 
relevante informatie uit het milieueffectrapport van het project of plan te communiceren en 
zodoende de publieke participatie in het vergunnings- of planproces te bevorderen. Voor de 
uitgebreide technische informatie moet het eigenlijke milieueffectrapport worden 
geraadpleegd. 

Afkortingen en technische termen worden in deze tekst zoveel mogelijk gemeden; waar ze 
toch voorkomen wordt de betekenis ervan toegelicht.  

0.1.2 Korte voorstelling van het project 

De initiatiefnemer, Ghelamco Invest NV, wenst een multifunctioneel complex te bouwen op 
de terreinen van de huidige parking C op de Heizelvlakte, gelegen op het grondgebied van 
de gemeente Grimbergen, en dit op basis van een door haar vanwege de stad Brussel en de 
VZW PEB verkregen erfpachtrecht.  

Het Multifunctioneel complex is een gebouw waarin naast een recreatieve functie (er zullen 
immers voetbalwedstrijden worden georganiseerd) ook andere functies, zoals horeca, 
kantoren en socio-culturele inrichtingen, worden voorzien. Het (voetbal)stadion zelf, als 
onderdeel van het multifunctioneel complex) zal onder meer gebruikt worden als stadion 
voor het Europees kampioenschap voetbal 2020 (hierna: “het EK 2020”), voor internationale 
matchen van UEFA1 of FIFA2, alsook voor thuismatchen van de Rode Duivels en Royal 
Sporting Club Anderlecht. Voor die laatste worden onder het multifunctioneel complex 1.000 
private parkeerplaatsen voorzien, los van het voorziene ondergrondse parkeergebouw, dat 
zich onder de Campus bevindt.  

Daarnaast voorziet het project in de bouw van een Campus. Deze Campus bevat enerzijds 
een zogenaamd ‘Centre for Active Living’ , waar onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
zullen worden gehuisvest, met een focus op revalidatietechnieken in het kader van 

                                                

1  Union of European Football Associations 

2  Fédération Internationale de Football Association 
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sportbeoefening. In dit ‘Centre for Active Living’ zal eveneens aan zorgverstrekking worden 
gedaan. Anderzijds bevat de Campus ook verblijftoeristische logies dat aan de toeristische 
markt worden aangeboden met het oog op een verblijf van één of meer nachten. Een 
verblijf van lange duur is tevens mogelijk, onder meer in het kader van de 
revalidatiebehandeling die in de Campus wordt aangeboden.  

Ten slotte wordt een park van 16 hectaren en een Paviljoen, bestemd voor socio-culturele 
activiteiten, gerealiseerd.  

Uiteraard wordt de site ook voorzien van de nodige parkeer- en ontsluitingsvoorzieningen 
zowel voor de huidige als de nieuwe functies. Onder de campus wordt een ondergrondse 
parkeergarage aangelegd met 10.000 parkeerplaatsen en in het multifunctioneel complex 
worden, zoals gezegd, 1.000 parkeerplaatsen voorzien. De ondergrondse parkeergarage zal 
niet enkel in functie staan van de activiteiten op de site zelf; ze blijft ook (zoals nu het geval 
is) de Heizelpaleizen bedienen en kan ook de functie van Park & Ride opnemen als de 
aansluiting van de site met het openbaar vervoer verder wordt uitgebouwd. 

Onderstaande figuren geeft een algemeen beeld van de site en van de voorziene ligging van 
de verschillende gebouwen.  
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0.1.3 Verantwoording van het project 

Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van de stad Brussel besloten een open oproep te 
organiseren met het oog op het toewijzen van een erfpachtrecht aan een private partner 
voor de realisatie van een nieuw stadion op het geheel of een gedeelte van de gronden die 
momenteel gekend zijn als ‘parking C’ op de Heizelvlakte. Deze opdracht werd toegewezen 
aan het consortium BAM-Ghelamco (onder de naam Eurostadium), waarna op 10 november 
2015 de nodige erfpachtovereenkomsten werden gesloten met de stad Brussel en de VZW 
PEB3. 

Eerder, op 11 september 2013, hadden de federale regering, de Vlaamse regering en de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten om de kandidatuur van de 
Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor het EK 2020, dat plaatsvindt in 13 Europese 
steden, te ondersteunen.  

De stad Brussel heeft vervolgens, op 25 april 2014, samen met de KBVB en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (en geruggesteund door een beslissing van de ministerraad) haar 
kandidatuur ingediend bij UEFA om als host city (‘gaststad’) te fungeren tijdens het EK 2020. 
Het door de private partner te realiseren voetbalstadion is in het kader van die bid door de 
stad Brussel naar voren geschoven als host stadium. Immers, opdat er wedstrijden zouden 

                                                
3  Parc des Expositions de Bruxelles 



30   T.002071 | Project-MER Eurostadium 

kunnen worden georganiseerd door de Stad Brussel, dient deze over een voetbalstadion te 
beschikken dat voldoet aan de UEFA normen, hetgeen op heden niet het geval is.4  

Op 19 september 2014 heeft UEFA Brussel ook effectief aangeduid als host city voor één 
achtste finale en drie groepswedstrijden voor het EK 2020.  

Van belang daarbij is verder dat Brussel in haar kandidatuur heeft geopteerd voor een 
zogenaamd “Standard package”, met de ambitie om ook de openingswedstrijd van het 
toernooi te organiseren. De beslissing over de host city die de openingswedstrijd mag 
organiseren, wordt pas genomen in 2016. Mogelijk wordt Brussel in 2016 ook de 
openingswedstrijd van het EK 2020 toegewezen, doch slechts op voorwaarde dat de 
realisatie van het nieuwe voetbalstadion op dat moment (medio 2016) voldoende is 
gevorderd. 

Met andere woorden, de timing van het project is cruciaal als het aan zijn doelstellingen 
moet kunnen voldoen. Er dient te worden voorzien dat het voetbalstadion op tijd klaar is 
voor UEFA 2020 - inclusief voldoende vordering van het project opdat UEFA in 2016 zou 
kunnen oordelen over de kandidatuur van de stad Brussel als host city voor de 
openingswedstrijd. Concreet betekent dit dat het stadion ten laatste op 1 juli 2019 
speelklaar moet zijn. Tevens dient er over te worden gewaakt dat het voldoet aan de in het 
kader van UEFA 2020 gestelde eisen. Zo zal het voetbalstadion onder meer over een 
capaciteit moeten beschikken van 60.000 zitplaatsen, een UEFA-vereiste voor de kwartfinale.  

Het voorgaande werd ook vertaald in de gunningscriteria die de stad Brussel hanteerde om 
de erfpachtovereenkomst toe te wijzen, en met name in het als ‘zeer belangrijk’ 
aangemerkte gunningscriterium “haalbaarheid van de realisatie van het stadion”. 5  

Daarnaast vereist de stad Brussel dat het voetbalstadion, parallel aan en na de organisatie 
van UEFA 2020, zal worden gebruikt door een voetbalploeg (normaliter aantredend in de 
eerste klasse van de Belgische competitie) voor de organisatie van haar thuiswedstrijden, 
opdat er een constante uitbating van het stadion zou zijn, los van de deelname aan UEFA 
2020 en eventueel later gebruik van het voetbalstadion door de Belgische nationale 
voetbalploeg (cf. het als ‘belangrijk’ aangemerkte gunningscriterium: “haalbaarheid en 

                                                
4  Met name is het Koning Boudewijnstadion, waar momenteel de thuiswedstrijden van de nationale voetbalploeg 

doorgaan, verouderd en aan vernieuwing toe. Een volledige renovatie van het Koning Boudewijnstadium is 
technisch mogelijk haalbaar, maar zou een zware belasting leggen op overheidsgeld. Bovendien legt de 
aanwezigheid van een atletiekpiste in het KBS (en de wens deze te behouden) een feitelijke beperking op het 
aantal zitplaatsen dat in het stadion kan worden voorzien. UEFA hanteert immers een regel die erin bestaat dat 
bij de capaciteitsberekening van een stadion bij grote wedstrijden geen rekening wordt gehouden met 
zitplaatsen die zich op een afstand van meer 190 m (volgens de zichtlijn) van de rand van het terrein bevinden 
(zie ook “UEFA guide to quality stadiums”, UEFA, 2011). De aanwezigheid van de atletiekpiste maakt de zichtlijn 
langer. Om toch een voldoende aantal zitplaatsen te kunnen garanderen zou het stadion vooral in de hoogte 
moeten worden opgebouwd, met meer dan drie niveaus tribunes. Dat is technisch niet eenvoudig en zou de 
kostprijs gevoelig opdrijven. Bovendien gelden voor een modern stadion dat aan de UEFA-normen voldoet ook 
minimaal te respecteren normen op het vlak van aantal persboxen, commentatorposities, VIP-seats enz. Ook 
deze zaken drijven de kost van een gebeurlijke renovatie op.  

5  Het gunningscriterium “haalbaarheid van de realisatie van het stadion” wordt in de BAFO-Gunningsleidraad (p. 
45) omschreven als volgt: “Dit criterium houdt rekening met de haalbaarheid van het door de Bieders 
voorgestelde project. Daarbij zal o.m. rekening worden gehouden met de organisatie van de bouwwerf. De 
timing van het project is daarbij cruciaal, waarbij zeker dient te worden voorzien dat het voetbalstadion op tijd 
klaar is voor UEFA 2020 (inclusief voldoende vordering van het project opdat UEFA in 2016 zou kunnen 
oordelen over de kandidatuur van de Stad Brussel als host city voor de openingswedstrijd) en voldoet aan de in 
het kader van UEFA 2020 gestelde eisen. […] Dit impliceert het tijdig indienen van de aanvragen voor en het 
tijdig bekomen van de benodigde vergunningen door de Erfpachthouder. […]”.  
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kwaliteit van de uitbating van het stadion”). Daartoe richtte Royal Sporting Club Anderlecht 
(hierna: “RSC Anderlecht”) op 9 februari 2015 een support letter aan het consortium BAM-
Ghelamco en werd op 28 oktober 2015 tussen RSC Anderlecht en Ghelamco Invest NV een 
schriftelijk princiepsakkoord gesloten.  

Het is in deze context dat de initiatiefnemer zijn volledige project heeft uitgewerkt.  

‘Haalbaarheid’ betekent ook financiële haalbaarheid, zodat ook de rendabiliteit van het 
voorgenomen project – het betreft een aanzienlijke (privé)investering – een belangrijke rol 
speelde bij de uitwerking ervan. 

Het project voorziet dan ook om in en rond het stadion een aantal (door de bepalingen van 
het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) toegelaten, en – met oog op een 
verweving van functies – zelfs vereiste) andere functies uit te bouwen (horeca, diensten, 
kantoren…). De met die andere functies te genereren inkomsten staan mee in voor de 
financiering van het project en dus voor de economische duurzaamheid ervan op lange 
termijn. De berekeningen van het consortium hebben aangetoond dat op die manier een 
rendabele state-of-the-art infrastructuur kan worden gerealiseerd. Hoewel de 
investeringsprijs van het voorgenomen project hoger ligt dan de kostprijs van een 
(minimale6) renovatie van het Koning Boudewijnstadion (hierna ook: “het KBS”), ligt ook de 
betaalbaarheid/financierbaarheid ervan vele malen hoger. 

Een belangrijk element in de rendabiliteitsafweging is ook de contractueel vastgelegde 
afspraak dat RSC Anderlecht in de toekomst haar thuiswedstrijden in het nieuwe stadion zal 
spelen. Dat zorgt voor extra inkomsten enerzijds en bezorgt RSC Anderlecht een nieuw 
voetbalstadion ter vervanging van het verouderde Constant Vanden Stockstadion anderzijds. 

Het project houdt dus veel meer in dan de loutere bouw van een voetbalstadion. Het 
voorzien van andere functies en bijkomende diensten in het multifunctioneel complex helpt 
de investering te financieren, en zorgt er tegelijkertijd voor dat er – ter vervanging van het 
Koning Boudewijnstadion en het Constant Vanden Stockstadion – in België een 
voetbalstadion komt van hoogstaand internationaal niveau.  

Door aan het multifunctioneel complex meerdere, verweven functies te geven (horeca, 
recreatie, diensten, kantoren) wordt ook ingespeeld op de wisselende dynamiek van de site, 
die het gevolg is van het feit dat de voetbalactiviteit seizoensgebonden is.  

Het aandeel van de recreatie (de recreatieve voetbalactiviteit), in het totaalproject is 
beperkt. Dit blijkt uit:  
 de voorziene oppervlaktes voor recreatie ten opzichte van de voorziene oppervlaktes 

voor de overige functies (horeca, kantoren, diensten, bedrijven, openbare en private 
nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele inrichtingen); en 

                                                
6  We verwijzen hier specifiek naar de studie van het architectenbureau Goedefroo en Goedefroo met betrekking 

tot de renovatie van het KBS. Deze studie houdt geen rekening met de hoger aangehaalde minimale vereisten 
voor een UEFA-conform stadium. Dit verklaart de (relatief) lage kostprijs voor renovatie die in de betreffende 
studie wordt berekend. Een omvorming van het KBS tot een UEFA-conform stadium zou in de praktijk 
neerkomen op een volledige afbraak en heropbouw, wat allicht meer zou kosten dan de bouw van het 
Eurostadium. Noch een renovatie, noch een afbraak en heropbouw van het KBS zijn dus redelijke alternatieven 
voor de bouw van het Eurostadium.  
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 het gebruik van de diverse voorzieningen in de tijd: het complex zal maximaal 50 
dagen per jaar ter beschikking worden gesteld voor voetbalwedstrijden (recreatie)7. 
Gedurende de overige dagen zal het hoofdgebouw gebruikt worden voor andere 
zaken (horeca, bedrijven…). De recreatieve voorzieningen zullen buiten 
wedstrijddagen gebruikt worden voor socio-culturele evenementen8. 

De functies die worden voorzien in het multifunctioneel complex zijn in overeenstemming 
met de stedenbouwkundige voorschriften van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
“Afbakening van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel en aansluitende openruimte 
gebieden” (hierna: “het GRUP VSGB”). Het GRUP VSGB laat immers, naast recreatieve 
voorzieningen, ook de volgende functies toe: wonen, handel9, horeca en toeristische logies, 
bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, 
openbare groene en verharde ruimten en socio-culturele inrichtingen. De 
stedenbouwkundige voorschriften vereisen bovendien een verweving van functies10. Het 
beoogde project voorziet slechts in functies die op grond van artikel C1 van de 
stedenbouwkundige voorschriften bij het GRUP VSGB toegelaten zijn en voorziet tevens in 
de vereiste verwevenheid. In dit verband is, in het bijzonder, te wijzen op het 
multifunctioneel complex waarvan de voorzieningen, binnen de parameters van artikel C1 
van de stedenbouwkundige voorschriften bij het GRUP VSGB, een afwisselende invulling 
zullen krijgen. De verenigbaarheid met het GRUP VSGB is van belang in het licht van de 
project- en bouwplanning: indien een bestemmingswijziging vereist zou zijn, zou de timing 
voor het project immers onvermijdelijk in het gedrang komen. Het timing-aspect vormde 
dan ook een belangrijke reden om het project op Parking C te realiseren. De overige 
onderzochte locaties laten immers geen gelijkaardige ontwikkeling op korte termijn toe (zie 
verder in §0.4.3). 

0.1.4 Toetsing aan de m.e.r.-plicht  

Het project kan worden beschouwd als een stadsontwikkelingsproject, zoals beschreven in 
bijlage II, rubriek 10b van het m.e.r.11-besluit. De handleiding van de dienst Mer bepaalt 
immers dat onder meer winkelcentra12, parkeerterreinen, sportstadia, kantoren, 
handelsruimten13, cultuurzalen, evenementzalen en musea “kunnen worden beschouwd als 
stadsontwikkelingsprojecten”. Het voorliggend project combineert meerdere van deze 
functies.  

                                                
7  Voor RSCA: 25 wedstrijddagen + 15 andere evenementen. Nationale ploeg: 6 wedstrijddagen. Dit komt neer op 

46 voetbal- of andere evenementen per jaar. Worst case wordt dit afgerond naar 50 dagen waarop het stadion 
binnen het multifunctioneel complex zal worden ingezet voor voetbalwedstrijden en andere voetbalgerelateerde 
evenementen.  

8  Er is uit te gaan van maximum 15 concerten (of gelijkaardige socio-culturele evenementen) op jaarbasis. 

9  Wonen noch handel zijn voorzien in dit project 

10  Artikel C1.1.1 van de stedenbouwkundige voorschriften bij het GRUP VSGB bepaalt dat het “gebied voor 
gemengde activiteiten” is bestemd voor de “verweving van wonen, handel, horeca en toeristische logies, 
bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene 
en verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen”.  

11  MER: milieueffectrapport; m.e.r.: milieueffectrapportage 

12  Niet van toepassing op dit project 

13  Niet van toepassing op dit project 
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Bijlage II, Rubriek 10b beschouwt een stadsontwikkelingsproject MER-plichtig als aan één 
van de volgende criteria wordt voldaan (waarbij enkel het derde criterium van toepassing is 
op dit project): 

 met betrekking tot de bouw van 1.000 of meer woongelegenheden; of 

 met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m² handelsruimte of meer; of 

 met een verkeersgenererende werking van pieken van 1.000 of meer 
personenauto-equivalenten per tijdsblok van 2 uur. 

De grootste verkeersgeneratie wordt verwacht door het gebruik van het multifunctioneel 
complex voor voetbalwedstrijden14. In de in het kader van het ontwerp reeds uitgevoerde 
verkeersstudie is uitgegaan van 6.000 toekomende wagens per wedstrijd, zodat de 
grenswaarde van 1.000 per tijdsblok van 2 uur wordt overschreden.  

0.1.5 Initiatiefnemer 

De initiatiefnemer van het project is de instantie die het project wil realiseren: 
 
Ghelamco Invest nv 
Zwaanhofweg 10 
8900 Ieper 

0.1.6 Samenstelling van het team van deskundigen 

Volgende deskundigen hebben het project-MER voor het Eurostadium opgemaakt: 

MER-coördinator, deskundige discipline “Bodem” en 
deskundige discipline “Water” 
Koen Couderé, TRACTEBEL 
(MB/MER/EDA/222/V5 erkenning van onbepaalde duur) 
Medewerkers: Anne Devivier 

 

Deskundige discipline “Mens - deeldomein 
Mobiliteit” 
Jan Dumez, TRACTEBEL 
(AMV/LNE/ERK/MER/EDA-737 erkenning van onbepaalde 
duur) 
Medewerker: Cathérine Cassan, Marloes Cattersel  

Deskundige discipline “Lucht”  
Johan Versieren, Milieubureau Joveco bvba 
(MB/MER/EDA/059/V5 erkenning van onbepaalde duur) 

                                                
14  Of socio-culturele evenementen die een gelijkaardig aantal toeschouwers aantrekken. 
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Deskundige discipline “Geluid & trillingen” 
Chris Neuteleers, TRACTEBEL 
(MB/MER/EDA/556/V3 erkenning van onbepaalde duur) 
Medewerker: Herbert Vandenbranden 

Deskundige discipline “Mens - deeldomein 
Ruimtelijke aspecten” 
Bieke Cloet, TRACTEBEL 
(MB/MER/EDA/700/V1 erkenning van onbepaalde duur) 
Medewerker: Peter Corens 

Deskundige discipline “Landschap, Bouwkundig 
Erfgoed en Archeologie” 
Nele Aerts, TRACTEBEL 
(MB/MER/EDA/681/V2 erkenning van onbepaalde duur) 
Medewerker: Anne Devivier  

Deskundige discipline “Fauna & Flora”Kristin Bluekens 
(MB/MER/EDA/719/V1 erkenning van onbepaalde duur) 
Medewerker: Sarah Rousseaux  

0.2 Situering 

Het projectgebied bevindt zich in de gemeente Grimbergen, tegen de grens met Brussel in 
het zuiden en Wemmel in het westen. De site wordt omgrensd door de R0 in het noorden, 
de afrit “Romeinse Steenweg” (richting Antwerpen) van de R0 in het oosten, de afrit 
“Romeinse Steenweg” (richting Gent) van de R0 in het westen en de Romeinse Steenweg in 
het zuiden. Ten zuiden van de site, aan de overkant van de Romeinse Steenweg, is Brussels 
Expo gelegen en verderop het woonweefsel van de Brusselse gemeente Laken. Ten westen 
van de site liggen woongebieden in de gemeente Wemmel en ten oosten de wijk “Treft” op 
het grondgebied van de gemeente Grimbergen. 

De locatie van het projectgebied wordt hieronder weergegeven op de topografische kaart. 

De locatie en haar directe omgeving worden in hun huidige situatie gekenmerkt door een 
slechte luchtkwaliteit, een ongunstig geluidsklimaat, mobiliteitsproblemen en een tekort aan 
groen. 
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0.3 Projectbeschrijving 

0.3.1 Algemeen  

Met het oog op de leesbaarheid worden hierna kort de volgende termen omschreven:  

 “project”: het volledige project in het Erfpachtgebied (multifunctioneel complex, 
park, parkeergebouw, campus, paviljoen en ontsluiting, inbegrepen de verschillende 
technische installaties);  

 “hoofdgebouw” of “multifunctioneel complex”: het gebouw dat het (voetbal)stadion 
en andere functies (horeca, kantoren en diensten, bedrijven, openbare en private 
nuts- en gemeenschapsvoorzieningen en socio-culturele inrichtingen) omvat;  

 “campus”: het ellipsvormige gebouw waarin verschillende functies worden voorzien; 

 “paviljoen”: gebouw bestemd voor socio-culturele inrichtingen. 
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 “Parkeergebouw”: de ondergrondse parking met, in het basisalternatief, 10.000 
parkeerplaatsen15.  

Het hoofdgebouw herbergt onder meer een voetbalstadion (zie par. 0.1.3 m.b.t. de 
verantwoording van het project). Zoals al gesteld gaat het echter om een multifunctioneel 
complex met diverse, verweven functies (horeca, recreatie, diensten, kantoren…) dat een 
leefwereld op zich vormt.  

De campus bevat enerzijds een zogenaamd ‘Centre for Active Living’ , waar onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten zullen worden gehuisvest, met een focus op revalidatietechnieken 
in het kader van sportbeoefening. In dit ‘Centre for Active Living’ zal eveneens aan 
zorgverstrekking worden gedaan. Anderzijds bevat de Campus ook logies waar verblijf van 
lange duur mogelijk is, onder meer in het kader van de revalidatiebehandeling die in de 
Campus wordt aangeboden. Dit logies kan ook aan de toeristische markt worden 
aangeboden met het oog op een verblijf van één of meer nachten.  

Verder wordt de site uitgebreid met een park. 

Bij de beoordeling van de milieueffecten van het multifunctioneel complex is rekening te 
houden met het gegeven dat de verwevenheid van functies niet alleen plaatsgebonden is 
(verschillende onderdelen van het complex kunnen verschillende functies hebben), maar ook 
tijdsgebonden (bepaalde onderdelen van het complex zullen zelf verschillende functies 
hebben, naar gelang hun gebruik). Dit werd vertaald in een procentuele toewijzing van 
bepaalde functies aan bepaalde ruimtes. 

Volledigheidshalve verduidelijken we hieronder de wijze waarop met de oppervlaktes 
toegewezen aan de verschillende functies werd omgegaan, respectievelijk in het kader van 
de verkeersgeneratie en van de toetsing aan het GRUP. 

Om de verkeersgeneratie van de diensten, kantoren en bedrijven te berekenen werd gebruik 
gemaakt kencijfers  die in Vlaanderen courant gebruikt worden bij de opmaak van 
mobiliteitseffectenrapporten. Deze kencijfers leggen de relatie tussen de oppervlakte 
toegekend aan een bepaalde functie en het aantal verbruikers van die functie. Het aantal 
gebruikers is dan een rechtstreekse maat voor de verkeersgeneratie. 

De basisoppervlakte waarmee gerekend werd is een bruto oppervlakte, in die zin dat ruimtes 
en oppervlaktes die intrinsiek deel uitmaken van het gebruik van een bepaalde functie (b.v. 
toiletten, gangen, …) worden verondersteld deel uit te maken van deze oppervlaktes. 
Andere ruimtes en oppervlaktes die misschien wel functioneel kunnen toegewezen worden 
aan een bepaald gebruik maar die er niet intrinsiek deel van uitmaken (b.v. grotere 
opslagruimtes (voor zover deze geen autonome, eigen functie hebben), garages, 
kleedkamers, grootkeukens, …) worden niet meegerekend om de basisoppervlakte voor de 
verkeersgeneratie te bepalen. Deze oppervlaktes generen op zich immers geen bijkomend 
verkeer tegenover het verkeer dat reeds gegenereerd wordt door (bijvoorbeeld) de bruto 
kantoorruimte s.s.  

De gehanteerde kencijfers bedragen voor kantoren 5 werknemers per 100 m². Voor 
bedrijven zowel als diensten16 werd eenzelfde kengetal gebruikt van 3 werknemers per 100 
                                                
15  Als we spreken over “de parking” bedoelen we uitsluitend het parkeergebouw. Dit neemt niet weg dat ook in 

het multifunctioneel complex parkeerplaatsen voorzien zijn. Deze maken echter geen deel uit van het 
parkeergebouw. 

16  Voor diensten werd bijkomend rekening gehouden met 15 bezoekers per 100 m². 



 

Tractebel   Niet-technische samenvatting 37 

m². Dit kengetal ligt hoger dan voor “klassieke” bedrijven. Door voor een hoger dan normaal 
kengetal te kiezen wordt een zekere mate van veiligheid ingebouwd in de berekening van de 
verkeersgeneratie voor de dagelijkse activiteiten. Deze benadering kan dan ook worden 
beschouwd als een “worst case – benadering”.  

Ter staving van de verenigbaarheid van het project met artikel C1.1 van de 
stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP VSGB werd een zgn. “GRUP-tabel” 
opgemaakt en opgenomen in bijlage 1 bij het MER. Deze tabel biedt een overzicht van alle 
(hoofd)functies en bijhorende oppervlaktes. In het kader van deze toewijzing werden tevens 
de ruimten betrokken die geen mobiliteitsimpact genereren. Voorzichtigheidshalve werd 
uitgegaan van de bruto vloeroppervlakte. 

Artikel C1.1.2 van de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP VSGB voorziet dat de 
totale oppervlakte van de verschillende kantooractiviteiten dient te worden beperkt tot 
20.000 m² en de totale vloeroppervlakte van de verschillende recreatieactiviteiten dient te 
worden beperkt tot 50.000 m². 

Het project voldoet aan de voormelde oppervlaktedrempels. Dit blijkt uit de voormelde tabel 
inzake het gewogen gebruik. Deze tabel is gebaseerd op de volgende principes: 

 een ruimte kent een bepaald hoofdgebruik vermits deze ruimte doorheen het jaar 
overwegend voor dit specifiek gebruik wordt aangewend; 

 een ruimte kan tevens één of meerdere nevengeschikte functies hebben vermits 
deze ruimte op een aantal momenten doorheen het jaar in het kader van een 
andere functie kan worden aangewend en in dat kader een specifieke invulling zal 
krijgen; 

 de berekening overeenkomstig het gewogen gebruik betreft een worst case-
berekening. In het kader van deze berekening wordt immers gewerkt met een 
procentuele toewijzing overeenkomstig de regel van drie. Een dergelijke procentuele 
toewijzing heeft voor gevolg dat een hoofdfunctie hetzelfde percentage krijgt 
toegekend als een nevengeschikte functie. Vermits de functie “recreatie” binnen het 
multifunctioneel complex slechts zeer uitzonderlijk als hoofdfunctie fungeert (de 
recreatieve voetbalactiviteit vindt immers slechts sporadisch plaats gezien het 
seizoensgebonden karakter ervan) kwalificeert deze benadering, in het licht van de 
in artikel C1.1.2 van het GRUP VSGB voorziene oppervlaktebeperkingen, als een 
“worst case”-benadering. 

Louter ter verduidelijking van de gehanteerde berekening, wordt hierna een voorbeeld17 
gegeven: 

Een ruimte die “horeca” als hoofdgebruik heeft, kan een aantal nevenfuncties 
hebben. Als nevenfuncties kan onder meer gedacht worden aan de functies 
recreatie en socio-culturele inrichting. 

Waar de ruimte, in geval van een toewijzing volgens hoofdgebruik, voor 100% aan horeca 
wordt toegewezen, zal dit in het scenario “gewogen gebruik” slechts 33% zijn. De 
nevenfuncties recreatie en socio-culturele inrichting wegen op eenzelfde manier door zodat 

                                                
17  Het gegeven voorbeeld strekt er louter toe de technische uitleg te verduidelijken en heeft niet specifiek 

betrekking op de concrete toewijzing van de ruimtes binnen het project. Het voorbeeld is bijgevolg fictief en 
strekt er louter toe de principes te verduidelijken. 
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de ruimte ook voor 33% wordt toegewezen aan “recreatieve activiteiten” en “socio-culturele 
inrichting”. 

0.3.2 Het multifunctioneel complex (hoofdgebouw) 

0.3.2.1 Het voetbalstadion als deel van het multifunctioneel complex 

Het hoofdgebouw is een multifunctioneel complex met de volgende functies: horeca, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socio-
culturele inrichtingen, bedrijven en recreatieve voorzieningen. 

De recreatieve voorzieningen die in het hoofdgebouw worden voorzien, hebben betrekking 
op het voetbalstadion18 dat in het multifunctioneel complex is geïntegreerd.19 Verder worden 
in het hoofdgebouw ook de kleedkamerruimtes (spelers en officials), de medische 
onderzoeksruimte, de ruimte voor dopingcontrole en de wachtruimte voor de spelers 
gerekend tot deze functie. Elk van deze voorzieningen is echter slechts ondergeschikt aan 
“recreatie” toe te wijzen vermits deze voor het overgrote deel ten dienste zullen staan van 
andere functies, waaronder bedrijven. 

Het te bouwen voetbalstadion, dat deel uitmaakt van het multifunctioneel complex, voldoet 
aan de eisen van de UEFA EURO 2020 Tournament Requirements, zodat er een kwartfinale 
en de openingswedstrijd van het EK 2020 kan plaatsvinden. Zowel voor een kwartfinale als 
de openingswedstrijd dienen 60.000 plaatsen beschikbaar te zijn20 . 

Daarnaast zal het stadion in het hoofdgebouw 40 dagen per jaar ter beschikking worden 
gesteld voor RSCA evenementen. Het gaat hierbij om ongeveer 25 wedstrijddagen en 15 
dagen voor andere evenementen die door RSC Anderlecht worden georganiseerd op het 
veld. Daarnaast is er uit te gaan van 6 wedstrijddagen van de nationale ploeg . In totaal kan 
dus uitgegaan worden van 46 wedstrijddagen21 en andere voetbalgerelateerde evenementen 
(recreatie). Alle overige dagen zal (een gedeelte van) het hoofdgebouw voornamelijk 
worden gebruikt voor de overige functies zoals hierna beschreven. Merk op dat 
sportactiviteiten die nu doorgaan in het KBS en die daarbij geen behoefte hebben aan een 
atletiekpiste (bv boogschieten) in principe ook kunnen blijven doorgaan in het Eurostadium. 

In het hoofdgebouw blijft de voorziene totale vloeroppervlakte voor recreatieactiviteiten 
binnen de maximaal toegestane vloeroppervlaktes specifiek voor recreatieactiviteiten (te 
weten maximaal 50.000 m²). 

                                                
18  De atletiekpiste die aanwezig is in het Koning Boudewijnstadion wordt in het Eurostadium niet behouden. Zie 

het hoofdstuk “Verantwoording van het project” voor een motivatie hiervoor. 

19  Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot 
de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (BS 1 augustus 2008, hierna: het “Besluit van 11 
april 2008”) omschrijft immers “recreatieve voorzieningen” als “speelpleinen, zwembad, sportvelden, sport- en 
fitnesscentra” (eigen onderlijning). 

20  Voor de EK groepswedstrijden zijn 50.000 plaatsen noodzakelijk. Voor wedstrijden van RSCA wordt uitgegaan 
van 40.000 plaatsen. 

21  Voor de effectbespreking werd “worst case” rekening gehouden met een afgerond getal van 50 wedstrijddagen 
en andere voetbalgerelateerde evenementen. 
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0.3.2.2 De overige functies  

Zoals reeds gesteld, worden in het hoofdgebouw, naast de recreatieve voorzieningen, de 
volgende functies voorzien: horeca, kantoren, diensten, openbare en private nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen, bedrijven en socio-culturele inrichtingen.  

Hierna wordt een nadere toelichting gegeven voor iedere functie die in het hoofdgebouw 
wordt voorzien.  

De VIP lounge, de bars, de restaurants en de food corners vormen horeca, ook al zijn zij 
beschikbaar tijdens voetbalwedstrijden. Die activiteiten functioneren immers ook op 
autonome wijze tijdens de week. Zij zijn dus niet afhankelijk van de te organiseren 
voetbalwedstrijden en staan op zichzelf. Zij zullen trouwens ook autonoom worden uitgebaat 
door een cateraar, los van de uitbating van het voetbalstadion. De horecavoorzieningen die 
in het kader van voetbalevenementen een specifieke aanwending krijgen worden evenwel 
procentueel toegewezen aan de functie recreatie (bv. de VIP-lounge). 

De gemeenschappelijke circulatieruimte in het hoofdgebouw, de zogenaamde rondgang op 
niveau 0 en +3, zal overwegend als socio-culturele inrichting dienst doen. Deze rondgangen 
zullen immers worden ingezet voor expo’s, theatervoorstellingen e.d. In het kader van deze 
evenementen worden in deze rondgangen tevens diverse eet- en drinkpunten voorzien. De 
rondgang kan verder geheel of gedeeltelijk worden afgehuurd door derde partijen voor b.v. 
bedrijfsevenementen en andere recepties. In die mate functioneren de voormelde 
rondgangen op een autonome wijze en zijn ze niet afhankelijk van de organisatie van 
voetbalwedstrijden. Het feit dat de toeschouwers gebruik zullen maken van de 
gemeenschappelijke circulatieruimte gedurende voetbalwedstrijden doet daaraan geen 
afbreuk. Voor zoveel als nodig wordt de functie van deze rondgang evenwel procentueel 
toegewezen aan de functie recreatie. In het kader van de recreatieve beleving krijgen deze 
rondgangen immers een bijkomende, specifieke invulling. Dit is slechts het geval voor wat 
betreft de rondgangen via dewelke bezoekers toegang krijgen tot de tribunes (rondgangen 
op het niveau 0 en +3).  De rondgangen op niveau 0 en +3 zullen tijdens wedstrijden 
immers ten dienste staan van de recreatieve voetbalactiviteit, vermits deze rondgangen 
uitgeven op de tribunes en aldus noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de tribunes. 
Tijdens voetbalevenementen zullen deze rondgangen (en aanhorigheden) tevens worden 
gebruikt als ruimte waar bezoekers een en ander kunnen nuttigen. Deze rondgangen staan 
bijgevolg gedeeltelijk ten dienste van de beoogde recreatieve activiteiten. 

De overige rondgangen op de niveaus +1 (horeca), +4 (kantoren), +5 (bedrijven) staan 
uitsluitend ten dienste van de daar omliggende voorzieningen en zijn geheel vreemd aan het 
recreatieve gebeuren binnen het voetbalstadion.  

Ten slotte valt ook het gemeenschappelijk terras binnen de functie horeca. Het terras staat 
immers voornamelijk in functie van de horeca die er op voorzien is en is dusdanig 
georiënteerd dat het een uitzicht op de omgeving (o.m. de stad Brussel en het Atomium) 
biedt. Ook hier kunnen (los van de voetbalwedstrijden) evenementen plaatsvinden. 
Aangezien het gemeenschappelijk terras een accessorium betreft bij de functie horeca, 
wordt het op dezelfde wijze ingekleurd. 

Als socio-culturele inrichting worden onder meer beschouwd: de tribunes en het plateau 
binnen het stadion. De tribunes en het plateau worden immers niet louter voor 
voetbalevenementen ingezet. Er zullen binnen het stadion ook socio-culturele evenementen 
worden georganiseerd (15 evenementen op jaarbasis).  
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Als “openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen” worden beschouwd: ruimtes 
die voorzien in de verwarming, verkoeling of verluchting van het gebouw of 
elektriciteitsproductie. Zo merkt het Besluit van 11 april 2008 elektriciteitscabines 
uitdrukkelijk aan als nutsvoorziening. Ook de EHBO-ruimtes, het sanitair en afvalruimtes 
worden aangemerkt als “openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen”.  

Binnen het multifunctioneel complex vallen een aantal ruimtes onder de functie “diensten”. 
Onder meer de loges vallen onder deze categorie. 

De loges zijn immers ruimtes voor vergaderingen, networkactiviteiten, presentaties…, die 
tijdens voetbalwedstrijden en concerten als skyboxen kunnen worden gebruikt. De loges 
worden aldus doorheen het jaar verhuurd als vergaderzaal, presentatiezaal, e.d. Deze loges 
worden niet enkel ter beschikking gesteld van de bedrijven, die reeds in het multifunctioneel 
complex zijn gevestigd, maar staan ook ter beschikking van derden. In ondergeschikte orde 
vervullen deze zalen ook de functie van “skybox” wanneer een voetbalwedstrijd of concert 
plaatsvindt. Vermits deze ruimten een afwisselend gebruik zullen hebben, wordt voor wat 
deze ruimten betreft, gewerkt met een procentuele toewijzing. Naast een dienstverlenende 
functie, zijn deze ruimten immers ook accessoir de bedrijven en aan recreatieve en socio-
culturele activiteiten.  

Binnen het multifunctioneel complex worden eveneens in beperkte mate faciliteiten voorzien 
met het oog op “self storage”. Ghelamco biedt meer bepaald aan particulieren en bedrijven 
extra opslagruimte aan om overtollige goederen en archieven op te slaan. Het aanbieden 
van deze faciliteiten valt onder de functie “diensten”. . Onder de noemer “diensten” valt 
eveneens ruimte voor een eventueel in-house datacenter. 

Het multifunctioneel complex omvat tevens kantoorruimte die kan worden verhuurd. In het 
multifunctioneel complex blijft de vloeroppervlakte voor kantoren binnen de maximale 
toegestane vloeroppervlaktes voor kantoren (te weten maximaal 20.000 m²)  

Binnen het multifunctioneel complex wordt ruimte voorzien voor bedrijven die aan 
onderzoek en ontwikkeling doen. Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan high tech-bedrijven 
resp. start-ups. Aan deze bedrijven worden de nodige voorzieningen ter beschikking gesteld. 
Een aantal van deze voorzieningen zullen evenwel, in het geval er een voetbalwedstrijd of 
een concert plaatsvindt, tijdelijk een andere (recreatieve dan wel socio-culturele) invulling 
kunnen krijgen. 

Onder het hoofdgebouw komen 1.000 parkeerplaatsen. 

Architectuur  

Het architecturaal concept gaat uit van een massieve sokkel met erboven een glazen, 
transparant volume. Daarboven zweeft een lichte dakstructuur. Het dak is losgekoppeld van 
het onderliggende volume door een lichtstrook die van kleur kan veranderen. Het is een 
ontwerp met veel glas en doorzichten. De architectuur is uitgewerkt door het bureau Jaspers 
& Eyers. Op de vier hoeken van het multifunctioneel complex bevinden zich terrassen die 
gebruikt kunnen worden door alle bezoekers. Op niveau 0 en 3 worden rondgangen 
gecreëerd rondom de arena, waar de bezoekers vrij kunnen rondlopen en van waar er zicht 
is op zowel het voetbalveld als de omgeving. Deze rondgangen hebben daarnaast ook een 
eigen, autonome functie.  

Het multifunctioneel complex is toegankelijk via brede toegangstrappen aan elke gevel. In 
dit MER wordt ook een ontsluitingsalternatief bestudeerd waarbij de aanloop vanuit het 
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Verregatpark naar deze ingang gerealiseerd wordt via een brug over de Romeinse 
Steenweg, de zogenaamde Tuinbrug. 

De bovenbegrenzing van het multifunctioneel complex bestaat uit een stalen 
vakwerkstructuur met een enkelwandige bekleding uit aluminium met felsbanen aan de 
onderzijde, bekleed met akoestisch absorberende materialen. Voor de gevels van het 
multifunctioneel complex worden glasvlakken afgewisseld met gevelbekledingen van harde 
materialen. Het voetbalveld bestaat uit natuurgras op een drainerende onderbouw. 

Het multifunctioneel complex wordt toegankelijk gemaakt voor alle gebruikers. De 
liftinstallaties zijn aangepast aan minder mobiele personen, slechthorenden en 
slechtzienden. Op niveaus 0 en +1 worden in de tribunes plaatsen voorzien voor 
mindervaliden.  

 

 

Figuur 1 Beelden van het nieuwe multifunctioneel complex en het voetbalterrein binnen het 
complex 
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0.3.3 Parking (ondergrondse parkeergarage) 

De huidige functie van het projectgebied, namelijk die van parking, blijft behouden. Er wordt 
gekozen voor het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage ten oosten van het 
multifunctioneel complex (onder de Campus) waardoor de beschikbare ruimte optimaler 
wordt ingericht. Deze parking zal alleen bereikbaar zijn vanaf de R0, niet vanaf de Romeinse 
Steenweg. In het basisalternatief worden in deze ondergrondse parkeergarage 10.000 
parkeerplaatsen voorzien. Er wordt ook rekening gehouden met een inrichtingsalternatief 
van 12.000 parkeerplaatsen (zie verder). 

Deze parking zal gebruikt worden in functie van het multifunctioneel complex maar ook, net 
als vandaag, in functie van de Heizelpaleizen. Daarnaast zal een deel van deze parking ook 
ingezet kan worden als P&R22 parking. Hiervoor zouden een aantal tramlijnen vanuit het 
centrum van Brussel verlengd worden tot op de site. De Lijn van haar kant onderzoekt of het 
mogelijk is om het Brabantnet langsheen de site te verlengen. Het gebruik van de parking 
als P&R-parking heeft geen invloed op de benodigde capaciteit, enkel op het gebruik van die 
capaciteit gedurende bepaalde periodes.  

De parking onder de Campus bestaat uit 5 niveaus parking en één niveau (niveau -1) 
bestemd voor opslag. De parkeercapaciteit voor personenwagens bedraagt 10.000 auto’s, of 
± 8.400 auto’s en 220 bussen. Wel is het mogelijk om in een latere fase de capaciteit te 
verhogen naar 12.000 autoplaatsen als hiervoor de ruimte voor opslag wordt aangesproken.  

De parking zal zowel gebruikt worden door bezoekers van de thuisploeg (bij 
voetbalwedstrijden) als door bezoekers van de Expo en Paleis 12. Aan de op dit moment 
bestaande parkeercapaciteit wordt immers geen afbreuk gedaan. In het noordelijk en 
zuidelijk gedeelte worden dubbelhoge niveaus voorzien zodat ook bussen en vrachtwagens 
dit gedeelte kunnen gebruiken. Deze delen van de parking kunnen worden ingezet voor 
supportersbussen van de thuisploeg (bij voetbalwedstrijden) en logistiek verkeer voor de 
Expo. 

Tussen het multifunctioneel complex en de R0 is een aparte (ondergrondse) parking 
voorzien voor 80 bussen van de supporters van de bezoekende ploeg. Deze supporters 
hebben rechtstreeks toegang tot hun bezoekersvakken en – zone in het multifunctioneel 
complex. Op deze manier wordt een scheiding van de supporters van beide ploegen 
gerealiseerd. 

De ondergrondse parkeergarage wordt afgewerkt met een intensief groendak, wat een 
onderdeel wordt van het nieuwe park rondom de campus. Het laagste vloerpeil van de 
parking bevindt zich 19 m beneden het nieuwe maaiveldpeil. 

0.3.4 Campus 

Centraal bovenop de ondergrondse parking wordt een gebouw gerealiseerd, de zogenaamde 
campus. Het gebouw zal bestaan uit een gelijkvloerse verdieping met daarbovenop 5 
bouwlagen en een technische verdieping. Het wordt een ovaalvormig gebouw dat centraal 
open is. In het centrale gedeelte komt een park van ongeveer 2,5 ha.  

Binnen de campus worden verschillende functies voorzien.  

                                                
22  Park & Ride. Het gebruik als P&R-parking is beperkt tot 220 dagen per jaar. 
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Er wordt vooreerst beoogd in drie verdiepingen van de campus een zgn. ‘Centre for Active 
Living’ (centrum voor actief leven) uit te bouwen, waar onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten zullen worden gehuisvest, met een focus op revalidatietechnieken 
in het kader van sportbeoefening. In dit ‘Centre for Active Living’ zal eveneens aan 
zorgverstrekking worden gedaan. Deze bedrijven, die aan onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten doen, hebben een veelal ondersteunende functie ten opzichte van 
de binnen de Campus te ontplooien gemeenschapsvoorzieningen. Deze bedrijven laten toe 
om alle benodigdheden van de zorginstelling/revalidatiecentrum op de site te ontwikkelen en 
te produceren. 

De nuts- en gemeenschaps-voorzieningen die in de Campus worden ontplooid hebben 
betrekking op de zorgverstrekkende activiteiten evenals op de daaraan accessoire 
activiteiten (opleidingslokalen waar toelichting kan worden gegeven met betrekking tot de in 
de Campus ontwikkelde revalidatietechnieken). 

Op de bovenste twee verdiepingen van de campus wordt daarnaast toeristisch logies 
voorzien. Dit logies worden aan de toeristische markt aangeboden met het oog op een 
verblijf van één of meer nachten. Daarnaast bestaat o.m. de mogelijkheid om van deze 
logies gebruik te maken door revaliderende mensen die een beroep doen op het 
revalidatiecentrum en de daarmee verband houdende activiteiten. Met dien verstande dat in 
de logies geen ziekenhuiszorgen worden verstrekt.  

0.3.5 Parkzone en paviljoen 

Het ontwerp van de omgeving rond het multifunctioneel complex is opgevat als een groene 
zone die uitnodigt om er te vertoeven, te wandelen, te spelen, elkaar te ontmoeten, en 
geschikt is voor het organiseren van bijvoorbeeld kleinschalige culturele initiatieven. Figuur 2 
geeft een impressie van de inrichting van dit park. Het park is ruim 16 ha groot, wat 
overeenkomt met bijna twee derden van de oppervlakte van de site.  

 

Figuur 2 Impressie van de inrichting van het park 

Aan de buitenranden van het park wordt een dichte beplanting voorzien. Aan de binnenkant 
is het park omzoomd door een rij zuileiken. Daarachter wordt een mengeling voorzien van 
bebossing met wintergroene en bladverliezende planten. Speciale aandacht gaat naar 
bloeiende, vruchtdragende en verkleurende bomen. De grasvelden worden verrijkt met 
bomengroepen. Grote en middelgrote bomengroepen worden per soort in kleine groepen 
geplant. 
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In het noordoosten van de site wordt tevens een paviljoen aangelegd, met uitzicht over het 
park. Het paviljoen wordt ingericht als (sport)bibliotheek met mogelijkheid voor socio-
culturele activiteiten. De ligging ervan is onder meer gekozen om te vermijden dat dit deel 
van de parksite een afgelegen ruimte zonder sociale controle zou worden. Figuur 3 geeft een 
impressie van dit paviljoen. Het paviljoen is ongeveer 6 meter hoog. 

 

Figuur 3 Impressie van het paviljoen 

Onder het paviljoen wordt een ruimte voorzien die als opslagplaats zal worden gebruikt voor 
het benodigde materiaal in het kader van de socio-culturele activiteiten op de site. Naast 
deze ruimte wordt ondergronds tevens een technische ruimte voorzien waar de 
energiecentrale is gesitueerd. Deze energiecentrale voorziet in een deel van de energievraag 
van de activiteiten op de site.  

Op termijn bestaat de mogelijkheid deze ruimte om te bouwen tot een stelplaats voor trams 
van de MIVB. De vloer van deze ruimte ligt 7 meter onder het nieuwe maaiveldpeil. 

0.3.6 Geïntegreerde milieu- en duurzaamheidsmaatregelen 

0.3.6.1 Beheer van regenwater 

Het dak van de ondergrondse parking wordt uitgevoerd met een intensief groen dak. Er 
worden twee aparte systemen voorzien voor de opvang van hemelwater: opvang van zuiver 
regenwater (daken, waaronder het dak van de campus en het deels open dak ter hoogte 
van het stadion) en opvang van potentieel vervuild regenwater (groendak, wegen en 
pleinen).  

Het ontwerp voorziet in hemelwaterbufferbekkens voor hergebruik van zuiver regenwater, 
met een cumulatief volume van minimaal ongeveer 9.000 m³.  

Het opgevangen grijze hemelwater, afkomstig van verhardingen en groendaken, wordt 
gebufferd in een aantal buffervoorzieningen met een totaal volume van ongeveer 33.000 
m³. Na afscheiding van de in het water aanwezige koolwaterstoffen wordt het deels 
hergebruikt als koelwater; het overschot wordt na verdere zuivering via een 
infiltratievoorziening geïnjecteerd in de dieper liggende zandlagen. Het buffervolume is 
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afgestemd op enerzijds de te verwachten piekdebieten en anderzijds de infiltratiecapaciteit 
van de aquifer. De verschillende parameters werden daarbij op zo’n manier op elkaar 
afgestemd dat in normale omstandigheden geen enkele overloop van de buffers zal 
gebeuren. Als dit in uitzonderlijke omstandigheden toch zou gebeuren (bijvoorbeeld bij meer 
en/of meer intense neerslag als gevolg van de klimaatverandering) dan wordt het teveel aan 
water tijdelijk afgeleid naar lage delen in de onderste verdieping van de parkeergarage, van 
waaruit het weer kan weggepompt worden als er terug capaciteit is in de buffers. Er is dus 
geen enkele verbinding tussen het hemelwatersysteem van de site enerzijds en de openbare 
riolering of het oppervlaktewater anderzijds. 

0.3.6.2 Technieken 

0.3.6.2.1 Warmte-en koudeproductie 

Energiecentrale 

Er wordt een energiecentrale voor de productie van warmte- koude en (in meer of mindere 
mate) elektriciteit ingericht in de noordoostelijke hoek van de site, ten westen van de 
bestaande distributie-installatie van Fluxys23. Alle gebouwen (multifunctioneel complex, 
campus, paviljoen) worden hierop aangesloten. Centrale productie op één plaats op de site 
heeft, ten opzichte van lokale productie in de afzonderlijke gebouwen als voordeel dat 
eventuele toekomstige, nieuwe productieconcepten flexibel kunnen geïntegreerd worden in 
de toekomst. 

Basisconcept  

In het basisconcept zal de energiecentrale instaan voor de productie van warmte- en koude 
door gasketels en koelmachines. Elektriciteit wordt geleverd door zonnepanelen en door het 
elektriciteitsnet. Er wordt een ondergronds distributienet aangelegd tussen de 
energiecentrale en de diverse gebouwen op de site. De gebouwen (multifunctioneel 
complex, campus, paviljoen) beschikken elk over een laag-calorische distributielus (20-
30°C). De gasketels en koelmachines zorgen ervoor dat de lus op een min of meer 
constante temperatuur gehouden wordt. Hierbovenop wordt de distributielus gekoppeld aan 
een warmte- en koudebuffer24 die flexibel kan inspelen op grote piekvragen aan warmte- en 
koude. Lokale warmtepompen die de verschillende ruimtes van warmte en koude voorzien 
worden gekoppeld aan de distributielus. De lus laat toe dat warmte- en koudeoverschotten 
herverdeeld worden. Voor sanitair warm water wordt een warmtepompboiler aangesloten op 
diezelfde distributielus.  

Tijdens evenementen is een no-break installatie in het multifunctioneel complex nodig om 
een continue elektriciteitslevering te garanderen voor de verlichting en broadcast. Aan deze 
vraag wordt beantwoord door de installatie van een aantal noodstroomaggregaten op diesel 
of op gas. 

  

                                                
23  De door Fluxys gevraagde minimale afstand van 5 meter tussen de energiecentrale en de aardgasvervoers-

installaties zal hierbij te allen tijde gerespecteerd worden. 

24  Onder meer het permanente gedeelte van de hemelwaterbuffers in de verschillende gebouwen kan hiervoor 
ingezet worden. 
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Alternatief concept 

Als alternatief op het basisconcept worden de gasketels en koelmachines in de 
energiecentrale vervangen door een cogeneratie-unit. Gas wordt als primaire energiebron 
ingezet25 voor de productie van zowel elektriciteit26 als warmte. Het tegelijk opwekken van 
warmte en elektriciteit maakt van cogeneratie een energetisch efficiënt systeem: via 
gescheiden opwekking zou voor eenzelfde productie meer primaire energie nodig zijn. 

 

De elektriciteit wordt enerzijds gebruikt om de elektriciteitsvraag van de site in te vullen en 
anderzijds om koelmachines aan te drijven. De koelmachines en (rest)warmte van de 
elektriciteitsproductie houden de distributielus op temperatuur (20-30°). Bij een groot 
overschot aan warmte is ook trigeneratie mogelijk, waarbij de restwarmte via een 
absorptiekoeler ook gebruikt wordt om koud water te produceren.  

0.3.6.2.2 Overige technieken 

Ventilatie 

De geconditioneerde verblijfsruimtes in het multifunctioneel complex worden voorzien van 
mechanische ventilatiesystemen met warmterecuperatie. In de parking zal het 
ontrokingssysteem ingeschakeld worden voor de ventilatie. Er wordt geventileerd in functie 
van het gebruik van de parking. 

Verlichting  

De verlichting van het veld en de tribunes wordt intern in het stadion voorzien (LED-
projectoren), er worden geen masten gebruikt.  

De bovenste ring onder het dak van het multifunctioneel complex kan met behulp van LED-
technologie verlicht worden in wisselende kleuren. Het multifunctioneel complex is zodanig 
ontworpen dat in het gebouw maximaal gebruik gemaakt wordt van daglicht 
(daglichtkoepels). Verder wordt in het multifunctioneel complex en de parking gebruik 
gemaakt van LED-verlichting. 

De parkzone wordt op diverse plaatsen verlicht door middel van armaturen op een beperkte 
masthoogte (5 m) waarbij lichtvervuiling vermeden wordt.  

                                                
25  Mede omwille van de leveringszekerheid die geboden wordt door de aanwezigheid van een Fluxys-station op de 

site. 

26  De zonnepanelen vallen dan weg als energiebron. In tegenstelling tot wat gesteld werd in de kennisgeving 
voorziet het project niet in de productie van elektriciteit op basis van windturbines. 
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0.4 Alternatieven 

0.4.1 Algemeen 

Uit de project-MER-Richtlijn en het DABM27 volgt dat een project-MER een schets moet 
bevatten van de beschikbare alternatieven, voor zover deze relevant zijn voor het 
vergunningsproces, de specifieke kenmerken en de doelstelling van het project. 

In een project-MER dienen dus niet alle mogelijke, denkbare, alternatieven te worden 
onderzocht. Het volstaat dat alle beschikbare alternatieven (locatie-, uitvoerings- en 
inrichtingsalternatieven) worden geschetst en dat enkel de redelijke alternatieven worden 
onderzocht.  

Redelijke alternatieven zijn kansrijke alternatieven in het licht van de doelstelling van het 
project28: een alternatief dat nooit zal of kan gerealiseerd worden is geen redelijk alternatief. 
De doelstelling van de initiatiefnemer moet daarbij in overweging worden genomen en kan 
rechtvaardigen dat bepaalde alternatieven niet moeten worden onderzocht, juist omdat zij 
niet redelijk zouden zijn in het licht van de doelstelling van de initiatiefnemer, en dus niet 
kansrijk. Dat is bijvoorbeeld het geval als een alternatieve uitvoeringswijze niet toelaat om 
de doelstelling van het basisproject te realiseren.  

0.4.2 Nulalternatief  

Het nulalternatief houdt in dat het project geen doorgang vindt en de ontwikkeling van 
“Parking C” volgens het GRUP “Afbakening van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel 
en aansluitende openruimte gebieden” nog niet gerealiseerd wordt. Het projectgebied blijft 
bijgevolg in gebruik als parkeerzone. De thuiswedstrijden van de nationale voetbalploeg 
blijven doorgaan in het Koning Boudewijnstadion en de thuiswedstrijden van RSC Anderlecht 
in het Constant Vanden Stockstadion. Deze situatie zal in het project-MER behandeld worden 
als referentiesituatie. 

Er wordt bij het bespreken van de referentiesituatie uiteraard ook rekening gehouden met 
relevante autonome en gestuurde ontwikkelingen in de omgeving van het projectgebied, 
tussen vandaag en de ingebruikname van het project. Door verschillende aannames met 
betrekking tot welke ontwikkelingen zich zullen voordoen te combineren ontstaan 
verschillende referentiesituaties, waaraan de effecten van het project worden afgewogen 
(zie par. 0.4.8). 

0.4.3 Locatiealternatieven 

In een project-MER moeten de alternatieven worden onderzocht die kunnen voldoen aan de 
door de initiatiefnemer vooropgestelde doelstelling. Alternatieven die er niet in slagen om de 
beoogde doelstellingen te bereiken, zijn geen redelijke alternatieven. Ook 
locatiealternatieven moeten worden bekeken in het licht van de doestelling van de 
initiatiefnemer.  

                                                
27  DABM: Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid 

28  Conform de definities in de “Handleiding alternatieven in milieueffectrapportage” van de dienst Mer.  
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Op 19 september 2014 heeft UEFA de stad Brussel aangeduid als host city voor één achtste 
finale en drie groepswedstrijden voor het Europees kampioenschap voetbal in 2020. Opdat 
deze wedstrijden zouden kunnen worden georganiseerd door de stad Brussel, dient de stad 
Brussel te beschikken over een voetbalstadion dat voldoet aan de UEFA-normen (“UEFA 
EURO 2020 Tournament Requirements”). Dit is op heden niet het geval. 

De doelstelling van het project bestaat er dus in om in of rondom Brussel een 
voetbalstadion te realiseren dat voldoet aan de UEFA-normen, met een capaciteit van 
60.000 zitplaatsen, teneinde de stad Brussel toe te laten als host city op te treden voor 
mogelijk de openingswedstrijd, een kwartfinale en drie groepswedstrijden voor het Europees 
kampioenschap voetbal in 2020.  

Om deze doelstelling te kunnen realiseren is vooreerst vereist dat het voetbalstadion op 
korte termijn kan worden gerealiseerd. Zo zal met de realisatie van het voetbalstadion al 
in 2016 een voldoende voortgang moeten zijn geboekt en moet in juni 2019 een testmatch 
in het voetbalstadion kunnen worden gespeeld. Dit voetbalstadion moet worden ingeplant 
op een locatie die goed ontsloten en voldoende bereikbaar is (onder meer op het vlak 
van openbaar vervoer) of op een locatie waarbij een dergelijke ontsluiting via relatief 
beperkte ingrepen kan worden bereikt. Het project dient bovendien zodanig te zijn 
geconcipieerd dat het op zichzelf genomen rendabel is en er dus geen nood bestaat tot 
overheidsfinanciering en/of - investering. Het project dient tot slot van die aard te zijn, dat 
het als hefboomfunctie kan fungeren ten aanzien van andere ontwikkelingen in het 
Brusselse. De uitstraling van het project is dan ook van belang. 

Bij het bepalen van de redelijkheid van de locatiealternatieven worden dus de volgende 
criteria in acht genomen: 

 Timing; 

 Mobiliteit; 

 Rendabiliteit; 

 Hefboomfunctie en uitstraling29. 

De stad Brussel heeft voorafgaandelijk aan de opmaak van de voorliggende project-MER al 
een aantal locatiealternatieven onderzocht. In het verleden zijn immers vergelijkende studies 
uitgevoerd met betrekking tot mogelijke locatiealternatieven.  

Tabel 1 geeft een overzicht van de geraadpleegde documenten en de voor elk van deze 
documenten relevante sites en criteria. Figuur 4 geeft de ligging van de eerder in 
overweging genomen en hier besproken sites weer. 
  

                                                
29  Hiermee wordt de uitstraling van een projectrealisatie op de site bedoeld, niet de uitstraling van de site zelf in 

haar huidige situatie. 
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Tabel 1 Studies uitgevoerd in het kader van het bepalen van een geschikte locatie voor een 
nieuw stadion in en in de omgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Studie Bestudeerde sites Afwegingscriteria 

Nota aan de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest met betrekking tot de 
mogelijke sites om een nieuw voetbalstadion te 
bouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 
vergelijking vanuit het oogpunt mobiliteit30 -Minister 
Pascal Smet (2008) 

 Koning Boudewijnstadion 
(“reconstruction”) 

 Parking C 

 Schaarbeek Vorming 

 Vroegmarkt 

 Site Wanson (Haren) 

 Mobiliteit 

Vergelijkende studie van de sites die potentieel in 
aanmerking komen voor een stadion in Brussel31 – 
Idea Consult/Secchi-Vigano/Mint/Ecorem (2008) 32 

 Heizel –locatie KBS 

 Schaarbeek Vorming 
Noord 

 Schaarbeek Vorming 
Zuid 

 Kost 

 Mobiliteit 

 Timing 

 Hefboomfunctie en 
uitstraling 

Benchmarking van de multimodale toegankelijkheid 
van voetbalstadions et toepassing op het niveau van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.33 (Mobiel 
Brussel, 2008) 

 Koning Boudewijnstadion 

 Parking C 

 Site Wanson (Haren) 

 Vroegmarkt 

 Site “Petite île” 

 Mobiliteit 

Studie naar de eventuele opheffing van de 
containerterminal, het kantoor van de haven 
meester, de naburige bedrijven en de 
spoorwegbundel34 – TRITEL (2010) 

 Containerkaai  Kost 

 Mobiliteit 

Impactstudie met betrekking tot de bouw van een 
voetbalstadion op de terreinen die het voorwerp 
uitmaken van het masterplan Schaarbeek Vorming35 
– TRITEL (2011). 

 Schaarbeek Vorming 

 Vroegmarkt 

 Kost 

 Mobiliteit 

 

Op basis van de in deze documenten opgenomen argumentatie was de stad Brussel van 
oordeel dat geen van de bestudeerde locatiealternatieven voor Parking C in aanmerking kan 
genomen worden als een redelijk alternatief. De essentie van deze argumentatie wordt 
hieronder voor de verschillende sites kort samengevat36. In de mate dat er voor een 
bepaalde site en een bepaald criterium geen expliciete informatie is opgenomen in de 
genoemde studies, wordt dit in onderstaand overzicht aangevuld door een beknopte eigen 
analyse. 
                                                
30  Originele titel: “Note au GRBC relative aux sites potentiels pour établir un nouveau stade de football en Région 

de Bruxelles-Capitale – Comparaison du point de vue Mobilité” 

31  Originele titel: “Etude comparative des sites qui ont le potentiel d’accueillir un stade à Bruxelles” 

32  Deze studie maakte ook het onderscheid tussen enerzijds een gecombineerd stadion voor voetbal en atletiek vs 
aparte stadia voor elk van deze functies. De studie kwam tot de conclusie dat de eerste oplossing “suboptimaal” 
was. 

33  Originele titel: “Benchmarking de l’accessibilité multimodale des stades de football et application au niveau de la 
Région de Bruxelles-Capitale” 

34  Originele titel: “Etude d’impact de la suppression éventuelle du terminal à conteneurs, de la capitainerie, des 
entreprises avoisinantes et du faisceau ferroviaire” 

35  Originele titel: “Etude d’impact de la localisation d’un stade de football sur les terrains couverts par le schéma 
directeur de Schaerbeek formation” 

36  Voor een meer omstandige motivatie verwijzen we naar het MER zelf en naar de vermelde documenten. 
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Figuur 4 Ligging van de eerder onderzochte locatiealternatieven voor een nieuw 
voetbalstadion 

 

De site van het Koning Boudewijnstadion is goed bereikbaar met het openbaar vervoer 
maar de omgeving heeft desondanks te lijden van frequente en lange files. De mobiliteit is 
dus niet optimaal, mede omdat er niet alleen op parking C wordt geparkeerd maar ook in 
de omliggende straten. Er zijn ook diverse woonwijken gelegen langsheen de wegen naar 
het stadion met gevolgen op het vlak van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. De 
verplaatsing van supporters tussen het stadion en de parking (parking C) geeft aanleiding 
tot overlast in de buurt. De visibiliteit van de site en dus ook haar uitstraling zijn eerder 
beperkt. Een renovatie van het Koning-Boudewijnstadion op deze site is geen realistische 
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optie omdat een dergelijke renovatie, om te kunnen voldoen aan de UEFA-normen, de facto 
zou neerkomen op een volledige afbraak van het bestaande stadion en de bouw van een 
nieuw, met onder meer een andere footprint en volgens een andere oriëntatie. Dit heeft 
uiteraard een belangrijke impact op de timing en de kost van de operatie.  

Een voetbalstadium met atletiekpiste blijft overigens problematisch om een voetbalploeg te 
huisvesten. RSCA bijvoorbeeld wenst zo dicht mogelijk bij het veld te starten met de tribune 
(tussen 6 en 8 meter van het veld) wat onmogelijk is als ook een atletiekpiste dient 
geïntegreerd te worden in een stadion. 

Schaarbeek Vorming is een rangeerstation in eigendom van de NMBS-holding. Vandaag 
vormt de mobiliteit een minpunt voor de ontwikkeling van deze site. Zo is te wijzen op de 
relatief grote (wandel)afstand tot aan het station van Schaarbeek en de lage frequentie (een 
trein per uur) van deze verbinding. Het dichtstbijzijnde metrostation bevindt zich meerdere 
kilometers van de site; de omgeving wordt wel bediend door een aantal tram- en buslijnen. 
De beperkte ontsluiting via de weg vormt eveneens een probleem. Aansluiting met de R0 
dient te gebeuren ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde in de omgeving waarvan nu 
reeds meerdere andere ontwikkelingen gepland zijn. 

De inplanting van een stadion op deze site conform de UEFA-normen vraagt belangrijke 
investeringen (bodemsanering, openbaar vervoer, ontsluiting via de weg, …). Deze 
investeringen zouden daarbij quasi enkel ten dienste staan van de site, aangezien er in de 
onmiddellijke omgeving in de uitgangssituatie geen te bedienen bewoning of andere 
ontwikkelingen aanwezig zijn. In theorie zou de bouw van een nieuw nationaal stadion op 
deze plek wel deels als hefboom kunnen fungeren voor deze verdere ontwikkelingen. De 
eigendomssituatie evenals de huidige aanwending van de site zorgen echter voor een 
belangrijke beperking op het vlak van timing. De site waarop het stadion zou worden 
ingeplant, is immers in eigendom van NMBS Holding en wordt momenteel gebruikt door 
Infrabel. Enkel al voor het verhuizen van zijn installaties voorziet Infrabel een termijn van 6 
jaar. Ook de zonering van de site verhindert de tijdige realisatie van een stadion dat voldoet 
aan de UEFA-normen. Het gebied heeft immers de bestemming “Spoorweggebied”, met als 
overdruk “Gebied van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg”. De bouw van een stadion 
zou enkel mogelijk zijn indien er geen andere geschikte locaties in Brussel zijn óf door over 
te gaan tot een bestemmingswijziging, wat uiteraard ook een belangrijke impact zou hebben 
op de timing.  

Voor de site “Vroegmarkt” (MABRU) is bereikbaarheid via de trein verzekerd via het station 
van Schaarbeek. De dichtstbijzijnde metrohalte bevindt zich op meer dan een kilometer van 
de site. Er zijn wel een aantal tram- en buslijnen. Er is een rechtstreekse verbinding met 
Brussel Noord via tram 3/55 of via het station van Schaarbeek. De site is ontsloten via de 
weg, maar bereikbaarheid voor wegvervoer is niet optimaal door het drukke gebruik van de 
potentiële toegangswegen en de aanwezigheid van duidelijke knelpunten (o.a. bruggen over 
het kanaal, sporenbundel). Ook de bestaande zonering van de site verhindert de tijdige 
realisatie van een stadion dat voldoet aan de UEFA-normen. De site is immers gesitueerd 
binnen de bestemming “Ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving”. Het afwachten 
van een bestemmingswijziging zou onvermijdelijk een hypotheek leggen op de timing. De 
realisatie van een voetbalstadion op deze site zou zeer aanzienlijke kosten met zich 
meebrengen in termen van afbraak, bodemsanering en verplaatsing van bestaande 
bedrijven en infrastructuur. Er waren of zijn overigens geen indicaties dat de Vroegmarkt op 
korte termijn de site zou verlaten. De uitstraling van de site is beperkt. 

De site “Containerkaai” heeft met allerlei problemen te kampen die vooral te maken 
hebben met de beperkte ruimte en de aanwezigheid van belangrijke infrastructuur (onder 
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andere de ingekokerde Zenne) en meerdere bedrijven op of in de directe omgeving van de 
site. Een en ander vertaalt zich in hoge kosten voor onder meer sloop, bodemsanering, 
stabiliteit en verplaatsing van bedrijven. De bestaande bestemming van de site verhindert de 
tijdige realisatie van een stadion dat voldoet aan de UEFA-normen. De site is immers 
gesitueerd binnen de bestemming “Gebied voor havenactiviteiten en vervoer”.  De 
uitstraling van de site is beperkt. Op het vlak van mobiliteit heeft de bereikbaarheid voor 
wegvervoer te kampen met gelijkaardige beperkingen als de site “Vroegmarkt”. De 
dichtstbijzijnde metrohalte bevindt zich op meer dan een kilometer van de site. Er is een 
rechtstreekse verbinding met Brussel Noord via tram 3/55 of via het station van Schaarbeek 

De site “Petite île” is slecht ontsloten door het openbaar vervoer. Een aantal buslijnen 
passeren de site; naar de dichtstbijzijnde tram is het bijna een kilometer stappen. De metro 
ligt nog een eind verder. Verbinding met het station Brussel Zuid is mogelijk via de bus. De 
weginfrastructuur in de omgeving laat een goede ontsluiting per auto toe, maar de 
capaciteit van de wegen in de omgeving tijdens de spitsuren vormt een probleem. De 
eigendomssituatie evenals het feit dat op dit moment bedrijven gevestigd zijn op de site 
zorgen voor een belangrijke beperking op het vlak van timing en maken dat voorafgaand 
aan de eigenlijke realisatie van het stadion, reeds belangrijke kosten zullen dienen te 
worden gemaakt. Voor de inplanting van een voetbalstadion op deze site zou een 
bestemmingswijziging moeten gebeuren: de site is immers bestemd als “Gebied voor 
stedelijke industrie”. De uitstraling van de site is eerder beperkt. 

Voor wat betreft de Wansonsite in Haren is sinds de uitvoering van de studies die 
hierboven beschreven worden beslist om op deze site een nieuwe gevangenis te bouwen. De 
bouw van een (nieuw) voetbalstadion op deze site is dus niet meer aan de orde. Overigens 
is deze site ook slecht ontsloten met het openbaar vervoer. Enkele buslijnen passeren de 
site. De stations van Haren en Diegem liggen elk op ongeveer een kilometer afstand. Tram 
of metro is in de wijde omgeving niet aanwezig. 

De uiteindelijke keuze van de Stad Brussel om het voetbalstadion te realiseren op “Parking 
C” was ingegeven door verschillende overwegingen.  

Vooreerst was het van belang (mede in het licht van de vooropgestelde timing) dat de bouw 
van een voetbalstadion ter hoogte van “Parking C” mogelijk is binnen de bestemming die is 
vastgelegd in het geldende bestemmingsplan, in dit geval het GRUP “Afbakening van het 
Vlaams strategisch gebied rond Brussel en aansluitende openruimte gebieden”. Een 
bestemmingswijziging is dus niet vereist. Dit is van belang voor de timing. De huidige 
bestemming laat bovendien ook de ontwikkeling van andere dan recreatieve functies toe. 
Deze mogelijkheid laat toe om een multifunctioneel complex uit te bouwen dat op zichzelf 
genomen rendabel is. De aanleg van een multifunctioneel complex gaat bovendien niet ten 
koste van het huidige gebruik van de site, vermits de parkeerfunctie zal behouden blijven.  

Eveneens relevant op het vlak van timing is de eigendomssituatie. De gronden van Parking C 
zijn in eigendom van de stad Brussel. De initiatiefnemer beschikt over een erfpachtrecht met 
betrekking tot het gebied Parking C. Bijgevolg dienen er geen bijkomende zakelijke rechten 
te worden bekomen, voorafgaand aan de realisatie van het stadion. 

“Parking C” wordt gekenmerkt door een goede aansluiting op het hoofdwegennet, zij het 
dat de capaciteit en doorstroming op het hogere wegennet in de omgeving van de site op dit 
moment niet optimaal zijn.37 Doordat het verkeer naar de parking (in de toekomst) niet 

                                                
37  In het MER worden oplossingen beschreven die hier aan tegemoet komen. 
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(meer) wordt afgewikkeld via het lokale wegennet blijft de hinder voor omliggende 
woonwijken alsook voor het lokale wegennet beperkt.  

De site is goed ontsloten met openbaar vervoer, via 2 tramlijnen (tram 3 en tram 7) en via 
metrolijn 6, binnen wandelafstand van de site. Deze openbaar vervoersverbindingen zorgen 
ervoor dat alvast de bevolking binnen de volledige invloedsfeer van het Brussels openbaar 
vervoersnet in aanmerking komt om het openbaar vervoer tot de site te nemen.  

De site is tevens goed ontsloten met de trein. Met tramverbinding 3 en metrolijn 6 zijn zowel 
de stations Brussel-Noord als Brussel-Zuid op minder dan 20 minuten verwijderd van de site. 
Dit betekent dat alle reizigers die gebruik maken van treinen die in een van beide stations 
passeren, via het openbaar vervoer tot op de site geraken.  

De site “Parking C” is, samen met het Koning Boudewijnstadion, de enige van de 
onderzochte sites die met de metro wordt bediend. De site is ook zonder overstappen 
bereikbaar met het openbaar vervoer vanuit de treinstations Brusssel Noord én Brussel Zuid, 
Deze dubbele bereikbaarheid is voor geen van de andere sites (behoudens KBS) het geval. 
Dit laat toe de supporters van beide ploegen die met de trein naar Brussel komen al op 
voorhand te scheiden en gescheiden te houden. 

Er kan aangenomen worden dat de bereikbaarheid met het openbaar vervoer nog zal 
verbeteren door de realisatie van Brabantnet en door de doortrekking van de Brusselse tram 
(beslist) en metro (vermoedelijk) tot op de site. Deze verbeteringen laten toe aan te nemen 
dat in de toekomst het aandeel autoverkeer naar de site zal afnemen ten voordele van het 
openbaar vervoer. 

Gezien het goede uitrustingsniveau van de omgeving van de site en het feit dat 
eigendomsstatuut en bestemming geen problemen vormen, kan een stadion op deze site 
snel gerealiseerd worden. Het relatieve “greenfield” aspect van de site in vergelijking met 
meerdere van de andere bestudeerde sites draagt hier ook toe bij. 

In het licht van het voorgaande is Parking C dus te beschouwen als het enige redelijke 
alternatief voor de tijdige realisatie van een voetbalstadion dat tegelijk voldoet aan de UEFA 
EURO 2020 Tournament Requirements, rendabel is, goed ontsloten door het openbaar 
vervoer én door het hoofdwegennet en gelegen is op een locatie waar de uitstraling 
gegarandeerd is. 

0.4.4 Inrichtingsalternatieven 

Inrichtingsalternatieven hebben betrekking op de aard, interne schikking of oriëntatie van de 
voorziene functies binnen het complex. 

Zoals hoger gesteld bestaat de parking onder de Campus in het basisproject uit 5 
parkingniveaus en één niveau bestemd voor opslag. De parkeercapaciteit voor 
personenwagens bedraagt 10.000 auto’s, of een combinatie ± 8.400 auto’s en 220 bussen.  

Daarnaast zal er een inrichtingsalternatief (IA1) worden bestudeerd waarbij de capaciteit 
van de ondergrondse parking verhoogd wordt naar 12.000 autoplaatsen door de ruimte 
oorspronkelijk voorzien voor opslag (niveau -1) aan te spreken. 

Een tweede inrichtingsalternatief (IA2) heeft te maken met de productie van warmte en 
energie. In het basisconcept zal de energiecentrale instaan voor de productie van warmte- 
en koude door gasketels en koelmachines. Elektrische energie wordt geleverd door 
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zonenpanelen. Als alternatief hierop worden de gasketels en koelmachines in de 
energiecentrale vervangen door een cogeneratie-unit. Gas wordt als primaire energiebron 
ingezet voor de productie van zowel elektriciteit als warmte. De elektriciteit wordt enerzijds 
gebruikt om de elektriciteitsvraag van de site in te vullen en anderzijds om koelmachines aan 
te drijven. Als technische varianten voor de cogeneratie-unit bestaat verder nog de keuze 
tussen gasmotoren (met inwendige verbranding) en een gasturbine. 

Andere inrichtingsalternatieven zijn niet voorzien. 

0.4.5 Uitvoeringsalternatieven 

Uitvoeringsalternatieven kunnen betrekking hebben op de fasering van de werkzaamheden 
of op de gebruikte aanlegtechnieken. 

In het basisalternatief wordt verondersteld dat de grondwerken en de erbij gepaard gaande 
grondafvoer kunnen gespreid worden over een lange periode (14 maanden of meer). 
Hierdoor worden de effecten gespreid, maar blijft de grootteorde van de effecten beperkt.  

In dit MER wordt eveneens een uitvoeringsalternatief (UA1) onderzocht waarbij in een 
eerste fase een afgraving gebeurt tot op een peil van +65 m TAW, waarna de parking 
(tijdelijk) wordt heringericht voor gebruik in het kader van grote activiteiten in de 
Heizelpaleizen. Bij dit uitvoeringsalternatief wordt in een eerste fase ongeveer 1,4 Mio m³ 
uitgegraven, waarvan 1,125 Mio m³ wordt afgevoerd als grondoverschot. Uitgaande van een 
bovengrens van 7.500 m³/dag aan afvoercapaciteit kan deze hoeveelheid zonder problemen 
binnen een periode van 6 maanden worden afgevoerd. Dit uitvoeringsalternatief valt deels 
samen met de (eventuele) heraanleg van het complex “Romeinse Steenweg” (zie §0.4.6, 
ontsluitingsalternatieven 1 en 2); beide activiteiten zouden samen starten, maar de 
afgraving en heraanleg van de parking zijn na 6 maanden afgerond terwijl voor de eventuele 
heraanleg van het complex moet rekening gehouden worden met 18 maanden. Na de eerste 
fase (met tijdelijke heraanleg van de parking) moet bijkomend nog 315.000 m³ worden 
uitgegraven, waarvan 62.800 m³ moet afgevoerd worden als grondoverschot. De rest wordt 
op de site gebruikt in ophogingen en aanvullingen. 

Een ander mogelijk uitvoeringsalternatief (UA2) heeft betrekking op het al dan niet 
aanwenden van een tijdelijke betoncentrale. In dit MER worden 2 mogelijke locaties 
onderzocht voor deze betoncentrale. Als de aannemer er zou voor kiezen te werken met een 
tijdelijke betoncentrale komt die waarschijnlijk te liggen in de meest noordoostelijke uithoek 
van het terrein, achter de installaties van Fluxys. 

Het gebruik van een tijdelijke betoncentrale heeft enkele voor- en nadelen. Enerzijds zal er 
minder werfverkeer nodig zijn omdat de aanvoer van beton wegvalt. Het grind, de cement, 
eventuele toeslagstoffen en het nodige zand dienen wel te worden aangevoerd. Anderzijds 
zal het gebruik van de tijdelijke betoncentrale gepaard gaan met geluidsproductie en 
stofemissies.  

 

0.4.6 Ontsluitingsalternatieven 

Als basisscenario voor de ontsluiting wordt in het project-MER verondersteld dat het huidige 
op- en afrittencomplex ter hoogte van de Romeinse Steenweg behouden blijft. Als eerste 
ontsluitingsalternatief (OA1) wordt voorgesteld om het bestaande op- en afrittencomplex te 
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herbekijken. Het alternatief bestaat eruit dat de afrit voor de oprit wordt geplaatst, zodat het 
inrijdend verkeer de R0 al verlaten heeft voor het uitrijdend verkeer terug invoegt op de R0. 
De bestaande op- en afrit naar de Romeinse Steenweg wordt hierbij in zijn huidige vorm 
behouden. 

Dit alternatief draagt bij aan een vlot verloop van het doorgaand verkeer op de R0.. 
Bovendien vereenvoudigt de circulatie op de site zelf erdoor, aangezien de verkeersstromen 
naar de beide opritten direct van elkaar gescheiden worden. Het interne verkeer verloopt 
dus vlotter en veiliger. 

 

 

Figuur 5 Optimalisatie aansluiting R0. Ontsluitingsalternatief (rechts) ten opzichte van het 
basisalternatief (links) 

 

Op basis van dit eerste ontsluitingsalternatief is in het kader van dit MER, aan de hand van 
voortschrijdend inzicht, een tweede ontsluitingsalternatief (OA2) ontwikkeld. Dit 
ontsluitingsalternatief wordt binnen de discipline Mobiliteit beschreven als een flankerende 
maatregel. Dit alternatief bestaat erin dat de bestaande op- en afritten (naar en van het 
onderliggend wegennetwerk) van het complex Romeinse Steenweg worden gesupprimeerd 
en enkel de site zelf wordt aangesloten op de R0. Het verkeer met een bestemming in de 
omgeving moet dus gebruik maken van de complexen Wemmel en Strombeek-Bever. In 
overleg met AWV werden van dit alternatief twee varianten uitgewerkt voor wat betreft de 
aansluiting op de parallelweg van de R0. Het principe wordt geschetst op onderstaande 
figuren. 

Optie 1 bestaat uit het deels ongelijkvloers brengen van de verkeersstromen vertrekkend 
vanuit het project en de stromen die de parallelweg richting verkeerswisselaar R0-A12 
volgen. De verkeersstroom op de parallelweg richting A12 Brussel wordt hierbij 
ongelijkvloers gebracht tov. het verkeer vertrekkend vanuit de site en met een bestemming 
A12 Antwerpen of R0.  
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Figuur 6 Flankerende maatregel optie 1 

In een tweede optie wordt deze aansluiting gelijkvloers via een weefzone georganiseerd. 

 

Figuur 7 Flankerende maatregel optie 2 

Daarnaast wordt nog een derde ontsluitingsalternatief bestudeerd, specifiek voor 
voetgangers en fietsers (OA3). Dit alternatief bestaat uit de realisatie van de zogenaamde 
Tuinbrug. Deze brug verzekert de toegang tot het multifunctioneel complex voor 
voetgangers (en fietsers) die vanaf de Heizelsite aan de overkant van de Romeinse 
Steenweg komen. Zij is bedoeld om een vlotte voetgangersverbinding mogelijk te maken 
met de haltes van het openbaar vervoer op Brussels Grondgebied. De brug maakt de 
verbinding met het Verregatpark en wordt ingericht als een doorlopend parklandschap. 

0.4.7 Exploitatiescenario’s 

In dit project-MER worden de effecten van volgende exploitatiescenario’s onderzocht:  

 Exploitatiescenario 0: Gewone werkdag (ES0) (enkel voor mobiliteit) 

 Exploitatiescenario 1: Voetbalwedstrijd38 om 20u op weekdag (ES1) 

 Exploitatiescenario 2: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + concert met 15.000 
bezoekers in paleis 12 (ES2) 

                                                
38  Naast voetbalwedstrijden kunnen in het stadion ook grote concerten plaatsvinden. Tenzij anders vermeld wordt 

er in dit MER van uitgegaan dat de impact van deze grootschalige concerten (in termen van bijvoorbeeld 
mobiliteit) volledig gelijkaardig is aan die van een voetbalwedstrijd. 
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 Exploitatiescenario 3: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + (gemiddelde) beurs39 
die sluit om 18u (ES3) 

 Exploitatiescenario 4: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + (grote) beurs die sluit 
om 18u (ES4) (kwalitatief besproken voor mobiliteit) 

 Exploitatiescenario 5: Voetbalwedstrijd van Anderlecht op een weekenddag 
(kwalitatief besproken voor mobiliteit) 

 Exploitatiescenario 6: Kleiner event in multifunctioneel complex overdag 

Hierbij wordt er steeds verondersteld dat het stadion uitverkocht is40. Voor een 
voetbalwedstrijd van de nationale ploeg komt dit overeen met 60.000 bezoekers, voor 
een voetbalwedstrijd van Anderlecht is dit 50.000 bezoekers. 

0.4.8 Referentiesituaties 

In dit project-MER worden de effecten van het basisproject en de verschillende alternatieven 
vergeleken met verschillende referentiesituaties. Een referentiesituatie wordt gedefinieerd 
als de situatie die ontstaat door, vertrekkende van de huidige situatie, rekening te houden 
met verschillende autonome en gestuurde ontwikkelingen maar niet met het project dat het 
voorwerp van de studie uitmaakt. Door het verschil te maken tussen enerzijds de begrote 
effecten mét project en anderzijds de referentiesituatie bekomt men de effecten die enkel 
toe te wijzen zijn aan het project en niet aan eventuele andere ontwikkelingen. 

Aangezien niet alle ontwikkelingen even waarschijnlijk zijn, maar ze elk op zich, als ze 
gerealiseerd worden, wel aanleiding kunnen geven tot een andere beoordeling van de 
effecten, worden ze niet allemaal samen beschouwd maar gegroepeerd tot drie 
referentiesituaties. Elke bijkomende referentiesituatie heeft alle kenmerken van de vorige 
maar voegt er een aantal nieuwe aan toe. De waarschijnlijkheid dat alle elementen van een 
aldus omschreven referentiesituatie tegelijk gerealiseerd zullen worden (en gerealiseerd 
zullen zijn in het referentiejaar 2020) neemt daarbij af van referentiesituatie 1 naar 
referentiesituatie 3.  

Bij een grotere onzekerheid hoort ook een verdere tijdshorizon; referentiesituaties 2 en 3 
zullen met grote zekerheid niet gerealiseerd zijn in 2020, maar zullen dat mogelijk wel zijn 
als een verder in de tijd gelegen referentiejaar wordt beschouwd. 

Veruit de meeste hier geschetste ontwikkelingen zijn in elk geval relevant voor de discipline 
mobiliteit (en de disciplines die verder werken op cijfers uit die discipline), maar niet 
noodzakelijk voor de andere disciplines. Tenzij anders vermeld zullen in de niet-
mobiliteitsgerichte disciplines de effecten van de verschillende eerder besproken 
alternatieven dus enkel getoetst worden aan Referentiesituatie 1. 

                                                
39  Hier wordt er uitgegaan van een gemiddelde beurs. Dit type beurs werd in eerdere studies voor de Heizelvlakte 

gedefinieerd in overleg met PEB. Hiermee wordt bedoeld ‘een beurs met een relatief hoge attractiviteit, 
waarvoor evenwel geen bijkomende inspanningen naar bereikbaarheid van de site nodig zijn’. Een voorbeeld 
van dit type beurs is Cocoon. Een grote beurs (zoals het Autosalon en Batibouw) is in principe niet zonder meer 
combineerbaar met een voetbalwedstrijd, omdat er dan onvoldoende parkeercapaciteit is. Bijkomende 
maatregelen zoals het op elkaar afstemmen van aanvangs- en openingsuren zijn in zo’n geval dan ook nodig 
om de hinder te beperken. 

40  Dit is een worst-case aanname die de bovengrens van de effecten in beeld brengt.  
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Onderstaande tabel geeft de voornaamste elementen van de verschillende referentiesituaties 
weer.  

 
Referentiesituatie  Disciplines die toetsen aan deze 

referentiesituatie 

Referentiesituatie 0 

 
= huidige toestand 
 

Enkel Mobiliteit  

Referentiesituatie 1 (2020) 

 
= huidige toestand + 
 

1. Aanpassing R041 
2. Heraanleg Verregatpark 
3. Waterhuishoudingsproject 

Tangebeek 
4. Nieuwe verbinding tussen parking C 

en voorkant Heizelpaleizen 
 

 
 
 
Alle disciplines 

Referentiesituatie 2 (later dan 2020) (ook “Ontwikkelingsscenario 1” genoemd). 

 
= referentiesituatie 1 + 
 

1. NEO1 en NEO242 
 

 
 
Enkel Mobiliteit, Lucht en Geluid ; 
kwantitatief 
 

Referentiesituatie 3 (later dan 2020) (ook “Ontwikkelingsscenario 2” genoemd) 

 
= Referentiesituatie 2 + 
 

1. Doortrekken tram en METRO MIVB 
naar Parking C 

2. MIVB‐rangeerstation op site 
3. Brabantnet (tracé via Parking C) 
4. Uitbouw Parking Esplanade 
 

 
 
 
Enkel Mobiliteit; kwalitatief 

                                                
41  De kans dat de verbreding van de R0 daadwerkelijk zal uitgevoerd zijn in 2020 is erg klein. De verbreding 

maakt wel onderdeel uit van de aannames in het provinciaal verkeersmodel, en maakt dus de facto deel uit van 
de referentiesituatie voor de discipline Mobiliteit. In de praktijk worden hier geen fouten in de beoordeling mee 
gemaakt omdat de ontdubbeling van de ring ter hoogte van de site al een feit is. De bestudeerde situatie 
verschilt met andere woorden niet erg van de situatie mét Eurostadium maar zonder verbreding van de R0.  

42  NEO 1: Commercieel centrum. NEO 2: Congrescentrum. 
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0.5 Bespreking disciplines 

0.5.1 Mens-Mobiliteit 

0.5.1.1 Referentiesituatie 

Voor de discipline mobiliteit wordt gewerkt met de achtergrondcijfers uit het provinciaal 
verkeersmodel 2020 (versie 3.6.1 – BAU 2020), in overeenstemming met de richtlijnen. Deze 
modelversie houdt (op globaal niveau) rekening met de toekomstige ontwikkelingen. Hieraan 
worden, specifiek voor deze studie, de verkeersstromen naar de verschillende bestaande 
activiteiten op het Heizelplateau (Koning Boudewijnstadion, Heizelpaleizen) toegevoegd. Er 
wordt gekozen om te werken met het model 2020 aangezien dit model rekening houdt met 
de toegenomen verkeersintensiteiten (o.a. ten gevolge van de optimalisatie van de R0) 
terwijl de weginrichting (en dus de afwikkelcapaciteit) ter hoogte van de projectsite gelijk 
blijft aan de bestaande situatie. Deze werkwijze werd afgestemd met MOW en AWV en komt 
overeen met de richtlijnen voor dit MER. 

0.5.1.2 Milieueffecten 

Voor de effecten op autoverkeer worden vier exploitatiescenario’s kwantitatief beschreven, 
telkens vergeleken met het overeenkomstige exploitatiescenario in het referentiescenario: 

 ES0: Geen evenementen 

 ES1: Voetbalwedstrijd43 om 20u op weekdag 

 ES2: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + concert met 15.000 bezoekers in 
paleis 12 

 ES3: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + (gemiddelde) beurs die sluit om 18u 

Daarnaast worden nog drie scenario’s kwalitatief besproken, op basis van de gemaakte 
berekeningen voor de 3 voorgaande: 

 ES4: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + grote beurs die sluit om 18u 

 ES5: Voetbalwedstrijd van Anderlecht om 20u op een weekenddag 

 ES6: Kleiner event in het multifunctioneel complex op een werkdag 

Op basis van de beoordeling voor deze situatie zal hierna een kwantitatieve afweging 
gemaakt worden van het meest nadelige exploitatiescenario ten opzichte van 
referentiesituatie 2 (BAU 2020 + NEO) en een kwalitatieve evaluatie ten opzichte van 
referentiesituatie 3 (met uitbouw openbaar vervoer). Tenslotte zal dit meest nadelige 
exploitatiescenario ook beoordeeld worden rekening houdend met het voorstel voor een 
gewijzigde aansluiting op de R0. Deze afweging gebeurt ten opzichte van referentiesituatie 
1. 

Globaal genomen zien we dat de effecten van de bijkomende activiteiten op de site 
(kantoren, horeca, bedrijven) groter zijn dan de effecten van de voetbal-gerelateerde 
activiteiten zelf. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van het Koning Boudewijnstadion 

                                                
43  Naast voetbalwedstrijden kunnen in het stadion ook grote concerten plaatsvinden. Tenzij anders vermeld wordt 

er in dit MER van uitgegaan dat de impact van deze grootschalige concerten (in termen van bijvooreeld 
mobiliteit) volledig gelijkaardig zijn aan die van een voetbalwedstrijd. 
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vandaag, waarvoor het autoverkeer vandaag reeds gebruik maakt van parking C en de 
toeleidende wegen44. De verplaatsing van deze activiteit naar Parking C heeft op zich dus 
enkel een beperkt positief effect op de verkeersstromen in de omgeving, doordat alle 
parkeerbewegingen nu op de site zelf opgevangen worden in plaats van verspreide parkings 
in de omgeving van het bestaande stadion, waardoor het onderliggend wegennet minder 
belast wordt. De realisatie van het overige programma heeft wel een beperkt negatief effect 
op de doorstroming van de wegvakken van de R0 en de verkeerswisselaar R0-A12 in beide 
spitsen; dit effect blijft uiteraard bestaan in geval van voetbalwedstrijd. We zien echter dat 
de werknemers zich voor het belangrijkste deel in de spitsperiodes verplaatsen, maar dat 
bezoekers van de site voor een belangrijk deel buiten de spits komen. 

De voorziene parking van 10.000 plaatsen (+ 1.000 plaatsen onder het multifunctioneel 
complex zelf45) blijkt in bijna alle situaties voldoende voor het opvangen van de 
parkeervraag.  

Enkel indien op dezelfde avond zowel een concert in Paleis 12 als een voetbalwedstrijd 
doorgaan of bij een grote beurs gecombineerd met een ander event volstaat de 
parkingcapaciteit zoals voorzien in het basisalternatief niet. Ook tijdens een grote beurs op 
werkdagen kan een knelpunt ontstaan. Op deze momenten kan echter de parking voorzien 
voor bussen van de thuisploeg tijdens voetbalwedstrijden ingezet worden als extra 
autoparking, waardoor de parkeervraag volledig opgevangen kan worden. In het 
inrichtingsalternatief met een parking met 12.000 autoplaatsen is de parkeercapaciteit 
steeds voldoende. 

Ook voor fietsers en voetgangers is de situatie een verbetering ten opzichte van de huidige 
situatie. Het fiets- en voetgangersverkeer tussen de parking en de site verloopt in de 
toekomstige situatie immers niet (langer) over de lokale wegen. Voor fietsers worden 
verschillende stallingen verspreid over de site voorzien, zodat fietsers uit verschillende 
richtingen snel hun fiets kunnen stallen zonder in conflict te komen met voetgangers- of 
autostromen. In totaal is er plaats voor 5.000 fietsen. Bovendien wordt een Tuinbrug (als 
ontsluitingsalternatief) voorzien die een ongelijkgrondse kruising van de Romeinse Steenweg 
mogelijk maakt voor fietsers en voetgangers. Als de Tuinbrug niet zou gebouwd worden 
verdient het aanbeveling de supporters die met de metro komen te laten afstappen aan het 
Koning Boudewijnstadion, vanwaar ze zich te voet via de Magnolialaan naar de site kunnen 
begeven. 

De ontsluiting met het openbaar vervoer vermindert beperkt ten opzichte van het huidige 
stadion, aangezien de loopafstand tot de metrohalte Heizel toeneemt. Dit effect verdwijnt in 
ontwikkelingsscenario 2 (referentiesituatie 3), wanneer een bijkomend aanbod tot op de site 
zelf wordt voorzien, waardoor de bereikbaarheid per openbaar vervoer verbeterd wordt. Het 
aanbod en de capaciteit aan openbaar vervoer is evenwel, ongeacht het gekozen scenario, 
voldoende om de vervoersvraag op te vangen. 

Indien ook NEO ontwikkeld wordt, zien we dat in geval van een voetbalwedstrijd een 
knelpunt ontstaat op de interne wegenis bij het inrijden van de parking. Verkeer naar de 
parking moet dan immers weven met verkeer komende van NEO, waardoor terugslag 

                                                
44  In het Eurostadium zullen daarnaast ook nog matchen van Anderlecht plaatsvinden. Deze zijn in termen van 

verkeersgeneratie echter minder bepalend dan de matchen van de Rode Duivels. Bovendien maakt het verkeer 
naar Anderlecht in de huidige situatie ook al (deels) gebruik van de ring. 

45  Deze plaatsen zijn tijdens matchen van RSCA gereserveerd voor deze ploeg, maar kunnen in andere 
omstandigheden ook opengesteld worden voor andere gebruikers 
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ontstaat naar de R0. In het MER wordt aangetoond dat dit effect kan opgevangen worden 
door een aanpassing aan de interne wegenis in het projectgebied. 

Er dient opgemerkt te worden dat de onderzochte verkeersstromen voor de diverse functies 
van het project werden berekend, gebruik makend van een aantal aannames en statistieken 
(oa. vervoerswijzekeuze of modal split). Er wordt benadrukt dat de evaluaties en conclusies 
berusten op deze aannames en statistieken welke onderhevig zijn aan menselijk gedrag. Dit 
menselijk gedrag (met in hoofdzaak de vervoerswijzekeuze of modal split om naar de site te 
komen) bevat dus inherent een zekere onvoorspelbaarheid (of leemte in de kennis).  Om de 
robuustheid van de studies te verzekeren werden sensitiviteitsanalyses toegepast waarbij 
het autoaandeel substantieel werdt uitgebreid (+44% autoverkeer) om de onvoorspelbaar-
heid van het menselijk gedrag te dekken. Er worden maximale stimuli voorzien aan de hand 
van een doorgedreven mobiliteitsbeleid, met sturende maatregelen op het vlak van organi-
satie van parkeren, beleid naar gebruik openbaar vervoer en fiets, om het autoaandeel 
bestuurders te beperken. 

In de vorm van een sensitiviteitstoets werden een aantal alternatieve modal split- 
berekeningen uitgevoerd met een hoger auto-aandeel (bestuurders) voor het woon-werk-
verkeer bij het doordeweekse, dagelijkse gebruik. Hieruit blijkt dat de afwikkelingsniveaus 
op de toeleidende wegen naar de projectsite dezelfde blijven tot een autoaandeel van 65%. 
Anders gezegd, de besluiten van het MER met betrekking tot de mobiliteitsimpact van het 
dagelijks gebruik van de site blijven gelden bij een hoger aandeel auto’s dan datgene 
waarmee gerekend wordt, zolang het aandeel auto’s niet hoger wordt dan 65%. Door de 
mix aan functies met de bijhorende werknemers- en bezoekersprofielen, door de goede 
bereikbaarheid van de site met het openbaar vervoer en door toepassing van de voorziene 
milderende en flankerende maatregelen (waaronder een doorgedreven mobiliteitsbeleid door 
de uitbaters) kan zeker onder deze drempelwaarde gebleven worden. 

De besluiten van het MER met betrekking tot de mobiliteitsimpact van het dagelijkse verkeer 
naar en van de site zijn bijgevolg robuust, want gevalideerd voor een aandeel 
autobestuurders binnen een marge van 45% tot 65%. Een meer gedetailleerde berekening 
van de te verwachten modal split binnen het gebied waarbinnen werknemers van de site 
naar alle waarschijnlijkheid zullen gerecruteerd worden levert een aandeel autobestuurders 
van 56% op, wat binnen de opgegeven marge blijft. Zoals eerder gesteld is het daarbij de 
ambitie van het project het aandeel autobestuurders in het woon-werkverkeer naar en van 
de site door gepaste maatregelen zoveel mogelijk te beperken.  

0.5.2 Lucht 

0.5.2.1 Referentiesituatie 

Het studiegebied wordt bepaald door de impact van verkeer, en is dan ook afgestemd op 
dat van de discipline mobiliteit. 

Gezien er geen meetposten van VMM46 of BIM47 aanwezig zijn in het studiegebied, kan de 
actuele luchtkwaliteit in het studiegebied niet beoordeeld worden op basis van 
meetgegevens binnen het studiegebied. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van 

                                                
46 Vlaamse Milieumaatschappij 

47 Brussels Instituut voor Milieubeheer 
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modelberekeningen (atmosys) en meetwaarden op andere locaties. Uit deze gegevens blijkt 
dat: 

 In de omgeving van de R0 er overschrijdingen optreden van de jaargemiddelde 
grenswaarde inzake NO2 (stikstofdioxide). ). Op basis van de atmosyskaarten wordt 
hierbij over een breedte van grootte orde 200 à 300 m een overschrijding berekend. 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat op de wegen zelf de grenswaarden niet 
van toepassing zijn. De breedte van de R0 zit wel vervat in deze bandbreedte van 
+- 200 à 300m. 

 Op locaties met verhoogde NO2 concentraties dient daarnaast ook uitgegaan te 
worden van een sterke belasting inzake elementaire koolstof (EC), ultra fijn stof 
(UFP) en roet. 

 M.b.t. PM10
48 en PM2,5

49 worden geen overschrijdingen berekend van de wettelijke 
grenswaarden. De gezondheidskundige richtwaarden van de WGO50 worden echter 
wel overschreden (net zoals in quasi gans Vlaanderen trouwens). 

 M.b.t. andere parameters worden geen overschrijdingen van grenswaarden 
verwacht. 

Voor de beoordeling van de impact van het wegverkeer in de referentiesituatie wordt 
gebruik gemaakt van modelberekeningen, uitgaande van verkeersgegevens aangereikt door 
de deskundige mobiliteit, op basis van de gegevens afkomstig van het Vlaamse 
verkeerscentrum.  

In de referentie situatie 1 (zonder NEO) wordt in de omgeving van de R0 ook een 
overschrijding van de jaargemiddelde NO2 grenswaarde berekend met het model IFDM-
traffic. Met het model CAR-Vlaanderen wordt ook langs de segmenten van de Boechoutlaan, 
Madridlaan vlakbij de A12, en langs De Limburg Stirumlaan (segment vlakbij de R0), een 
overschrijding van de jaargemiddelde NO2 grenswaarde berekend. Deze overschrijdingen 
worden in belangrijke mate mee bepaald door de impact van de A12 en de R0. De impact 
van het wegverkeer daalt wel snel met de afstand tot de weg. Ten aanzien van de 
jaargemiddelde grenswaarden inzake PM10 en PM2,5 worden geen overschrijdingen berekend. 

Samenvattend kan voor de referentie situatie het volgende gesteld worden: 

Voor de referentiesituatie 1 (2020) wordt er geen substantiële wijziging van de luchtkwaliteit 
verwacht t.o.v. de actuele situatie. 

Referentiesituatie 2 (met realisatie van NEO) zal voor het studiegebied wel leiden tot een 
toename van het wegverkeer (met zowel toename van emissies als impact). 

In referentie situatie 3 (verdere uitbouw openbaar vervoer) kan daarentegen wel rekening 
gehouden worden met een afname van het wegverkeer en bijhorende positieve impact. 
Uiteraard zal het tijdstip van realisatie bepalen vanaf wanneer dit positief effect zal 
optreden. 

                                                
48 Stofdeeltjes met een equivalente diameter van minder 10 micrometer 

49 Stofdeeltjes met een equivalente diameter van minder dan 2,5 micrometer 

50 Wereldgezondheidsorganisatie 
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Op langere termijn (2025/2030) kan er wel uit gegaan worden van een positieve impact 
omwille van het reeds vastgelegde beleid, zoals aanscherping van de toegelaten emissies 
(herziening van het Protocol van Göteborg), aanscherping emissiereductiedoelstellingen op 
Europees vlak, en aanscherping van de emissienormen voor voertuigen, waarbij de 
werkelijke NOx emissie op termijn in lijn zal moeten liggen met de reeds aangescherpte 
Euro-VI normen welke thans enkel bij labotesten dienen gerespecteerd te worden. 

0.5.2.2 Milieueffecten 

Aanlegfase 

Bij de evaluatie van de impact tijdens de aanlegfase wordt zowel rekening gehouden met 
het te verwachten werftransport, als met de activiteiten op het terrein. Dit laatste kan enkel 
kwalitatief beoordeeld worden. 

In functie van de locatie en het aandeel werfverkeer kan hierbij een beperkte tot tijdelijk 
belangrijke impact verwacht worden in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied. Op 
iets verdere afstand neemt de impact snel af. 

Uitvoeren van de werken over een kortere periode (UA1) leidt wel tot het toenemen van de 
kans dat de werken lokaal gezien aanleiding zullen geven tot extra overschrijdingen van de 
daggemiddelde grenswaarde inzake PM10. 

In het tweede uitvoeringsalternatief (UA2) wordt ervoor geopteerd om een tijdelijke mobiele 
betoncentrale in gebruik te nemen, waarbij dus kan aangenomen worden dat het aantal 
transporten van en naar de werf zullen afnemen.  

T.h.v. de betoncentrale dient dan echter wel met een hogere emissie van wielladers, 
werftransport en van opwaaiend stof rekening gehouden te worden. Het interne transport 
kan hierbij aanzien worden als belangrijkste potentiële bron inzake stofemissies. Ook de 
aanvoer en manipulatie van de grondstoffen leidt tot specifieke emissies. Frequent reinigen 
van verharde werfwegen en bevochtigen van zowel de verharde als niet verharde 
werfwegen kan tot een zeer aanzienlijke emissiereductie inzake stof leiden.  

Ook de keuze van een eventuele locatie van een mobiele betoncentrale is hierbij van groot 
belang. Enerzijds dient deze goed aan te sluiten op het externe wegennet en anderzijds 
dient rekening gehouden te worden met een minimale afstand van de centrale tot 
omliggende bewoning om de impact van de stofemissies te beperken en hinder te 
vermijden. Een afstand van zowat 200m tot de meest nabij gelegen bewoning is voldoende 
om niet tot een onaanvaardbare (tijdelijke) impact te leiden. 

Door de nieuwe wetgeving m.b.t. beperking van de stofemissies bij bouwactiviteiten die op 
1/1/2017 van kracht wordt, zullen de stofemissies en de impact ervan verder afnemen51. 

Exploitatiefase 

De impact bij de exploitatie van het project wordt beoordeeld op basis van: 

 verkeer van en naar het projectgebied 

                                                
51  Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo 

laag mogelijk te houden en daarvoor de nodige maatregelen te nemen. 
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 emissies uit parkeergarage 

 emissies door gebouwverwarming 

 emissies door dieselaggregaten en noodgroepen 

De impact op de luchtkwaliteit heeft vnl. betrekking op de parameter NO2. Verkeer is hierbij 
de bepalende factor. Hierdoor kan ook gesteld worden dat naast een invloed op NO2 er ook 
met een invloed ten aanzien van ultra fijn stof, EC en roet moet rekening gehouden worden. 
De andere parameters zoals PM10, PM2,5 ,…. , blijken veel minder relevant te zijn. De 
beoordeling wordt dan ook gebaseerd op de kwantitatief berekende impact inzake NO2. 

Voor de beoordeling van de impact van het wegverkeer wordt gebruik gemaakt van 
modelberekeningen, uitgaande van verkeersgegevens aangereikt door de deskundige 
mobiliteit, op basis van de gegevens afkomstig van het Vlaamse verkeerscentrum.  

Voor de berekening van de wijziging van het aantal voertuigen wordt uitgegaan van het 
aantal activiteiten/evenementen die op jaarbasis plaatsvinden, gekoppeld aan de 
verkeersgeneratie per evenement. Hieruit wordt dan de daggemiddelde en de gemiddelde 
impact op de avondspitsintensiteit berekend, rekening houdend met de modelfactoren. Dit 
extra verkeer wordt toebedeeld aan de verschillende wegsegmenten in functie van de te 
verwachten routes. Deze gegevens dienen als input van de modellen die de impact van het 
verkeer berekenen. Dit betreft het model IFDM52-traffic voor de locaties zonder bebouwing, 
en het model CAR53-Vlaanderen voor de segmenten met bebouwing. 

De gebruikte methodiek laat enkel toe om de jaargemiddelde impact te berekenen. De 
beoordeling van de impact op dagen met belangrijke activiteiten/evenementen kan enkel 
kwalitatief uitgevoerd worden. 

De berekeningen voor het basis-ontsluitingsalternatief worden hierbij uitgevoerd voor de 
situaties met en zonder de uitvoering van het project NEO. Bijkomend wordt de impact van 
het project beoordeeld rekening houdend met verschillende ontsluitingsalternatieven.  

Bij het basis-ontsluitingsalternatief (zonder NEO) wordt naargelang de locatie en parameter 
een verwaarloosbare, beperkte tot zelfs belangrijk negatieve impact berekend (terminologie 
cf. Richtlijnenboek Lucht). De hoogste impact wordt hierbij berekend in de onmiddellijke 
omgeving van de R0 en de op- en afritcomplexen. Ter hoogte van de aansluiting met de 
Romeinse Steenweg wordt hierbij dan ook een belangrijke negatieve impact berekend, mee 
veroorzaakt door effecten t.h.v. de tunnelmonden. Merk op dat bij deze impactberekening 
echter geen rekening gehouden wordt met congestieverkeer ter hoogte van de R0 - R12 en 
het op- en afrittencomplex, waardoor de impact algemeen groter kan zijn dan berekend. 
Tijdelijk kunnen effecten ook significant groter zijn bij grote evenementen. De grootte van 
deze tijdelijke effecten zijn wel functie van de meteo op die specifieke dagen. Deze effecten 
kunnen wel gemilderd worden.  

Uiteraard worden de hoogste concentraties, met meer en grotere overschrijdingen van de 
NO2 grenswaarde berekend in combinatie met de realisatie van het project NEO. 

                                                
52 Immision Frequency Distribution Model 

53 Calculation of Air pollution from Road raffic 
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Langsheen de wegsegmenten met bebouwing wordt bij het basis-ontsluitingsalternatief 
(zonder NEO) slechts een verwaarloosbare of geen impact vastgesteld. Enkel langsheen de 
Houba De Strooperlaan is er sprake van een beperkt negatief effect. 

Bij het ontsluitingsalternatief 1 wordt globaal gezien in de omgeving van de R0 een afname 
van de impact van het verkeer vastgesteld. Deze afname is uiteraard niet toe te schrijven 
aan de impact van het project op zich, maar louter aan een betere ontsluiting van de site. 
Ter hoogte van de aansluiting met de Romeinse Steenweg wordt hierbij wel een belangrijke 
impact berekend, mee veroorzaakt door effecten t.h.v. de tunnelmonden. Deze effecten 
kunnen wel gemilderd worden. Globaal gezien kan gesteld worden dat de impact op de 
luchtkwaliteit van Ontsluitingsalternatief 1 voor een ruim gebied lager is dan die bij de basis-
ontsluiting. 

Realisatie van het ontsluitingsalternatief 2 leidt eveneens tot een globale afname nabij de R0 
en het op- en afritcomplex Romeinse Steenweg. Ook voor een aantal wegsegmenten met 
bebouwing wordt een verlaagde impact berekend. Zo wordt een belangrijke afname van de 
impact berekend voor de Magnolialaan. Een beperkte afname wordt berekend voor een paar 
segmenten van de Romeinse Steenweg. Voor andere segmenten wordt daarentegen wel een 
belangrijke negatieve impact berekend, als gevolg van de verplaatsing van de 
verkeersstromen. Dit is met name het geval voor de Panoramastraat en de 
J.Bogemansstraat, echter zonder dat dit leidt tot extra overschrijdingen van grenswaarden, 
behoudens inzake de jaargemiddelde NO2 grenswaarde op korte afstand van de wegas van 
de Panoramastraat. Voor één segment van de Romeinse Steenweg wordt een beperkt 
negatieve impact berekend. 

Globaal gezien kan gesteld worden dat de impact op de luchtkwaliteit van Ontsluitingsalter-
natief 2 lager is dan die van Ontsluitingsalternatief 1 en het basisalternatief. Ook in de 
directe omgeving van het project is de impact lager dan in het basisalternatief. 

De impact van de emissies vanuit de parkeergarage wordt berekend met het model IFDM, 
uitgaande van de geraamde emissies van de parkerende wagens. Gezien het grootste deel 
van de emissies op grote hoogte vrijkomen (door de constructie van de parkeergarage en 
het voorzien van ventilatie op grotere hoogte) wordt enkel een beperkte impact vastgesteld 
vlakbij de locatie waar een deel van de ventilatie (volgens de oorspronkelijke plannen) op 
omgevingsniveau zou geëmitteerd worden. Deze locatie situeert zich in de omgeving van 
Treft-Gentsestraat. Door hier een voldoende hoge ventilatieschouw te voorzien, geïntegreerd 
in het campusgebouw, kan dit effect opgevangen worden. Bij deze berekeningen wordt geen 
rekening gehouden met het feit dat deze wijk aanzienlijk lager ligt dan het projectgebied, 
waardoor de werkelijk te verwachten impact op deze locatie kleiner kan zijn dan berekend. 

Voor de gebouwverwarming werden de effecten van verschillende mogelijke 
uitvoeringsalternatieven en – varianten bestudeerd. Bij deze berekeningen wordt evenmin 
rekening gehouden met het feit dat de omgeving van Treft-Gentsestraat aanzienlijk lager ligt 
dan het projectgebied, waardoor de werkelijk te verwachten impact op deze locatie kleiner 
zal zijn dan berekend. In de eerste plaats werd berekend wat de impact kan zijn bij het 
scenario waarbij alle warmte geproduceerd wordt door gasgestookte stookinstallaties. 
Omwille van het relatief beperkte gasverbruik en de hoogte van de emissiepunten blijkt de 
impact, zoals berekend met het model IFDM, verwaarloosbaar te zijn. In de mate waarin 
warmte gerecupereerd zal worden, of gebruik zal gemaakt worden van warmte-koude 
opslag, zullen de verwarmingsemissies nog verder afnemen.  

Indien geopteerd zou worden voor een gecombineerde warmte- en elektriciteitsproductie 
(met gasturbine of motoren met inwendige verbranding), zullen de emissies en impact wel 
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hoger worden. Door te kiezen voor voldoende hoge schouwen kan de impact van dergelijke 
installaties ook tot een beperkt niveau gereduceerd worden. Bij inplanting in het 
noordoosten van het projectgebied wordt voor de verwarmingsvarianten met WKK’s een 
relevante impact berekend. Dit heeft zowel betrekking op de jaargemiddelde NO2 impact 
(zowel bij gasturbine als bij gasmotoren) als op de impact op formaldehyde (in het geval van 
gasmotoren met inwendige verbranding). De berekeningen werden hierbij wel uitgevoerd op 
basis van de emissiegrenswaarde inzake NOx (stikstofoxiden), en de TA-luft grenswaarde 
inzake formaldehyde. Resultaten zijn dan ook te aanzien als een worst-case beoordeling. 

De impact van de emissies van de dieselaggregaten en noodgroepen wordt op basis van een 
impactberekening als verwaarloosbaar beoordeeld. De redenen hiervoor zijn het beperkt 
aantal werkingsuren, de hoogte van de uitlaten en de hoge afgastemperatuur waardoor een 
aanzienlijke thermische pluimstijging optreedt. De afgassen zijn dan ook reeds zeer sterk 
verdund op het ogenblik dat deze door dispersie in contact komen met het grondniveau. 

0.5.3 Geluid en Trillingen 

0.5.3.1 Referentiesituatie 

De analyse voor de beschrijving van de huidige situatie rondom het projectgebied werd voor 
de discipline geluid uitgevoerd op basis van zowel geluidsmetingen als een ondersteunend 
akoestisch rekenprogramma waarbij de geluidsoverdracht berekend werd voor het 
wegverkeerslawaai. 

De geluidsmetingen werden uitgevoerd in 6 meetpunten, oordeelkundig gekozen in de 
nabije omgeving van het multifunctioneel complex en langsheen de verkeersafwikkelings-
wegen waar eventuele geluidsimpacten worden verwacht. Dit zowel op het grondgebied van 
het Vlaams als Brussels gewest. In onderstaande figuur worden de meetpunten op kaart 
weergegeven. 

 

Figuur 8 Ligging van de meetpunten 

Het doel van de geluidsmetingen is na te gaan in hoeverre de milieukwaliteit 
(omgevingsgeluid) in de huidige omgeving beter of slechter is dan de leefbaarheidscriteria 
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met betrekking tot geluid (Vlarem54 II) en, voor de punten in het Brussels Gewest, de 
referentiewaarden voor de geluidshinder door het wegverkeer. Het omgevingsgeluid wordt 
in alle meetpunten in belangrijke mate beïnvloed door wegverkeerslawaai van zowel de R0 
als de Romeinse Steenweg.  

In tweede instantie werd een rekenmodel opgemaakt voor het wegverkeerslawaai. Naar 
analogie met de resultaten volgens de geluidsmetingen kan besloten worden dat in de 
huidige situatie reeds een aanzienlijke geluidsbelasting aanwezig is t.g.v. wegverkeerslawaai. 

0.5.3.2 Milieueffecten 

Aanlegfase 

De aanlegfase zal voor een groot gedeelte bestaan uit vrachtwagentransport voor zowel het 
aanleveren van materialen als de afvoer van grond. Voor de discipline geluid wordt hierbij 
echter geen significant nadelige geluidseffecten verwacht nabij de omwonenden. 

Het gebruik van een tijdelijke betoncentrale kan, in afwezigheid van milderende 
maatregelen, een nadelig geluidseffect hebben op de woningen gelegen aan de 
Gentsestraat, waarbij de richtwaarden volgens Vlarem II overschreden worden. Door de 
tijdelijke betoncentrale op een voldoende grote afstand van de huizen te plaatsen en een 
tijdelijke geluidsberm aan te leggen op de perceelsgrens kan de geluidshinder nabij de 
woningen in de Gentsestraat echter grotendeels beperkt worden (zie verder in par 0.6.3). 

Eventuele geluidseffecten in het kader van de aanlegfase zijn hoe dan ook slechts tijdelijk 
van aard. 

Exploitatiefase: wegverkeerslawaai 

In de analyse van het toekomstig wegverkeer werd nagegaan of er eventueel bijkomende 
geluidshinder door verkeersafwikkeling kan optreden ten gevolge het bestemmingsverkeer 
voor de nieuwe site. Het betreft hier een beoordeling op basis van de geluidsbelastings-
indicatoren Lden en Lnight. Uit een vergelijking van de exploitatiescenario’s met enkel een 
wedstrijd of een wedstrijd gecombineerd met een evenement in Paleis 12 of een gemiddelde 
beurs in de Expohallen, alsook voor het ontwikkelingsscenario met het NEO-project en het 
ontsluitingsalternatief met behoud van de aansluiting op de Romeinse Steenweg werden 
geen noemenswaardige geluidseffecten in het studiegebied afgeleid.  

Het geluidseffect t.g.v. het bestemmingsverkeer voor het nieuwe stadion wordt hier dan ook 
als verwaarloosbaar tot zelfs gering positief beschouwd voor alle bestudeerde exploitatie-
scenario’s en ontsluitingsalternatieven, met uitzondering van het ontsluitingsalternatief 
waarbij de aansluiting met de Romeinse Steenweg verbroken wordt. In het kader van 
laatstvermeld ontsluitingsalternatief wordt voor de bebouwing langsheen de Romeinse 
Steenweg, ten westen van de kruising met de Magnolialaan een beperkte geluidstoename 
verwacht, waardoor het geluidseffect hier lokaal als beperkt negatief wordt beschouwd. 

Naar analogie met de discipline Mobiliteit werd, onder de vorm van een sensitiviteitstoets, 
het effect op het geluidsklimaat van een hoger dan aangenomen auto-aandeel in de modal 
split berekend. Hieruit kan besloten worden dat een hoger aandeel auto’s in het verkeer van 
en naar de site geen noemenswaardige wijziging in geluidsimpact met zich meebrengt 

                                                
54  Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning 
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(onder meer als gevolg van het feit dat het verkeer met de nieuwe parking en de 
ondergrondse wegenis grotendeels ondergronds gebeurt) en dus ook geen invloed heeft op 
de effectbeoordeling. 

Exploitatiefase: geluidsemissie multifunctioneel complex 

Om inzicht te verkrijgen in de impact van de piekbelasting tijdens een voetbalwedstrijd naar 
bewoonde gebouwen in de omgeving, i.c. residentiële gebouwen nabij het multifunctioneel 
complex, werd de geluidsuitbreiding vanuit het stadion voorgesteld aan de hand van een 
geluidscontourenkaart. Hieruit werd afgeleid dat het bestaande omgevingsgeluid aan de 
omliggende bebouwing aanzienlijk verhoogd kan worden t.g.v. de geluidsemissie tijdens een 
gebeurtenis in het stadion (doelpunt). Het geluidseffect wordt t.h.v. de omliggende 
woningen aan de Romeinse Steenweg en Panoramastraat als negatief beoordeeld. De 
geluidstoename tijdens een voetbalwedstrijd kan hier leiden tot geluidsoverlast. Om de 
eventuele geluidshinder te beperken wordt voorgesteld om geluidsreducerende maatregelen 
te implementeren. 

In het multifunctioneel complex kunnen eveneens grootschalige evenementen georganiseerd 
worden, zoals concerten. De geluidsemissie t.g.v. het muziekgeluid kan hierbij tot een 
toename van het bestaande omgevingsgeluid leiden voor de woningen in de omgeving van 
het complex. Net zoals bij een voetbalwedstrijd kan de geluidsemissie t.g.v het muziekgeluid 
hier leiden tot geluidsoverlast. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het hier 
evenementen betreft dewelke slechts sporadisch zullen voorkomen.  

Daarnaast kunnen ook evenementen in het horecagedeelte van het multifunctioneel complex 
georganiseerd worden. Bij exploitatie van de eventruimtes met muziekgeluid moet 
voldoende aandacht besteed worden aan het respecteren van de geldende richt- en 
grenswaarden aan de omliggende woningen. 

 

 

Exploitatiefase: Geluid centrale energievoorziening 

In het uitvoeringsalternatief waarbij gekozen wordt voor een centrale energievoorziening 
met warmtekrachtkoppeling dient rekening gehouden te worden, in afwezigheid van 
milderende maatregelen, met mogelijke geluidsoverlast ter hoogte van de woningen aan de 
Gentsestraat. Hier zullen de nodige maatregelen (moeten) genomen worden om aan de 
Vlarem-normen te kunnen voldoen. 

0.5.4 Bodem 

0.5.4.1 Referentiesituatie 

Op basis van een geologische boring uitgevoerd ter hoogte van het projectgebied werd 
onderstaand geologisch profiel waargenomen: 

 

CHRONOLOGIE LITHOSTRATIGRAFIE BESCHRIJVING DIKTE (M) 

Quartair Ophogingen Bakstenen, stenen, groen kleiig-siltig 1,5 
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CHRONOLOGIE LITHOSTRATIGRAFIE BESCHRIJVING DIKTE (M) 

materiaal 

Lemige deklagen Lichtbruin fijn zand, leem, loess 10 

Tertiair Formatie van 
Maldegem 

Lid van Ursel en 
Lid van Asse 

Bruin, glauconiethoudende klei en zand 7 

Lid van Wemmel Fijn groen, glauconiethoudend zand 10 

Formatie van Lede Groen, glauconiethoudend zand 5 

Formatie van 
Gentbrugge 

Lid van Vlierzele Licht groen fijn, glauconiethoudend zand 2 

Lid van Merelbeke Blauwgroene stijve klei 2 

Formatie van 
Tielt 

Lid van Egem Donkergroene, glauconiethoudende 
zandige klei tot kleiig zand 

6 

Lid van Kortemark Donkergroene, glauconiethoudend siltig 
zand, groen-grijze klei, fijn zand 

8 

Formatie van 
Kortrijk  

Lid van Aalbeke  Groen-grijze stijve klei tot zandige klei 4 

Lid van Moen Groen fijn zand 25 

De terreinhoogte in het studiegebied varieert vandaag tussen 78 en 68 m TAW55. Het 
projectgebied is grotendeels in gebruik als semi-verharde parking, omringd door groene 
onverharde zones.  

Op basis van het milieuhygiënisch onderzoek voor het grondverzet werden twee deelpartijen 
van de uit te graven grond gedefinieerd. Deelpartij b1 (921) omvat de puinhoudende 
opgevoerde grond en reikt tot minimaal 30 cm en maximaal 540 cm onder het huidige 
maaiveld. Deze partij kan binnen de kadastrale werkzone gebruikt worden als bodem mits 
toepassen van de code van goede praktijk. Ze kan ook gebruikt worden binnen 
bouwkundige of vormvaste toepassingen. Deelpartij a1 (211) omvat de van nature 
aanwezige grond. Deze bestaat uit lemig zand tot zandige leem, beigebruin van kleur, die 
met de diepte overgaat in een zwaardere kleitextuur. Deze deelpartij bevat geen niet-
natuurlijke stenen, geen steenachtigen, noch andere bodemvreemde materialen. Ze kan in 
Vlaanderen vrij gebruikt worden als bodem en kan gebruikt worden binnen bouwkundige of 
vormvaste toepassingen 

Tijdens de uitgevoerde bodemonderzoeken werd in de puinhoudende bodem 
(overeenkomstig met deelpartij b1) lokaal verontreiniging met PAK’s56 en zware metalen 
aangetroffen. Er werd besloten dat deze verontreiniging uitsluitend gelinkt is aan het 
bodemvreemd materiaal. 

In het kader van de verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd door resp. ABO (2014) en 
FUGRO en het milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd door Universoil (2015) werden 
62 boringen uitgevoerd op het terrein waarbij 115 stalen werden geanalyseerd op diverse 
parameters. Bij geen van deze boringen of staalnames werd visueel de aanwezigheid van 
asbest vastgesteld. Tijdens het milieuhygiënisch onderzoek van Universoil (2015) werden 
stalen van de puinhoudende toplagen ook geanalyseerd op asbest. Er werd nergens 
hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest aangetroffen.  

                                                
55  Tweede Algemene Waterpassing. Dit is een referentiepeil dat ongeveer overeenkomt met de uitdrukking “boven 

de zeespiegel”. 

56  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
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0.5.4.2 Milieueffecten 

Aanlegfase 

Grondverzet 

Het totale volume uit te graven grond zal ca. 1.714.900 m³ bedragen. Ca. 527.100 m³ grond 
zal opnieuw kunnen dienen voor de aanvullingen van de parkzones. De totale afvoer zal dus 
1.187.800 m³ bedragen. Volgens het gehanteerde toetsingskader is de impact (open 
grondbalans) negatief.  

De afvoer van grond wordt binnen het basisalternatief gespreid over een periode van 
minstens 14 maanden. In uitvoeringsalternatief 1 wordt een groot deel van de grond 
(ongeveer 82%) afgevoerd binnen een periode van 6 maanden. De exacte bestemming van 
de grond zal afhangen van de opportuniteiten die er op dat ogenblik zijn. Wat de 
bestemming van de grond ook zal zijn, de afvoer gebeurt steeds in de richting van de R0. 

Impact op de bodemkwaliteit 

Bij het grondverzet dient alle wettelijke regelgeving (Bodemdecreet, Vlarebo) te worden 
gevolgd. De wegverharding en de onderfundering, lokaal tot ca. 2,40 m-mv, dienen conform 
VLAREMA57 te worden behandeld. Wanneer bodemvreemd materiaal wordt uitgegraven, 
dient dit eveneens conform VLAREMA te worden behandeld.  

Indien de beperkingen met betrekking tot hergebruik en de code van goede praktijk bij 
grondverzet gerespecteerd worden, wordt geen risico verwacht van verspreiding van 
verontreiniging met PAK’s en zware metalen.  

Het gebruik van machines en materiaal tijdens de aanlegfase kan gepaard gaan met 
accidentele lekken van olie of brandstof. Indien conform de Vlarebo-wetgeving wordt 
overgegaan tot een snelle interventie wordt hier geen negatief effect van verwacht. 

Gezien de afwezigheid van asbest in de bodem, worden risico’s inzake verspreiding van of 
blootstelling aan asbest als onbestaand beschouwd.  

Exploitatiefase 

Wijziging van het bodemgebruik 

Er wordt deels bebouwing en verharding voorzien waar vandaag semi-verhard oppervlakte 
bestaat. Op de niet-bebouwde zones wordt kunstmatig onverhard (park-)gebied aangelegd, 
waarbij de bodemgebruikscategorie niet wijzigt. 

Impact op bodemkwaliteit 

Het gebruik van machines en materiaal tijdens de exploitatiefase kan gepaard gaan met 
accidentele lekken van olie of brandstof. Indien wordt overgegaan tot een snelle interventie, 
wordt dit effect als neutraal beschouwd. Van de opslag van dieselbrandstof voor de 
noodgeneratoren wordt geen negatief effect verwacht als de wettelijke voorschriften 
dienaangaande worden gevolgd. 

                                                
57  Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
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0.5.5 Water  

0.5.5.1 Referentiesituatie 

Grondwater 

De oppervlakkige hydrogeologie in het studiegebied wordt bepaald door de lemige deklagen 
van het Pleistoceen bovenop de ondoorlatende kleien van Ursel/Asse. De quartaire lagen 
worden verderop in dit rapport ook de “ondiepe aquifer58” genoemd59. Het belangrijkst 
watervoerende pakket bestaat uit de zanden van Wemmel, Lede en Vlierzele. Verderop in dit 
rapport wordt dit pakket ook de “diepe aquifer” genoemd. Deze aquifer bevindt zich op een 
niveau van ongeveer 52 m TAW (16 à 28 m onder het niveau van de huidige parking, 
afhankelijk van de locatie) en heeft een dikte van ongeveer 17 m. 

Het studiegebied is niet gelegen in de buurt van een waterwingebied voor 
drinkwatervoorziening of een beschermingszone. Binnen een straal van 2 km rond het 
projectgebied bevinden zich slechts twee vergunde grondwaterwinningen. In een iets 
grotere straal (5 km) vinden we 45 grondwaterwinningen 

Uit een analyse van de grondwaterkwaliteit van de diepe aquifer op de site blijkt dat deze 
relatief weinig is beïnvloed door pollutie, wat aantoont dat hij vrij goed afgeschermd is van 
vervuilende invloeden van de bestaande parking door de 10 meter dikke ondoorlatende 
kleilaag van Ursel/Asse die zich tussen de ondiepe en de diepe watervoerende laag bevindt.  

Oppervlaktewater 

Het projectgebied bevindt zich op het Heizelplateau, tussen de valleien van de Zenne en de 
vallei van de Maalbeek. De natuurlijke afwatering van de site verloopt in de richting van de 
valleien van de Maalbeek en de Tangebeek.  

Op basis van de resultaten van de VMM-meetpunten kan besloten worden dat de kwaliteit 
van de Maalbeek overwegend goed is. Dit gold tot voor kort niet voor de Tangebeek. Recent 
werd echter door Aquafin de optimalisatie van de Tangebeekcollector afgerond. Dit zal zich 
op relatief korte termijn waarschijnlijk vertalen in een verbetering van de waterkwaliteit van 
de Tangebeek. 

Plaatselijk komen in de omgeving van het projectgebied zones voor die op de 
watertoetskaart van de overstromingsgevoelige gebieden aangeduid zijn als effectief 
overstromingsgevoelig. Vooral langs de Maalbeek komen veel dergelijke gebieden voor. Ook 
stroomopwaarts van de kruising van de Tangebeek met de R0, ter hoogte van de wijk 
Haneveld (linkeroever) komen nog effectief overstromingen voor.  

In de omgeving van de site bevinden zich op dit moment drie verschillende rioleringsstelsels, 
die van de gemeenten Wemmel en Grimbergen en van de stad Brussel. In theorie kan de 
droogweerafvoer (DWA60) van de ontwikkeling Eurostadium op elk hiervan aansluiten. 

                                                
58  Aquifer: watervoerende laag in de ondergrond. 

59  Hoewel deze laag ter hoogte van de site in werkelijkheid nauwelijks watervoerend is. 

60 Droogweerafvoer (DWA) = afvalwater, niet gemengd met regenwater. 
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0.5.5.2 Milieueffecten 

Kwantiteit van het grondwater  

Voor de ondiepe aquifer wordt een sterke vermindering verwacht van de infiltrerende 
volumes. Rekening houdend met het feit dat deze aquifer in de onmiddellijke omgeving van 
de site echter niet wordt gebruikt voor grondwaterwinning en met het kleine aandeel van de 
site in het totale voedingsgebied van de aquifer wordt dit effect als verwaarloosbaar 
beschouwd.  

Voor de diepe aquifer moet uitgegaan worden van een significante toename van de 
infiltratie. Per jaar zal 50.000 à 80.000 m³ water worden geïnfiltreerd, afhankelijk van de 
hoeveelheid neerslag en van de mate waarin het hemelwater wordt hergebruikt voor 
bijvoorbeeld de voeding van de koeltorens. Deze toegenomen voeding van de aquifer met 
gemiddeld ruim 300 mm per jaar kan beschouwd worden als een positief effect, aangezien 
de grondwaterlagen in Vlaanderen in aanzienlijke mate onder verdrogingsdruk staan. Uit het 
MER blijkt verder dat de invloed van deze kunstmatige infiltratie op de grondwaterstanden in 
de vallei van de Maalbeek van de orde van maximaal 18 centimeter is. Aangezien dit effect 
vooral tot uiting komt in de reeds van nature natte natuurgebieden langs de Maalbeek, 
wordt dit effect als (beperkt) positief beoordeeld. 

Kwaliteit van het grondwater 

De kwaliteit van het ondiepe grondwater kan licht verbeteren, omdat uitloging van 
polluenten uit de in de referentiesituatie aanwezige ophooglaag zal stoppen. Daar staat dan 
wel tegenover dat via beregening een nieuwe uitloging kan ontstaan van bijvoorbeeld 
meststoffen. Per saldo kan het effect als verwaarloosbaar beschouwd worden, ook rekening 
houdend met het geringe gebruik van deze aquifer. 

De kwaliteit van het diepe grondwater kan potentieel ook beïnvloed worden door de 
voorziene infiltratie. Op dit moment is de waterkwaliteit van de aquifer weinig beïnvloed 
door activiteiten aan de oppervlakte, maar door rechtstreeks water te infiltreren in de 
diepere lagen verandert dit. Dit effect is potentieel des te belangrijker aangezien de aquifer 
in de omgeving veel gebruikt wordt voor watervoorziening. Anderzijds is er ook de 
mogelijkheid dat het chemische evenwicht van het water in de aquifer verstoord wordt, 
bijvoorbeeld doordat zuur regenwater terecht komt in een kalkrijke aquifer of door oxidatie 
van ijzerverbindingen.  

Vlarem stelt echter expliciet dat enkel water dat voldoet aan de milieukwaliteitsnormen voor 
grondwater mag geïnfiltreerd worden. De voorziene maatregelen (koolwaterstof (KWS)-
afscheider, zandfilter, microfiltratie, zuurstofverwijdering …) volstaan om hieraan te voldoen 
en dus om te verzekeren dat de kwaliteit van het diepe grondwater niet betekenisvol zal 
beïnvloed worden. Zonder die garantie kan overigens ook geen vergunning verkregen 
worden voor de infiltratie van grondwater. 

Kwantiteit van het oppervlaktewater 

In de toekomst zal de toevoer van hemelwater naar het oppervlaktewater volledig 
geëlimineerd worden, door een combinatie van hergebruik en infiltratie. Zelfs een eventuele 
noodoverloop van de infiltratie-installatie zal niet naar het oppervlaktewater of de riolering 
geloosd worden, maar tijdelijk geborgen worden op de site. Ten opzichte van de huidige 
situatie betekent dit een verbetering, aangezien op dit moment een deel van de neerslag de 
Maalbeek bereikt, via het afwateringssysteem en de buffers van de R0.  
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Het afvalwater zal uiteraard wel nog steeds geloosd worden op de riolering. Uit advies van 
Aquafin blijkt dat een lozing van grote hoeveelheden water richting Wemmel af te raden is. 
Om die reden werd dan ook beslist geen afvalwater te lozen op het rioleringssysteem van 
Wemmel. Het grootste deel van het afvalwater zal worden geloosd op het systeem van 
Vivaqua, dat ruim voldoende capaciteit heeft. Slechts het spuidebiet van de koeltorens en 
het afvalwater van het paviljoen worden geloosd op het rioleringssysteem van Grimbergen 
(Treft). Van zodra de voorziene RWA-leiding langs de Tangebeek is gerealiseerd zijn hier 
geen problemen te verwachten, zoals ook blijkt uit het advies van Aquafin. Als het 
Eurostadium zou klaar zijn vooraleer de RWA-leiding is gerealiseerd is een beperkte impact 
op de peilen in het gemengde rioleringssysteem van de wijk Treft niet volledig uit te sluiten. 

De werffase verdient hier speciale aandacht. Er moet vermeden worden dat tijdens de 
realisatie van het project hemelwater afstroomt naar het oppervlaktewater of de riolering. 
Dit zou kunnen gebeuren in een situatie waarbij enerzijds de bestaande afwatering niet 
meer functioneert en anderzijds het nieuwe systeem van opvang, buffering en infiltratie van 
hemelwater nog niet operationeel is. 

Kwaliteit van het oppervlaktewater 

Zoals hierboven aangegeven zal het afvalwater van de site geloosd worden op de 
rioleringssystemen van Viviaqua (Brussel) en Grimbergen. Het systeem van Vivaqua heeft 
ruim voldoende capaciteit waardoor geen betekenisvol effect op de overstortvolumes en –
concentraties te verwachten is. Op het systeem van Grimbergen kunnen de 
overstortvolumes toenemen als gevolg van de aansluiting. Hierbij moet wel vermeld worden 
dat het geloosde water hier bijna uitsluitend bestaat uit spuiwater van de koeltorens, wat 
geen extra belasting met (organische) vervuiling met zich mee zal brengen.  

0.5.6 Fauna en Flora 

0.5.6.1 Referentiesituatie 

Volgens de Biologische Waarderingskaart heeft het projectgebied in de huidige situatie een 
lage biologische waarde. In de ruime omgeving van het projectgebied bevindt zich wel het 
erkend natuurreservaat Beverbos en een Europese Speciale Beschermingszone van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

0.5.6.2 Milieueffecten 

Effectbespreking 

Op basis van de geplande ingrepen kunnen mogelijk volgende effecten voor de discipline 
Fauna en Flora optreden ten gevolge van het voorliggende project: ruimtebeslag, 
eutrofiëring via water, verzuring via lucht, wijziging van de grondwaterstand, verontreiniging 
en verstoring (door geluid en trillingen, door licht en door beweging en visuele verstoring). 
Effecten van versnippering worden niet relevant geacht wegens de sterk verstedelijkte en 
versnipperde context waarin het projectgebied zich bevindt en wegens de afwezigheid van 
(belangrijke) natuurwaarden.  

Het ruimtebeslag door het project bestaat voor het grootste deel uit een biologisch minder 
waardevol parkeerterrein. In de noordwestelijke rand van het projectgebied grenzend aan 
de R0 is een berm met soortenrijk permanent cultuurgrasland gelegen. Deze berm dient zo 
weinig mogelijk verstoord te worden door de werkzaamheden. Als delen van deze berm 
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worden ingenomen door de infrastructuur zal de initiatienemer, gezien de biologisch 
waardevolle status van dit grasland, voor compensatie zorgen , eventueel binnen het nieuw 
aan te leggen park. Op het parkeerterrein bevinden zich momenteel ook enkele zomereiken. 
Deze zullen (grotendeels) verdwijnen. Het effect van ruimtebeslag wordt beperkt negatief 
effect ingeschat voor de aanlegfase. Het project voorziet in de aanleg van een park en een 
intensief groendak. Dit zorgt voor een positief effect van ruimtewinst in de exploitatiefase.  

Tijdens de aanleg- en exploitatiefase is er een eventuele intensivering van (werf)verkeer 
mogelijk waardoor er een hogere stikstofdepositie en bijgevolg effect van verzuring zou 
kunnen ontstaan. Echter, door de ligging van het projectgebied in het oksel van R0 en A12 
is het aandeel van de depositie van het bijkomende (werf)verkeer verwaarloosbaar t.o.v. 
deze van het reeds aanwezige verkeer. Bovendien worden geen cumulatieve effecten 
verwacht. Er is finaal dus geen effect van verzuring via lucht. 

Effecten op de grondwaterstand tijdens de aanlegfase zijn in de ruime regio van het 
projectgebied niet te verwachten gezien niet bemaald zal worden. Vanuit de discipline Water 
blijkt dat tijdens de exploitatiefase de kwantiteit van zowel de ondiepe als de diepe aquifer 
kunnen beïnvloed worden door het project. Uit de berekeningen volgt dat de toename van 
het grondwaterniveau in het kwelgebied te hoogte van de Maalbeekvallei kan oplopen tot 18 
cm. De grondwaterstijging is al bij al gering en zal dus geen waarneembaar effect hebben 
op plaatsen waar het grondwater relatief diep is. Enkel op plaatsen waar het grondwater 
zich nu reeds op geringe diepte onder het maaiveld bevindt, kan dit zich vertalen in 
waarneembare kwelfenomenen. Dit zal vooral het geval zijn in de nu reeds natte 
natuurgebieden in de vallei van de Maalbeek. Er worden geen negatieve effecten verwacht 
voor fauna en flora gezien de aanwezige natuurkernen, waaronder Beverbos, natte 
valleigebieden zijn. De hier aanwezige vegetatie (onder meer Elzenbos) ondervindt geen 
negatieve impact van waterstanden boven het maaiveld (inundatie) Het effect wordt beperkt 
positief beoordeeld.  

Effecten te wijten aan eutrofiëring of verontreiniging van oppervlaktewater, zowel tijdens de 
aanleg- als exploitatiefase, worden als afwezig of verwaarloosbaar beschouwd. 

Besluit 

Het projectgebied heeft in de huidige situatie een lage biologische waarde. In de ruime 
omgeving van het projectgebied bevindt zich wel het erkend natuurreservaat Beverbos en 
een Europese speciale beschermingszone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Effecten 
van de aanleg van het project op deze beschermde gebieden zijn echter uit te sluiten 
omwille van de grote afstand (minstens een kilometer) tot het projectgebied en de daaraan 
gekoppelde afwezigheid van belangrijke indirecte effecten, en daarenboven de relatief kleine 
bijdrage van het project aan bijkomende verkeersgeneratie ter hoogte van deze beschermde 
gebieden. Het effect van het project voor de discipline Fauna en Flora is dus ook bijzonder 
gering. Door de aanleg van een park op de site kan zelfs een beperkt positief effect voor de 
lokale fauna en flora ontstaan. De stijging in grondwaterstand ter hoogte van de 
Maalbeekvallei kan beschouwd worden als een (beperkt) positief effect voor de aanwezige 
natte natuurgebieden, waaronder het Beverbos. 
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0.5.7 Landschap, Bouwkundig erfgoed & Archeologie 

0.5.7.1 Referentiesituatie 

Het projectgebied heeft in de huidige situatie een lage landschappelijke en bouwkundige 
erfgoedwaarde (zowel wat betreft niet-beschermd als beschermd erfgoed). Gezien de 
natuurlijke bodems binnen het projectgebied afgedekt zijn met een laag puin, is er mogelijk 
wel niet-gekend archeologisch erfgoed in de bodem aanwezig. De omgeving van het 
projectgebied wordt landschappelijk gekenmerkt door een gesloten karakter (residentiële 
straten in combinatie met grootschalige infrastructuur zijn de belangrijkste beelddragers) ten 
zuiden van de R0 en een halfopen (semi-agrarisch, met uitlopers van lintbebouwing) gebied 
ten noordwesten van de R0. De R0 vormt hier een visuele scheiding. 

In het studiegebied zijn 2 gebouwen gelegen die zijn opgenomen in de Inventaris van het 
Bouwkundig erfgoed: de Kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en het Hof te Bever, beide 
gelegen aan de Hof te Beverlaan in Strombeek-Bever (Grimbergen). In het Brusselse deel 
van het studiegebied komen geen beschermde monumenten voor. 

0.5.7.2 Milieueffecten 

Op basis van de geplande ingrepen kunnen mogelijk volgende effecten voor de discipline 
Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie optreden ten gevolge van het voorliggende 
project:  

Structuur- en relatiewijzigingen  

Het projectgebied wordt momenteel al gekenmerkt als een landschappelijke eenheid, die bij 
uitvoering van het project een nieuwe invulling krijgt. Er worden geen bestaande relaties 
tussen landschappelijke eenheden (noch geomorfologisch, landschapsecologisch of 
functioneel) versneden.  

Direct verlies erfgoedwaarden 

 Cultuurhistorie van het landschap: Het projectgebied overlapt niet met beschermde 
landschappen, stads- of dorpsgezichten, noch is er overlap met ankerplaatsen of 
relictzones. De erfgoedwaarde van het landschap ter hoogte van het projectgebied 
is laag. Het project heeft bijgevolg geen directe impact op de al dan niet 
beschermde landschappelijke erfgoedwaarden. 

 Bouwkundig erfgoed: Het projectgebied overlapt niet met beschermd of 
geïnventariseerd bouwkundig erfgoed zodat geen direct effect optreedt. Ook is 
contextverlies van het bouwkundig erfgoed binnen het studiegebied niet aan de 
orde, gezien de grote afstand tot de hierboven vermelde geïnventariseerde 
erfgoedelementen. 

 Archeologisch erfgoed: Volgens de discipline bodem zijn de natuurlijke bodems 
afgedekt met een laag puin van variërende dikte. De graafwerkzaamheden in functie 
van het project zullen bijgevolg een mogelijke impact hebben op het niet-gekende 
archeologische erfgoed. Het effect hiervan wordt als aanzienlijk negatief beoordeeld. 

Indirect verlies erfgoedwaarden 
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Gezien de grote afstand waarop het landschappelijk en bouwkundig erfgoed gelegen is, 
wordt er geen indirecte verstoring van historisch-geografische elementen en structuren 
verwacht door wijzigingen via grondwater, bodem, lucht, licht, trillingen,…. 

Het archeologisch erfgoed kan indirect lokaal beïnvloed worden via grondlichamen, 
grondwater, bodem, trillingen,… ieder mogelijk effect op het ongekend archeologisch 
erfgoed wordt als aanzienlijk negatief beoordeeld. 

Wijziging perceptieve kenmerken 

Het project houdt een sterke visuele wijziging van het lokale landschap in. De nieuwe 
ontwikkeling sluit echter qua perceptie wel aan bij de grootschalige structuren die 
momenteel al gevormd worden door de expo- en conferentieruimten van de Heizel. 

De zichtbaarheid vanuit het omliggende landschap (vooral vanop de R0 en het noordelijk 
daarvan gelegen agrarisch landschap) zal toenemen. Daar waar momenteel een ‘idee van’ 
open ruimte achter de bermen van de R0 bestaat, zullen het nieuwe multifunctionele 
complex en de campus zichtbaar zijn.  

Verschillende elementen doen besluiten dat het effect op de perceptieve kenmerken van het 
landschap als neutraal tot gering positief beschouwd mag worden. 

0.5.8 Mens – Ruimtelijke aspecten 

0.5.8.1 Referentiesituatie 

In de referentiesituatie is het voornaamste ruimtegebruik parking. Daarbij ligt de intensiteit 
van het gebruik, gespreid in de tijd, erg laag. Bij gebruik zijn er wel erg intense 
piekmomenten. De open vlakte is geschikt voor flexibel ruimtegebruik, met name als locatie 
voor grote evenementen. Ze wordt echter eerder bij uitzondering op deze manier gebruikt.  

De gebruikskwaliteit op de site zelf is laag: visueel is de vlakte niet aantrekkelijk en het 
comfort voor de gebruikers (bewegwijzering, verharding, …) is laag. De gebruikskwaliteit 
voor de aangrenzende gebruikers wordt sterk bepaald door de activiteiten in de omgeving 
en het gebruik van de parking. Bij evenementen is er hinder door verminderde 
bereikbaarheid van deze functies, afgesloten woonstraten, overlastrisico’s van grote massa’s 
(vb. groepen voetbalsupporters tussen multifunctioneel complex en parking, of 
parkeerplaatsen in de woonstraten, …). Tussen de aangrenzende woonpercelen en de 
parking zijn dichte groenbuffers. Het is dan ook niet het gebruik van de parking zelf dat de 
hinder veroorzaakt, wel de verkeersstromen (zowel wagens als voetgangers). In de hoek 
van de site is een gasdistributiestation aanwezig. In de referentiesituatie zullen de 
aanwezige middendrukgasleidingen verplaatst zijn naar een gebundelde locatie in de rand 
van de projectzone. 

De ruimtebeleving is eveneens beperkt. Er is de beperkte leesbaarheid op de site, die een 
open vlakte is zonder duidelijke oriëntatiepunten. De site voelt ook niet veilig aan: door de 
grote vlakte ziet men vaak bijna geen aanwezigen is men er niet volledig op zijn gemak. 
Niemand kijkt uit over de site. Bij het niet-gebruik als parking is het een soort niemandsland.  

Bij de uitvoering van het NEO-project (referentiesituatie 2) kan aangenomen worden dat de 
gebruiksintensiteit van de parking hoger zal liggen. De verdere uitbouw van het openbaar 
vervoer ontsluit de parking beter maar zal de huidige ruimtelijke aspecten niet wijzigen. 
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0.5.8.2 Milieueffecten 

Aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase wijzigt het functioneel ruimtegebruik in fases. De fasering is 
afgestemd op een zo optimaal mogelijk gebruik van de resterende parkeerruimte en reeds 
aangelegde parking. Daarbij zal er heel wat activiteit zijn op de site. Er zijn geen 
onteigeningen of grondverwervingen nodig voor de realisatie van het project. De 
gebruikskwaliteit zal tijdelijk negatief beïnvloed worden. De ruimtelijke hinder door de 
werkzaamheden voor de omwonenden heeft voornamelijk betrekking op visuele hinder, 
inkijk en uitzicht over de werf, … . Er kan wel hinder zijn door zoekend parkeerverkeer en/of 
gewijzigde looproutes van bezoekers die overlastrisico’s met zich kunnen meebrengen. Het 
gebruikscomfort zal voor de gebruikers van de parking negatief beïnvloed worden. De 
ruimtebeleving zal mogelijk ook negatief beïnvloed worden door tijdelijk afgeschermde 
looproutes door een werf, minder visuele interactie met andere gebruikers… . Samengevat is 
de impact tijdens de aanlegfase voor de meeste effecten negatief. Er zijn geen aanzienlijk 
negatieve effecten, maar ook geen positieve. Dit is eigen aan een werffase. 

Exploitatiefase 

Na de aanleg wijzigt het ruimtegebruik drastisch. Er komt een mix van verschillende 
stedelijke functies. Functies die een constante aanwezigheid veronderstellen, zoals 
woonfuncties, ontbreken. Deze zijn er echter ook niet in de referentiesituatie, en er zijn 
andere verblijfsfuncties zoals long-stayverblijven. Deze wijziging wordt beperkt positief 
beoordeeld. De intensiteit van het ruimtegebruik neemt erg toe. Dit op dagelijkse basis, en 
op piekmomenten. De groene parkruimte zorgt voor het nodige tegengewicht bij deze hoge 
gebruiksintensiteit. Dit hoger gebruik is in afstemming met zijn ligging in stedelijk gebied. De 
mogelijkheid om de site te gebruiken voor grootschalige evenementen die nood hebben aan 
een grotere onbebouwde ruimte, verdwijnt. Wel wordt het flexibel ruimtegebruik voor 
kleinere evenementen gefaciliteerd in het paviljoen en het multifunctioneel complex. 

De gebruikskwaliteit zal sterk wijzigen voor de gebruikers van de site en voor de aanpalende 
gebruikers. Voor de aanpalende gebruikers zal mogelijk visuele hinder (in de zin van inkijk 
op hun perceel) optreden, afhankelijk van de positie en overgang van het nieuw 
maaiveldniveau op de site naar de aangrenzende percelen en hun maaiveldniveaus. Er kan 
lichtpollutie zijn, waarbij vooral de verlichting aan de buitenzijde van het multifunctioneel 
complex hinderlijk kan zijn voor direct aanpalende bewoners. Door de locatie van het 
multifunctioneel complex en de parking op eenzelfde site zijn er ook minder 
voetgangersstromen in de omliggende straten, en zal het overlastrisico (zwerfvuil, 
wildplassen, etc) dan ook dalen. Er kan echter nooit helemaal uitgesloten worden dat er 
zoekend parkeerverkeer is in de woonstraten, en in het basisscenario blijft er een 
voetgangersstroom tussen het multifunctioneel complex en de voorzijde van de Heizel, waar 
de openbaar vervoershaltes zich bevinden. Voor de gebruikers van de site is er voornamelijk 
een positieve impact: een groene omgeving met visueel aantrekkelijke bebouwing, een 
aangepaste aanleg met een groter gebruikscomfort… Minpunt is de interne organisatie in het 
basisalternatief, waarbij er verschillende verkeersbewegingen in de parking elkaar moeten 
kruisen. In ontsluitingsalternatief 1 en 2 (met reorganisatie van het complex “Romeinse 
Steenweg”) is dit niet aanwezig.  

De ruimtebeleving wijzigt overwegend positief. De ruimte boven het maaiveld is leesbaar op 
de site zelf en vanop een afstand. Op de site zelf is de leesbaarheid ondergronds, in de 
parking, een aandachtspunt. Daar op deze site deze uitgangen direct gelieerd zijn in de 
rijrichtingen op de ring, en de parkinguitrit dus bepaalt in welke richting je uitgaat en je niet 
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zomaar kan terugkeren, is dit een erg belangrijk element. Deze situatie zal weliswaar 
verbeteren als er voor de bediening van de site een nieuw op- en afrittencomplex zou 
worden aangelegd.  

Het sociaal veiligheidsgevoel zal toenemen door een grotere en constantere aanwezigheid 
van mensen. Eventuele aspecten die het sociaal onveiligheidsgevoel in parkeergebouwen 
negatief beïnvloeden zoals weinig controle, gebrekkig beheer en het ontbreken van 
gebruikers die zich verantwoordelijk voelen zijn in dit project niet aanwezig.  

Samengevat zijn de effecten in de discipline mens-ruimte tijdens de exploitatiefase 
voornamelijk positief. Enkel de ruimtelijke hinder wordt aanzienlijk negatief beoordeeld, net 
als de interne organisatie in het basisalternatief en de leesbaarheid. Ontsluitingsalternatief 1 
en 2 scoren nog positiever.  

De exploitatiescenario’s wijzigen beperkt de beoordeling. Het basisalternatief is een 
wedstrijd om 20u op een weekdag. De combinatie van een wedstrijd en een concert in 
paleis 12 scoort minder goed, er kan immers aangenomen worden dat er meer geparkeerd 
zal worden in de woonstraten, en er dan ook hinder en overlast kan optreden zoals deze er 
is in de referentiesituatie. Ook de interne organisatie en bereikbaarheid scoort dan negatief; 
enkel bij het samenvallen van een voetbalwedstrijd met een grote beurs is de beoordeling 
aanzienlijk negatief. Een dergelijke combinatie moet en kan in elk geval vermeden worden 
door ondermeer een aangepast kalendemanagement. Bij intensief gebruik van de parking 
voor verschillende doeleinden kan een betere organisatie naar bestemming wenselijk zijn. 
De combinatie van een voetbalwedstrijd om 20u en een gemiddelde beurs die de deuren 
sluit om 18u zal geen noemenswaardige andere ruimtelijke effecten teweegbrengen dan het 
basisalternatief.  

Het inrichtingsalternatief met 12.000 parkeerplaatsen scoort gelijkwaardig met het 
basisalternatief (met 10.000 parkeerplaatsen). Wel zullen de kruisende verkeerstromen in de 
parking, net door de grotere capaciteit, voor negatievere effecten zorgen. De bereikbaarheid 
en interne organisatie wordt dan ook aanzienlijk negatief gescoord voor het 
inrichtingsalternatief in het basisscenario, maar neutraal tot positief in combinatie met 
ontsluitingsalternatief 1 of 2. 

De visuele en ruimtelijke impact van de Tuinbrug (ontsluitingsalternatief 3) ter hoogte van 
de Verregatstraat is afhankelijk van de juiste positie, vormgeving en inkleding van de 
Tuinbrug. Het huidig uitzicht, met een groene afsluiting en meerdere grote bomen, heeft 
echter heel wat kwaliteiten en kan voor de bewoners moeilijk positiever worden - wel 
evenwaardig indien oordeelkundig ontworpen. Anders gezegd, de visuele en ruimtelijke 
impact zal sterk afhangen van de kwaliteit van het definitieve ontwerp. Wat wel zeker is is 
dat, doordat de supportersstroom die gebruik maakt van het openbaar vervoer in 
ontsluitingsalternatief 3 gebruik zal maken van de brug, en niet van de voetpaden 
onmiddellijk langs de woningen, het risico voor overlast in de Verregatstraat zal dalen. 

0.5.9 Mens – Hinder, Veiligheid en Gezondheid 

0.5.9.1 Referentiesituatie 

Vanuit de discipline Lucht wordt besloten dat de meest relevante parameters inzake 
gezondheidseffecten NO2, fijn stof (voornamelijk door verkeer) en formaldehyde (bij 
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eventuele ingebruikname van een WKK61 met gasmotor) betreffen. Ze worden getoetst aan 
de WGO-richtwaarden.  

Dicht bij de invalswegen wordt de WGO-richtwaarde van NO2 overschreden. De WGO-
richtwaarden van PM10 en PM2,5 worden in het ganse studiegebied overschreden. In 
Referentiesituatie 2 (met NEO) nemen de emissies in het studiegebied met 5 à 7% toe, wat 
lokaal ook leidt tot significante toenames in de concentraties van bepaalde polluenten. Het 
effect van een verdere uitbouw van het openbaar vervoer (Referentiesituatie 3) kan in 
termen van luchtkwaliteit als verwaarloosbaar beschouwd worden. 

Zowel op basis van de Lnight geluidscontourkaarten voor de huidige situatie als op basis van 
de geluidsmetingen in 6 meetpunten rondom het projectgebied kan besloten worden dat de 
WHO richtlijn van 40 dB(A) (= Lnight blootstellingsniveau in open lucht) voor geluid- en 
slaapverstoring reeds overal wordt overschreden in het projectgebied. Uit zowel de metingen 
als de geluidscontouren blijkt dat de ondergrens voor het Lnight niveau +/- 50 dB(A) 
bedraagt. Voor de Referentiesituatie 2 zal de geluidscontour van 40dB(A) meer oppervlakte 
innemen ten gevolge van een verhoging van de verkeersintensiteit. 

0.5.9.2 Milieueffecten 

Aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase kan hinder optreden als gevolg van geluid, verkeer, opwaaiend stof, 
… Deze hindereffecten zijn typisch voor elke grote werf en kunnen moeilijk voorkomen 
worden. Wel kunnen ze in de tijd beperkt worden door de werken op een zo kort mogelijke 
tijd uit te voeren. 

Op de aansluitingen met de R0 kan (verkeers)hinder ontstaan. Een goed uitgewerkt minder-
hinderprogramma moet in staat zijn dit tot een aanvaardbaar minimum te herleiden.  

Geluidshinder tijdens de aanlegfase wordt veroorzaakt door vrachtwagentransport voor 
zowel het aanleveren van materialen als de afvoer van grond. Het gebruik van een tijdelijke 
betoncentrale kan wel bijkomende geluidshinder veroorzaken ter hoogte van de woningen 
gelegen aan de Gentsestraat. Deze hinder blijft lokaal en tijdelijk van aard, en bij toepassen 
van milderende maatregelen vanuit de discipline Geluid en Trillingen zal de hinder significant 
worden gereduceerd. 

In de aanlegfase wordt tevens stofvorming verwacht, maar deze blijft lokaal en tijdelijk van 
aard. 

Voor wat betreft de ruimtelijke hinderaspecten wordt er geen directe schaduwhinder 
verwacht. Vanaf de werf van de tuinbrug kan wel visuele hinder verwacht worden. 

Veiligheid tijdens de werf heeft meerdere aspecten. Enerzijds is er het gevaar dat niet-
bevoegde personen lopen als ze zich buiten de werkuren op de werf wagen. In principe is dit 
risico zo goed als uitgesloten door de voorziene afsluiting van de werf en de maatregelen 
(o.m. camerabewaking) die genomen worden om indringen tegen te gaan.  

Een ander aspect heeft te maken met de verkeersveiligheid. Ter hoogte van de op- en 
afritten naar de R0 kunnen eventueel gevaarlijke situaties ontstaan als zwaar geladen en 

                                                
61  Warmtekrachtkoppeling 
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traag rijdende vrachtwagens moeten in- of uitvoegen. Een aangepaste signalisatie en 
duidelijke instructies voor de chauffeurs laten toe dit in goede banen te leiden. 

De wijziging van de site tijdens de aanlegfase naar een onoverzichtelijke ruimte die steeds in 
verandering is leidt tot een verminderd sociaal veiligheidsgevoel. Milderende maatregelen 
vanuit de discipline Mens-Ruimtelijke aspecten worden aanbevolen. 

Het is niet te verwachten dat de hier boven beschreven hinder ook zal aanleiding geven tot 
belangrijke en blijvende gezondheidsklachten, gezien het tijdelijke karakter van de 
aanlegfase. 

Exploitatiefase 

Er is geen significante toename te verwachten van de verkeershinder. De druk op het 
hoofdwegennet neemt slechts in relatief beperkte mate toe in vergelijking met de 
referentiessituaties, terwijl op het secundair wegennet de situatie duidelijk verbetert doordat 
de parking enkel nog rechtstreeks toegankelijk is vanaf de R0.  

Voor wat betreft de ruimtelijke hinderaspecten zal de gebruikskwaliteit sterk wijzigen voor 
de gebruikers van de site en voor de aanpalende gebruikers. De visuele hinder neemt af 
door de ontwikkeling van de kale vlakte, maar er ontstaat mogelijk een grote inkijk door het 
hogere schaalniveau. Er kan ook lichtpollutie optreden. Milderende maatregelen vanuit de 
discipline Mens-Ruimtelijke aspecten worden aanbevolen. 

De geluidshinder t.g.v. het bestemmingsverkeer voor het nieuwe stadion wordt als 
verwaarloosbaar tot zelfs gering positief beschouwd voor alle bestudeerde 
exploitatiescenario’s en ontsluitingsalternatieven, met uitzondering van het 
ontsluitingsalternatief waarbij de aansluiting met de Romeinse Steenweg verbroken wordt. 
Hier wordt voor de bebouwing langsheen de Romeinse Steenweg, ten westen van de 
kruising met de Magnolialaan een beperkte geluidstoename verwacht.  

Daar tegenover staat dat tijdens grote evenementen (voetbalwedstrijden, concerten, ..) er 
op piekmomenten wel degelijk aanzienlijke geluidshinder kan optreden ter hoogte van de 
vlak bij het multifunctioneel complex gelegen woningen.  

De meest aanzienlijke hinder is echter potentieel te verwachten van de 
warmtekrachtkoppeling (WKK) in de noordoostelijke hoek van het terrein. Deze installatie 
kan, gezien zijn ligging op korte afstand van de huizen aan de Gentsestraat, en in 
afwezigheid van doorgedreven maatregelen om de hinder te beperken, aanleiding geven tot 
aanzienlijke en nagenoeg continue geluidsoverlast. 

Voor fietsers en voetgangers verbetert de verkeersveiligheid ten opzicht van de huidige 
situatie. De relatie tussen de parking en het stadion moet immers niet over de lokale wegen 
verlopen. Door de aandacht die in het project uitgaat naar voetgangers, fietsers, en 
openbaar vervoer kan gesteld worden dat het project rekening houdt met het STOP-
principe62 

De veiligheidsbeleving zal toenemen door een grotere en constantere aanwezigheid van 
mensen. Op het vlak van veiligheid ten aanzien van risico-installaties moet vooral rekening 
gehouden worden met de aanwezigheid op de site van een gasdistributiestation en de 

                                                
62  Het STOP-principe wordt gebruikt bij slimme inplanning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar 

Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat. 
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nabijheid ervan tot het in de plannen voorziene Paviljoen. Op basis van een overleg met 
Fluxys kan echter besloten worden dat geen specifieke risicoanalyse nodig is als voldaan 
wordt aan een aantal basisvoorwaarden op het vlak van materiaalkeuze van en toegangen 
naar het Paviljoen.  

Voor wat betreft de gezondheid inzake luchtkwaliteit dient vooral rekening gehouden te 
worden met de effecten van de verkeerstromen (fijn stof en NO2) en de WKK (NO2 en 
eventueel formaldehyde). Negatieve gezondheidseffecten zijn niet uit te sluiten. De situatie 
is wel gunstiger indien gebruik gemaakt wordt van een gasturbine in plaats van gasmotoren 
met inwendige verbranding. Milderende maatregelen vanuit de discipline Lucht worden 
aanbevolen. 

Voor wat betreft de impact van geluid op gezondheid, wordt ten gevolge van 
verkeersgeneratie door het project geen significante wijziging verwacht. De toename van het 
geluidsniveau in de omgeving ten gevolge van de evenementen is wel meer uitgesproken. 
Gezien deze evenementen zich slechts tijdelijk en een relatief beperkt aantal keer per jaar 
voordoen, worden echter geen significante gezondheidseffecten verwacht.  

De meest aanzienlijke gezondheidsimpact ten gevolge van geluid is te verwachten bij de 
ingebruikname van een WKK in de noordoostelijke hoek van het terrein. Deze installatie kan, 
gezien zijn ligging op korte afstand van de huizen aan de Gentsestraat, en in afwezigheid 
van doorgedreven maatregelen om de hinder te beperken, aanleiding geven tot aanzienlijke 
en nagenoeg continue geluidshinder voor de bewoners, waardoor gezondheidseffecten niet 
zijn uitgesloten. Milderende maatregelen vanuit de discipline Geluid en Trillingen zijn hier 
nodig om te kunnen voldoen aan de Vlarem-normen. 

Door een behandeling van het warm circulatiewater met biociden en een automatisch 
sturings- en controlesysteem is er geen gevaar voor Legionella te verwachten. 

Anti-terrorismemaatregelen 

In tijden met verhoogde terreurdreiging kunnen op de site bijkomende veiligheidsmaat-
regelen genomen worden. Zo is het tijdens UEFA-wedstrijden niet toegestaan om wagens te 
parkeren ter hoogte van de parking onder het multifunctioneel complex. Deze maatregel kan 
eenvoudigweg doorgetrokken worden naar andere evenementen. Ook is het mogelijk om 
voorafgaand aan een wedstrijd de gebouwen te controleren met speurhonden. 

0.6 Milderende maatregelen 

Ten aanzien van milderende maatregelen onderscheiden we drie verschillende types: 

1. Dwingende milderende maatregelen: deze moeten naar het oordeel van de MER-
deskundigen verplicht uitgevoerd worden, om een aanzienlijk negatief effect te 
milderen. Dit type milderende maatregelen moet in principe zijn doorvertaling 
krijgen in de voor het project uitgereikte vergunningen. 

2. Aanbevelingen: deze hebben betrekking op milderende maatregelen die nuttig zijn 
om een bepaalde milieu-impact te verkleinen; ze zijn wenselijk en niet vrijblijvend, 
maar in de opinie van de deskundige niet verplicht. Deze aanbevelingen hebben in 
principe geen betrekking op aanzienlijk negatieve effecten. 

3. Flankerende maatregelen: dit zijn maatregelen die buiten het projectgebied en/of 
door derde partijen moeten gerealiseerd worden. Ze vallen dus gedeeltelijk of 
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geheel buiten de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer van het project. Dit 
betekent echter niet dat ze niet van groot belang kunnen zijn om de impact van het 
project te reduceren. 

De toewijzing van bepaalde maatregelen in dit MER als al dan niet dwingend zijn gebaseerd 
op de opinie van de MER-deskundigen.  

Merk op dat de generieke term “milderende maatregelen” zoals gebruikt in het MER en in 
deze niet-technische samenvatting betrekking kan hebben op zowel milderende maatregelen 
als aanbevelingen en flankerende maatregelen. 

Een samenvattend overzicht per discipline van de verschillende dwingende milderende 
maatregelen, aanbevelingen en flankerende maatregelen wordt gegeven in Tabel 2. In de 
paragrafen op de volgende bladzijden wordt meer duiding gegeven bij de maatregelen. 

0.6.1 Mens-Mobiliteit 

De realisatie van het project op zich heeft slechts een beperkte impact op de 
verkeerssituatie tijdens piekmomenten, aangezien het programma van het nationaal stadion 
vandaag reeds aanwezig is. De overige functies (kantoren, campus, multifunctioneel 
complex,…) genereren wel bijkomende effecten, maar niet in die mate dat dwingende 
milderende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Aangezien de omgeving reeds met verschillende congestieproblemen te kampen heeft, blijft 
het wenselijk voluit in te zetten op transport met alternatieve vervoersmodi. Ook andere 
flankerende maatregelen, zoals het sturen van de verkeersstromen in de tijd om de 
spitsmomenten te ontlasten kunnen bijdragen tot een verbeterde mobiliteit in de omgeving. 

Daarnaast kunnen we stellen dat de realisatie van het project een aantal optimalisaties van 
de netwerken triggert, waaronder een belangrijke optimalisatie van het openbaar vervoer 
(grotendeels opgenomen in referentiesituatie 3). Deze inspanningen zullen een positief 
effect hebben voor de ruime omgeving. 

In het MER is als flankerende maatregel een herinrichting van het complex Romeinse 
Steenweg voorgesteld. Hierbij wordt de weefbeweging die vandaag bestaat tussen het in- 
en uitgaand verkeer naar de site geëlimineerd. De robuustheid van de aansluiting naar 
Parking C neemt hierdoor in de toekomstige toestand sterk toe.  

Samenvattend kan gesteld worden dat het behandelde project een ingrijpende evolutie heeft 
ondergaan waarin tal van optimalisaties werden ontwikkeld. Deze optimalisaties betreffen 
enerzijds de organisatie van de parkings en de aansluiting naar de parkings. Anderzijds werd 
de interne ontsluitingsstructuur en afwikkeling van en naar NEO geoptimaliseerd. Tenslotte 
werd de aansluiting op de externe wegenis (R0) verder geoptimaliseerd. 

Tijdens de aanlegfase zal uitsluitend gebruik gemaakt worden van de rechtstreekse 
aansluitingen naar de R0, zodat de hinder voor de omliggende lokale wegen tot een 
absoluut minimum wordt beperkt. Voor een eventuele connectie met de betoncentrales 
langs het kanaal Brussel – Vilvoorde zal samen met het Brussels Gewest en de betrokken 
gemeentes bekeken moeten worden welke routes optimaal zijn, ook in functie van eventuele 
andere werven. 



 

Tractebel   Niet-technische samenvatting 83 

0.6.2 Lucht 

Omwille van het feit dat de luchtkwaliteitsgrenswaarde inzake NO2 in verschillende gebieden 
overschreden wordt (en dit ongeacht het al of niet realiseren van het project), dient in elk 
geval specifieke aandacht besteed te worden aan onderzoek naar milderende maatregelen, 
en dit zelfs vanaf een beperkte bijdrage van het project. Uit de impactberekeningen blijkt 
dat naargelang de locaties/ontsluitingsvarianten een beperkte tot zelfs een belangrijke 
negatieve impact berekend wordt, zodat onderzoek naar milderende maatregelen in elk 
geval vereist is cf. de bepalingen opgenomen in het Richtlijnenboek lucht. 

Overeenkomstig het richtlijnenboek Lucht van LNE dienst MER dient trouwens onderzoek 
naar milderende maatregelen uitgevoerd te worden van zodra een beperkte impact 
vastgesteld wordt bij een situatie waarbij de luchtkwaliteitsgrenswaarden voor (een deel 
van) het studiegebied reeds voor meer dan 80% ingevuld zijn (wat voor het beschouwde 
projectgebied het geval is). 

Maatregelen bij de exploitatiefase hebben hierbij betrekking op o.a.: 

 Emissies van de parking door het initieel voorziene lage emissiepunt aanzienlijk te 
verhogen via een schouw 

 De installaties voor verwarming en lokale elektriciteitsvoorziening te voorzien van 
voldoende hoge schouwen (minimaal 23m boven maaiveld) 

 Voorzien van katalytische oxidatie bij gebruik van gasmotoren met inwendige 
verbranding. 

 Extra NOx-verwijdering met denox op gasmotoren 

 Gebruik van gasturbine-installatie met verschillende modules  

 Beperken van verkeersintensiteiten op bepaalde wegsegmenten  

 Realiseren van verbeterde doorstroming op R0 en op- en afritcomplexen 

 Gebruik van zwavelarme brandstoffen  

 Inrichten van de tunnelmonden nabij de Romeinse Steenweg zodat de impact 
gemilderd wordt. Desgevallend gekoppeld aan sturing van de ventilatie, en indien dit 
op basis van monitoring nog onvoldoende zou blijken het voorzien van extra 
maatregelen (bv. extra ventilatie met emissie op grotere hoogte) 

Ontsluitingsalternatief 1 kan hierbij in elk geval al als een milderende maatregel aanzien 
worden gezien in de onmiddellijke omgeving van de R0 en een aanzienlijk deel van het 
projecgebied een duidelijke daling van de impact van het verkeer kan vastgesteld worden. 
Uit de impactberekeningen blijkt ook dat ontsluitingsalternatief 2 globaal gezien effectiever is 
in mildering dan ontsluitingsalternatief 1. Bij Ontsluitingsalternatief 2 kan door flankerende 
milderende maatregelen die leiden tot beperken van sluipverkeer de impact t.h.v. de 
Panoramastraat en de J.Bogemansstraat gereduceerd worden. Beide ontsluitings-
alternatieven hebben dan ook een beduidend potentieel naar mildering t.o.v. het basis-
alternatief. 

Verder dient vooral ingezet te worden op het beperken van het wegverkeer, wat door 
diverse maatregelen kan bevorderd worden. Het management dient hierbij een beleid te 
voeren om bezoekers aan te sporen via een alternatieve manier dan met de wagen naar de 
locatie te komen, door het opstellen van samenwerkingsverbanden met DE LIJN , MIVB en 
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vlotte fietstoegang en faciliteiten aan te bieden, en door het promoten van openbaar en 
gemeenschappelijk vervoer en fietsbereikbaarheid bij hun activiteiten. 

Verder kan door aangepast management van de parkeerfaciliteiten eveneens ingespeeld 
worden op verlaging van de emissies. Het voorzien van een ruim aanbod aan bv. elektrische 
oplaadpunten (zowel voor voertuigen, motoren als fietsen), een gedifferentieerd tarief (in 
functie van bv. vervuilingsgraad van de voertuigen), parkeergeleiding, optimaliseren van de 
parkeerplaatsen om de parkeerbewegingen te faciliteren,…. zijn hierbij mogelijke opties. 

Indien gekozen wordt voor warmteproductie onder de vorm van een WKK, dient een schouw 
voorzien te worden van minstens 23 meter hoog, om te vermijden dat de NOx-concentraties 
(en, in geval van een motor met inwendige verbranding, ook de formaldehydeconcentraties) 
in de omgeving van de site (en specifiek ter hoogte van de Gentsestraat) te sterk verhoogd 
zouden zijn.  

Voor de aanlegfase dient in elk geval met specifieke en dwingende milderende maatregelen 
rekening gehouden te worden. Deze hebben vooral betrekking op het beperken van 
mogelijke stofhinder. Deze maatregelen omvatten o.a. frequent (nat) reinigen van 
werfwegen, gebruik van een wielwasinstallatie bij de grondwerken, bevochtigen van 
werfwegen bij droog en winderig weer indien deze beladen zijn met stof en aanleiding geven 
tot mogelijke stofhinder, beperken van de snelheid van werfverkeer,…... . 

Indien de werken reeds voor 1/1/2017 aanvangen dan dienen om negatieve effecten te 
vermijden tijdens de aanlegfase de maatregelen ter voorkoming van stofhinder conform de 
nieuwe wetgeving, die op 1/1/2017 sowieso van kracht wordt63, bij voorkeur reeds genomen 
te worden 

M.b.t. een mogelijke impact inzake asbest bij de aanlegfase kan gesteld worden dat noch uit 
het historisch onderzoek noch uit de 62 uitgevoerde boringen kan besloten dat op de site 
asbest aanwezig is. Het is dus zeer weinig waarschijnlijk dat bij de grondwerken de 
aanwezigheid van asbesthoudende materialen zou vastgesteld worden. Mocht dit toch het 
geval blijken te zijn dan dienen deze uiteraard overeenkomstig de wettelijke voorschriften 
behandeld te worden. Door bevochtigen en het afdekken van de af te voeren ladingen kan 
de impact in elk geval geminimaliseerd worden. 

Het voorzien van een geluidsberm naast een eventuele tijdelijke betoncentrale, zoals 
voorgesteld in de discipline geluid, zal ook een gunstig effect hebben op de stofimpact 
tijdens de aanlegfase. Ook het voorzien van voldoende afstand tussen de tijdelijke bouwwerf 
en de bewoning leidt tot een minimalisatie van de effecten. 

Postmonitoring 

Monitoring van NO2 ter hoogte van de tunnelmonden nabij de Romeinse Steenweg is in elk 
geval aan te bevelen. Op basis van de resultaten hiervan kunnen desgevallend extra 
milderende maatregelen voorzien worden. 

Omwille van de te verwachten impact en de onzekerheid ten aanzien van de 
modelresultaten (onder meer het niet mee kunnen nemen van verhoogde emissies bij 
congestie en stop/aanzet van het verkeer in het luchtmodel, net zo min als de diepteligging 
van de R0 t.h.v. het projectgebied) wordt aanbevolen om na realisatie van het project op de 

                                                
63  Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo 

laag mogelijk te houden en daarvoor de nodige maatregelen te nemen. 
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meest kritische locaties NO2 metingen uit te voeren, en dit gedurende een volledig jaar (om 
een éénduidige beoordeling t.o.v. de grenswaarde te kunnen uitvoeren). Als meest 
aangewezen locaties kunnen hierbij vermeld worden de aansluiting van het 
op/afrittencomplex met de Romeinse Steenweg (situeert zich ook in de omgeving van de 
tunnelmonden), en de bewoning van de Gentsestraat-Treft nabij het op/afrittencomplex. In 
functie van het al of niet overschrijden van de grenswaarde kunnen aansluitend dan nog 
extra milderende maatregelen voorzien worden (zoals bv. hoge schermen langs de 
wegen/tunnelmonden, extra ventilatie tunnels,….). 

Behoudens het voorzien van specifieke asbestmetingen op het ogenblik dat vastgesteld zou 
worden dat er toch asbest aanwezig is zijn in (delen) van de af te voeren grond (wat, zoals 
gezegd, zeer onwaarschijnlijk is), wordt geen monitoring noodzakelijk geacht. 

0.6.3 Geluid en Trillingen 

Aanlegfase 

Tijdens bepaalde werkzaamheden (bouw multifunctioneel complex, campus en 
parkeergebouw, …) kan een verhoogde geluidsbelasting ontstaan in de onmiddellijke 
omgeving rond de projectsite. De geluidshinder tijdens deze aanlegwerkzaamheden zal 
afhankelijk zijn van het type en aantal van de gebruikte werktuigen. Een gerichte 
communicatie (meldingsbrief i.v.m. aard van de werkzaamheden, uitvoeringsperiode en 
werkduur) met de buurtbewoners op korte afstand tot de werkzone is hier dan ook aan te 
bevelen. Het groeperen van geluidsemitterende werkzaamheden (indien de werkzaamheden 
dit toelaten) en het gebruik van stillere machines is een aandachtspunt tijdens de 
aanlegfase.  

Om de geluidsimpact van de tijdelijke betoncentrale te verminderen, dient de centrale 
binnen de mogelijkheden van de werforganisatie zo ver mogelijk van de dichtst gelegen 
woningen aan de Gentsestraat ingeplant worden. De initiatienemer heeft reeds aangegeven 
deze randvoorwaarde te volgen. Als bijkomende maatregel zal aan de rand van het 
projectgebied een tijdelijke berm van grond of bouwmateriaal (zo’n 5 meter hoog) 
aangebracht worden om de geluidsimpact verder te milderen. 

Voor het vrachtwagentransport wordt voorgesteld om indien mogelijk de ontsluiting van het 
vrachtverkeer zo veel mogelijk te organiseren langsheen de tijdelijke op- en afrit ten 
noordwesten van de projectsite. 

Wegverkeersgeluid exploitatiefase 

T.g.v. het bestemmingsverkeer voor het nieuwe multifunctioneel complex worden voor de 
discipline geluid geen negatieve geluidseffecten verwacht. Hier zijn geen milderende 
maatregelen noodzakelijk. 

Stadiongeluid exploitatiefase 

Tijdens een voetbalwedstrijd kan t.g.v. piekgeluiden het bestaande omgevingsgeluid t.h.v. 
de omliggende bebouwing toenemen. Om de geluidstoename te beperken, werd de situatie 
bestudeerd waarbij het dakoppervlak absorberend werd uitgevoerd. Dit leidt tot een 
beperking van de geluidstoename. Zowel voor de vaste geluidsbronnen (technische 
installaties) als het muziekgeluid dat kan gegenereerd worden in de eventruimtes van het 
complex dient de nodige aandacht besteed te worden opdat de geldende geluidseisen in de 
omgeving gerespecteerd worden. 
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Geluid energiecentrale 

Om de potentieel aanzienlijke geluidsoverlast ter hoogte van de woningen aan de 
Gentsestraat te milderen dienen maatregelen genomen te worden om elke 
normoverschrijding te vermijden. Deze kunnen er in bestaan bij het ontwerp en inplanting 
van de WKK-installatie de voornaamste geluidsbronnen (meest luidruchtige onderdelen) niet 
naar de omliggende woningen te richten en ze voldoende afgeschermd op te stellen. De 
installaties zullen in omkastingen binnenin het gebouw dienen geplaatst worden en in het 
gebouwontwerp zullen de nodige akoestische maatregelen dienen getroffen, opdat aan de 
Vlarem-normen zou kunnen voldaan worden.  

0.6.4 Bodem 

Voor wat betreft de discipline Bodem zijn geen milderende maatregelen vereist. 

0.6.5 Water  

Met betrekking tot de werffase is vanuit de discipline Water één dwingende milderende 
maatregel van toepassing. Deze heeft betrekking op het hemelwaterbeheer tijdens de 
werffase. Het is van het grootste belang dat te allen tijde een systeem wordt voorzien dat er 
voor zorgt dat piekneerslag op de site zich niet vertaalt in piekafstroming naar riolering of 
oppervlaktewater. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het zo lang mogelijk behouden van het 
bestaande afwateringssysteem, het voorzien van tijdelijke oppervlaktewaterbuffers en/of het 
zo vroeg mogelijk implementeren en operationeel maken van de definitieve buffer- en 
infiltratiesystemen.  

Gegeven de positieve, verwaarloosbare of slechts beperkt negatieve scores voor de 
discipline water in de exploitatiefase zijn hier geen dwingende milderende maatregelen te 
voorzien. Er wordt wel aanbevolen om het afvalwater-bufferbekken van het stadion van een 
intelligente sturing te voorzien. Hiermee kan de impact op de oppervlaktekwantiteit en –
kwaliteit nog verder gereduceerd worden door te vermijden dat lozingspieken samenvallen 
met hoogwaterstanden in de riolering of het oppervlaktewater. 

Een tweede aanbeveling bestaat erin om stroomopwaarts van het aansluitpunt op de 
riolering van Grimbergen een extra bufferbekken te voorzien. Dit moet toelaten het 
spuiwater te bufferen op momenten dat de riolering onder druk dreigt te komen, en het 
later (vertraagd) te lozen. Op die manier kan de residuele potentieel negatieve invloed van 
de bijkomende lozing op het rioleringsstelsel geneutraliseerd worden.  

0.6.6 Fauna en Flora 

Milderende maatregelen die de effectbeoordeling wijzigen zijn voor de discipline Fauna en 
Flora niet aan de orde. Weliswaar zijn er een aantal aanbevelingen te formuleren die de 
effecten voor de lokale fauna en flora tot een minimum beperken en voornamelijk ook 
mogelijke kansen die ontstaan voor fauna en flora maximaliseren. Deze aanbevelingen 
hebben voornamelijk betrekking op het zoveel mogelijk vermijden (en desgevallend 
compenseren) van de inname van het soortenrijk permanent cultuurgrasland op de berm 
langs de R0 aan de rand van het projectgebied, en op de aanleg van de ecologisch 
waardevolle groenzones in het project. 
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0.6.7 Landschap, Bouwkundig erfgoed & Archeologie 

Binnen deze discipline treden enkel met betrekking tot de effectgroep ‘archeologische 
erfgoedwaarde’ mogelijk aanzienlijk negatieve effecten op. Uit de beschrijving van de 
bestaande toestand en de effectbespreking kan immers besloten worden dat het 
projectgebied potentieel waardevol is en dat nieuwe ontwikkelingen schade kunnen 
berokkenen aan het ongekend archeologisch patrimonium. Dit effect valt in feite niet te 
milderen. Wel legt de sectorwetgeving een verplicht archeologisch vooronderzoek op. Dit 
moet uiteraard uitgevoerd worden vooraleer de werken van start kunnen gaan.  

Wie vanaf 1 januari 2016 een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, wordt in bepaalde 
gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Die 
archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor een erkend 
archeoloog moet worden aangesteld. In de praktijk zal deze aanpassing gefaseerd ingevoerd 
worden (concreet betekent dit voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen vanaf 
midden 2016). Het is aan te bevelen dit archeologisch vooronderzoek zo vroeg mogelijk in te 
plannen, zodat tijdverlies bij eventuele vondsten een zo beperkt mogelijke impact heeft op 
de planning. 

Overige maatregelen die de effectbeoordeling van de discipline wijzigen zijn niet aan de 
orde. Wel wordt ook vanuit landschappelijk oogpunt aanbevolen (zie ook discipline Fauna & 
Flora) zo veel als mogelijk streekeigen soorten bij de beplanting te gebruiken, dit bevordert 
de landschappelijke integratie. 

0.6.8 Mens – Ruimtelijke aspecten 

Er zijn relevante aanbevelingen van toepassing tijdens de aanleg- en exploitatiefase. Tijdens 
de aanlegfase zijn dit onder meer een goede communicatie (met omwonenden, bezoekers, 
organisatoren van evenementen, uitbaters van functies op de site en in de omgeving,…), 
aandacht voor goede, comfortabele en leesbare ontsluiting van het parkeerdeel dat in 
gebruik is tijdens de werffase… een dergelijke aanpak kan de effecten tijdens de aanlegfase 
beperken.  

Tijdens de exploitatiefase is de belangrijkste aanbeveling het voorzien van een voldoende 
grote overgangsruimte tussen het nieuwe maaiveldniveau en de maaiveldniveaus op de 
aangrenzende percelen. Door de verhoging van het maaiveld te beperken tot de helft van de 
afstand tot de perceelsgrens op die locatie (of een maximale toename van 22,5° ten 
opzichte van die perceelsgrens) kan dit effect sterk gemilderd worden, zeker indien er ook in 
een afdoende heesterbuffer wordt voorzien op de grens van het nieuwe maaiveld.  

Ook wordt er aanbevolen om een aanspreekpunt voor de omwonenden te voorzien, waar 
men terecht kan met overlastklachten en opmerkingen. Op die manier kan er een monitoring 
gebeuren en kan met de nodige bijsturing en opvolging bij de exploitatie de overlast tot een 
minimum beperkt worden. Zoals aangehaald is dit een aanbeveling, de overlast neemt 
immers reeds af ten opzichte van de referentiesituatie doordat de voetgangersstromen zich 
in grotere mate op de site zelf zullen bevinden. Eventuele lichthinder kan eveneens via 
eenzelfde opvolgingsplatform gemonitord worden. 
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0.6.9 Mens – Hinder, Veiligheid en Gezondheid 

Met betrekking tot deze discipline zijn geen milderende maatregelen aan de orde die ook 
niet reeds in de disciplines Mens-Mobiliteit, Mens-Ruimtelijke aspecten, Lucht en Geluid en 
Trillingen werden opgegeven.  
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Tabel 2 Overzicht van de dwingende milderende maatregelen, de aanbevelingen en de flankerende maatregelen 

DISCIPLINE EFFECT WAAR DE 
MAATREGEL BETREKKING 
OP HEEFT 

BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL AARD VAN DE MAATREGEL  BEVOEGDHEID  

Mobiliteit Doorstroming op de 
binnenring 

Optimalisatie aansluiting op het hoger wegennet door aanpassing 
complex “Romeinse Steenweg” 

Aanbeveling/Flankerend AWV 

 Terugslag van verkeer op 
site naar R0 

Optimalisatie van de interne wegenis: Ongelijkvloerse kruising realiseren 
tussen verkeer komende van NEO richting binnenring en verkeer 
komende van de buitenring richting de parking. 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 Verkeersgenererende 
werking van nieuwe 
ontwikkeling 

Globale maatregelen ter bevordering van de modal shift: 
Busprioriteitstrook, speciale busdiensten in functie van 
voetbalwedstrijden, beheer P&R, …  

Aanbeveling/Flankerend Initiatiefnemer, DL, AWV,…  

Lucht Stof- en andere emissies 
werffase: transport op en 
rond de site 

Verharden werfwegen, wegen bevochtigen of stofvrij houden, 
wielwasinstallatie, snelheid werfverkeer, werfcoördinatie, materieel dat 
voldoet aan emissienormen inzetten 

Dwingend 64 Initiatiefnemer 

Stofemissies werffase: 
tijdelijke betoncentrale 

Afstand van 200 m tot dichtstbijzijnde woning respecteren Aanbeveling 65 Initiatiefnemer 

Exploitatiefase: impact Inspelen op afname verkeersactiviteiten en bevorderen doorstroming Dwingend/Aanbeveling/flankerend6667 Initiatiefnemer, uitbater(s), AWV, 

                                                
64  Gezien de impactscore -2 is cfr. RLB-lucht onderzoek naar milderende maatregelen nodig welke op korte termijn kunnen geïmplementeerd worden (concrete invulling van korte termijn is er 

evenwel niet). Omwille van het feit dat de MM bij aanleg uiteraard dienen gekoppeld te worden aan de uitvoeringstermijn zelf (en dus niet kan slaan op “invulling op korte termijn” worden de 
maatregelen als dwingend aanzien. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan BBT bepalingen 

65  Deze maatregel kadert ook in het onderzoek naar MM omwille van de impactscore -2 zoals hierboven weergegeven, maar gezien de vermelde maatregel niet terug te voeren is tot BBT wordt de 
maatregel als aanbeveling geformuleerd 

66  Gezien de milieukwaliteitsdoelstelling (MKN) voor bepaalde parameters reeds voor meer dan 80% ingevuld zijn, en gezien er in functie van de locatie en de parameters impactscores van -1 en -
2 toegekend worden, is er dwingend onderzoek nodig naar MM nodig en dient bij score -2 het onderzoek naar MM te gebeuren naar maatregelen welke op korte termijn kunnen 
geïmplementeerd worden. Bij realisatie van het basis-ontsluitingsalternatief worden milderende maatregelen m.b.t. de impact van het verkeer dwingend geacht; de beide 
ontsluitingsalternatieven 1 en 2 worden hierbij aanzien als milderende maatregelen; bij realisatie van ontsluitingsalternatief 2 worden flankerende maatregelen noodzakelijk geacht om de impact 
van het gemodelleerde effect op de woningen vlakbij de wegrand van de Panoramastraat te milderen.  
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wegverkeer door bevorderen van openbaar vervoer, aangepaste parkeertarieven, 
parkeergeleiding, aanpassen snelheid R0, …  

… 

Formaldehydeëmissies van 
WKK als gekozen wordt 
voor gasmotoren 

Oxidatieve katalytische nabehandeling voorzien Aanbeveling 68 Initiatiefnemer 

Nox-emissies van WKK als 
gekozen wordt voor 
gasmotoren 

Injectie van ureum in de te voorziene denox installaties van de 
gasmotoren 

Aanbeveling 69 Initiatiefnemer 

Nox-emissies van WKK als 
gekozen wordt voor een 
gasturbine 

In operationele omstandigheden zorgen voor een zo optimaal mogelijke 
belasting van de installatie 

Aanbeveling 70 Initiatiefnemer/uitbater 

Emissies van WKK Voldoende hoge schouw (23 m) voorzien Dwingend 71 Initiatiefnemer 

Emissies parkeergarages Alle ventilatieopeningen via schouw op 30 m hoogte Aanbeveling 72 Initiatiefnemer 

                                                                                                                                                                                                                                  

 
67  Bij realisatie van het basis-ontsluitingsalternatief worden milderende maatregelen m.b.t. de impact van het verkeer dwingend geacht; de beide ontsluitingsalternatieven 1 en 2 worden hierbij 

aanzien als milderende maatregelen; bij realisatie van ontsluitingsalternatief 2 worden flankerende maatregelen noodzakelijk geacht om de impact van het gemodelleerde effect op de woningen 
vlakbij de wegrand van de Panoramastraat te milderen.  

68  Voor formaldehyde emissies van gasmotoren geldt op jaargemiddelde basis een impactscore van -1 op de meest belaste locatie. Er zijn geen aanwijzingen  dat inzake formaldehyde 80% van de 
MKN is ingevuld, waardoor er terzake in feite geen dwingend onderzoek naar MM nodig is. Omwille van de aard van de stof en gezien er kortstondig een verhoogde impact kan optreden wordt 
de maatregel alsnog als aanbeveling geformuleerd 

69  Gezien de milieukwaliteitsdoelstelling (MKN) voor NO2 reeds voor meer dan 80% ingevuld is, en gezien er zeer lokaal een impactscore van -1 toegekend wordt ten aanzien van de 
jaargemiddelde NO2 impact, is er dwingend onderzoek nodig naar MM. De voorgestelde maatregel kan zeer lokaal de impact milderen. Doordat de impactscore -1 enkel zeer lokaal optreedt 
wordt de maatregel als aanbeveling geformuleerd. 

70  Gezien de milieukwaliteitsdoelstelling (MKN) voor NO2 reeds voor meer dan 80% ingevuld is, en gezien er zeer lokaal een impactscore van -1 toegekend wordt ten aanzien van de 
jaargemiddelde NO2 impact, is er dwingend onderzoek nodig naar MM. De voorgestelde maatregel kan zeer lokaal de impact milderen. Doordat de impactscore -1 enkel zeer lokaal optreedt 
wordt de maatregel als aanbeveling geformuleerd. 

71  Bij te lage schouw wordt een te hoge impact verwacht en zou leiden tot impactscores-2 en -3 welke onderzoek naar MM vereisen en cfr. RLB-lucht beschouwd worden als “in elk geval te 
voorzien”. Een voldoende hoge schouw is dan ook absoluut noodzakelijk en wordt dan ook als dwingend aanzien. 
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Negatieve impact op 
luchtemissies bij realisatie 
van de bij de discipline 
mobiliteit voorgestelde 
flankerende maatregel 
m.b.t. de optimalisatie van 
het complex “Romeinse 
Steenweg”. 

Maatregelen nemen om het sluipverkeer langs de Panoramastraat en de 
J.Bogemansstraat te beperken.  

Flankerend 73 Gemeente 

Emissies thv tunnelmonden Door aangepaste constructie van de tunnelmonden kan de impact hier 
gemilderd worden. Dit is vnl. van belang t.h.v. de Romeinse Steenweg. 

Indien uit monitoring zou blijken dat de impact alsnog te hoog is kan 
door extra ventilatie, gekoppeld aan emissie op hoogte, de impact sterk 
gemilderd worden. 

Aanbeveling 74 Initiatiefnemer 

Geluid Werffase: Geluidsimpact 
tijdelijke betoncentrale 

Inplanting van tijdelijke betoncentrale op voldoende afstand van 
woningen (> 150m), in combinatie met de aanleg van een tijdelijke 
berm langs de perceelsgrens. 

Dwingend Initiatiefnemer 

 Werffase: Geluidsimpact 
van circulatie werfverkeer. 

Werffase: Circulatie werfverkeer zoveel mogelijk beperkten t.h.v 
woningen Treft, Gentsestraat en Romeinse Steenweg 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 Exploitatiefase: geluid van 
energiecentrale 

Indien niet aan de geldende geluidsnormen voldaan wordt dienen 
bijkomende geluidsreducerende maatregelen getroffen te worden om dit 
alsnog te kunnen garanderen. Dit kunnen brongerichte maatregelen zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn inkapseling, het plaatsen van de installaties in 

Dwingend  Initiatiefnemer 

                                                                                                                                                                                                                                  

 
72  Gezien de milieukwaliteitsdoelstelling (MKN) voor NO2 reeds voor meer dan 80% ingevuld is, en gezien er zeer lokaal een impactscore van -1 toegekend wordt ten aanzien van de 

jaargemiddelde NO2 impact, is er dwingend onderzoek nodig naar MM. De voorgestelde maatregel kan zeer lokaal de impact milderen. Doordat de impactscore -1 enkel zeer lokaal optreedt 
wordt de maatregel als aanbeveling geformuleerd. 

73  Gezien de milieukwaliteitsdoelstelling (MKN) voor NO2 reeds voor meer dan 80% ingevuld is en gezien de negatieve impactscore is onderzoek naar MM in elk geval dwingend, waarbij 
maatregelen nodig zijn voor implementatie op korte termijn.  

74  Gezien de milieukwaliteitsdoelstelling (MKN) voor NO2 reeds voor meer dan 80% ingevuld is en gezien de negatieve impactscore is onderzoek naar MM in elk geval dwingend, waarbij 
maatregelen nodig zijn voor implementatie op korte termijn. Doordat er enkel een zeer lokaal significant negatief effect optreedt thv de tunnelmonden, en gezien voorafgaandelijke monitoring 
aangewezen is wordt de maatregel omschreven als aanbeveling 
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een geluidsgeïsoleerd gebouw, geluidsdempers op de uitlaat, …  

Exploitatiefase: Piekgeluid 
van stadion bij 
sportwedstrijd 

Het dak dient in geluidsabsorberend materiaal opgetrokken te worden 
teneinde de geluidsnormen te kunnen respecteren. 

 

Dwingend  

 

Initiatiefnemer 

Exploitatiefase: 
geluidsbelasting tijdens 
evenementen (concerten) 
in open lucht 

Het dak dient in geluidsabsorberend materiaal opgetrokken te worden 
teneinde de geluidsnormen te kunnen respecteren. 

Dwingend 

 

Initiatiefnemer 

Exploitatiefase: 
geluidsbelasting tijdens 
evenementen met 
muziekgeluid binnenin het 
multifunctioneel complex  

Bij het gebruik van elektronisch versterkte muziek in de 
evenementruimtes dient de constructie hieraan akoestisch aangepast te 
zijn om enerzijds geluidshinder naar de omgeving tot een minimum te 
herleiden, anderzijds de overeenkomstige richtwaarden volgens Vlarem 
II en het Brussels gewest te respecteren 

Dwingend Initiatiefnemer 

Mens Ruimte Omgaan met tijdelijke 
hinder tijdens aanleg- en 
exploitatiefase 

Communicatie met omwonenden (infoblad, aanspreekpunt, 
werfbezoeken, ..)  

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 Mobiliteitsimpact (aanleg- 
en exploitatiefase) 

Gerichte communicatie bezoekers (parkeermogelijkheden, routes, …), 
Bewegwijzering, aandacht voor specifieke groepen 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 (Gevoel van) onveiligheid Comfortabele tijdelijke verhardingen en verlichting voor tijdelijke paden 
langzaam verkeer 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 Inkijk vanaf verhoogd 
maaiveldniveau en 
gebouwen 

Afstand houden tussen nieuw maaiveldniveau en perceelsgrens en 
gerichte buffering 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 Impact verlichting stadion Vermijden pulserend licht nabij bewoning Aanbeveling Initiatiefnemer 

Water Werffase: impact van 
afstromend hemelwater 

Voorzien van een systeem dat er voor zorgt dat piekneerslag op de site 
zich niet vertaalt in piekafstroming naar riolering of oppervlaktewater 
door opvang, buffering en vertraagde afvoer of infiltratie. Dit kan 
bijvoorbeeld bestaan uit het zo lang mogelijk behouden van het 
bestaande afwateringssysteem, het voorzien van tijdelijke 
oppervlaktewaterbuffers en/of het zo vroeg mogelijk implementeren en 
operationeel maken van de definitieve buffer- en infiltratiesystemen. 

Dwingend Initiatiefnemer 

 

 Lozing van afvalwater op 
het gemengd systeem van 

Voorzien van een buffer van ± 200 m³ stroomopwaarts van het Aanbeveling Initiatiefnemer 
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Grimbergen-Treft lozingspunt. 

 Lozing afvalwater in 
exploitatie 

Intelligente sturing op het bufferbekken van het stadion om lozing af te 
stemmen op de peilen van de riolering bij zware regenval. 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

Fauna en flora Verstoring soortenrijk 
permanent cultuurgrasland 

Verstoring van het soortenrijk permanent cultuurgrasland op de berm 
aan de zuidoostelijke rand van het projectgebied (grenzend aan de R0) 
moet zoveel mogelijk vermeden worden. Indien een deel van deze berm 
ingenomen zou worden moet een equivalente oppervlakte aan 
compensatie voorzien worden. 

Dwingend/flankerend Initiatiefnemer of AWV 

 Toename van de 
oppervlakte aan groen 
(positief effect) 

De aanleg van het park, het groendak van het parkeergebouw en de 
tuinbrug zoveel mogelijk met een diversiteit aan streekeigen soorten. 
Voorkeur voor bloeiende planten.  

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 Lichthinder Bijkomende lichtvervuiling zoveel mogelijk te vermijden. De lichtpunten 
dienen gericht en laag op het terrein te zijn om zo weinig mogelijk 
lichtverstrooiing te veroorzaken. Het aantal lichtpunten dient zoveel 
mogelijk beperkt te worden. De mogelijkheid om de verlichting tijdelijk 
te doven bij (nachtelijke) inactiviteit dient nagegaan te worden.  

Aanbeveling Initiatiefnemer 

 Realisatie van een park 
met waterpartijen (positief 
effect) 

Ecologische inrichting van eventuele waterbufferzones en vijvers Aanbeveling Initiatiefnemer 
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0.7 Gewestgrensoverschrijdende milieueffecten 

Doordat het projectgebied grenst aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) zijn 
grensoverschrijdende effecten onvermijdelijk.  

Mobiliteit 

Over het algemeen kan een verbetering van de toestand op het grondgebied van het BHG 
verwacht worden. Wildparkeren en sluipverkeer zullen immers afnemen door het feit dat de 
parking enkel nog toegankelijk is vanaf de R0 en door de verdere (autonome) uitbouw van 
het openbaar vervoer naar de site. Ook tijdens de aanlegfase zal al het werfverkeer verlopen 
via een rechtstreekse aansluiting op de R0, zodat er in principe geen verkeershinder van de 
werf hoeft verwacht te worden op het onderliggende wegennet. 

Berekeningen hebben aangetoond dat in een normale dagexploitatie van de site de 
verkeersafwikkeling op de nabijgelegen kruispunten binnen het BHG (Houba de 
Strooperlaan-Magnolialaan en Romeinse Steenweg-Magnolialaan) niet significant wijzigt 
tegenover de referentiesituatie. Hetzelfde geldt bij een voetbalwedstrijd, al dan niet in 
combinatie met een concert in Paleis 12 of met een middelgrote beurs in de Heizelpaleizen. 

Lucht 

Zoals gezegd zal het werfverkeer hoofdzakelijk gebruik maken van het hoofdwegennet, 
zodat op het secundaire net in het BHG geen bijkomende emissies zullen gegenereerd 
worden tijdens de werffase. In de mate dat het werfverkeer toch gebruik zou maken van 
wegen in het BHG (bv. bij de aanvoer van beton, of de afvoer van grond naar het Kanaal 
Brussel-Schelde om transport over de waterweg mogelijk te maken) zijn er hooguit beperkte 
effecten te verwachten op de jaargemiddelde luchtkwaliteit langs de gebruikte wegen. Deze 
effecten hebben vnl. betrekking op NO2 en UFP/EC). Uiteraard kunnen bijkomende emissies 
op de werf zelf en in de onmiddellijke omgeving ervan door dispersie (tijdelijk) wel een 
invloed hebben op de luchtkwaliteit in het BHG. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor de 
stofemissies die onvermijdelijk gepaard gaan met een werf van deze omvang. 

Rekening houdend met de voorgestelde milderende maatregelen en met de nieuwe 
wettelijke bepalingen ter beperking van de stofemissies bij bouwactiviteiten die op 1/1/2017 
in Vlaanderen van kracht wordt, kunnen de emissies/effecten geminimaliseerd worden. 

In de exploitatiefase is er slechts een geringe impact op de luchtkwaliteit van het 
autoverkeer van en naar de site te verwachten, in vergelijking met de referentiesituatie, en 
deze impact situeert zich voornamelijk in het Vlaams Gewest. De gevolgen van de emissies 
van de parkeergarage op de luchtkwaliteit in het BHG zijn verwaarloosbaar als de emissies 
op voldoende grote hoogte gebeuren, ook al omdat de overwegende windrichting (ZW) 
gunstig is ten aanzien van de ligging van de site tegenover het BHG.  

De emissies van de WKK geven evenmin aanleiding tot verslechtering van de luchtkwaliteit 
in het BHG. Enkel bij het optreden van zeer slechte dispersie omstandigheden, gekoppeld 
met een windrichting gaande van de installaties naar het BHG, is een beperkt tijdelijk effect 
inzake NO2 t.h.v. het grensgebied met het BHG niet uit te sluiten. Bij gebruik van 
gasmotoren als WKK is hierbij ook een beperkt tijdelijk effect inzake formaldehyde mogelijk. 
Door de voorgestelde milderende maatregelen kan nog extra mildering gerealiseerd worden. 

Van de dieselaggregaten wordt op het BHG geen impact verwacht. 
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De impact van het verkeer op de jaargemiddelde luchtkwaliteit is vooral het gevolg van de 
dagelijkse activiteiten op de site, en niet van de grote evenementen. Aangezien de 
verkeerseffecten zich vooral op het hoofdwegennet en ter hoogte van de op- en afritten 
afspelen zullen zich ook daar de eventuele effecten op de luchtkwaliteit optreden. Deze 
zones zijn buiten het BHG gelegen zodat daar in een gemiddelde situatie geen negatieve 
impact ontstaat. Uiteraard hangt dit mee af van de overwegende windrichting. Enkel 
langsheen de Houba De Strooperlaan wordt een aantoonbaar beperkt negatief effect 
berekend ten aanzien van de jaargemiddelde NO2 impactimpact. Op dat wegsegment dient 
dan ook bijkomend rekening gehouden te worden met een beperkt negatieve impact inzake 
UFP/EC/roet. 

Op dagen met grote evenementen zal het effect uiteraard groter zijn dan de jaargemiddelde 
impact. Dit tijdelijke effect zal in belangrijke mate mee bepaald worden door de meteo-
omstandigheden op die ogenblikken.  

Bij ontsluitingsalternatief 2 (supprimeren van op- en afritten van het complex Romeinse 
Steenweg naar het lokale wegennet) wordt ter hoogte van de Magnolialaan zelfs een 
aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit vastgesteld. 

Geluid 

De locatie van een eventuele tijdelijke betoncentrale bevindt zich op ongeveer 670 meter 
van de dichtstbijzijnde woning in het BHG. Deze woningen zullen geen geluidshinder 
ondervinden van de centrale, temeer daar de nodige maatregelen zullen genomen worden 
om de geluidshinder ter hoogte van de (veel dichter gelegen) woningen in het Vlaams 
Gewest te beperken. De afstand tot de energiecentrale is van dezelfde orde van grootte. 
Ook hier biedt het feit dat maatregelen zullen genomen worden om er voor te zorgen dat de 
geluidsimpact ter hoogte van de huizen in het Vlaams Gewest beneden de Vlarem-normen 
blijft de garantie dat in het Brussels Gewest niet voor geluidsoverlast van deze centrale moet 
gevreesd worden. 

Voor wat betreft het geluidseffect van het bestemmingsverkeer zijn er geluidsafnames van 1 
tot 3 dB(A) te verwachten aan de eerstelijnsbebouwing van de Romeinse Steenweg gelegen 
tussen de Expo Hallen en de Magnolialaan, en de bebouwing langsheen de Magnolialaan. Dit 
voor alle berekeningsvarianten (zowel de exploitatiealternatieven als de 
ontsluitingsalternatieven). Voor ontsluitingsalternatief 2 is voor de bebouwing langsheen de 
Magnolialaan eveneens een geluidsafname te verwachten gaande van 1 tot 3 dB(A). 
Daarnaast  is voor dit ontsluitingsalternatief echter ook een geluidstoename te verwachten 
van 1 tot 2 dB(A) voor de woningen gelegen aan de Romeinse Steenweg ten westen van de 
kruising met de Magnolialaan. De interventiedrempels conform het Brussels gewest van 68 
dB(A) (Lden niveau) en 60 dB(A) (Lnight niveau) worden hierbij overschreden met resp. 4 
dB(A) en 5 dB(A). Wel geven de geluidsberekeningen hier een lichte overschatting van de 
werkelijke Lden en Lnight geluidsbelasting. Bijkomend moet ook de opmerking gemaakt 
worden dat reeds in de huidige situatie de drempelwaarden voor wegverkeerslawaai t.h.v. 
de zuidelijk gelegen woningen aan de Romeinse Steenweg te Brussel benaderd/beperkt 
overschreden worden. 

Verder dient ook rekening gehouden te worden met het lawaai dat afkomstig is van het 
stadion, bijvoorbeeld tijdens voetbalwedstrijden of rockconcerten. Het effect is in het 
Brussels Gewest het belangrijkste ter hoogte van de woningen aan de zuidkant van de 
Romeinse Steenweg, tegenover het nieuwe stadion. Het blijkt wel dat door het gebruik van 
een geluidsabsorberend dak het mogelijk is binnen de normen te blijven. Tijdens een 
(luidruchtig) muziekevenement is een verhoging van het bestaande omgevingsgeluid met 3 
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tot 6 dB(A) er echter niet uit te sluiten, zelfs als de beschreven geluidsreducerende 
maatregelen voorzien worden. Ook kleinere (maar luidruchtige) muziekevenementen in het 
horecagedeelte of de rondgang van het (zuidelijk deel van) het multifunctioneel complex 
kunnen aanleiding geven tot normoverschrijdingen ter hoogte van de dichtstbijzijnde 
woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij een evenement met muziekgeluid tot 
100 dB(A) in de inrichting zullen voor de woningen aan de Romeinse Steenweg ten zuiden 
van het complex (woningen Brussels Gewest) de grenswaarden van 48 dB(A), 42 dB(A) en 
36 dB(A) (van toepassing voor resp. de dag-, avond- en nachtperiode) overschreden worden 
als niet voldoende akoestische maatregelen getroffen worden.  

Water 

In de toekomst zal het grootste deel van het afvalwater van de site geloosd worden op het 
gemengde rioleringssysteem gelegen in het BHG, langs de Romeinse Steenweg. Zowel de 
capaciteit van dit rioleringsstelsel als dat van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(Brussel Noord) is echter ruim voldoende, zoals bevestigd door Vivaqua. Hemelwater zal 
volledig op de site zelf verwerkt worden. Hiervan is dus geen impact te verwachten op het 
grondgebied van het BHG.  

Ruimte en landschap 

De schaal van de nieuwe gebouwen op de site sluit aan bij de monumentaliteit van de 
Heizelpaleizen en is ook compatibel met de afmetingen van de site. Ruimtelijk en visueel 
ontstaat er dus geen breuk in de relatie tussen het project en het aangrenzende gebied in 
het BHG. Dat neemt niet weg dat de wijziging in landschappelijke en ruimtelijke beleving 
voor de bewoners van het BHG in de onmiddellijke omgeving van de site aanzienlijk zal zijn; 
deze wijziging hoeft echter niet per se negatief te zijn. De kenmerkende architectuur en het 
creëren van een park zullen door veel bewoners positief gepercipieerd worden. Daar staat 
wel tegenover dat door de hoogte van de gebouwen een zekere mate van inkijk in de 
wooneenheden langs de Romeinse Steenweg moeilijk te vermijden is. Van de verschillende 
onderdelen van het project is de tuinbrug (ontsluitingsalternatief) het dichtst bij de 
woningen gelegen. Als dit alternatief wordt gerealiseerd is dan ook bijzondere aandacht 
nodig voor de ruimtelijke integratie ervan. 

Gezondheid 

In het BHG worden geen gezondheidseffecten verwacht ten gevolge van verkeersleef-
baarheid of verkeersveiligheid (zie eerder onder Mobiliteit). 

Voor wat betreft de gezondheidseffecten door wijziging in jaargemiddelde luchtkwaliteit ten 
gevolge van de emissies door het werfverkeer worden geen effecten verwacht gezien het 
tijdelijke karakter van deze werkzaamheden. Tijdens de exploitatiefase situeert de (geringe) 
impact op de gezondheid ten gevolge van verkeersemissies zich voornamelijk ter hoogte van 
het Vlaams Gewest. Effecten voor de inwoners van het BHG zijn hoogstens beperkt 
langsheen de Houba De Stroperlaan. Voor ontsluitingsalternatief 2 worden positieve 
gezondheidseffecten verwacht ter hoogte van de Magnolialaan. 

Andere emissies, ten gevolge van de WKK of dieselaggregaten, leiden in de exploitatiefase 
niet tot gezondheidseffecten voor inwoners van het BHG.  

Gezondheidseffecten door van wijzigingen in het geluidsklimaat worden voor het BHG enkel 
verwacht ten gevolge van bestemmingsverkeer, waarbij er een positief effect te verwacht is 
aan de eerstelijnsbebouwing van de Romeinse Steenweg tussen de Expo Hallen en de 
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Magnolialaan en langsheen de Magnolialaan. Voor de woningen gelegen aan de Romeinse 
Steenweg ten westen van de kruising met de Magnolialaan is een beperkt negatief effect te 
verwachten. 

Geluidshinder door evenementen in het stadion is van tijdelijke aard waardoor hier geen 
gezondheidseffecten aan worden gelinkt. 

0.8 Synthese en besluit 

0.8.1 Synthese van de effecten tijdens de aanlegfase 

De effecten op mobiliteit tijdens de aanlegfase zijn verwaarloosbaar, aangezien 
werftransporten buiten de spits en via het hoofdwegennet zullen worden georganiseerd. Wel 
is er voor voetgangers mogelijk een beperkt negatief effect voor de relatie tussen Parking C 
en de Heizelpaleizen, door een langere loopafstand en/of verminderde kwaliteit van de 
infrastructuur tijdens de werken. 

Langsheen de werfwegen en in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied kan een 
beperkt negatief tot negatief effect op de luchtkwaliteit verwacht worden. Op iets verdere 
afstand neemt de impact snel af. Op dagen dat er aanzienlijk meer werfverkeer is dan 
gemiddeld kan de impact (tijdelijk) aanzienlijk zijn, zeker bij voor dispersie ongunstige 
weersomstandigheden. Milderende maatregelen kunnen deze impact wel minimaliseren. 

Enkel indien er ook ‘s nachts veel transport zou plaatsvinden en/of indien aan- en afvoer 
gelijktijdig zouden verlopen kan er plaatselijk een beperkt negatief effect van het 
werftransport op het geluidsklimaat verwacht worden. De meeste impact is, in afwezigheid 
van milderende maatregelen, te verwachten van de inzet van een tijdelijke betoncentrale. 
Dit effect kan sterk beperkt worden door een aangepaste locatie voor de betoncentrale te 
kiezen (op minstens 150 m van de huizen in de wijk Treft) en een geluidswerende berm te 
voorzien aan de rand van het terrein. 

Op ruimtelijk vlak zal tijdens de aanlegfase de gebruikskwaliteit en de ruimtebeleving 
negatief beïnvloed worden en zal hinder ontstaan. Ook zal het gebruikscomfort voor de 
gebruikers van de parking negatief beïnvloed worden. 

In alle situaties moeten meerdere honderdduizenden kubieke meters grond afgevoerd 
worden; dit effect wordt in alle gevallen als negatief beoordeeld.  

Tijdens de werffase dient te allen tijde een systeem te worden voorzien dat er voor zorgt dat 
piekneerslag op de site zich niet vertaalt in piekafstroming naar riolering of 
oppervlaktewater. Dit kan bijvoorbeeld door het voorzien van tijdelijke oppervlaktewater-
buffers en/of het zo vroeg mogelijk implementeren en operationeel maken van de definitieve 
buffer- en infiltratiesystemen. 

Het effect op de discipline Fauna en Flora wordt beperkt negatief effect ingeschat, vooral als 
gevolg van de mogelijke aantasting van soortenrijk permanent cultuurgrasland op de berm 
van de R0 aan de rand van het gebied.. 

De werf heeft een mogelijke impact op niet-gekend archeologisch erfgoed, wat beschouwd 
wordt als een aanzienlijk negatief effect. 
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Op het vlak van hinder en veiligheid moet rekening gehouden worden met de effecten die 
eigen zijn aan gelijk welke grote werf maar voor het overige beheersbaar. 

0.8.2 Synthese van de effecten tijdens de exploitatiefase 

Op het vlak van organisatie van de verschillende modi (parkeren, routes, toegankelijkheid, 
etc) betekent het project voor veel aspecten een verbetering ten opzichte van de bestaande 
situatie. Met betrekking tot de verkeersattractie en productie worden in relatie tot een 
voetbalmatch vergelijkbare effecten met de bestaande situatie (voetbalmatch in het K. 
Boudewijnstadion) verwacht.  

Wel worden beperkt negatieve effecten verwacht in relatie tot de nieuwe activiteiten die op 
de site zullen worden ontwikkeld (kantoren, horeca, bedrijven), die ook dagelijks 
verkeersstromen zullen genereren. Door het bundelen van de toegankelijkheid van de site 
via het hoofdwegennet (R0) en beperken van de (auto) toegankelijkheid via het 
onderliggende wegennet worden lokaal geen effecten verwacht. Op het hoofdwegennet 
ontstaat een stijging van de verkeersintensiteiten ter hoogte van de parallelwegen van de 
R0, wat echter ter hoogte van de verschillende wegsegmenten en op de verkeerswisselaar 
R0-A12 slechts beperkte effecten geeft.  

De interne ontsluitingsstructuur werd sterk geoptimaliseerd waardoor het projecteigen 
verkeer kan worden afgewikkeld. Indien ook NEO ontwikkeld wordt, zien we dat de 
capaciteit van de interne wegenis overschreden wordt. Het verkeer richting parking C moet 
dan door het verkeer van NEO weven en slaat terug tot net op de R0. Door een verdere 
optimalisatie van de interne wegenis wordt dit knelpunt echter in grote mate opgevangen.  

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het feit dat de onderzochte verkeersstromen voor 
de diverse functies van het project werden berekend, gebruik makend van een aantal 
aannames en statistieken. Dit menselijk gedrag (met in hoofdzaak de vervoerswijze keuze of 
modal split om naar de site te komen) bevat dus inherent een zekere onvoorspelbaarheid (of 
leemte in de kennis) waarop in het project maximaal wordt ingespeeld.De effecten van het 
toegenomen verkeer op de luchtkwaliteit zijn globaal gezien beperkt. Bij 
Ontsluitingsalternatief 1 wordt globaal gezien een verlaagde impact berekend op en rondom 
het projectgebied. Deze globale verbetering is nog iets meer uitgesproken bij 
Ontsluitingsalternatief 2. Bij dit laatste ontsluitingsalternatief kan er lokaal wel een minder 
gunstige situatie ontstaan. Ook als de ventilatie van de parkeergarage niet via een 
voldoende hoge schouw gebeurt, kan lokaal een beperkt negatieve situatie ontstaan. Om die 
reden werd beslist de ventilatie van de parking volledig via schouwen te laten gebeuren, 
geïntegreerd in het Campusgebouw. Deze kunnen tevens als gsm-mast functioneren. Voor 
wat de gebouwenverwarming betreft heeft een scenario waarbij alle warmte geproduceerd 
wordt door gasgestookte stookinstallaties de voorkeur boven een gecombineerde warmte- 
en elektriciteitsproductie (bij beoordeling ten aanzien van de impact op luchtkwaliteit; t.o.v. 
globale energetische effecten en CO2 emissies scoren de WKK varianten wel beter indien 
vergeleken wordt met de situatie waarbij de elektriciteit opgewekt wordt met fossiele 
brandstoffen). De negatieve impact op de luchtkwaliteit van deze laatste oplossing kan 
grotendeels teniet gedaan worden door voldoende hoge schouwen te voorzien en/of extra 
rookgaszuivering bij gebruik van gasmotoren. Van de diesel- en noodaggregaten wordt 
nauwelijks of geen impact verwacht ten aanzien van de lokale luchtkwaliteit. Ter hoogte van 
de aansluiting met de Romeinse Steenweg wordt hierbij wel een belangrijke impact 
berekend, mee veroorzaakt door effecten ter hoogte van de tunnelmonden. Deze effecten 
kunnen wel gemilderd worden. 
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Het effect van de nieuwe ontwikkeling op de geluidssituatie kan in een normale weeksituatie 
als beperkt positief beschouwd worden door de afscherming door de nieuwe gebouwen van 
het verkeersgeluid van de R0. Bij het ontsluitingsalternatief waarbij de aansluiting met de 
Romeinse Steenweg verbroken wordt is de beoordeling voor geluid beperkt negatief voor de 
woningen gelegen aan de Romeinse Steenweg ten westen van de kruising met de 
Magnolialaan. Tijdens grootschalige evenementen in het stadion (voetbalwedstrijden, 
concerten in open lucht) kan het bestaande omgevingsgeluid ter hoogte van de omliggende 
bebouwing aanzienlijk verhoogd worden, zeker tijdens piekmomenten. Om te voorkomen dat 
de geldende normen worden overschreden moeten hier gepaste maatregelen genomen 
worden. In het uitvoeringsalternatief waarbij gekozen wordt voor een energievoorziening 
waarbij warmte en elektriciteit centraal en gecombineerd worden geproduceerd dient 
rekening gehouden te worden, in afwezigheid van milderende maatregelen, met mogelijke 
geluidsoverlast ter hoogte van de woningen aan de Gentsestraat. Dit effect kan en zal 
gemilderd worden, in overeenstemming met de Vlarem-regelgeving. 

De effecten in de discipline mens-ruimte tijdens de exploitatiefase zijn voornamelijk beperkt 
positief tot positief. De ruimtelijke hinder wordt als negatief beoordeeld, voornamelijk als 
gevolg van de potentiële inkijk. De interne organisatie in het basisalternatief wordt negatief 
beoordeeld. De leesbaarheid wordt in alle alternatieven als beperkt negatief beoordeeld.  

Binnen de discipline water wordt voor de ondiepe aquifer een vermindering verwacht van de 
infiltrerende volumes, wat echter als verwaarloosbaar wordt beschouwd gezien de nu reeds 
beperkte watervoering en het feit dat de aquifer in de onmiddellijke omgeving niet of 
nauwelijks gebruikt wordt. De significante toename van de infiltratie in de diepe aquifer kan 
als beperkt positief beschouwd worden. De kwaliteit van het ondiepe grondwater kan licht 
verbeteren. De kwaliteit van de diepe aquifer kan in principe negatief beïnvloed worden door 
het project; een vergunning voor de voorziene infiltratievoorzieningen kan echter maar 
verkregen worden als dit negatieve effect aantoonbaar kan vermeden worden. In de 
toekomst zal de toevoer van hemelwater naar het oppervlaktewater zo goed als volledig 
geëlimineerd worden, wat een positief effect is. Het afvalwater zal uiteraard wel nog steeds 
geloosd worden op de riolering. Doordat de lozing grotendeels gebeurt op het 
rioleringsstelsel van Vivaqua zijn de effecten beperkt. 

De gedeeltelijke omzetting van de site tot een park wordt vanuit de discipline Fauna en Flora 
als positief beoordeeld. Ook vanuit de discipline Landschap is de beoordeling (beperkt) 
positief. 

Op het vlak van hinder en gezondheid dient de meeste aandacht uit te gaan naar de 
effecten van de installaties voor gecentraliseerde energievoorziening, vlak achter de huizen 
aan de Gentsestraat en hinder tijdens (een beperkt aantal) evenementen. Op het vlak van 
veiligheid zijn er geen specifieke aandachtspunten. 

0.8.3 Besluit 

De effecten van het hier onderzochte project kunnen, mits het nemen van de nodige 
milderende maatregelen, als beheersbaar worden beschouwd. Dit heeft onder meer te 
maken met de ligging van het projectgebied aan de rand van een reeds sterk verstedelijkte 
omgeving en met de reeds in het project opgenomen duurzaamheidsmaatregelen. Het feit 
dat het projectgebied in zijn huidige vorm weinig kwaliteiten heeft in termen van ecologie, 
landschap en ruimte maakt dat voor een aantal van de bestudeerde criteria zelfs van een 
verbetering van de situatie kan gesproken worden. 
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De voornaamste positieve effecten van het project (in vergelijking met de referentiesituatie) 
zijn de volgende: 

 Doordat alle parkeerbewegingen op de site zelf opgevangen worden, wordt het 
onderliggend wegennet minder belast. Ook voor fietsers en voetgangers verbetert 
de situatie ten opzichte van de huidige situatie.  

 Door de afschermende werking van de gebouwen tegenover de R0 en de afritten 
verbetert in een doordeweekse situatie de geluidstoestand van de woningen gelegen 
langs de Romeinse Steenweg en Treft. 

 Infiltratie van hemelwater bevordert de voeding van de Lede-Wemmel aquifer; 
tegelijk vermindert de druk van de site op de bestaande afwateringssystemen in de 
omgeving. 

 De omvorming van de site tot een park is positief vanuit het standpunt van ecologie, 
waterbeheer, landschap en ruimtelijke kwaliteit.  

De voornaamste potentiële negatieve effecten van het project (in vergelijking met de 
referentiesituatie en in afwezigheid van milderende maatregelen) zijn de volgende: 

 Tijdens de aanlegfase kan de (tijdelijke) betoncentrale aanleiding geven tot 
geluidsoverlast. Dit effect kan gemilderd worden door een aangepaste locatie van de 
centrale en door de aanleg van een tijdelijke geluidsberm. 

 Opwekking van energie en warmte in een WKK gelegen in de noordoostelijke hoek 
van het terrein leidt, bij inzet van een gasmotor en in afwezigheid van milderende 
maatregelen, tot overschrijdingen van de jaargemiddelde NO2 impact. Bij gebruik 
van gasmotoren dient ook rekening gehouden te worden met een relevant negatieve 
impact inzake formaldehyde. De impact is minder groot als een modulaire 
gasturbine wordt ingezet. Voldoende hoge schouwen kunnen de 
luchtkwaliteitseffecten van de gecombineerde energie- en warmteopwekking 
grotendeels tenietdoen. 

 Opwekking van energie en warmte in een WKK gelegen in de noordoostelijke hoek 
van het terrein kan aanleiding geven tot geluidsoverlast voor de woningen in de 
Gentsestraat. Hier moeten de nodige maatregelen genomen worden om te kunnen 
voldoen aan de Vlarem-normen. 

 De geluidsoverlast van het stadion overschrijdt de normen tijdens piekmomenten 
van voetbalwedstrijden en concerten. Ook hier moeten de nodige maatregelen 
genomen worden om te kunnen voldoen aan de Vlarem-normen. 

 De aanleg van met name de ondergrondse parking leidt tot aanzienlijke 
grondoverschotten, die elders moeten verwerkt worden. Dit leidt ook tot veel 
transport wat in de onmiddellijke omgeving van de site (tijdelijk) voor bijkomende 
luchtvervuiling kan zorgen. 

 De voorziene lozing van een deel van het afvalwater op het gemengde 
rioleringssysteem van Grimbergen (Treft) kan via een toename in de 
overstortgebeurtenissen een beperkt effect hebben op kwantiteit en kwaliteit van 
het oppervlaktewater (Tangebeek). 

 Er moet rekening gehouden worden met een potentieel (maar niet gekend) verlies 
aan archeologisch erfgoed  

De belangrijkste negatieve effecten van het project kunnen in belangrijke mate gemilderd 
worden door volgende maatregelen: 
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 Het voorzien van een voldoende hoge schouw op de WKK-installatie (minstens 23 
m) 

 Er over waken dat het geluid van de WKK-installatie niet leidt tot overschrijding van 
de normen. Dit kan aan de hand van brongerichte maatregelen. Voorbeelden 
hiervan zijn inkapseling, het plaatsen van de installaties in een geluidsgeïsoleerd 
gebouw, geluidsdempers op de uitlaat, … 

 Het voorzien van het dak van het stadion van geluidsabsorberend materiaal, 
teneinde elke overschrijding van de geluidnormen (in Brussel en in Vlaanderen) te 
voorkomen.  

 De inplanting van de tijdelijke betoncentrale op minstens 150 m afstand tot de 
dichtst gelegen woningen aan de Gentsestraat te voorzien, en haar af te schermen 
van de woningen door het voorzien van een voldoende hoge geluidsbuffer. 

 Het voorzien van een bijkomende buffer om het spuiwater van de koeltorens te 
bufferen vooraleer het geloosd wordt op de riolering van de Gentsestraat.  

Verder kan aangestipt worden dat de plannen om de site beter te ontsluiten met het 
openbaar vervoer door het doortrekken van een aantal tram- en metrolijnen verder kunnen 
bijdragen tot het verminderen van overlast voor de omliggende wijken. Ook de bouw van de 
Tuinbrug (ontsluitingsalternatief 3) heeft in dat verband een (beperkt) positief effect. 

Voor wat betreft de mobiliteit kan tenslotte samenvattend gesteld worden dat het 
behandelde project een ingrijpende evolutie heeft ondergaan waarin tal van optimalisaties 
werden ontwikkeld. Deze optimalisaties betreffen enerzijds de organisatie van de parkings 
en de aansluiting naar de parkings. Anderzijds werd de interne ontsluitingsstructuur en 
afwikkeling van en naar NEO geoptimaliseerd. Tenslotte werd de aansluiting op de externe 
wegenis (R0) verder geoptimaliseerd. Hierdoor werd de afwikkelcapaciteit van de parking 
sterk verhoogd tegenover de huidige situatie (met een positief effect op het functioneren op 
snelwegniveau), wordt een vlotte verkeersafwisseling bekomen op het interne 
ontsluitingssysteem (zonder terugslag op de R0) en wordt een betere afwikkeling (en 
ontruiming) gegarandeerd vanaf de R0. Op deze manier zorgt deze nieuwe 
ontsluitingsstructuur tevens voor een beter functioneren van de R0 (parallelweg) nabij de 
projectenzone. 

Tenslotte verwijzen we hier ook nog naar de engagementen van Ghelamco met betrekking 
tot de actieve bevordering van het gebruik van openbaar vervoer en andere zachte 
vervoerswijzen. Deze zijn opgenomen in een ondertekende ”eenzijdige verbintenis” die 
opgenomen is in bijlage aan het MER. In deze eenzijdige verbintenis worden de maatregelen 
waar Ghelamco zich toe engageert concreet en in extenso opgelijst.  
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1. INLEIDING 

1.1 Korte toelichting van het project 

De initiatiefnemer, Ghelamco Invest NV, wenst een multifunctioneel complex te bouwen op 
de terreinen van de huidige parking C op de Heizelvlakte, gelegen op het grondgebied van 
de gemeente Grimbergen, en dit op basis van een door haar vanwege de stad Brussel en de 
VZW PEB verkregen erfpachtrecht.  

Het multifunctioneel complex is een gebouw waarin naast een recreatieve functie (er zullen 
immers voetbalwedstrijden worden georganiseerd) ook andere functies, zoals horeca, 
kantoren en socio-culturele inrichtingen, worden voorzien. Het (voetbal)stadion zelf, als 
onderdeel van het multifunctioneel complex, zal onder meer gebruikt worden als stadion 
voor het Europees kampioenschap voetbal 2020 (hierna: “het EK 2020”), voor internationale 
voetbalwedstrijden van UEFA75/FIFA76, alsook voor thuismatchen van de Rode Duivels en 
Royal Sporting Club Anderlecht. Voor die laatste worden onder het multifunctioneel complex 
1000 parkeerplaatsen voorzien, los van het voorziene ondergrondse parkeergebouw, dat 
zich onder de Campus bevindt. 

Daarnaast voorziet het project in de bouw van een Campus. Deze Campus bevat enerzijds 
een zogenaamd ‘Centre for Active Living’ , waar onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
zullen worden gehuisvest, met een focus op revalidatietechnieken in het kader van 
sportbeoefening. In dit ‘Centre for Active Living’ zal eveneens aan zorgverstrekking worden 
gedaan. Anderzijds bevat de Campus ook logies waar verblijf van lange duur mogelijk is, 
onder meer in het kader van de revalidatiebehandeling die in de Campus wordt aangeboden. 
Dit logies kan ook aan de toeristische markt worden aangeboden met het oog op een verblijf 
van één of meer nachten. .  

Ten slotte wordt een park van 16 hectaren en een paviljoen, bestemd voor socio-culturele 
activiteiten, gerealiseerd.  

Uiteraard wordt de site ook voorzien van de nodige parkeer- en ontsluitingsvoorzieningen 
zowel voor de huidige als de nieuwe functies. Onder de campus wordt een ondergrondse 
parkeergarage aangelegd met 10.000 parkeerplaatsen en in het multifunctioneel complex 
worden, zoals gezegd, 1.000 parkeerplaatsen voorzien. De ondergrondse parkeergarage zal 
niet enkel in functie staan van de activiteiten op de site zelf; ze blijft ook (zoals nu het geval 
is) de Heizelpaleizen bedienen en kan ook de functie van Park & Ride opnemen.  

Figuur 9 geeft een algemeen beeld van de site en van de voorziene ligging van de 
verschillende gebouwen.  

                                                
75 Union of European Football Associations 

76 Fédération Internationale de Football Association 
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Figuur 9 Impressie van de toekomstige invulling van de site 

In dit project-MER worden de effecten van dit project op het milieu onderzocht. Hierbij 
worden volgende disciplines door erkende MER-deskundigen bestudeerd: 

 Mens – Mobiliteit 

 Lucht  

 Geluid en Trillingen 

 Mens – Ruimtelijke aspecten  

 Bodem 

 Water 

 Fauna & Flora 

 Landschap, Bouwkundig erfgoed & Archeologie 

De discipline Mens, Hinder, Veiligheid en Gezondheid wordt op gepaste wijze door de MER-
coördinator behandeld. 

1.2 Initiatiefnemer 

De initiatiefnemer van het project is de instantie die het project wil realiseren: 
 
Ghelamco Invest nv 
Zwaanhofweg 10 
8900 Ieper 
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1.3 Toetsing aan de m.e.r.-plicht 

1.3.1 Juridisch en beleidsmatig kader 

Overeenkomstig artikel 4.3.2 van het DABM wijst de Vlaamse regering (i) de categorieën van 
projecten waarvoor een project-MER moet worden opgesteld, (ii) de categorieën van 
projecten waarvoor een project-MER of een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de 
rapportageverplichting moet worden opgesteld en (iii) categorieën van projecten aan 
waarvoor een project-MER of een project-m.e.r.-screeningsnota moet worden opgesteld 
aan. 

De categorieën van projecten waarvoor een project-MER moet worden opgesteld, zijn 
vermeld in bijlage I en bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 
2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 
milieueffectrapportage (BS 17 februari 2005, hierna: het “MER-Besluit”).  

Bijlage I projecten zijn hierbij steeds project-MER-plichtig. 

Bijlage II projecten zijn eveneens project-MER-plichtig maar de initiatiefnemer kan een 
gemotiveerd verzoek tot ontheffing van project-MER-plicht indienen bij de bevoegde 
overheid (dienst Mer). Een dergelijke ontheffing is mogelijk indien:  

 vroeger al een plan-MER over een plan of programma waarin het voorgenomen 
project past, werd goedgekeurd en een nieuw project-MER redelijkerwijze geen 
nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten of; 

 al een project-MER werd goedgekeurd over een project waarvan het voorgenomen 
initiatief een herhaling, voortzetting of alternatief is en een nieuw project-MER 
redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten 
kan bevatten of; 

 aangetoond kan worden dat het voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen 
kan hebben voor het milieu en een nieuw project-MER redelijkerwijze geen nieuwe 
of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten. 

Ingevolge het arrest van 24 maart 2011 van het Europees Hof van Justitie (HvJ 24 maart 
2011, C-435/09, Commissie t. België) dient ook voor projecten die onder de 
drempelwaarden van bijlage I en II vallen, nagegaan te worden of deze relevante effecten 
zouden kunnen hebben. Hiervoor werd bijlage III toegevoegd aan het MER.-Besluit. Bij een 
vergunningsaanvraag van een project van bijlage III dient een project-m.e.r-screening of 
een project-MER te worden toegevoegd.  

1.3.2 Toetsing van het project 

Voorliggend project valt niet onder een rubriek van bijlage I. De handleiding van de dienst 
Mer bepaalt dat onder meer winkelcentra77, parkeerterreinen, sportstadia, kantoren, 
handelsruimten78, cultuurzalen, evenementzalen en musea kunnen worden beschouwd als 
stadsontwikkelingsproject. Het voorliggend project combineert meerdere van deze functies. 
Het project kwalificeert derhalve als een stadsontwikkelingsproject zoals vermeld in bijlage II 
van het MER-besluit. 
                                                
77  Niet van toepassing op dit project 

78  Niet van toepassing op dit project 
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 Bijlage II, Rubriek 10b omvat: 

Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en 
parkeerterreinen, 

 met betrekking tot de bouw van 1.000 of meer woongelegenheden, of 

 met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m² handelsruimte of meer, of 

 met een verkeersgenererende werking van pieken van 1.000 of meer 
personenauto-equivalenten per tijdsblok van 2 uur. 

Enkel de derde van bovenstaande subrubrieken is van toepassing op voorliggend project. 

Het multifunctioneel complex omvat onder meer een stadion dat kan plaats bieden aan ca. 
60.000 toeschouwers. Vandaag heeft het parkeerterrein een capaciteit van 10.000 
personenwagens. In het basisalternatief wordt deze capaciteit nagestreefd in de geplande 
ondergrondse parkeergarage. Aangezien er ook nog 1.000 parkeerplaatsen onder het 
multifunctioneel complex worden voorzien maakt dat een totaal van ca. 11.000 
parkeerplaatsen op het terrein Parking C. Als inrichtingsalternatief wordt de capaciteit van de 
ondergrondse parking verhoogd van 10.000 tot 12.000 plaatsen.  

De grootste verkeersgeneratie wordt verwacht door het gebruik van het complex voor 
voetbalwedstrijden79. In de reeds uitgevoerde verkeersstudie in het kader van het ontwerp, 
werd uitgegaan van 6.000 toekomende wagens per wedstrijd, zodat met zekerheid de 
grenswaarde van 1.000 zal overschreden worden. Uiteraard zal in dit project-MER de 
cumulatieve verkeersgeneratie van alle geplande functies onderzocht en beoordeeld worden. 

1.4 Wettelijk kader milieueffectrapportage 

1.4.1 m.e.r.-procedure 

Het project-MER voor het Eurostadium volgt de procedure zoals opgenomen in het DABM. 
De procedure voor het opstellen van een project-MER volgens het DABM wordt gekenmerkt 
door vier fasen: 

 Een kennisgevingsfase: tijdens deze fase wordt het kennisgevingsdossier opgesteld 
en ingediend bij de bevoegde overheid (dienst Mer). De fase wordt afgesloten met 
het volledig verklaren van de kennisgeving. 

 In de richtlijnenfase worden de inhoud en de bijzondere richtlijnen voor het project-
MER vastgesteld door de dienst Mer. 

 In de uitvoeringsfase wordt door het team van erkende deskundigen het eigenlijke 
project-MER opgesteld. 

 Tijdens de beoordelingsfase wordt het project-MER inhoudelijk getoetst en goed- of 
afgekeurd door de dienst Mer. 

De verschillende fasen en de erbij horende procedurestappen worden hieronder kort 
toegelicht. 

                                                
79  Of voor socio-culturele evenementen met een gelijkaardige mobiliteitsimpact. 
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Kennisgevingsfase 

Aan de hand van de kennisgeving brengt de initiatiefnemer de administratie op de hoogte 
van het voorgenomen project-MER.  

In de kennisgeving zijn onder andere de voorgenomen activiteit, de aard, de ligging, 
doelstellingen en verantwoording van het project beschreven en zijn de coördinaten van de 
initiatiefnemer en namen van de uitvoerders van het milieueffectrapport vermeld. Ook geeft 
de initiatiefnemer hierin een overzicht van de juridische en beleidsmatige context en 
beschrijft hij de onderzochte alternatieven, bestaande en beoogde vergunningen en 
relevante gegevens uit vorige rapportages en goedgekeurde rapporten. Daarnaast beschrijft 
de initiatiefnemer de specifieke milieuaspecten die onderzocht en beschreven zullen worden 
in het project-MER, inclusief de verdere aanpak voor de bepaling en de beoordeling van 
deze aspecten.  

Na het opstellen van het kennisgevingsdossier, dient de initiatiefnemer het dossier in bij de 
bevoegde overheid, namelijk de dienst Mer, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van 
het Departement LNE.  

Na het ontvangen van de kennisgeving onderzoekt de dienst Mer of de kennisgeving volledig 
is en betekent haar beslissing binnen een termijn van 20 dagen na ontvangst van de 
kennisgeving. 

De kennisgeving voor het project “Eurostadium” werd volledig verklaard op 11 augustus 
2015. 

Richtlijnenfase 

Binnen 10 dagen na ontvangst van de volledigverklaring van de kennisgeving stuurt de 
initiatiefnemer het kennisgevingsdossier door naar de betrokken gemeentebesturen, de 
vergunningverlenende overheid en de door de Vlaamse regering aangewezen administraties.  

Het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeentes organiseert een 
terinzagelegging van de kennisgeving binnen de 10 dagen na ontvangst en brengt de 
burgers hiervan op de hoogte. De gemeente kondigt dit aan de burgers op gepaste wijze 
aan. Op deze kennisgeving kunnen de burgers reageren.  

De terinzagelegging van de kennisgeving voor het project “Eurostadium” liep van 21 
augustus 2015 tot en met 19 september 2015 in de gemeenten Grimbergen en Wemmel. 

Op basis van inspraakreacties van het betrokken publiek en reacties van de aangeschreven 
administraties en openbare besturen en na een formele vergadering met de betrokkenen, 
stellen de medewerkers van de dienst Mer richtlijnen op die de initiatiefnemer moet volgen 
bij het opstellen van het project-MER. 

De richtlijnenvergadering voor voorliggend project vond plaats op 2 oktober 2015. 

De dienst Mer betekent deze richtlijnen binnen de 70 dagen (of 90 dagen ingeval van grens-
overschrijdende effecten) na volledigheidsverklaring van de kennisgeving aan de 
initiatiefnemer, de betrokken overheden, administraties en het college van burgemeester en 
schepenen van de betrokken gemeentebesturen. 

De richtlijnen voor het project “Eurostadium” werden op 16 november 2015 betekend aan 
de initiatiefnemer. 
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Uitvoeringsfase 

Tijdens de uitvoeringsfase stelt het team van erkende deskundigen het MER op onder leiding 
van een MER-coördinator. Dit gebeurt in overeenstemming met de m.e.r.-richtlijnenboeken, 
de opgelegde inhoudsafbakening, de bijzondere richtlijnen en eventuele bijkomende 
schriftelijke richtlijnen. 

Meestal wordt er tussentijds een ontwerp-MER opgesteld dat informeel besproken wordt 
door de initiatiefnemer, het team van deskundigen, de dienst Mer en aangeschreven 
administraties en openbare besturen. 

Beoordelingsfase 

Na indiening van het definitief project-MER bij de dienst Mer controleert deze of het project-
MER aan de inhoudelijke vereisten van de kennisgeving beantwoordt, de richtlijnen en de 
opmerkingen die werden besproken tijdens de ontwerp-MER-bespreking. Daarna keurt de 
dienst Mer het project-MER goed of af en stellen ze een goedkeurings- of afkeuringsverslag 
op. Deze goed- of afkeuring wordt binnen een termijn van 40 dagen betekend aan de 
initiatiefnemer, de betrokken overheden, administraties, de MER-coördinator en het college 
van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeentebesturen. 

De verschillende procedurestappen die in elk van de fasen doorlopen dienen te worden, 
worden in Figuur 10 vereenvoudigd weergegeven. 

1.4.1 Verdere besluitvorming 

De initiatiefnemer dient verschillende vergunningen aan te vragen om het project te kunnen 
uitvoeren: 

Stedenbouwkundige vergunning 

Het door de dienst Mer goedgekeurde project-MER moet als bijlage bij het 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraagdossier voor het project gevoegd worden. De 
aanvraag tot kapvergunning voor de bomen op de site zal geïntegreerd worden in de 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. 

Voor MER-plichtige werken, zoals voorliggend project, dient bij de beoordeling van de 
stedenbouwkundige vergunning een openbaar onderzoek te worden georganiseerd. Tijdens 
deze periode kunnen bezwaarschriften en opmerkingen ingediend worden. Het goedgekeurd 
MER dient als bijlage van het vergunningsaanvraagdossier ter beschikking te zijn tijdens het 
openbaar onderzoek. 

Milieuvergunning 

Iedereen die een inrichting wil exploiteren die hinderlijk wordt geacht voor de mens en het 
leefmilieu, heeft een milieuvergunning nodig. Afhankelijk van de aard en de belangrijkheid 
van de hinder is er sprake van een milieuvergunning (klasse 1 of 2) of een meldingsplicht 
(klasse 3). Bij de vergunningsaanvraag voor een inrichting waarvoor een project-MER vereist 
is, zoals voorliggend project, dient het goedgekeurd project-MER te worden toegevoegd. Bij 
de beoordeling van de milieuvergunning dient een openbaar onderzoek te worden 
georganiseerd. Tijdens deze periode kunnen bezwaarschriften en opmerkingen ingediend 
worden. Voor de inrichtingen van klasse 1 waarvoor een MER vereist is, dient in het kader 
van dit openbaar onderzoek tenminste één informatievergadering te worden georganiseerd. 
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Figuur 10 Stroomschema van de m.e.r.-procedure 
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Voor voorliggend project zal een milieuvergunning klasse 1 worden aangevraagd. Volgende 
hoofdrubrieken zijn vermoedelijk van toepassing:  

Rubriek N° Omschrijving 

3 Afvalwater en koelwater 

6 Brandstoffen en brandbare vloeistoffen 

12 Elektriciteit 

16 Behandelen van gassen 

17 Gevaarlijke stoffen 

31 Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines) 

32 Ontspanningsinrichtingen en schietstanden 

39 Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatst) 

43 Stookinstallaties 

54 Het kunstmatig aanvullen van grondwater 

61 Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem 

1.5 Samenstelling van het team van deskundigen 

Volgende deskundigen hebben het project-MER voor het Eurostadium opgemaakt: 

MER-coördinator, deskundige discipline “Bodem” en 
deskundige discipline “Water” 
Koen Couderé, TRACTEBEL 
(MB/MER/EDA/222/V5 erkenning van onbepaalde duur) 
Medewerkers: Anne Devivier 

 

Deskundige discipline “Mens - deeldomein 
Mobiliteit” 
Jan Dumez, TRACTEBEL 
(AMV/LNE/ERK/MER/EDA-737 erkenning van onbepaalde 
duur) 
Medewerker: Cathérine Cassan, Marloes Cattersel  

Deskundige discipline “Lucht”  
Johan Versieren, Milieubureau Joveco bvba 
(MB/MER/EDA/059/V5 erkenning van onbepaalde duur) 

 

Deskundige discipline “Geluid & trillingen” 
Chris Neuteleers, TRACTEBEL 
(MB/MER/EDA/556/V3 erkenning van onbepaalde duur) 
Medewerker: Herbert Vandenbranden 

Deskundige discipline “Mens - deeldomein 
Ruimtelijke aspecten” 
Bieke Cloet, TRACTEBEL 
(MB/MER/EDA/700/V1 erkenning van onbepaalde duur) 
Medewerker: Peter Corens 
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Deskundige discipline “Landschap, Bouwkundig 
Erfgoed en Archeologie” 
Nele Aerts, TRACTEBEL 
(MB/MER/EDA/681/V2 erkenning van onbepaalde duur) 
Medewerker: Anne Devivier  

Deskundige discipline “Fauna & Flora” 
Kristin Bluekens 
(MB/MER/EDA/719/V1 erkenning van onbepaalde duur) 
Medewerker: Sarah Rousseaux  

De discipline Mens – Hinder, veiligheid en gezondheid werd op gepaste wijze door de MER-
coördinator behandeld. 

De opmaak van het MER wordt aan de kant van de initiatiefnemer begeleid door de heer 
Simon Gheysens, Head of project. 
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2. ADMINISTRATIEVE, RUIMTELIJKE, JURIDISCHE EN 
BELEIDSMATIGE SITUERING  

2.1 Administratieve situering 

Overeenkomstig artikel 4.2.14, § 1 van de VCRO wordt een constructie geacht te zijn 
vergund indien de eigenaar ervan kan bewijzen of kan aantonen dat de constructie is 
gebouwd vóór 22 april 1962.  

Artikel 4.2.14, § 2 van de VCRO bepaalt dat “bestaande constructies waarvan door enig 
rechtens toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd werden in de periode 
vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen zij 
gelegen zijn, worden voor de toepassing van deze codex geacht te zijn vergund, tenzij het 
vergund karakter wordt tegengesproken middels een proces-verbaal of een niet anoniem 
bezwaarschrift, telkens opgesteld binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of 
plaatsen van de constructie”. 

De bestaande parking is aangelegd vóór 1962 (minstens vóór de inwerkingtreding van het 
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, nl. 30 april 1977). De parking werd immers aangelegd in 
het kader van de Expo ’58. Zij wordt derhalve, overeenkomstig artikel 4.2.14 van de VCRO, 
geacht vergund te zijn. 

Wat de milieuvergunningsplicht betreft, kan worden opgemerkt dat er enkel 
personenwagens op de bestaande parking worden gestald. Het gebruik van deze parking is 
derhalve niet milieuvergunningsplichtig.  

2.2 Ruimtelijke situering 

Het projectgebied bevindt zich in de gemeente Grimbergen, tegen de grens met Brussel in 
het zuiden en Wemmel in het westen. De site wordt omgrensd door de R0 in het zuiden, de 
afrit “Romeinse Steenweg” (richting Antwerpen) van de R0 in het oosten, de afrit “Romeinse 
Steenweg” (richting Gent)80 van de R0 in het westen en de Romeinse Steenweg in het 
zuiden. Ten zuiden van de site, aan de overkant van de Romeinse Steenweg, is Brussels 
Expo gelegen en verderop het woonweefsel van de Brusselse gemeente Laken. Ten westen 
van de site liggen woongebieden in de gemeente Wemmel en ten oosten de wijk “Treft” op 
het grondgebied van de gemeente Grimbergen. 

Voor de situering van het projectgebied op de orthofoto, topografische kaart en wegenatlas, 
wordt verwezen naar Figuur 12, Figuur 13 en Figuur 14 op de volgende bladzijden. De 
planologische situatie van het projectgebied werd vastgelegd in het GRUP “Afbakening van 
het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en aansluitende openruimte gebieden” en wordt 
weergegeven op Figuur 18 en Figuur 11 geeft de eigendomssituatie van het projectgebied 
weer. 
 

                                                
80  Deze afrit geeft ook rechtstreeks aansluiting op Parking C vanop de R0. 
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Figuur 11 Afbakening van het projectgebied 
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Figuur 12 Luchtfoto 
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Figuur 13 Topografische kaart 
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Figuur 14 Wegenatlas 
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Figuur 15 geeft een uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen. Uit dit plan blijkt dat er vroeger 
een buurtweg nr. 3 was gesitueerd binnen de projectsite. Deze voormalige buurtweg nr. 3 is 
evenwel verjaard ingevolge het volledige onbruik ervan sinds meer dan dertig jaar. 

 
 

 
 

 
 

Figuur 15  Atlas der Buurtwegen 
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Dit volgt uit de volgende elementen: 

 Parking C werd destijds aangelegd als parkeergelegenheid in het kader van Expo 
’58. Gelet op het gebruik van de site als parking en de onverenigbaarheid van dit 
gebruik met het voorbestaan van de voormalige buurtweg nr. 3 is te besluiten tot 
het onbruik van de voormalige buurtweg nr. 3 sinds de Expo ‘58;  

 Parking C werd herhaaldelijk opgehoogd, zodat het tracé van de buurtweg 
verdwenen is onder het ophogingsmateriaal. Ingevolge de aanleg én het 
onophoudelijk gebruik van de parking is de buurtweg opgehouden te bestaan;  

 de gemeente Grimbergen (destijds Strombeek-Beveren) heeft zich destijds niet 
verzet tegen het verdwijnen van de buurtweg. Meer nog, de gemeente verstrekte de 
vereiste vergunningen voor de aanleg en de ophoging van het gebied (cf. 
stedenbouwkundige vergunning dd. 1 augustus 1984) die onverenigbaar waren met 
het voortbestaan van de buurtweg;  

 op heden doet Parking C nog steeds dienst als parkeergelegenheid en kan het tracé 
van de voormalige buurtweg nr. 3, sinds de aanleg van Parking C, niet worden 
waargenomen;  

 de gemeente Grimbergen staat niet in voor het onderhoud van Parking C. Nochtans 
is het onderhoud door de betrokken gemeente een essentiële eigenschap van 
buurtwegen;  

 voordien lag de voormalige buurtweg nr. 3 in het verlengde van de Gentsestraat. De 
aansluiting met de Gentsestraat is evenwel verdwenen door de aanleg van de afrit 
7a “Romeinse Steenweg” van de Brusselse Ring. De configuratie van de site evenals 
het omliggende wegennet maken aldus dat de voormalige buurtweg nr. 3 niet 
langer voldoet aan de voorwaarden opdat een weg zou kwalificeren als “buurtweg”. 
Het Hof van Cassatie oordeelde immers reeds dat buurtwegen “kleine wegen [zijn] 
die de plattelandsgemeenten verbinden of die in het verkeer binnen die gemeenten 
voorzien en die in de Atlas der buurtwegen werden opgenomen of die werden 
aangelegd of erkend overeenkomstig de Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen”.81 
De voormalige buurtweg nr. 3 kan niet langer worden beschouwd als een weg die 
de plattelandsgemeenten verbindt, noch als een weg die in het verkeer binnen die 
gemeenten voorziet; en 

 de voormalige buurtweg nr. 3 is niet opgenomen in de publiek raadpleegbare 
“stratenatlas” van de gemeente Grimbergen.  

 

  

                                                
81  Cass. 17 oktober 2014, nr. C.13.0384.N, www.cass.be 
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Figuur 16 Gewestplan Vlaanderen82 

  

                                                
82  Gezien de legendes van de Vlaamse en Brusselse kaarten niet altijd compatibel zijn, worden voor bepaalde 

thema’s aparte kaarten weergeven voor het Vlaamse en het Brusselse deel van het studiegebied.  
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2.3 Juridische en beleidsmatige situering 

In Tabel 3 en Tabel 4 wordt een beknopt overzicht gegeven van respectievelijk de juridische 
en beleidsmatige randvoorwaarden en hun relevantie voor voorliggend project. Indien 
relevant, wordt ook verwezen naar de bijhorende figuren of paragrafen die de juridische en 
beleidsmatige randvoorwaarden meer uitgebreid toelichten. De relevantie van de juridische 
en beleidsmatige randvoorwaarden worden verder toegelicht en meer uitgebreid besproken 
onder de betreffende disciplinehoofdstukken. 
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Tabel 3 Juridische randvoorwaarden 

RANDVOORWAARDE INHOUDELIJKE BESCHRIJVING RELEVANT 
BESPREKING RELEVANTIE 
O = ONDERZOEKSSTUREND  
P = PROCEDUREBEPALEND 

DISCIPLINE 

Gemeentelijke 
verordeningen Grimbergen 

Op het grondgebied van de gemeente Grimbergen zijn volgende gemeentelijke 
verordeningen van toepassing: 

1. Politiereglement 
2. Algemeen bouwreglement 
3. Bevoorrading van het gebouw in elektrische energie 
4. Verkavelingsreglement 
5. Het aanleggen of vernieuwen van voetpaden 
6. Het vellen van loofbomen en knotwilgen 
7. Het plaatsen van regenwaterreservoirs voor eengezinswoningen 
8. De aanleg van parkeerruimten 
9. Belasting op ontbreken van parkeerplaatsen²²  
10. De lozing van afvalwaters 
11. Toewijzingsreglement sociale woningen 
12. Gemeentelijk reglement leegstand en heffing 

 

Ja Een aantal van deze verordeningen 
(o.a. N°’s 2, 6, 8, 10) kunnen van 
toepassing zijn op dit project en de 
initiatiefnemer dient er dan ook 
rekening mee te houden. 

 

Relevantie voor MER is beperkt. 

Water 

Fauna en Flora 

Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening 

Omvat bepalingen inzake de organisatie, planning, vergunningenbeleid en 
handhaving. Het voorziet onder meer in de opmaak van structuurplannen op drie 
niveaus (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk) en legt de bevoegdheden van 
de genoemde beleidsniveaus vast. Ruimtelijke uitvoeringsplannen werken de 
algemene afspraken van het structuurplan juridisch verder uit. Ruimtelijke 
uitvoeringsplannen komen in de plaats van plannen van aanleg en gewestplannen. 

Ja 

(P) 

Zie verder in deze tabel onder 
“Gewestplan”, “Algemene en 
bijzondere plannen van aanleg” en 
“Structuurplannen”. 

Projectbeschrijving 

Gewestplan 

Gewestplan nr. 25 “Halle – 
Vilvoorde – Asse” 
(07/03/1977) 

 

Gewestplannen bevatten stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, 
de inrichting en/of het beheer van gronden. 

Het gewestplan vormt het juridisch kader voor het verlenen van verguningen. Het 
wordt verfijnd of gewijzigd door BPA’s, en opgegeven door RUP’s.  

Nee Het gewestplan in het studiegebied is 
opgeheven bij de invoege treding van 
het GRUP ‘Afbakening VSGB en 
aangrenzende groengebieden’ 

 

 

Algemeen en Bijzonder Plan 
van Aanleg (APA/BPA) 

 

Algemene Plannen van Aanleg (APA) zijn gedetailleerde 
bodembestemmingsplannen met toevoeging van stedenbouwkundige voorschriften 
voor de hele gemeente. Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) zijn gemeentelijke 
bestemmingsplannen voor een deel van de gemeente die vroeger werden 
opgemaakt ter wijziging of verfijning van het gewestplan. Ze vormen net als de 

Nee BPA zonevreemd bedrijf Texaco, 
Romeinse Steenweg 
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RANDVOORWAARDE INHOUDELIJKE BESCHRIJVING RELEVANT 
BESPREKING RELEVANTIE 
O = ONDERZOEKSSTUREND  
P = PROCEDUREBEPALEND 

DISCIPLINE 

gewestplannen het juridisch kader voor de vergunningverlening. 

Het decreet op de Ruimtelijke ordening bepaalt dat het instrument BPA vervangen 
wordt door Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP), die uitvoering geven aan de 
visie van een ruimtelijk structuurplan. Zolang er geen goedgekeurd ruimtelijk 
structuurplan is opgemaakt, gebeurt een bestemmingswijziging via een BPA. De 
bestaande BPA’s blijven net als het gewestplan ook rechtsgeldig tot ze worden 
vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

RUP 

 

Bestemmingswijzigingen gebeuren in Vlaanderen na de goedkeuring van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (een “RUP”). Een RUP bevat stedenbouwkundige 
voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer. Ze vormen 
het kader voor het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen. 

RUP’s komen in plaats van BPA’s en het gewestplan. Bij goedkeuring worden deze 
laatsten opgeheven binnen de perimeter van het RUP.  

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een instrument om uitvoering te geven aan het 
gewestelijk/provinciaal/gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, waarin de grote 
beleidslijnen in verband met het ruimtelijk functioneren worden weergegeven. Het 
RUP werkt de algemene afspraken van het structuurplan juridisch verder uit. 

Ja 

(P) 

Het projectgebied is gelegen in het 
GRUP “Afbakening van het VSGB en 
aansluitende openruimte gebieden”. 
Het is gelegen binnen de grenslijn van 
het stedelijk gebied, en is gelegen 
binnen de deelzone GA art C1.1 
‘Gebied voor gemengde activiteiten’. 
Het project geeft uitvoering aan deze 
aanduiding. 

Er wordt gesteld dat voor de 
bestaande functies geen bijkomende 
parkeerplaatsen voorzien mogen 
worden. Dit kan wel in functie van 
nieuwe ontwikkelingen. Voor nieuwe 
activiteiten zijn bijkomende 
parkeervoorzieningen mogelijk. 
Onmiddellijk aangrenzend bevindt zich 
ook het GRUP Gemengd regionaal 
bedrijventerrein “Simla nv” te 
Grimbergen. 

Algemeen 

GBP (Gewestelijk 
Bestemmingsplan) 

Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) vormt in het Brussels Gewest de top in de 
hiërarchie van de verordenende plannen inzake ruimtelijke ordening. Het bepaalt 
de algemene bestemming van de verschillende gebieden van het Gewest en de 
maatregelen voor de aanleg van de belangrijkste verkeerswegen. 

Ja De Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
heeft op 2 mei 2013 een gedeeltelijke 
wijziging van het GBP goedgekeurd als 
antwoord op de demografische groei 
in het Gewest. Deze wijziging creëerde 
met name een Gebied van Gewestelijk 
Belang (GGB) op de Heizelvlakte, met 
als doel het potentieel van deze locatie 

Algemeen 
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RANDVOORWAARDE INHOUDELIJKE BESCHRIJVING RELEVANT 
BESPREKING RELEVANTIE 
O = ONDERZOEKSSTUREND  
P = PROCEDUREBEPALEND 

DISCIPLINE 

en haar internationale uitstraling op te 
waarderen en om in de toekomst een 
ambitieus plan voor de bouw van 
woningen, toeristische voorzieningen, 
handelszaken en een grote groene 
ruimte mogelijk te maken. 

BBP (Bijzonder 
bestemmingsplan) 

Een Bijzonder Bestemmingsplan of BBP wijzigt of verfijnt bestemmingen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op gemeentelijk niveau. Net zoals in de vroegere 
BPA’s of RUP’s worden per afgebakende zone voorschriften inzake de toegelaten 
functies en voorkomen vastgelegd.  

Ja (O) Op dit ogenblik is een BBP in 
voorbereiding met betrekking tot de 
Heizelvlakte. Het BBP is nog niet 
goedgekeurd.  

Dit BBP zal de huidige bestemmingen, 
die zijn vastgelegd in het Gewestelijk 
Bestemmingsplan (GBP), verder 
verfijnen. 

Algemeen  

Decreet van 28/06/1985 
betreffende de 
milieuvergunning 

Dit decreet voert de milieuvergunningsplicht voor hinderlijke inrichtingen in Ja Algemeen kader voor 
vergunningsplicht en 
milieukwaliteitsnormering 

Algemeen 

VLAREM I-II VLAREM I behandelt de milieuvergunningsplicht en omvat in haar bijlage I een lijst 
met hinderlijke inrichtingen. 

Ja 

(P+O) 

Voor de exploitatie van het 
multifunctioneel complex zal een 
milieuvergunning worden 
aangevraagd.  

Bodem 

Water 

Geluid en trillingen 

In VLAREM II zijn de milieuvoorwaarden, gekoppeld aan de vergunning tot 
exploitatie van een hinderlijke inrichting opgenomen. 

Specifieke voorwaarden inzake 
geluidshinder, trillinghinder, 
luchtemissies, … zullen in het MER 
besproken worden bij de 
respectievelijke disciplines. 

Koninklijk besluit van 
06/03/2002, gewijzigd door 
het Koninklijk besluit van 
14/02/2006, betreffende 
het geluidsvermogen van 
materiaal voor gebruik 
buitenshuis. 

Methodiek voor de evaluatie van hinder veroorzaakt door schadelijk of ongewenst 
geluid 

Ja (O) Methodiek evaluatie hinder 
veroorzaakt door schadelijk of 
ongewenst geluid 

Geluid en Trillingen 
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RANDVOORWAARDE INHOUDELIJKE BESCHRIJVING RELEVANT 
BESPREKING RELEVANTIE 
O = ONDERZOEKSSTUREND  
P = PROCEDUREBEPALEND 

DISCIPLINE 

Differentiatie 
milieukwaliteitsnormen 
omgevingslawaai naar 
omgevingskenmerken – dd. 
19/09/2008, opgesteld door 
het dept. LNE van de 
Vlaamse Overheid 

Consensustekst ter beschikking gesteld met een voorstel van te hanteren 
richtwaarden voor spoor- en wegverkeer (door de overheid gedifferentieerde 
referentiewaarden genoemd). Het betreft een voorbereidend document om in de 
toekomst richt- en grenswaarden voor spoor- en wegverkeersgeluid in Vlarem II 
op te nemen. 

Ja (O) In Vlarem II zijn momenteel nog geen 
criteria opgenomen omtrent 
toelaatbare geluidswaarden voor 
wegverkeerslawaai in open lucht, nabij 
bewoonde gebouwen. In afwezigheid 
daarvan, maar om toch de 
geluidseffecten te kunnen beheersen, 
wordt gebruik gemaakt van criteria 
voor hoofd- en primaire wegen uit de 
consensustekst. In het geactualiseerd 
richtlijnenboek voor de discipline 
geluid en trillingen (vs 28.02.2011) 
wordt trouwens aangegeven om de 
gedifferentieerde referentiewaarden 
als toetsingscriteria te gebruiken in 
afwachting van een wettelijk 
toetsingskader en ter vervangen van 
de criteria in het ontwerp-KB van 
1991. 

Geluid 

Decreet betreffende de 
bodemsanering en de 
bodembescherming (27 
oktober 2006) en VLAREBO 

Het decreet voorziet in een regeling voor de identificatie van verontreinigde 
gronden, een grondinformatieregister, een regeling voor nieuwe en voor 
historische bodemverontreiniging en een bijzondere regeling voor grondverzet. 

Ja 

(P+O) 

Bij OVAM worden de beschikbare 
gegevens opgevraagd binnen het 
studiegebied. 

Tijdens de werken wordt de code van 
goede praktijk toegepast. 

Indien gronden worden overgedragen 
dienen de bepalingen van het 
bodemsaneringsdecreet te worden 
gevolgd. 

Bodem 

Wet op de onbevaarbare 
waterlopen. Basiswet van 
28 december 1967 en later 
aangevuld door het Decreet 
van 21 april 1983 houdende 
de ruiming van 
onbevaarbare waterlopen. 

Regelt het beheer van en werken aan de onbevaarbare waterlopen. Ja 

(P+O) 

Er zijn geen waterlopen gelegen 
binnen de begrenzingen van het 
projectgebied, wel binnen het 
studiegebied.  

Water 
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Kwaliteitsnormen 
oppervlaktewater 

Besluit van 8 december 
1998 en Besluit houdende 
algemene en sectorale 
bepalingen inzake 
milieuhygiëne (VLAREM II) 
van 1 juni 1995 (laatst 
gewijzigd op 7 januari 
2005). 

Legt de kwaliteitsdoelstellingen van de waterlopen vast. Ja 

(P+O) 

De Leestbeek heeft als 
oppervlaktewaterkwaliteit 
basiskwaliteit. 

Water 

Besluit van de Vlaamse 
Regering houdende 
vaststelling van regels met 
betrekking tot de scheiding 
tussen de gemeentelijke en 
de bovengemeentelijke 
saneringsverplichting en 
het vaststellen van de 
zoneringsplannen 

(10/03/2006) 

Het zoneringsbesluit vormt de juridische basis voor het zoneringsplan en het 
gebiedsdekkend uitvoeringsplan. Sinds de goedkeuring van dit besluit worden de 
zones op de zoneringsplannen gehanteerd: centraal gebied, collectief 
geoptimaliseerd buitengebied, collectief te optimaliseren buitengebied en 
individueel te optimaliseren buitengebied. 

O Het zoneringsplan van Grimbergen 
werd goedgekeurd op 9 juni 2008. Het 
projectgebied is gelegen in het 
buitengebied. Ten oosten en ten 
westen van parking C is er aansluiting 
mogelijk met het centraal gebied. De 
woningen langs de Romeinse 
Steenweg worden aangeduid als 
“collectief te optimaliseren 
buitengebied” en de noordelijke zone 
ter hoogte van de installatie van 
Fluxys is “individueel te optimaliseren 
buitengebied”.  

Water 

Grondwaterdecreet 

(24 januari 1984) 

Het decreet betreffende het grondwaterbeheer vermeldt dat de Vlaamse Regering 
in de waterwingebieden en beschermingszones volgende zaken kan verbieden, 
reglementeren of aan een vergunning onderwerpen: 

 het vervoeren, opslaan, deponeren, afvoeren, bedelven, storten, direct of 
indirect lozen en uitstrooien van stoffen die het grondwater kunnen 
verontreinigen; 

 de kunstwerken, werken en werkzaamheden, alsmede de wijzigingen in de 
grond of de ondergrond die een gevaar voor verontreiniging van het 
grondwater kunnen inhouden. 

Door wijzigingen in de milieuwetgeving is de procedure voor het aanvragen van 
een vergunning voor de onttrekking van of infiltratie naar het grondwater, evenals 
voor boringen naar grondwater, geïntegreerd in VLAREM I (rubrieken 52 tot en 

Ja 

(P+O) 

Het grondwater dient te allen tijde 
beschermd te worden. 

Het projectgebied overlapt niet met 
waterwingebieden of 
beschermingszones. 

Water 
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met 55). Specifieke voorwaarden voor hoger genoemde activiteiten zijn 
opgenomen in de hoofdstukken 5.52 tot en met 5.55 van VLAREM II, toegevoegd 
bij Art. 240. De bemaling wordt onderverdeeld in drie klasses afhankelijk van het 
debiet. 

De milieukwaliteitsnormen voor bodem en grondwater en de beleidstaken worden 
weergegeven in hoofdstuk 2.4 van VLAREM II en bijlagen 2.4.1 en 2.4.2. 
Algemene milieuvoorwaarden met betrekking tot de beheersing van bodem- en 
grondwaterverontreiniging zijn weergegeven in hoofdstuk 4.3 van VLAREM II. 

Besluit van de Vlaamse 
Regering houdende 
reglementering van de 
handelingen binnen de 
watergebieden en de 
beschermingszones. 

(27 maart 1985) 

 

Het Besluit van de Vlaamse 
regering van 15 maart 2013 
tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse regering 
van 27 maart 1985 met 
betrekking tot het gebruik 
van pesticiden 

Deze regelgeving heeft tot doel het grondwater te beschermen dat gebruikt wordt 
voor drinkwater. Hiervoor worden drie verschillende beschermingszones 
afgebakend met telkens strengere regelgeving wanneer de grondwaterwinning 
dichter wordt benaderd. 

Nee Er bevinden zich geen 
grondwaterwinningen of 
beschermingszones nabij het 
projectgebied. 

 

Decreet Integraal 
Waterbeleid 

(18 juli 2003) 

Er wordt gestreefd naar het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren 
en herstellen van het watersysteem zodat het voldoet aan de 
kwaliteitsdoelstellingen voor het ecosysteem en aan het huidige multifunctioneel 
gebruik.  

Ja 

(P+O) 

De doelstellingen van het decreet zijn 
van toepassing. Het MER zal de nodige 
elementen bevatten op basis waarvan 
de bevoegde overheden de watertoets 
kunnen uitvoeren.  

Het projectgebied is gelegen in het 
Dijlebekken, meer bepaald in het 
deelbekken Zenne – Maalbeek – 
Aabeek. 

Water 

Besluit van de Vlaamse 
Regering tot vaststelling 

Het besluit van de Vlaamse Regering legt de richtlijnen vast voor de 
vergunningsverleners. Daarmee beoogt de Vlaamse Regering een objectieve en 

Ja 

(P+O) 

De watertoets kadert binnen het 
decreet integraal waterbeheer (zie 

Water 
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van nadere regels voor de 
toepassing van de 
watertoets, tot aanwijzing 
van de adviesinstantie en 
tot vaststelling van nadere 
regels voor de 
adviesprocedure bij de 
watertoets. 

(20 juli 2006) 

 

uniforme toepassing door de vele beslissingnemende overheden. Deze richtlijnen 
moeten vanaf 1 november 2006 toegepast worden op alle nieuwe vergunningen. 

De watertoets houdt in dat bij de beslissing over een vergunning, plan of 
programma, rekening gehouden wordt met de mogelijke nadelige gevolgen ervan 
voor het watersysteem en voor de functies die het watersysteem voor de mens 
vervult. 

boven). 

Als er sprake is van nadelige gevolgen, 
zal de overheid een aantal 
voorwaarden opleggen om dit gevolg 
te voorkomen of te beperken, of het te 
herstellen of te compenseren. 

Materialendecreet (23 
december 2011) en Vlaams 
Reglement voor het 
duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (VLAREMA) (17 
februari 2012) 

De ‘materiaalkringloop’ is het sleutelbegrip voor het duurzaam materialenbeleid. 
Dit slaat op het geheel van opeenvolgende handelingen doorheen de hele 
levenscyclus, vanaf het onttrekken van materialen aan de natuur tot en met het 
moment dat ze terugkeren als afvalstoffen. Het doel van het decreet is om deze 
kringlopen zo lang mogelijk te laten draaien. Het VLAREMA bouwt verder op het 
Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) uit 1997 en voert 
het Materialendecreet uit dat de basis is voor de overgang van een 
afvalstoffenbeleid naar een duurzaam materialenbeleid. 

Ja 

(P+O) 

De gebruikte materialen voor de 
realisatie van het project hebben een 
lange levensduur. Voor de afvoer van 
de oppervlakkige puinlaag van de 
huidige parking wordt rekening 
gehouden met de bepalingen uit 
VLAREMA. 

Algemeen  

Stedenbouwkundige 
verordening inzake 
hemelwaterputten, 
infiltratie- en 
buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater. 

 

Deze verordening omvat de minimale voorschriften voor de lozing van niet-
verontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken. Het algemeen 
uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk 
gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het 
hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts 
een beperkt debiet vertraagd wordt afgevoerd. 

Ja (O) Bij het ontwerp van het project dient 
men rekening te houden met de 
geldende bepalingen van de 
provinciale verordening van 20 oktober 
2014 (Vlaams-Brabant) en de 
gewestelijke verordening (1 oktober 
2004 en gewijzigd op 1 januari 2014).  

Op welke manier hiermee wordt 
omgegaan, zal besproken worden in 
de discipline water in het MER. 

Water 

Göteborg Protocol 

(30 november 1999) 

Het Protocol van Göteborg stelt voor ieder land dat partij is, een maximaal 
emissieniveau (emissieplafond) vast voor vier (groepen) verontreinigende stoffen: 
zwavel, stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en ammoniak. Deze plafonds, 
die tegen 2010 moeten worden nageleefd, werden in onderling overleg vastgesteld 
op basis van wetenschappelijke evaluaties van de effecten van verontreiniging en 
de mogelijkheden om de emissies te beperken. Wanneer het protocol volledig ten 
uitvoer zal zijn gelegd, zullen de zwavelemissies in Europa met ten minste 63 %, 

Ja (O) Doelstellingen zijn van toepassing en 
worden behandeld in de Discipline 
Lucht. 

Een gedetailleerd overzicht van de van 
toepassing zijnde 
luchtkwaliteitsgrenswaarden en 

Lucht 
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de NOx- emissies met 41 %, de VOC-emissies met 40 % en de ammoniak emissies 
met 17 % zijn verminderd ten opzichte van 1990. 

beleidsdoelstellingen worden 
opgenomen in Bijlage 9. 

Richtlijn 2001/81/EG inzake 
nationale emissieplafonds 
voor bepaalde 
luchtverontreinigende 
stoffen (NEC-richtlijn) 

(27 november 2001) 

Deze richtlijn, veelal de NEC-richtlijn genoemd (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. Daarnaast 
moeten de lidstaten een programma opstellen waarin wordt aangegeven op welke 
manier aan deze plafonds zal worden voldaan. 

Ja (O) Lucht 

Europese kaderrichtlijn 
Lucht 

(publicatie op 11/06/2008 
van nieuwe kaderrichtlijn 
2008/50 EG) 

Legt doelstellingen vast waaraan luchtkwaliteit dient te voldoen. Omvat een eerder 
globale benadering maar legt concrete grenswaarden en richtwaarden op, via 
dochterrichtlijnen, waaraan dient voldaan te worden.  

Ja (O) Lucht 

Richtlijn 1999/30/EG 

(22 april 1999) 

Richtlijn betreffende luchtkwaliteitsnormen voor SO2, NOx, fijn stof en lood. Ja (O) Lucht 

Luchtkwaliteitsdoelstellinge
n WHO 

Omvat luchtkwaliteit-richtlijnen voor Europa. Ja (O) Lucht 

Ordonnantie houdende het 
Brussels Wetboek van 
Lucht, Klimaat en 
Energiebeheersing 

(3 mei 2013) 

Onderhavig Wetboek zet de verschillende Europese richtlijnen om voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Ja (O) Doelstellingen zijn van toepassing en 
worden behandeld in de Disciplines 
Lucht en Geluid. 

 

Lucht en Geluid 

Decreet betreffende het 
natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu 

(21 oktober 1997, gewijzigd 
bij het decreet van 7 juli 
2014) 

Regelt de bescherming, ontwikkeling, beheer en herstel van de natuur en de 
natuurlijke milieus. 

Op 9 juli 2002 werd het decreet aangepast, waarbij verschillende belangrijke 
punten in het decreet zijn opgenomen, zoals: 

 Het VEN: art 17 tot en met art 26bis beschrijven de afbakening en de 
voorschriften in het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk). In het VEN gelden een 
aantal algemene voorschriften. Het doel hiervan is minstens de bestaande 
natuurkwaliteiten van het gebied te behouden. Op termijn zullen, in 
samenspraak met de verschillende gebruikers en eigenaars, ook specifieke 
maatregelen worden afgesproken om de bijzondere natuurwaarden te 
beschermen en te ontwikkelen. Die afspraken worden vastgelegd in een 

Nee Het projectgebied ligt niet binnen de 
afbakening van een VEN-gebied. Het 
meest nabije VEN-gebied is “De 
Wolfsputten” en bevindt zich op ca. 7 
km ten zuidwesten van het 
projectgebied. 

 

Fauna & Flora 
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natuurrichtplan. 

 De vogel- en habitatrichtlijngebieden (zie verder) 

Maatregelenbesluit 

Besluit van 21 november 
2003 van de Vlaamse 
Regering houdende 
maatregelen ten uitvoering 
van het gebiedsgericht 
natuurbeleid (B.S. 27 
januari 2004). 

Dit besluit behelst de maatregelen die algemeen gelden in VEN en IVON of die via 
natuurrichtplannen gebiedsspecifiek kunnen worden ingevoerd. 

Ja (P,O) Het projectgebied ligt niet binnen de 
afbakening van een VEN-gebied. 

Fauna & Flora 

Besluit van de Vlaamse 
Regering tot vaststelling 
van nadere regels ter 
uitvoering van het decreet 
van 21 oktober 1997 
betreffende het 
natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu 

(23 juli 1998) 

Aangevuld met het 
gewijzigd natuurdecreet 
(Art. 13) 

Het besluit beschrijft welke vegetatiewijzigingen en wijzigingen aan kleine 
landschapselementen vergunningsplichtig zijn. 

Ja (P, O) De discipline Fauna & Flora gaat na of 
de vegetatietypes in het projectgebied 
vergunningsplichtig zijn. 

Fauna & Flora 

Vogelrichtlijngebieden (17 
oktober 1988) 

Habitatrichtlijngebieden (21 
mei 1992)  

Ramsargebieden (22 
februari 1979) 

Ordonnantie van 1 maart 
2012 betreffende het 
natuurbehoud (B.S. van 
16/03/2012) van het 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

Behandelt de afbakening van speciale beschermingszones (SBZ) inzake het 
behoud van de vogelstand, de natuurlijke habitats en wilde flora en fauna en de 
waterrijke gebieden (wetlands). 

Ja (O,P) Het projectgebied ligt niet binnen de 
afbakening een Vogelrichtlijn-, 
Habitatricht-lijn- of Ramsargebied. 

De meest nabijgelegen gebieden in 
het Vlaams Gewest zijn: 

 Habitatrichtlijngebied “Hallerbos en 
nabije boscomplexen met 
brongebieden en heiden” op ca. 7 
km ten zuidwesten van het 
projectgebied 

 Vogelrichtlijngebied “De Dijlevallei”, 
op ca. 23 km ten oosten van het 
projectgebied 

Fauna & Flora 



 

Tractebel Administratieve, ruimtelijke, juridische en beleidsmatige situering 131 

RANDVOORWAARDE INHOUDELIJKE BESCHRIJVING RELEVANT 
BESPREKING RELEVANTIE 
O = ONDERZOEKSSTUREND  
P = PROCEDUREBEPALEND 

DISCIPLINE 

 De Ramsargebieden bevinden zich 
enkel in Antwerpen en West-
Vlaanderen op grote afstand van 
het projectgebied. 

De meest nabije gebieden in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn: 

 SBZIII: Bossen en vochtige 
gebieden van de Molenbeekvallei in 
het noordwesten van het gewest 
(116 ha). Het dichtstbijzijnde 
onderdeel van dit complex, het 
Dielegem-bos, ligt op 1,5 km ten 
zuidwesten van Parking C. 

Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN) 

Het Vlaamse Ecologisch Netwerk (VEN) is een selectie van de waardevolste en 
gevoeligste natuurgebieden in Vlaanderen. Het zijn gebieden waar natuurbehoud 
en natuurontwikkeling op de eerste plaats komen om een representatief staal van 
de Vlaamse natuur duurzaam in stand te houden. In het VEN gelden extra 
beschermingsmaatregelen die er op gericht zijn om de bestaande natuurwaarden 
te behouden. 

Nee Het projectgebied ligt niet binnen de 
afbakening van een VEN-gebied. Het 
meest nabije VEN-gebied is “De 
Wolfsputten” en bevindt zich op ca. 7 
km ten zuidwesten van het 
projectgebied. 

 

Fauna & Flora 

Besluit van de Vlaamse 
Regering tot vaststelling 
van de voorwaarden voor 
de erkenning van 
natuurreservaten en van 
terreinbeherende 
natuurverenigingen en 
houdende toekenning van 
subsidies. 

(27 juni 2003) 

 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest: Wet op het 
natuurbehoud van 12 juli 
1973 en op de Brusselse 
ordonnantie van 27 april 

De Vlaamse Regering kan terreinen die van belang zijn voor het behoud en de 
ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk milieu aanwijzen of erkennen als 
natuurreservaat. In deze natuurreservaten wordt, via een aangepast beheer, een 
natuurstreefbeeld behouden of ontwikkeld. Een Vlaams Natuurreservaat wordt 
door de Vlaamse Regering aangewezen op gronden die het Vlaamse Gewest in 
eigendom of huur heeft of die daartoe ter beschikking worden gesteld. 

De Vlaamse Regering kan tevens natuurreservaten erkennen op verzoek van de 
eigenaar en/of diegene die het gebruiksrecht heeft, als beiden toestemmen, of van 
de beheerder, als de eigenaar hiermee instemt. 

Art 35 van het Natuurbehoudsdecreet regelt de verbodsbepalingen binnen de 
erkende en Vlaamse natuurreservaten. Relevant voor dit project is het verbod om:  

“Opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen te 
verrichten, welk werk ook uit te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht van 
het terrein, de bronnen en het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, boven- of 
ondergrondse leidingen te leggen en reclameborden en aanplakbrieven te 

Ja (O, P) Het projectgebied ligt niet in Vlaamse 
of erkende natuurreservaten. Het 
dichtstbij gelegen erkend 
natuurreservaat is Beverbos ten 
noorden van het projectgebied (1 km 
afstand). 

 

In het zuidwesten liggen op ongeveer 
1,5 km van het projectgebied enkele 
Brusselse natuurreservaten (réserve 
naturelle et forestière), nl. 
Laarbeekbos, Poelbos, het moeras van 
Ganshoren en het moeras van Jette. 

Fauna & Flora 
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1995 betreffende het 
behoud en de bescherming 
van de natuur. 

plaatsen.” 

 

Natuurreservaten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genieten een bijzondere 
bescherming van het Gewest. Het statuut van reservaat veronderstelt de opstelling 
van een specifiek beheerplan voor elke betrokken zone. 

Bosdecreet en Besluit van 
de Vlaamse Regering tot 
vaststelling van nadere 
regels inzake compensatie 
van ontbossing en 
ontheffing van het verbod 
op ontbossing. 

(16 februari 2001) 

Om beboste zones maximaal te bescherming is de regeling globaal gebaseerd op 
de drie volgende principes: 

 Ontbossen is verboden, tenzij anders bepaald in het Bosdecreet (noodzakelijk 
voor werken van algemeen belang, in zones met bestemming woongebied en 
industrie, op uitvoerbare delen van een niet-vervallen verkaveling). 

 Als ontbossing niet verboden is, dan is een stedenbouwkundige vergunning 
vereist. Een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing of een 
verkavelingsvergunning voor beboste gronden kan niet verleend worden 
zonder compensatie. 

Ja (O) Er is geen beboste oppervlakte 
aanwezig in het projectgebied. Op 1 
km van het projectgebied is op Vlaams 
grondgebied een bosgebied aanwezig: 
het Beverbos. Voor het Beverbos 
(Grimbergen) bestaat een 
goedgekeurd uitgebreid bosbeheerplan 
(UBP).  

  

Fauna & Flora 

Besluit van de Vlaamse 
Regering met betrekking 
tot soortenbescherming en 
soortenbeheer 
(15/05/2009) (B.S. 
13/08/2009) 

Dit decreet regelt: 

 De inventarisatie en registratie van inheemse soorten, Rode lijst soorten en 
invasieve soorten 

 Soortenbescherming en soortenbehoud 

 Soortenbeheer 

 De werking van opvangcentra voor wilde dieren 

 Het houden van beschermde soorten in gevangenschap 

 Toezichtsbepalingen 

Ja (O) De soorten die voorkomen in het 
projectgebied en waarop het besluit 
van toepassing is, dienen beschermd 
te worden. 

Fauna & Flora 

Het decreet van 8 februari 
2013 houdende duurzaam 
gebruik van pesticiden in 
het Vlaams Gewest  

Het besluit van de Vlaamse 
Regering van 15 maart 
2013 houdende nadere 
regels inzake duurzaam 
gebruik van pesticiden in 
het Vlaamse Gewest voor 
niet-land- en 

De bedoeling van het decreet is om de menselijke gezondheid en het leefmilieu te 
beschermen tegen de risico’s die met het gebruik van pesticiden kunnen 
samenhangen.  

 

Ja 

(P+O) 

Vanaf 1 januari 2015 geldt het verbod 
op het gebruik van pesticiden op de 
volgende terreinen die beheerd 
worden in het kader van een openbare 
dienst of in het kader van een 
commerciële activiteit:  

 1° alle terreinen, inclusief de 
bermen, op minder dan zes meter 
van het talud van het 
oppervlaktewater;  

Water, Mens 
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tuinbouwactiviteiten en de 
opmaak van het Vlaams 
Actieplan Duurzaam 
Pesticidengebruik  

 2° alle bermen langs wegen en 
spoorwegen;  

 3° alle wegranden, trottoirs en 
andere verharde terreinen die 
deel uitmaken van de openbare 
weg of die erbij horen, zoals 
parkeerterreinen en pleinen;  

 4° alle verharde terreinen die 200 
m2 of groter zijn;  

 5° alle terreinen die toegankelijk 
zijn voor het brede publiek of 
voor kwetsbare groepen  

Verdrag van Malta 

(16 januari 1992) 

Het doel van deze conventie is de bescherming van het archeologisch erfgoed als 
een bron van het Europese collectieve geheugen en als een instrument voor 
historische en wetenschappelijke studie. 

Ja 

(P+O) 

Er moet voorkomen worden dat door 
de werken het historisch erfgoed 
vernietigd wordt zonder dat het op 
een wetenschappelijke wijze is 
opgenomen. Daarom wordt in dit 
verdrag het archeologisch 
vooronderzoek voor MER-plichtige 
projecten gekoppeld aan het MER. 

Landschap, 
Bouwkundig Erfgoed 
en Archeologie 

Decreet van 12 juli 2013 
betreffende het onroerend 
erfgoed 
(Onroerenderfgoeddecreet) 

Besluit van de Vlaamse 
Regering van 16 mei 2014 
betreffende de uitvoering 
van het 
Onroerenderfgoeddecreet 
van 12 juli 2013 
(Onroerenderfgoedbesluit) 

Regelt de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten en 
landschappen en de instandhouding, het herstel en het beheer van beschermde 
landschappen.  

Regelt de bescherming, het behoud, de instandhouding, het herstel en het beheer 
van het archeologisch patrimonium. 

Het Onroerend-erfgoeddecreet, in werking sinds 1 januari 2015, wil het behoud en 
het beheer van landschappen, monumenten en archeologie verbeteren. Het 
nieuwe decreet vervangt drie bestaande decreten (Monumentendecreet van 1976, 
Archeologiedecreet van 1993 en Landschapsdecreet van 1996). Met het decreet 
wil Vlaanderen onder meer tegemoet komen aan het Europees Verdrag voor de 
bescherming van archeologisch erfgoed, het zogenaamde Verdrag van Valletta 
(Malta). Opvallende maatregelen zijn vooral gesitueerd op het vlak van archeologie 
en de bijkomende verantwoordelijkheden die lokale besturen kunnen opnemen. 

Ja 

(P, O) 

Het projectgebied overlapt niet met 
een beschermd monument, stads- of 
dorpsgezicht of landschap. Ook nabij 
het projectgebied zijn geen dergelijke 
elementen gelegen. 

In het projectgebied zelf zijn geen 
archeologische vondsten gekend. 

Landschap, 
Bouwkundig Erfgoed 
en Archeologie 
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Gewest- of 
grensoverschrijdende 
wetgeving 

(25 februari 1991) 

Het verdrag inzake m.e.r. in grensoverschrijdend verband werd op 25 februari 
1991 aangenomen te Espoo (Finland) en ondertekend door de Europese 
Gemeenschap. De doelstellingen van het verdrag van Espoo zijn dezelfde als van 
milieueffectrapportage in het algemeen, zij het dat vooral de nadruk wordt gelegd 
op de voorkoming, beperking en beheersing van belangrijke nadelige grens-
overschrijdende milieueffecten van voorgenomen activiteiten. Op 9 juni 1999 (B.S. 
31/12/1999) heeft België via de ‘wet houdende instemming met het Verdrag 
inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, gedaan te Espoo op 
25/02/1991’ het verdrag bekrachtigd. Verder kan er inzake 
gewestgrensoverschrijdende milieueffecten ook verwezen worden naar het samen-
werkingsakkoord van 4 juli 1994 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de Europese richtlijn van 27 juni 1985 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten (85/337EEG), gewijzigd door de richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 
maart 1997. 

Ja 

(P) 

Het projectgebied ligt volledig op 
Vlaams grondgebied (gemeente 
Grimbergen in de provincie Vlaams-
Brabant).  

Gezien het projectgebied grenst aan 
de het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
zal het project mogelijk gepaard gaan 
met grensoverschrijdende effecten. 
Deze zullen onderzocht worden in het 
project-MER. 

Algemeen 
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Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV)  

(april 2004) 

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

Ja 

(O) 

Het ruimtelijk structuurplan is een onderdeel van het 
toetsingskader voor de ruimtelijke aspecten, met 
betrekking tot de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 
in het stedelijk gebied. Het studiegebied bevindt zich 
op het Vlaams grondgebied. De voorgenomen 
activiteiten zijn gewestelijke materie. 

Mens – Ruimtelijke aspecten 

Gewestelijk plan voor duurzame 
ontwikkeling (ontwerpversie, 12 
december 2014) 

Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het 
Brussels gewest en legt de krachtlijnen vast van het 
ruimtelijk beleid naar de toekomst. Het plan is een 
strategisch instrument om Brussel uit te bouwen tot 
een sociaal duurzaam, economisch efficiënt en blijvend 
groen stadsgewest. Het legt prioriteiten vast om 
Brussel aantrekkelijker te maken, inclusiever op sociaal 
vlak, concurrentiëler op economisch vlak, creatiever in 
het onderzoek, groener en efficiënter in het gebruik 
van energie en grondstoffen. Het biedt een grondslag 
voor een harmonisch en solidair samenleven in het 
Gewest. 

Ja 

(O) 

Het plan is een onderdeel van het toetsingskader voor 
de ruimtelijke aspecten binnen het Brussels gewest.  

Parking C bevindt zich op Vlaams grondgebied, maar 
op de grens met het Brussels Gewest.  

De locatiekeuze voor Parking C wordt er besproken in 
strategie 3, “een economische activiteit met 
internationale uitstraling”, meer bepaald bij Tool 4, 
“Uitrustingen met internationale uitstraling”.  

 

Mens – Ruimtelijke aspecten 

Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaams Brabant 
(2012) 

Geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke 
ontwikkeling van de provincie. Het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan doet geen specifieke 
uitspraken over de site van parking C. In algemene 
termen stelt het wel dat “gebieden met een hoge 
economische dynamiek zich vooral in de nabijheid van 
de luchthaven, de omgeving van de Heizel, de 
omgeving van Asse-Zellik en de zuidelijke Zennevallei 
(situeren)” . De provincie “wenst de economische 
vitaliteit van deze gebieden in de toekomst te 
vrijwaren en waar mogelijk te versterken. Naast de 
noodzakelijke optimalisatie van de bestaande terreinen 
en hergebruik van in onbruik geraakte terreinen kan in 
deze gebieden bijkomende ruimte voor economische 
activiteiten op regionale schaal gezocht worden. De 
multimodale ontsluiting van deze terreinen staat steeds 
voorop”. 

Ja  

(O) 

Het ruimtelijk structuurplan is een onderdeel van het 
toetsingskader voor de ruimtelijke aspecten, met 
betrekking tot de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 
in het stedelijk gebied. Het studiegebied ligt op de 
grens van de provincie, maar betreft hoofdzakelijk 
een gewestelijke materie.  

De provincie bevestigt het belang van de omgeving 
van de Heizel als een gebied met een hoge 
economische dynamiek die geschikt is voor 
economische activiteiten op regionale schaal. 

Mens – Ruimtelijke aspecten 

Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Grimbergen (2010) 

Geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke 
ontwikkeling van de gemeente. 

Vermeldt o.a. het Heizelplateau als een interessante 

Ja  

(O) 

Het ruimtelijk structuurplan is een onderdeel van het 
toetsingskader voor de ruimtelijke aspecten, met 
betrekking tot de gewenste ruimtelijke 

Mens – Ruimtelijke aspecten 
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vestigingsplaats voor economische activiteiten met 
regionale invloedssfeer. Het lokaal draagvlak mag 
daarbij niet overschreden worden.  

Specifiek met betrekking tot Parking C wordt gesteld: 

“Binnen de afbakening van het Vlaams Strategisch 
Gebied rond Brussel komr Parking C in beeld als 
mogelijke locatie voor een multifunctionele 
ontwikkeling waarbij recreatieve voorzieningen 
onderdeel kunnen vormen van het project. Op deze 
manier kan Grimbergen ook een ondersteunende rol 
spelen bij het invullen van behoeften van het 
zakenleven (…). Een duidelijk uitgangspunt bij deze 
basisdoelstelling moet echter zijn dan de behoefte aan 
recreatie van de lokale bevolking niet wordt 
ondermijnd.” 
 

ontwikkelingen. Het studiegebied ligt op de grens van 
Grimbergen, maar betreft hoofdzakelijk een 
gewestelijke materie.  

Vlaams Milieubeleidsplan MINA 
plan 4 - 2011 – 2015 

(27 mei 2011) 

Geeft de doelstellingen, acties, doelgroepen en timing 
voor het milieubeleid weer. Het plan is opgebouwd 
vanuit twaalf milieuthema’s. 

Ja 

(O) 

Binnen het onderzoek naar milieueffecten voor 
verschillende disciplines wordt rekening gehouden 
met de in het Vlaams milieubeleidsplan 
vooropgestelde principes en thema’s. 

Verschillende disciplines 

Provinciaal milieubeleidsplan 
2009 – 2013  

Een belangrijk doel van het provinciaal 
milieubeleidsplan is het oordeelkundig verwerken van 
milieu- en natuur(beleids)informatie op provinciaal 
niveau en het kaderen van deze gegevens in de 
milieudoelstellingen van het gewest en de provincie. 

Ja 

(O) 

Binnen het onderzoek naar milieueffecten voor 
verschillende disciplines wordt rekening gehouden 
met de in het provinciaal milieubeleidsplan 
vooropgestelde principes en thema’s. 

Verschillende disciplines 

Gemeentelijk milieubeleidsplan 
2009 – 2013  

Het gemeentelijk milieubeleidsplan bevat de acties die 
op gemeentelijk niveau de komende 5 jaar zullen 
worden uitgevoerd.  

Ja 

(O) 

Binnen het onderzoek naar de milieueffecten voor de 
verschillende disciplines wordt rekening gehouden 
met de in het gemeentelijk milieubeleidsplan 
aangehaalde knelpunten en vooropgestelde acties. 

Verschillende disciplines 

Bekkencomité 

 

Elk rivierbekken, in de eerste plaats aangeduid door de 
Vlaamse Regering, moet aan een integrale 
bekkenplanning worden onderworpen die betrekking 
heeft op de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en het 
natuur- en landschapsbehoud van de 
oppervlaktewateren. Deze bekkenplanning moet deel 
uitmaken van de gewestelijke algemene 
milieubeleidsplanning. De bekkencomités, waarin 

Ja 

(O) 

Het studiegebied bevindt zich in het Dijlebekken. Het 
betreffende bekkencomité is bevoegd. 

Water 
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lokale en provinciale besturen, gewestelijke overheden 
(o.a. AMINAL en AWZ), en polders en wateringen 
vertegenwoordigd zijn, moeten het bekkenbeleid 
uitvoeren. Vlaanderen is ingedeeld in 11 rivierbekkens 
en voor elk bekken wordt een comité opgericht. 

Mobiliteitsplan Vlaanderen 

(juni 2001) 

Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de komende 
jaren. Het plan tracht de bereikbaarheid van steden en 
dorpen te garanderen, iedereen gelijkwaardige 
toegang tot mobiliteit te geven, de verkeersveiligheid 
te vergroten, een leefbare mobiliteit te realiseren en de 
milieuvervuiling terug te dringen 

Ja 

(O) 

In het Mobiliteitsplan Vlaanderen worden 5 
strategische beleidsdoelstellingen voor de lange 
termijn geformuleerd: 

 Bereikbaarheid 
 Toegankelijkheid 
 Verkeersveiligheid 
 Verkeersleefbaarheid 
 Natuur en milieukwaliteit 

Mens-Mobiliteit 

Iris 2-plan Brussels Gewest Bepaalt het Brussels mobiliteitsbeleid voor de komende 
jaren. Het Iris 2-plan is een strategisch document dat 
de richting aangeeft waarin het vervoerbeleid van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2015-2020 zou 
moeten evolueren. Het moet de verkeersopstoppingen 
in de hoofdstad een halt toeroepen. 

Ja 

(O) 

Het is de bedoeling van dit plan om: 

 de bereikbaarheid van het gewest te verbeteren; 
deze vormt immers de garantie op zijn 
economische en sociale dynamisme; 

 de levenskwaliteit van zijn bewoners te 
bevorderen; 

 het autoverkeer met 20% terug te dringen – dit 
is de doelstelling van het gewestelijk 
ontwikkelingsplan.  

Specifiek voor het projectgebied wordt in deze nota 
gesproken over het versterken van de OV-
verbindingen en het voorzien van een P&R parking in 
relatie tot de binnenstad. 

Mens-Mobiliteit 

Mobiliteitsplan Grimbergen Bepaalt het mobiliteitsbeleid van de gemeente 
Grimbergen voor de komende jaren. Dit plan tracht de 
leefbaarheid en de bereikbaarheid van de gemeente te 
bewaken en versterken. Hiervoor worden de 
netwerken voor de verschillende vervoerswijzen 
vastgelegd en worden acties voorgesteld om de 
kwaliteit hiervan te verbeteren. 

Ja 

(O) 

Het mobiliteitsplan vormt het uitgangspunt voor het 
bepalen van het wenselijk gebruik van het 
onderliggend wegennet. 

Een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot het 
projectgebied is de wens van de gemeente de 
parkeerdruk op de woonstraten in de omgeving van 
Parking C te beperken. 

Mens-Mobiliteit 

Mobiliteitsplan Wemmel Bepaalt het mobiliteitsbeleid van de gemeente 
Wemmel voor de komende jaren. Dit plan tracht de 
leefbaarheid en de bereikbaarheid van de gemeente te 
bewaken en versterken. Hiervoor worden de 

Ja 

(O) 

In het GRS wordt voorgesteld om het 
vrachtwagenparkeren te concentreren op parking C. 
In de toekomst zal deze randparking namelijk 
waarschijnlijk al gaan dienen als randparking voor de 

Mens-Mobiliteit 



138   T.002071 | Project-MER Eurostadium 

RANDVOORWAARDE INHOUDELIJKE BESCHRIJVING RELEVANT 

BESPREKING RELEVANTIE 

O = ONDERZOEKSSTUREND 

P = PROCEDUREBEPALEND 

DISCIPLINE 

netwerken voor de verschillende vervoerswijzen 
vastgelegd en worden acties voorgesteld om de 
kwaliteit hiervan te verbeteren. 

gemeente Grimbergen en de gemeente Wemmel als 
P+R voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om het 
geconcentreerd parkeren verder te bevorderen, zal 
een grote, comfortabele en beveiligde fietsenstalling 
op parking C worden voorzien en zal een algemeen 
parkeerverbod voor vrachtwagens (3 3,5 ton) in de 
gemeente Wemmel worden afgekondigd. Ook een 
openbaar vervoerhalte is natuurlijk noodzakelijk. 

Mobiliteitsplan Brussel-stad Bepaalt het mobiliteitsbeleid van de stad Brussel voor 
de komende jaren. Dit plan tracht de leefbaarheid en 
de bereikbaarheid van de stad te bewaken en 
versterken. Hiervoor worden de netwerken voor de 
verschillende vervoerswijzen vastgelegd en worden 
acties voorgesteld om de kwaliteit hiervan te 
verbeteren. 

Ja 

(O) 

Het mobiliteitsplan vormt het uitgangspunt voor het 
bepalen van het wenselijk gebruik van het 
onderliggend wegennet. 

Met betrekking tot het projectgebied wordt gesteld 
dat men de projectontwikkelingen van de Heizelvlakte 
gepaard wil laten gaan met een doelgericht beheer 
van de voortgebrachte verkeersstromen, met een 
verbetering van de bereikbaarheid per fiets en met 
een goed gedimensioneerd openbaar 
vervoersaanbod. Men wenst een specifiek actieplan 
voor de ontsluiting van evenementen te ontwikkelen 
in deze zone. De hoge belasting van het complex 
Wemmel bij evenementen vormt vandaag een 
belangrijk knelpunt. 

Er is ook specifiek aandacht voor het parkeerbeleid in 
deze omgeving, het gewest ziet hier ook een P&R-
functie in relatie tot de binnenstad. 

Mens-Mobiliteit 

Natuurinrichting Natuurinrichtingsprojecten willen een gebied zo goed 
mogelijk inrichten met het oog op het behoud, het 
herstel, het beheer of de ontwikkeling van de natuur of 
het natuurlijk milieu. 

Nee Er zijn geen natuurinrichtingsprojecten gelegen in de 
omgeving van het projectgebied. 
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Landinrichting Landinrichtingsprojecten willen grote gebieden zodanig 
inrichten dat alle facetten die in het gebied aanwezig 
zijn (milieu, natuur, landbouw, recreatie, 
cultuurhistorie), zich volwaardig kunnen ontwikkelen. 

Nee Het planprogramma van het landinrichtingsproject 
werd op 16/5/2014 goedgekeurd door de Vlaamse 
regering. Dit programma bevat onder meer een 
gebiedsgericht inrichtingsproject “Dilbeek-
Grimbergen”. Binnen dit project is ook de planzone 
“Maalbeekvallei” opgenomen. Landinrichting in deze 
zone zou er onder meer op gericht zijn de 
toegankelijkheid en de natuurwaarden in de 
beschermde beekvallei te vergroten in harmonie met 
het historisch karakter van de aanwezige beschermde 
monumenten. 

 

Ruilverkaveling Ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen een 
vooraf afgebakend gebied. Hiermee wordt gestreefd 
naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk 
toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij het 
landbouwbedrijf liggen. Ruilverkaveling past zich 
hierbij in in het ruimtelijke ordenings-, het milieu- en 
natuurbeleid en het plattelandsbeleid. Er wordt 
gezocht naar mogelijkheden om bij te dragen aan 
natuur- en landschapszorg, zorg voor cultuurhistorisch 
en archeologisch erfgoed, recreatief medegebruik, ... 
in evenwicht met de landbouwkundige verbeteringen. 

Nee Er zijn geen ruilverkavelingen gelegen in de omgeving 
van het projectgebied. 

 

Landschapsatlas 

 

De landschapsatlas is een gebiedsdekkende, 
wetenschappelijk onderbouwde inventaris van het 
landschap in het begin van de 21ste eeuw. De atlas 
geeft aan waar de historisch gegroeide 
landsschapsstructuur tot op vandaag herkenbaar 
gebleven is en duidt deze aan als relicten van de 
traditionele landschappen. De nadruk ligt hierbij op de 
inventaris van de landschapskenmerken van 
bovenlokaal belang met erfgoedwaarde. Deze atlas 
vormt het eerste deel van een ruimer 
inventarisatieproject. Een inventaris vanuit de 
esthetische invalshoek zal het project vervolledigen 
zodat uiteindelijk een globale landschapskwaliteitskaart 
opgemaakt kan worden. 

Ja 

(O) 

Het projectgebied is gelegen in het traditionele 
landschap “Land van Merchtem”.  

Het projectgebied overlapt niet met elementen van de 
landschapsatlas. Ten noorden van de R0 ligt de 
relictzone “Tangebeek – Maalbeek – Prinsenbos – 
Grimbergen”. 

Landschap, Bouwkundig 
Erfgoed en Archeologie 
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Figuur 17 Gewestplan Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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Figuur 18  Gewestelijke RUP’s “Simla nv” en “Afbakening van het Vlaams Strategisch gebied rond 
Brussel en aansluitende openruimte gebieden” en BPA “Zonevreemd bedrijf Texaco NV” 
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3. VERANTWOORDING VAN HET PROJECT 

Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van de stad Brussel besloten een open oproep te 
organiseren met het oog op het toewijzen van een erfpachtrecht aan een private partner 
voor de realisatie van een nieuw stadion op het geheel of een gedeelte van de gronden die 
momenteel gekend zijn als ‘parking C’ op de Heizelvlakte. Deze opdracht werd toegewezen 
aan het consortium BAM-Ghelamco (onder de naam Eurostadium), waarna op 10 november 
2015 de nodige erfpachtovereenkomsten werden gesloten met de stad Brussel en de VZW 
PEB83. 

Eerder, op 11 september 2013, hadden de federale regering, de Vlaamse regering en de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten om de kandidatuur van de 
Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor het EK 2020, dat plaatsvindt in 13 Europese 
steden, te ondersteunen.  

De stad Brussel heeft vervolgens, op 25 april 2014, samen met de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond (KBVB) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (en geruggesteund door een 
beslissing van de ministerraad) haar kandidatuur ingediend bij UEFA om als host city 
(‘gaststad’) te fungeren tijdens het EK 2020. Het door de private partner te realiseren 
voetbalstadion is in het kader van die bid door de stad Brussel naar voren geschoven als 
host stadium. Immers, opdat er wedstrijden zouden kunnen worden georganiseerd door de 
Stad Brussel, dient deze over een voetbalstadion te beschikken dat voldoet aan de UEFA 
normen, hetgeen op heden niet het geval is (Bron: Goedefroo & Goedefroo; Mobiel Brussel 
2008).84  

Op 19 september 2014 heeft UEFA Brussel ook effectief aangeduid als host city voor één 
achtste finale en drie groepswedstrijden voor het EK 2020.  

Van belang daarbij is verder dat Brussel in haar kandidatuur heeft geopteerd voor een 
zogenaamd “Standard package”, met de ambitie om ook de openingswedstrijd van het 
toernooi te organiseren. De beslissing over de host city die de openingswedstrijd mag 
organiseren, wordt pas genomen in 2016. Mogelijk wordt Brussel in 2016 ook de 
openingswedstrijd van het EK 2020 toegewezen, doch slechts op voorwaarde dat de 
realisatie van het nieuwe voetbalstadion op dat moment (medio 2016) voldoende is 
gevorderd. 

Met andere woorden, de timing van het project is cruciaal als het aan zijn doelstellingen 
moet kunnen voldoen. Er dient te worden voorzien dat het voetbalstadion op tijd klaar is 

                                                
83  Parc des Expositions de Bruxelles 

84  Met name is het Koning Boudewijnstadion, waar momenteel de thuiswedstrijden van de nationale voetbalploeg 
doorgaan, verouderd en aan vernieuwing toe. Een volledige renovatie van het Koning Boudewijnstadium is 
technisch mogelijk haalbaar, maar zou een zware belasting leggen op overheidsgeld. Bovendien legt de 
aanwezigheid van een atletiekpiste in het KBS (en de wens deze te behouden) een feitelijke beperking op het 
aantal zitplaatsen dat in het stadion kan worden voorzien. UEFA hanteert immers een regel die erin bestaat dat 
bij de capaciteitsberekening van een stadion bij grote wedstrijden geen rekening wordt gehouden met 
zitplaatsen die zich op een afstand van meer 190 m (volgens de zichtlijn) van de rand van het terrein bevinden 
(zie ook “UEFA guide to quality stadiums”, UEFA, 2011). De aanwezigheid van de atletiekpiste maakt de zichtlijn 
langer. Om toch een voldoende aantal zitplaatsen te kunnen garanderen zou het stadion vooral in de hoogte 
moeten worden opgebouwd, met meer dan drie niveaus tribunes. Dat is technisch niet eenvoudig en zou de 
kostprijs gevoelig opdrijven. Bovendien gelden voor een modern stadion dat aan de UEFA-normen voldoet ook 
minimaal te respecteren normen op het vlak van aantal persboxen, commentatorposities, VIP-seats enz. Ook 
deze zaken drijven de kost van een gebeurlijke renovatie op.  
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voor UEFA 2020 - inclusief voldoende vordering van het project opdat UEFA in 2016 zou 
kunnen oordelen over de kandidatuur van de stad Brussel als host city voor de 
openingswedstrijd. Concreet betekent dit dat het stadion ten laatste op 1 juli 2019 
speelklaar moet zijn. Tevens dient er over te worden gewaakt dat het stadion voldoet aan de 
in het kader van UEFA 2020 gestelde eisen. Zo zal het voetbalstadion onder meer over een 
capaciteit moeten beschikken van 60.000 zitplaatsen, een UEFA vereiste voor de kwartfinale.  

Het voorgaande werd ook vertaald in de gunningscriteria die de stad Brussel hanteerde om 
de erfpachtovereenkomst toe te wijzen, en met name in het als ‘zeer belangrijk’ 
aangemerkte gunningscriterium “haalbaarheid van de realisatie van het stadion”. 85  

Daarnaast vereist de stad Brussel dat het voetbalstadion, parallel aan en na de organisatie 
van UEFA 2020, zal worden gebruikt door een voetbalploeg (normaliter aantredend in de 
eerste klasse van de Belgische competitie) voor de organisatie van haar thuiswedstrijden, 
opdat er een constante uitbating van het stadion zou zijn, los van de deelname aan UEFA 
2020 en eventueel later gebruik van het voetbalstadion door de Belgische nationale 
voetbalploeg (cf. het als ‘belangrijk’ aangemerkte gunningscriterium: “haalbaarheid en 
kwaliteit van de uitbating van het stadion”). Daartoe richtte Royal Sporting Club Anderlecht 
(hierna: “RSC Anderlecht”) op 9 februari 2015 een support letter aan het consortium BAM-
Ghelamco en werd op 28 oktober 2015 tussen RSC Anderlecht en Ghelamco Invest NV een 
schriftelijk princiepsakkoord gesloten.  

Het is in deze context dat de initiatiefnemer zijn volledige project heeft uitgewerkt.  

‘Haalbaarheid’ betekent ook financiële haalbaarheid, zodat ook de rendabiliteit van het 
voorgenomen project – het betreft een aanzienlijke (privé)investering – een belangrijke rol 
speelde bij de uitwerking ervan. 

                                                
85  Het gunningscriterium “haalbaarheid van de realisatie van het stadion” wordt in de BAFO-Gunningsleidraad (p. 

45) omschreven als volgt: “Dit criterium houdt rekening met de haalbaarheid van het door de Bieders 
voorgestelde project. Daarbij zal o.m. rekening worden gehouden met de organisatie van de bouwwerf. De 
timing van het project is daarbij cruciaal, waarbij zeker dient te worden voorzien dat het voetbalstadion op tijd 
klaar is voor UEFA 2020 (inclusief voldoende vordering van het project opdat UEFA in 2016 zou kunnen 
oordelen over de kandidatuur van de Stad Brussel als host city voor de openingswedstrijd) en voldoet aan de in 
het kader van UEFA 2020 gestelde eisen. […] Dit impliceert het tijdig indienen van de aanvragen voor en het 
tijdig bekomen van de benodigde vergunningen door de Erfpachthouder. […]”.  
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Het project voorziet dan ook om in en rond het stadion een aantal (door de bepalingen van 
het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) toegelaten, en – met oog op een 
verweving van functies – zelfs vereiste) andere functies uit te bouwen (horeca, diensten, 
kantoren…). De met die andere functies te genereren inkomsten staan mee in voor de 
financiering van het project en dus voor de economische duurzaamheid ervan op lange 
termijn. De berekeningen van het consortium hebben aangetoond dat op die manier een 
rendabele state-of-the-art infrastructuur kan worden gerealiseerd. Hoewel de 
investeringsprijs van het voorgenomen project hoger ligt dan de kostprijs van een 
(minimale86) renovatie van het Koning Boudewijnstadion (hierna ook: “het KBS”), ligt ook de 
betaalbaarheid/financierbaarheid ervan vele malen hoger. 

Een belangrijk element in de rendabiliteitsafweging is ook de contractueel vastgelegde 
afspraak dat RSC Anderlecht in de toekomst haar thuiswedstrijden in het nieuwe stadion zal 
spelen. Dat zorgt voor extra inkomsten enerzijds en bezorgt RSC Anderlecht een nieuw 
voetbalstadion ter vervanging van het verouderde Constant Vanden Stockstadion anderzijds. 

Het project houdt dus veel meer in dan de loutere bouw van een voetbalstadion. Het 
voorzien van andere functies en bijkomende diensten in het multifunctioneel complex helpt 
de investering te financieren, en zorgt er tegelijkertijd voor dat er – ter vervanging van het 
Koning Boudewijnstadion (hierna: “het KBS”) en het Constant Vanden Stockstadion – in 
België een voetbalstadion komt van hoogstaand internationaal niveau.  

Door aan het multifunctioneel complex meerdere, verweven functies te geven (horeca, 
recreatie, diensten, kantoren) wordt ook ingespeeld op de wisselende dynamiek van de site, 
die het gevolg is van het feit dat de voetbalactiviteit seizoensgebonden is.  

Het aandeel van de recreatie( de recreatieve voetbalactiviteit), in het totaalproject is 
beperkt. Dit blijkt uit:  

 de voorziene oppervlaktes voor recreatie ten opzichte van de voorziene oppervlaktes 
voor de overige functies (horeca, kantoren, diensten, bedrijven, openbare en private 
nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele inrichtingen); en 

 het gebruik van de diverse voorzieningen in de tijd: het complex zal maximaal 50 
dagen per jaar ter beschikking worden gesteld voor voetbalwedstrijden (recreatie)87. 
Gedurende de overige dagen zal het hoofdgebouw gebruikt worden voor andere 
zaken (horeca, bedrijven…). De recreatieve voorzieningen zullen buiten 
wedstrijddagen gebruikt worden voor socio-culturele evenementen88. 

                                                
86  We verwijzen hier specifiek naar de studie van het architectenbureau Goedefroo en Goedefroo met betrekking 

tot de renovatie van het KBS. Deze studie houdt geen rekening met de hoger aangehaalde minimale vereisten 
voor een UEFA-conform stadium. Dit verklaart de (relatief) lage kostprijs voor renovatie die in de betreffende 
studie wordt berekend. Een omvorming van het KBS tot een UEFA-conform stadium zou in de praktijk echter 
neerkomen op een volledige afbraak en heropbouw, wat allicht meer zou kosten dan de bouw van het 
Eurostadium en, ceteris paribus, zou leiden tot een lagere rendabiliteit van de investering. Noch een renovatie, 
noch een afbraak en heropbouw van het KBS zijn dus redelijke alternatieven voor de bouw van het 
Eurostadium. Zie ook par. 6.3 voor een verdere onderbouwing van deze stelling aan de hand van een toetsing 
aan de UEFA-vereisten en aan de andere elementen van de doelstelling. 

87  Voor RSCA: 25 wedstrijddagen + 15 andere voetbalevenementen. Nationale ploeg: 6 wedstrijddagen. Dit komt 
neer op 46 voetbal evenementen per jaar. Worst case wordt dit afgerond naar 50 dagen waarop het stadion 
binnen het multifunctioneel complex zal worden ingezet voor voetbalwedstrijden en andere voetbalgerelateerde 
evenementen. 

88 Er is uit te gaan van maximum 15 concerten (of gelijkaardige socio-culturele evenementen) op jaarbasis. 
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De functies die worden voorzien in het multifunctioneel complex zijn in overeenstemming 
met de stedenbouwkundige voorschriften van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
“Afbakening van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel en aansluitende openruimte 
gebieden” (hierna: “het GRUP VSGB”). Het GRUP VSGB laat immers, naast recreatieve 
voorzieningen, ook de volgende functies toe: wonen, handel89, horeca en toeristische logies, 
bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, 
openbare groene en verharde ruimten en socio-culturele inrichtingen. De 
stedenbouwkundige voorschriften vereisen bovendien een verweving van functies90. Het 
beoogde project voorziet slechts in functies die op grond van artikel C1 van de 
stedenbouwkundige voorschriften bij het GRUP VSGB toegelaten zijn en voorziet tevens in 
de vereiste verwevenheid. In dit verband is, in het bijzonder, te wijzen op het 
multifunctioneel complex waarvan de voorzieningen, binnen de parameters van artikel C1 
van de stedenbouwkundige voorschriften bij het GRUP VSGB, een afwisselende invulling 
zullen krijgen91. De verenigbaarheid met het GRUP VSGB is van belang in het licht van de 
project- en bouwplanning: indien een bestemmingswijziging vereist zou zijn, zou de timing 
voor het project immers onvermijdelijk in het gedrang komen. Het timing-aspect vormde 
dan ook een belangrijke reden om het project op Parking C te realiseren. De overige 
onderzochte locaties laten immers geen gelijkaardige ontwikkeling op korte termijn toe. 

Bij de beoordeling van de milieueffecten van het multifunctioneel complex, is rekening te 
houden met het gegeven dat de verwevenheid van functies niet alleen plaatsgebonden is 
(verschillende onderdelen van het complex kunnen verschillende functies hebben), maar ook 
tijdsgebonden (bepaalde onderdelen van het complex zullen zelf verschillende functies 
hebben, naar gelang van hun gebruik). 

 
  

                                                
89  Wonen noch handel zijn voorzien in dit project 

90  Artikel C1.1.1 van de stedenbouwkundige voorschriften bij het GRUP VSGB bepaalt dat het “gebied voor 
gemengde activiteiten” is bestemd voor de “verweving van wonen, handel, horeca en toeristische logies, 
bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene 
en verharde ruimten, socio-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen”.  

91  Zie de plannen in Bijlage 2. 
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4. PROJECTBESCHRIJVING 

4.1 Huidig gebruik van het projectgebied  

Vandaag de dag bestaat het projectgebied, de zogenaamde Parking C op de Heizelvlakte, uit 
een grote oppervlakte waarop bijna 10.000 parkeerplaatsen op maaiveldniveau aanwezig 
zijn. De verharding van het terrein bestaat grotendeels uit een aangereden grindlaag; enkel 
de centrale toegangsweg en bepaalde randpercelen zijn verhard met asfalt. Verspreid op de 
parking staan een groot aantal jongen eiken.  

  

Figuur 19 Parking C – huidige toestand 

De parking is niet geheel vlak maar bestaat uit een aantal licht hellende deelgebieden, die 
min of meer maar in afgezwakte vorm een weergave zijn van de oorspronkelijke topografie 
van het terrein. De hoogste en laagste punten situeren zich resp. op ongeveer 78 m en 66 m 
TAW; gemiddeld ligt het peil van het terrein rond 70 à 72 m TAW. 
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Figuur 20 Topografie van de site in de huidige situatie 

De parkeerplaatsen worden enkel gebruikt voor de bezoekers van Brussels Expo en het 
Koning Boudewijnstadion, aan de overzijde van de Romeinse Steenweg. Als er geen 
evenementen plaatsvinden in één van deze gebouwen is de parking niet toegankelijk voor 
autoverkeer. 

4.2 Huidige ontsluiting 

Parking C is gelegen in de “oksel” van de R0 en de A12. Op 3 punten is vandaag de dag 
uitwisseling mogelijk met het hogere wegennet (Figuur 21): 

 Complex Wemmel op de R0 

 Complex Romeinse Steenweg op de R0 

 Complex Strombeek-Bever op de A12 

In de omgeving van het projectgebied kruisen verschillende lokale verbindingen de R0. Deze 
zorgen voor de linken tussen de omliggende wijken en zijn van groot belang voor het lokaal 
functioneren. Het vrijwaren van deze verbindingen van sluipverkeer was een belangrijke 
randvoorwaarde tijdens het ontwerp van het project. 
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Figuur 21 Huidige ontsluiting Parking C op macroniveau 

Parking C wordt vandaag rechtstreeks ontsloten naar de R0 via het complex “Romeinse 
Steenweg”, zonder interactie met de lokale wegenis. Daarnaast zijn er bijkomende 
toegangen vanaf de Romeinse Steenweg, die gebruikt kunnen worden door verkeer 
komende van de complexen Wemmel of Strombeek-Bever of vanuit het centrum. Dit kan via 
een bypass voor verkeer komende uit het oosten of via de aansluiting van de oprit voor 
verkeer komende vanuit het westen en zuiden. Het verlaten van de parking richting de 
lokale wegenis is niet mogelijk. 
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Naast parking C ontsluit het complex “Romeinse Steenweg” ook de achterliggende wijken 
naar de R0. Verkeer naar de R0 en verkeer komende van de buitenring kruist de ingaande 
stroom naar parking C ongelijkgronds (Figuur 22). De aansluiting op de Romeinse Steenweg 
gebeurt via een lichtengeregeld kruispunt. Verkeer komende vanaf de binnenring heeft een 
afzonderlijke aansluiting meer naar het oosten.  

De site is dus goed ontsloten in die zin dat de nodige infrastructuur aanwezig is voor een 
aansluiting, op korte afstand, met het hoofdwegennet. De doorstroming op dit 
hoofdwegennet en met name op de R0 is echter, zeker op de spitsmomenten, verre van 
optimaal, wat er toe leidt dat de toegang tot en de evacuatie van de parking niet altijd even 
vlot kan gebeuren. Dit geeft op zijn beurt aanleiding tot wildparkeren. 

 

Figuur 22 Huidige ontsluiting Parking C microniveau. De ongelijkgrondse kruising wordt 
aangeduid in het rood. 

4.3 Inplanting 

Figuur 23 geeft het inplantingsplan van de site weer. Er werd geopteerd om het 
multifunctioneel complex aan het westelijk uiteinde van de site in te planten. De 
belangrijkste interne ontsluitingsweg is gelegen tussen het multifunctioneel complex en de 
parking en wordt overkapt.  
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Figuur 23 Inplantingsplan 

De inplanting van het multifunctioneel complex aan het westelijke uiteinde van de site heeft 
verschillende voordelen:  

 De oriëntatie van het voetbalstadion en het speelveld wijken niet meer dan 15° van 
de noord-zuid as af (cf. UEFA Tournament Requirements) 

 Er wordt een goede scheiding van de verschillende verkeersstromen bekomen. 

 Het gebouw fungeert als akoestisch scherm voor het wegverkeer op de R0 ten 
aanzien van de omliggende bebouwing. 

 Het gebouw werpt geen schaduw op de omliggende gebouwen. 

 Indien de Tuinbrug ook wordt aangelegd ontstaat er een directe relatie met het 
Verregatpark. Dit park wordt een belangrijke voetgangersroute tussen het 
metrostation, het NEO-project en het multifunctioneel complex en wordt aangelegd 
door PEB in functie van de realisatie van de nieuwe weg naar de voorkant van de 
paleizen. 

 Deze ligging biedt ook voordelen voor het landschapsontwerp. Het grote 
hoogteverschil tussen de site en de omgeving wordt trapsgewijs opgevangen. Vanop 
de autostrade is een groenzone in verschillende niveaus zichtbaar waardoor het 
multifunctioneel complex als het ware op een groene sokkel wordt geplaatst.  

 De acentrische ligging van het multifunctioneel complex onderstreept vanuit 
architecturaal oogpunt het landmark aspect van het ontwerp (goede zichtbaarheid). 
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Bij heraanleg wordt voor de site een uniform afwerkpeil beoogd van +76 m TAW, wat 
ongeveer overeenkomt met het peil van het hoogste punt op de site in de bestaande 
situatie. Dit peil wordt deels bereikt doordat enkele lagen van de “ondergrondse” parking in 
feite hoger komen dan het huidige maaiveld; de parking dient daarbij als “sokkel” voor het 
Campusgebouw. 

Omheen het terrein komt een omheining met toegangspoorten, die het mogelijk maken de 
voetgangersstromen te beheren bij belangrijke voetbalwedstrijden en andere grote 
evenementen. Figuur 25 toont de ligging van de omheining en de toegangen in het geval 
van een bekermatch, waarbij twee groepen supporters gescheiden moeten beheerd 
worden92. 

Ter hoogte van de ingangen van de ondergrondse parking bevinden zich slagbomen. Deze 
slagbomen laten toe de toegang tot de parking te controleren (vb. beperking van de 
capaciteit). Doordat gekozen is voor een reeks van parallelle slagbomen kan de evacuatie 
van de site steeds snel gebeuren. 

 

 

 

                                                
92  Op een gewone werkdag is dit soort maatregel uiteraard niet van toepassing. 
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Figuur 24 Doorsnede door de site en de twee hoofdgebouwen volgens een west-oostas 
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Figuur 25 Omheiningen en toegangen – situatie bekermatch. 
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4.4 Ontwerp en functies 

4.4.1 Algemeen  

Met het oog op de leesbaarheid worden hierna kort de volgende termen omschreven:  

 “project”: het volledige project in het Erfpachtgebied (multifunctioneel complex, 
park, parkeergebouw, campus, paviljoen en ontsluiting, inbegrepen de verschillende 
technische installaties);  

 “hoofdgebouw” of “multifunctioneel complex”: het gebouw dat het (voetbal)stadion 
en andere functies (horeca, kantoren en diensten, bedrijven, openbare en private 
nuts- en gemeenschapsvoorzieningen en socio-culturele inrichtingen) omvat;  

 “campus”: het ellipsvormige gebouw waarin verschillende functies worden voorzien; 

 “paviljoen”: gebouw bestemd voor socio-culturele inrichtingen. 

 “Parkeergebouw”: de ondergrondse parking met, in het basisalternatief, 10.000 
parkeerplaatsen93.  

Het hoofdgebouw herbergt onder meer een voetbalstadion (zie par. 0 m.b.t. de 
verantwoording van het project). Zoals al gesteld gaat het echter om een multifunctioneel 
complex met diverse, verweven functies (horeca, recreatie, diensten, kantoren…) dat een 
leefwereld op zich vormt.  

De campus bevat enerzijds een zogenaamd ‘Centre for Active Living ’, waar onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten zullen worden gehuisvest, met een focus op revalidatietechnieken 
in het kader van sportbeoefening. In dit ‘Centre for Active Living’ zal eveneens aan 
zorgverstrekking worden gedaan. Anderzijds bevat de Campus ook logies waar verblijf van 
lange duur mogelijk is, onder meer in het kader van de revalidatiebehandeling die in de 
Campus wordt aangeboden. Dit logies kan ook aan de toeristische markt worden 
aangeboden met het oog op een verblijf van één of meer nachten. Verder wordt de site 
uitgebreid met een park. 

Bij de beoordeling van de milieueffecten van het multifunctioneel complex is rekening te 
houden met het gegeven dat de verwevenheid van functies niet alleen plaatsgebonden is 
(verschillende onderdelen van het complex kunnen verschillende functies hebben), maar ook 
tijdsgebonden (bepaalde onderdelen van het complex zullen zelf verschillende functies 
hebben, naar gelang hun gebruik). Dit werd vertaald in een procentuele toewijzing van 
bepaalde functies aan bepaalde ruimtes. 

Volledigheidshalve verduidelijken we hieronder de wijze waarop met de oppervlaktes 
toegewezen aan de verschillende functies werd omgegaan, respectievelijk in het kader van 
de verkeersgeneratie en van de toetsing aan het GRUP. 

Om de verkeersgeneratie van de diensten, kantoren en bedrijven te berekenen, werd 
gebruik gemaakt van kencijfers die in Vlaanderen courant gebruikt worden bij de opmaak 
van mobiliteitseffectenrapporten. Deze kencijfers leggen de relatie tussen de oppervlakte 

                                                
93  Als we spreken over “de parking” bedoelen we uitsluitend het parkeergebouw. Dit neemt niet weg dat ook in 

het multifunctioneel complex parkeerplaatsen voorzien zijn. Deze maken echter geen deel uit van het 
parkeergebouw. 
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toegekend aan een bepaalde functie en het aantal verbruikers van die functie. Het aantal 
gebruikers is dan een rechtstreekse maat voor de verkeersgeneratie. 

De basisoppervlakte waarmee gerekend werd is een bruto oppervlakte, in die zin dat ruimtes 
en oppervlaktes die intrinsiek deel uitmaken van het gebruik van een bepaalde functie (b.v. 
toiletten, gangen, …) worden verondersteld deel uit te maken van deze oppervlaktes. 
Andere ruimtes en oppervlaktes die misschien wel functioneel kunnen toegewezen worden 
aan een bepaald gebruik maar die er niet intrinsiek deel van uitmaken (b.v. grotere 
opslagruimtes (voor zover deze geen autonome, eigen functie hebben), garages, 
kleedkamers, grootkeukens, …) worden niet meegerekend om de basisoppervlakte voor de 
verkeersgeneratie te bepalen. Deze oppervlaktes generen op zich immers geen bijkomend 
verkeer tegenover het verkeer dat reeds gegenereerd wordt door (bijvoorbeeld) de bruto 
kantoorruimte s.s.  

De gehanteerde kencijfers bedragen voor kantoren 5 werknemers per 100 m². Voor 
bedrijven zowel als diensten94 werd eenzelfde kengetal gebruikt van 3 werknemers per 100 
m². Dit kengetal ligt hoger dan voor “klassieke” bedrijven. Door voor een hoger dan normaal 
kengetal te kiezen wordt een zekere mate van veiligheid ingebouwd in de berekening van de 
verkeersgeneratie voor de dagelijkse activiteiten van de bedrijven op de site. Meer details in 
verband met de verkeersgeneratie zijn te vinden in Bijlage 6. 

Ter staving van de verenigbaarheid van het project met artikel C1.1 van de 
stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP VSGB werd een zgn. “GRUP-tabel” 
opgemaakt (zie Bijlage 1). Deze tabel biedt een overzicht van alle (hoofd)functies en 
bijhorende oppervlaktes. In het kader van deze toewijzing werden tevens de ruimten 
betrokken die geen mobiliteitsimpact genereren. Voorzichtigheidshalve werd uitgegaan van 
de bruto vloeroppervlakte. 

Artikel C1.1.2 van de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP VSGB voorziet dat de 
totale oppervlakte van de verschillende kantooractiviteiten dient te worden beperkt tot 
20.000 m² en de totale vloeroppervlakte van de verschillende recreatieactiviteiten dient te 
worden beperkt tot 50.000 m². 

Het beoogde project voldoet aan de voormelde oppervlaktedrempels door rekening te 
houden met het gewogen gebruik van een aantal ruimtes. Dit blijkt uit de bijgevoegde tabel 
inzake het gewogen gebruik. Deze tabel is gebaseerd op de volgende principes: 

 een ruimte kent een bepaald hoofdgebruik vermits deze ruimte doorheen het jaar 
overwegend voor dit specifiek gebruik wordt aangewend; 

 een ruimte kan tevens één of meerdere nevengeschikte functies hebben vermits 
deze ruimte op een aantal momenten doorheen het jaar in het kader van een 
andere functie kan worden aangewend en in dat kader een specifieke invulling zal 
krijgen; 

 de berekening overeenkomstig het gewogen gebruik betreft een worst case-
berekening. In het kader van deze berekening wordt immers gewerkt met een 
procentuele toewijzing overeenkomstig de regel van drie. Een dergelijke procentuele 
toewijzing heeft voor gevolg dat een hoofdfunctie hetzelfde percentage krijgt 
toegekend als een nevengeschikte functie. Vermits de functie “recreatie” binnen het 
multifunctioneel complex slechts zeer uitzonderlijk als hoofdfunctie fungeert (de 
recreatieve voetbalactiviteit vindt immers slechts sporadisch plaats gezien het 

                                                
94  Voor diensten werd bijkomend rekening gehouden met 15 bezoekers per 100 m². 



 

Tractebel Projectbeschrijving 157 

seizoensgebonden karakter ervan) kwalificeert deze benadering, in het licht van de 
in artikel C1.1.2 van het GRUP VSGB voorziene oppervlaktebeperkingen, als een 
“worst case”-benadering. 

Louter ter verduidelijking van de gehanteerde berekening, wordt hierna een voorbeeld95 
gegeven: 

Een ruimte die “horeca” als hoofdgebruik heeft, kan een aantal nevenfuncties 
hebben. Als nevenfuncties kan onder meer gedacht worden aan de functies recreatie 
en socio-culturele inrichting. 

Waar de ruimte, in geval van een toewijzing volgens hoofdgebruik, voor 100% aan horeca 
wordt toegewezen, zal dit in het scenario “gewogen gebruik” slechts 33% zijn. De 
nevenfuncties recreatie en socio-culturele inrichting wegen op eenzelfde manier door zodat 
de ruimte ook voor 33% wordt toegewezen aan “recreatieve activiteiten” en “socio-culturele 
inrichting”. 

4.4.2 Het multifunctioneel complex (hoofdgebouw) 

Het voetbalstadion als deel van het multifunctioneel complex 

Het hoofdgebouw is een multifunctioneel complex met de volgende functies: horeca, 
kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socio-
culturele inrichtingen, bedrijven en recreatieve voorzieningen. 

De recreatieve voorzieningen die in het hoofdgebouw worden voorzien, hebben betrekking 
op het voetbalstadion96 dat in het multifunctioneel complex is geïntegreerd.97 Verder worden 
in het hoofdgebouw ook de kleedkamerruimtes (spelers en officials), de medische 
onderzoeksruimte, de ruimte voor dopingcontrole en de wachtruimte voor de spelers 
gerekend tot deze functie. Elk van deze voorzieningen is echter slechts ondergeschikt aan 
“recreatie” toe te wijzen vermits deze voor het overgrote deel ten dienste zullen staan van 
andere functies, waaronder bedrijven. 

                                                
95  Het gegeven voorbeeld strekt er louter toe de technische uitleg te verduidelijken en heeft niet specifiek 

betrekking op de concrete toewijzing van de ruimtes binnen het project. Het voorbeeld is bijgevolg fictief en 
strekt er louter toe de principes te verduidelijken. 

96  De atletiekpiste die aanwezig is in het Koning Boudewijnstadion wordt in het Eurostadium niet behouden. Zie 
het hoofdstuk “Verantwoording van het project” voor een motivatie hiervoor. 

97  Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot 
de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (BS 1 augustus 2008, hierna: het “Besluit van 11 
april 2008”) omschrijft immers “recreatieve voorzieningen” als “speelpleinen, zwembad, sportvelden, sport- en 
fitnesscentra” (eigen onderlijning). 
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Het te bouwen voetbalstadion, dat deel uitmaakt van het multifunctioneel complex, voldoet 
aan de eisen van de UEFA EURO 2020 Tournament Requirements, zodat er een kwartfinale 
en de openingswedstrijd van het EK 2020 kan plaatsvinden98. Zowel voor een kwartfinale als 
de openingswedstrijd dienen 60.000 plaatsen beschikbaar te zijn99. 

Daarnaast zal het stadion in het hoofdgebouw 40 dagen per jaar ter beschikking worden 
gesteld voor RSCA evenementen. Het gaat hierbij om ongeveer 25 wedstrijddagen en 15 
dagen voor andere evenementen die door RSC Anderlecht worden georganiseerd op het 
veld. Daarnaast is er uit te gaan van 6 wedstrijddagen van de nationale ploeg. In totaal kan 
dus uitgegaan worden van 46 wedstrijddagen100 en andere voetbalgerelateerde 
evenementen (recreatie). Alle overige dagen zal (een gedeelte van) het hoofdgebouw 
voornamelijk worden gebruikt voor de overige functies zoals hierna beschreven. Merk op dat 
sportactiviteiten die nu doorgaan in het KBS en die daarbij geen behoefte hebben aan een 
atletiekpiste (bv boogschieten) in principe ook kunnen blijven doorgaan in het Eurostadium. 

In het hoofdgebouw blijft de voorziene totale vloeroppervlakte voor recreatieactiviteiten 
binnen de maximale toegestane vloeroppervlaktes specifiek voor recreatieactiviteiten (te 
weten maximaal 50.000 m²) (zie de overzichtstabel in Bijlage 1 aan het hoofdrapport). 

De overige functies  

Zoals reeds gesteld, worden in het hoofdgebouw, naast de recreatieve voorzieningen, de 
volgende functies voorzien: horeca, kantoren, diensten, openbare en private nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen, bedrijven en socio-culturele inrichtingen.  

Hierna wordt een nadere toelichting gegeven voor iedere functie die in het hoofdgebouw 
wordt voorzien.  

De VIP lounge, de bars, de restaurants en de food corners vormen horeca, ook al zijn zij 
beschikbaar tijdens voetbalwedstrijden. Die activiteiten functioneren immers ook op 
autonome wijze tijdens de week. Zij zijn dus niet afhankelijk van de te organiseren 
voetbalwedstrijden en staan op zichzelf. Zij zullen trouwens ook autonoom worden uitgebaat 
door een cateraar, los van de uitbating van het voetbalstadion. De horecavoorzieningen die 
in het kader van voetbalevenementen een specifieke aanwending krijg, worden evenwel 
procentueel toegewezen aan de functie recreatie (vb. de VIP-lounge). 

De gemeenschappelijke circulatieruimte in het hoofdgebouw, de zogenaamde rondgang op 
niveau 0 en +3, zal overwegend als socio-culturele inrichting dienst doen. Deze rondgangen 
zullen immers worden ingezet voor expo’s, theatervoorstellingen e.d. In het kader van deze 
evenementen worden in deze rondgangen tevens diverse eet- en drinkpunten voorzien. De 
rondgang kan verder geheel of gedeeltelijk worden afgehuurd door derde partijen voor b.v. 
bedrijfsevenementen en andere recepties.  

                                                
98  Voor de EK groepswedstrijden zijn 50.000 plaatsen noodzakelijk. Voor de EK halve finale of finale zijn 70.000 

plaatsen beschikbaar (deze zullen dus zeker niet in het Eurostadium gespeeld worden). Voor wedstrijden van 
RSCA wordt uitgegaan van 40.000 plaatsen. 

99  Voor de EK groepswedstrijden zijn 50.000 plaatsen noodzakelijk. Voor wedstrijden van RSCA wordt uitgegaan 
van (maximaal) 50.000 plaatsen. 

100  Voor de effectbespreking werd “worst case” rekening gehouden met van een afgerond getal van 50 
wedstrijddagen en andere voetbalgerelateerde evenementen. 
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In die mate functioneren de voormelde rondgangen op een autonome wijze en zijn ze niet 
afhankelijk van de organisatie van voetbalwedstrijden. Het feit dat de toeschouwers gebruik 
zullen maken van de gemeenschappelijke circulatieruimte gedurende voetbalwedstrijden 
doet daaraan geen afbreuk. Voor zoveel als nodig wordt de functie van deze rondgang 
evenwel procentueel toegewezen aan de functie recreatie. In het kader van de recreatieve 
beleving krijgen deze rondgangen immers een bijkomende, specifieke invulling. Dit is slechts 
het geval voor wat betreft de rondgangen via dewelke bezoekers toegang krijgen tot de 
tribunes (rondgangen op het niveau 0 en +3). De rondgangen op niveau 0 en +3 zullen 
tijdens wedstrijden immers ten dienste staan van de recreatieve voetbalactiviteit, vermits 
deze rondgangen uitgeven op de tribunes en aldus noodzakelijk zijn om toegang te krijgen 
tot de tribunes. Tijdens voetbalevenementen zullen deze rondgangen (en aanhorigheden) 
tevens worden gebruikt als ruimte waar bezoekers een en ander kunnen nuttigen. Deze 
rondgangen staan bijgevolg gedeeltelijk ten dienste van de beoogde recreatieve activiteiten. 

De overige rondgangen op de niveaus +1 (horeca), +4 (kantoren), +5 (bedrijven) staan 
uitsluitend ten dienste van de daar omliggende voorzieningen en zijn geheel vreemd aan het 
recreatieve gebeuren binnen het voetbalstadion.  

Ten slotte valt ook het gemeenschappelijk terras binnen de functie horeca. Het terras staat 
immers voornamelijk in functie van de horeca die er op voorzien is en is dusdanig 
georiënteerd dat het een uitzicht op de omgeving (o.m. de stad Brussel en het Atomium) 
biedt. Ook hier kunnen (los van de voetbalwedstrijden) evenementen plaatsvinden. 
Aangezien het gemeenschappelijk terras een accessorium betreft bij de functie horeca, 
wordt het op dezelfde wijze ingekleurd. 

Als socio-culturele inrichting worden onder meer beschouwd: de tribunes en het plateau 
binnen het stadion. De tribunes en het plateau worden immers niet louter voor 
voetbalevenementen ingezet. Er zullen binnen het stadion ook socio-culturele evenementen 
worden georganiseerd (15 evenementen op jaarbasis). 

Als “openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen” worden beschouwd: ruimtes 
die voorzien in de verwarming, verkoeling of verluchting van het gebouw of 
elektriciteitsproductie. Zo merkt het Besluit van 11 april 2008 elektriciteitscabines 
uitdrukkelijk aan als nutsvoorziening. Ook de EHBO-ruimtes, het sanitair en afvalruimtes 
worden aangemerkt als “openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen”. 

Binnen het multifunctioneel complex vallen een aantal ruimtes onder de functie “diensten”. 
Onder meer de loges vallen onder deze categorie. 

De loges zijn immers ruimtes voor vergaderingen, networkactiviteiten, presentaties…, die 
tijdens voetbalwedstrijden en concerten als skyboxen kunnen worden gebruikt. De loges 
worden aldus doorheen het jaar verhuurd als vergaderzaal, presentatiezaal, e.d. Deze loges 
worden niet enkel ter beschikking gesteld van de bedrijven, die reeds in het multifunctioneel 
complex zijn gevestigd, maar staan ook ter beschikking van derden. In ondergeschikte orde 
vervullen deze zalen ook de functie van “skybox” wanneer een voetbalwedstrijd of concert 
plaatsvindt. Vermits deze ruimten een afwisselend gebruik zullen hebben, wordt voor wat 
deze ruimten betreft, gewerkt met een procentuele toewijzing. Naast een dienstverlenende 
functie, zijn deze ruimten immers ook accessoir de bedrijven en aan recreatieve en socio-
culturele activiteiten.  

Binnen het multifunctioneel complex worden eveneens in beperkte mate faciliteiten voorzien 
met het oog op “self storage”. Ghelamco biedt meer bepaald aan particulieren en bedrijven 
extra opslagruimte aan om overtollige goederen en archieven op te slaan. Het aanbieden 
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van deze faciliteiten valt onder de functie “diensten”. Onder de noemer “diensten” valt 
eveneens ruimte voor een eventueel in-house datacenter. 

Het multifunctioneel complex omvat tevens kantoorruimte die kan worden verhuurd. In het 
multifunctioneel complex blijft de vloeroppervlakte voor kantoren binnen de maximale 
toegestane vloeroppervlaktes voor kantoren (te weten maximaal 20.000 m²) (zie de 
overzichtstabel in Bijlage 1 aan het hoofdrapport). 

De toelichting bij artikel C1.1.1 van de stedenbouwkundige voorschriften bij het GRUP VSGB 
verduidelijkt dat “bedrijfsactiviteiten” onder meer betrekking hebben op “onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten”. 

Binnen het multifunctioneel complex wordt ruimte voorzien voor bedrijven die aan 
onderzoek en ontwikkeling doen. Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan high tech-bedrijven 
resp. start-ups. Aan deze bedrijven worden de nodige voorzieningen ter beschikking gesteld. 
Een aantal van deze voorzieningen zullen evenwel, in het geval er een voetbalwedstrijd of 
een concert plaatsvindt, tijdelijk een andere (recreatieve dan wel socio-culturele) invulling 
kunnen krijgen. 

Onder het hoofdgebouw komen 1.000 parkeerplaatsen. 

Architectuur  

Het architecturaal concept gaat uit van een massieve sokkel met erboven een glazen, 
transparant volume. Daarboven zweeft een lichte dakstructuur. Het dak is losgekoppeld van 
het onderliggende volume door een lichtstrook die van kleur kan veranderen. Het is een 
ontwerp met veel glas en doorzichten. De architectuur is uitgewerkt door het bureau Jaspers 
& Eyers. Op de vier hoeken van het multifunctioneel complex bevinden zich terrassen die 
gebruikt kunnen worden door alle bezoekers. Op niveau 0 en 3 worden rondgangen 
gecreëerd rondom de arena, waar de bezoekers vrij kunnen rondlopen en van waar er zicht 
is op zowel het voetbalveld als de omgeving. Deze rondgangen hebben daarnaast ook een 
eigen, autonome functie. 

Het multifunctioneel complex is toegankelijk via brede toegangstrappen aan elke gevel. In 
dit MER wordt ook een ontsluitingsalternatief bestudeerd waarbij de aanloop vanuit het 
Verregatpark naar deze ingang gerealiseerd wordt via een brug over de Romeinse 
Steenweg, de zogenaamde Tuinbrug (Figuur 23). 

De bovenbegrenzing van het multifunctioneel complex bestaat uit een stalen 
vakwerkstructuur met een enkelwandige bekleding uit aluminium met felsbanen aan de 
onderzijde, bekleed met akoestisch absorberende materialen. Voor de gevels van het 
multifunctioneel complex worden glasvlakken afgewisseld met gevelbekledingen van harde 
materialen. Het voetbalveld bestaat uit natuurgras op een drainerende onderbouw. 
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Figuur 26 Beelden van het nieuwe multifunctioneel complex en het voetbalterrein binnen het 
complex 

Het multifunctioneel complex wordt toegankelijk gemaakt voor alle gebruikers. De 
liftinstallaties zijn aangepast aan minder mobiele personen, slechthorenden en 
slechtzienden. Op niveaus 0 en +1 worden in de tribunes plaatsen voorzien voor 
mindervaliden. 
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Figuur 24 Doorsnede door de site en de twee hoofdgebouwen volgens een west-oostas 
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Figuur 24 geeft een doorsnede van de site en de gebouwen volgens een west-oostas. Uit 
deze figuur kan afgeleid worden dat het niveau van het hoogste punt van het 
multifunctioneel complex ongeveer 60 m zal uitkomen boven het (nieuwe) maaiveldpeil. Het 
niveauverschil tegenover de R0 en tegenover de Romeinse Steenweg bedraagt resp. 
ongeveer 74 en 70 meter. 

4.4.3 Parking (ondergrondse parkeergarage) 

De huidige functie van het projectgebied, namelijk die van parking, blijft behouden. Er wordt 
gekozen voor het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage ten oosten van het 
multifunctioneel complex (onder de campus) waardoor de beschikbare ruimte optimaler 
wordt ingericht. Deze parking zal voor gelijk welke vorm van verkeer alleen bereikbaar zijn 
vanaf de R0, niet vanaf de Romeinse Steenweg.  

Deze parking zal gebruikt worden in functie van het multifunctioneel complex maar ook, net 
als vandaag, in functie van de Heizelpaleizen. Daarnaast zal een deel van deze parking ook 
ingezet kan worden als P&R101 parking. Hiervoor zouden een aantal tramlijnen vanuit het 
centrum van Brussel verlengd worden tot op de site. De Lijn van haar kant onderzoekt of het 
mogelijk is om het Brabantnet langsheen de site te verlengen. Het gebruik van de parking 
als P&R-parking heeft geen invloed op de benodigde capaciteit, enkel op het gebruik van die 
capaciteit gedurende bepaalde periodes.  

De parking onder de Campus bestaat uit 5 niveaus parking en één niveau (niveau -1) 
bestemd voor opslag. De parkeercapaciteit voor personenwagens bedraagt 10.000 auto’s, of 
± 8.400 auto’s en 220 bussen. Wel is het mogelijk om in een latere fase de capaciteit te 
verhogen naar 12.000 autoplaatsen als hiervoor de ruimte voor opslag wordt aangesproken.  

Tussen het multifunctioneel complex en de R0 is een aparte (ondergrondse) parking 
voorzien voor 80 bussen van de supporters van de bezoekende ploeg. Deze supporters 
hebben rechtstreeks toegang tot hun bezoekersvakken en – zone in het multifunctioneel 
complex. Op deze manier wordt een scheiding van de supporters van beide ploegen 
gerealiseerd. 

De ondergrondse parkeergarage wordt afgewerkt met een intensief groendak, wat een 
onderdeel wordt van het nieuwe park rondom de campus. In Bijlage 3 worden de indicatieve 
grondplannen per verdiep weergegeven. Het laagste vloerpeil van de parking bevindt zich op 
57 mTAW (19 m beneden het nieuwe maaiveldpeil). 

4.4.4 Campus 

Centraal bovenop de ondergrondse parking wordt een gebouw gerealiseerd, de zogenaamde 
campus. Het gebouw zal bestaan uit een gelijkvloerse verdieping met daarbovenop 5 
bouwlagen en een technische verdieping (zie de indicatieve plannen in Bijlage 4). Het 
hoogste punt van het campusgebouw ligt op 111 mTAW, dit is zo’n 34 meter boven het 
nieuwe maaiveld, zo’n 45 meter boven het straatniveau van Treft en ongeveer 49 meter 
boven het niveau van de R0. Het wordt een ovaalvormig gebouw dat centraal open is. In het 
centrale gedeelte komt een park van ongeveer 2,5 ha.  

Binnen de campus worden verschillende functies voorzien.  

                                                
101  Park & Ride. Het gebruik als P&R-parking is beperkt tot 220 dagen per jaar. 
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Er wordt vooreerst beoogd in drie verdiepingen van de campus een zgn. ‘Centre for Active 
Living’ (centrum voor actief leven) uit te bouwen, waar onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten zullen worden gehuisvest, met een focus op revalidatietechnieken 
in het kader van sportbeoefening. In dit ‘Centre for Active Living’ zal eveneens aan 
zorgverstrekking worden gedaan. Deze bedrijven, die aan onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten doen, hebben een veelal ondersteunende functie ten opzichte van 
de binnen de Campus te ontplooien gemeenschapsvoorzieningen. Deze bedrijven laten toe 
om alle benodigdheden van de zorginstelling/revalidatiecentrum op de site te ontwikkelen en 
te produceren. 

De nuts- en gemeenschaps-voorzieningen die in de Campus worden ontplooid hebben 
betrekking op de zorgverstrekkende activiteiten evenals op de daaraan accessoire 
activiteiten (opleidingslokalen waar toelichting kan worden gegeven met betrekking tot de in 
de Campus ontwikkelde revalidatietechnieken). 

Anderzijds bevat de Campus op de bovenste twee verdiepingen ook logies waar verblijf van 
lange duur mogelijk is, onder meer in het kader van de revalidatiebehandeling die in de 
Campus wordt aangeboden102. Dit logies kan ook aan de toeristische markt worden 
aangeboden met het oog op een verblijf van één of meer nachten. 

4.4.5 Parkzone en paviljoen 

Het ontwerp van de omgeving rond het multifunctioneel complex is opgevat als een groene 
zone die uitnodigt om er te vertoeven, te wandelen, te spelen, elkaar te ontmoeten, en 
geschikt is voor het organiseren van bijvoorbeeld kleinschalige culturele initiatieven. Figuur 
27 geeft een impressie van de inrichting van dit park. Het park is ruim 16 ha groot, wat 
overeenkomt met bijna twee derden van de oppervlakte van de site. 

 

Figuur 27 Impressie van de inrichting van het park 

Aan de buitenranden van het park wordt een dichte beplanting voorzien. Aan de binnenkant 
is het park omzoomd door een rij zuileiken. Daarachter wordt een mengeling voorzien van 
bebossing met wintergroene en bladverliezende planten. Speciale aandacht gaat naar 
bloeiende, vruchtdragende en verkleurende bomen. De grasvelden worden verrijkt met 
bomengroepen. Grote en middelgrote bomengroepen worden per soort in kleine groepen 
geplant. 

                                                
102  Met dien verstande dat in het logies geen ziekenhuiszorgen worden verstrekt. 
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In het noordoosten van de site wordt tevens een paviljoen aangelegd, met uitzicht over het 
park. Het paviljoen wordt ingericht als (sport)bibliotheek met mogelijkheid voor socio-
culturele activiteiten. De ligging ervan is onder meer gekozen om te vermijden dat dit deel 
van de parksite een afgelegen ruimte zonder sociale controle zou worden. Figuur 28 geeft 
een impressie van dit paviljoen. Het paviljoen is ongeveer 6 meter hoog. 

 

Figuur 28 Impressie van het paviljoen 

Onder het paviljoen wordt een ruimte voorzien die als opslagplaats zal worden gebruikt voor 
het benodigde materiaal in het kader van de socio-culturele activiteiten op de site. Naast 
deze ruimte wordt ondergronds tevens een technische ruimte voorzien waar de 
energiecentrale is gesitueerd. Deze energiecentrale voorziet in een deel van de energievraag 
van de activiteiten op de site.  

Op termijn bestaat eventueel de mogelijkheid deze ruimte om te bouwen tot een stelplaats 
voor trams van de MIVB. De vloer van deze ruimte ligt 7 meter onder het nieuwe 
maaiveldpeil. 

4.5 Veiligheid en terrorisme 

In tijden met verhoogde terreurdreiging kunnen op de site bijkomende 
veiligheidsmaatregelen genomen worden. Zo is het tijdens UEFA-wedstrijden niet toegestaan 
om wagens te parkeren ter hoogte van de parking onder het multifunctioneel complex. Deze 
maatregel kan eenvoudigweg doorgetrokken worden naar andere evenementen. Ook is het 
mogelijk om voorafgaand aan een wedstrijd de gebouwen te controleren met speurhonden. 

4.6 Geïntegreerde milieu- en duurzaamheidsmaatregelen 

4.6.1 Beheer van regenwater 

Het dak van de ondergrondse parking wordt uitgevoerd met een intensief groen dak. Door 
de grondmassa wordt dit water gebufferd en vertraagd afgevoerd. Er worden 2 aparte 
systemen voorzien voor de opvang van hemelwater: opvang van zuiver regenwater (daken, 
waaronder het dak van de campus en het deels open dak ter hoogte van het stadion) en 
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opvang van potentieel vervuild regenwater (groendak, wegen en pleinen, na passage door 
een KWS-afscheider).  

De noodzakelijke buffercapaciteit werd berekend rekening houdend met de code van goede 
praktijk en de stedenbouwkundige verordening voor hemelwater van de provincie Vlaams-
Brabant.  

Het ontwerp voorziet in hemelwaterbufferbekkens voor hergebruik van zuiver regenwater, 
met een cumulatief volume van ongeveer 9.000 m³.  

Het opgevangen grijze hemelwater, afkomstig van verhardingen en groendaken, wordt 
gebufferd in een aantal buffervoorzieningen met een totaal volume van ongeveer 33.000 
m³. Na afscheiding van de in het water aanwezige koolwaterstoffen wordt het deels 
hergebruikt als koelwater; het overschot wordt na verdere zuivering via een infiltratievoor-
ziening geïnjecteerd in de dieper liggende zandlagen. Het buffervolume is afgestemd op 
enerzijds de te verwachten piekdebieten en anderzijds de infiltratiecapaciteit van de aquifer. 
De verschillende parameters werden daarbij op zo’n manier op elkaar afgestemd dat in 
normale omstandigheden geen enkele overloop van de buffers zal gebeuren. Als dit in 
uitzonderlijke omstandigheden toch zou gebeuren (bijvoorbeeld bij meer en/of meer intense 
neerslag als gevolg van de klimaatverandering) dan wordt het teveel aan water tijdelijk 
afgeleid naar lage delen in de onderste verdieping van de parkeergarage, van waaruit het 
weer kan weggepompt worden als er terug capaciteit is in de buffers. Er is dus geen enkele 
verbinding tussen het hemelwatersysteem van de site enerzijds en de openbare riolering of 
het oppervlaktewater anderzijds.  

4.6.2 Technieken 

4.6.2.1 Warmte-en koudeproductie 

Energiecentrale 

Er wordt een energiecentrale voor de productie van warmte- koude en (in meer of mindere 
mate) elektriciteit, ingericht in de noordoostelijke hoek van de site, ten westen van de 
bestaande distributie-installatie van Fluxys103. Alle gebouwen (multifunctioneel complex, 
campus, paviljoen) worden hierop aangesloten. Centrale productie op één plaats op de site 
heeft, ten opzichte van lokale productie in de afzonderlijke gebouwen als voordeel dat 
eventuele toekomstige, nieuwe productieconcepten flexibel kunnen geïntegreerd worden in 
de toekomst.  

Basisconcept  

In het basisconcept zal de energiecentrale instaan voor de productie van warmte- en koude 
door gasketels en koelmachines. Elektriciteit wordt geleverd door zonnepanelen en door het 
elektriciteitsnet. Er wordt een ondergronds distributienet aangelegd tussen de 
energiecentrale en de diverse gebouwen op de site. De gebouwen (multifunctioneel 
complex, campus, paviljoen) beschikken elk over een laag-calorische distributielus (20-
30°C). De gasketels en koelmachines, zorgen ervoor dat de lus op een min of meer 
constante temperatuur gehouden wordt. Hierbovenop wordt de distributielus gekoppeld aan 

                                                
103  De door Fluxys gevraagde minimale afstand van 5 meter tussen de energiecentrale en de aardgasvervoers-

installaties zal hierbij te allen tijde gerespecteerd worden. 
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een warmte- en koudebuffer104 die flexibel kan inspelen op grote piekvragen aan warmte- en 
koude. Lokale warmtepompen die de verschillende ruimtes van warmte en koude voorzien 
worden gekoppeld aan de distributielus. De lus laat toe dat warmte- en koudeoverschotten 
herverdeeld worden. Voor sanitair warm water wordt een warmtepompboiler aangesloten op 
diezelfde distributielus.  

Tijdens evenementen wordt een no-break installatie in het multifunctioneel complex 
gevraagd om een continue elektriciteitslevering te garanderen voor de pitchverlichting en 
broadcast van het evenement. Aan deze vraag wordt beantwoord door de installatie van: 

 2 dieselaggregaten ten behoeve van de pitchverlichting die parallel draaien op het 
distributienet. Voor de aanvang van het evenement worden deze dieselaggregaten 
opgestart en synchroon gekoppeld op het net. Deze installatie heeft een totaal 
elektrisch uitgangsvermogen van ±900kW (nominaal ingangsvermogen 2.000 kW). 

 Een dieselaggregaat met een elektrisch uitgangsvermogen van +/- 650kW (1.450 
kW) ten behoeve van het mediacenter en de perstribune (broadcast). Dit 
dieselaggregaat start automatisch op bij het wegvallen van de netvoeding. 

 een DRUPS-installatie (Dynamic Rotating Uninterruptable Power Supply) voor het 
buiten gelegen broadcastcompound van +/- 280 kW (625 kW). Deze installatie 
omvat een motor/generator, een vliegwiel en een geïntegreerd dieselaggregaat. De 
elektrische motor en het vliegwiel draaien permanent mee op het net aan een hoog 
toerental en verzorgen bij het wegvallen van het distributienet een ononderbroken 
energielevering terwijl het geïntegreerde dieselaggregaat op langdurige basis 
overneemt.  

Voor de overige noodvoedingen (ondersteuning evacuatieverlichting, technische installaties, 
IT-installaties, displays, ed.) wordt er per kwadrant een bijkomend noodstroomaggregaat 
voorzien op diesel of op gas die het overneemt bij het wegvallen van het netspanning. Dit 
met een totaal elektrisch uitgangsvermogen van ±2.200 kW (4900 kW) (incl. de nodige 
opstartreserve). 

Voor de noodvoeding van de essentiële vitale installaties (bv.. PA-systemen, RWA-
installaties, drukopvoerinstallaties bluswater, liften met prioritaire oproep,…) wordt per 
kwadrant een apart noodstroomaggregaat op diesel voorzien die volgens het IT-net 
aangesloten zijn (AREI art. 104). Deze installaties hebben een totaal elektrisch vermogen 
van +/- 1.530 kW (3.400 kW) (incl. de nodige opstartreserve). 

 

                                                
104  Onder meer het permanente gedeelte van de hemelwaterbuffers in de verschillende gebouwen kan hiervoor 

ingezet worden. 
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Alternatief concept 

Als alternatief op het basisconcept worden de gasketels en koelmachines in de 
energiecentrale vervangen door een cogeneratie-unit. Gas wordt als primaire energiebron 
ingezet105 voor de productie van zowel elektriciteit106 als warmte. Het tegelijk opwekken van 
warmte en elektriciteit maakt van cogeneratie een energetisch efficiënt systeem: via 
gescheiden opwekking zou voor eenzelfde productie meer primaire energie nodig zijn. 

 

                                                
105  Mede omwille van de leveringszekerheid die geboden wordt door de aanwezigheid van een Fluxys-station op de 

site. 

106  De zonnepanelen vallen dan weg als energiebron. In tegenstelling tot wat gesteld werd in de kennisgeving 
voorziet het project niet in de productie van elektriciteit op basis van windturbines. 
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De elektriciteit wordt enerzijds gebruikt om de elektriciteitsvraag van de site in te vullen en 
anderzijds om koelmachines aan te drijven. De koelmachines en (rest)warmte van de 
elektriciteitsproductie houdt de distributielus op temperatuur (20-30°). Onderstaande figuur 
geeft dit concept weer. 

 

Bij een groot overschot aan warmte is ook trigeneratie mogelijk, waarbij de restwarmte via 
een absorptiekoeler ook gebruikt wordt om koud water te produceren.  

 
 

Als cogeneratie-unit wordt geopteerd voor een gasturbine die gedimensioneerd wordt op de 
elektriciteitsvraag. Een gasturbine werkt volgens een thermodynamische cyclus genaamd de 
Brayton cyclus. In een Brayton cyclus wordt de aangezogen lucht samengedrukt, daarna 
vermengd met gas en verhit, om uiteindelijk te expanderen en een roterende kracht te 
leveren aan de turbine. Deze kracht wordt gebruikt voor elektriciteitsopwekking. De 
thermische energie die, na de expansie in de turbine, nog in de rookgassen zit wordt in 
tweede trap gebruikt voor het opwekken van stoom. Aan de condenserende stoomturbine 
wordt een tweede generator gekoppeld voor nog extra elektriciteitsproductie, gezien de 
elektriciteitsvraag op de site de warmtevraag ver overschrijdt. De overige restwarmte wordt 
geïnjecteerd in het warmtenet op de site. 
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Onderstaande figuur geeft een beeld van de afmetingen en de plaats die de energiecentrale 
op de site zouden innemen.  

 

4.6.2.2 Overige technieken 

4.6.2.2.1 Ventilatie 

De geconditioneerde verblijfsruimtes in het multifunctioneel complex worden voorzien van 
mechanische ventilatiesystemen met warmterecuperatie. In de parking zal het 
ontrokingssysteem ingeschakeld worden voor de ventilatie. Er wordt geventileerd in functie 
van het gebruik van de parking. 

4.6.2.2.2 Verlichting  

De verlichting van het veld en de tribunes wordt intern in het stadion voorzien (LED-
projectoren), er worden geen masten gebruikt.  

ondergronds 
distributiestation 
Fluxys 
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De bovenste ring onder het dak van het multifunctioneel complex kan met behulp van LED-
technologie verlicht worden in wisselende kleuren. Het multifunctioneel complex is zodanig 
ontworpen dat in het gebouw maximaal gebruik gemaakt wordt van daglicht 
(daglichtkoepels). Verder wordt in het multifunctioneel complex en de parking gebruik 
gemaakt van LED-verlichting. 

De parkzone wordt op diverse plaatsen verlicht. De wegenis, de noordelijke parking en de 
voetgangerszones worden verlicht door middel van armaturen op een beperkte masthoogte 
(5 m) waarbij diffusie boven het horizontale vlak vermeden wordt. De voetgangersbrug over 
de Romeinse weg wordt verlicht met een daglichtgestuurde LED-lijn. 

4.7 Ontsluiting 

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de toekomstige ontsluiting van de site verwijzen 
we naar paragraaf 8.2.3. De voornaamst elementen worden hieronder samengevat. 

 

Figuur 29 Ontsluiting site voor de verschillende functies (gele pijlen = fiets, paars = 
voetgangers, blauw = bus, rood = tram). 

4.7.1 Openbaar vervoer 

Metrolijn 6, premetrolijnen 3 en 7 en tramlijnen 51 en 93 halteren op wandelafstand van de 
site. Vanaf de eindhaltes van deze lijnen kan men te voet gemakkelijk het Verregatpark 
bereiken vanwaar men langs de Heizelpaleizen kan doorsteken naar de Romeinse Steenweg. 
Deze lijnen bedienen het grootste deel van Jette en Brussel-stad en een gedeelte van 
Schaarbeek, Etterbeek, Elsene en Ukkel. Deze lijnen maken ook de verbinding met de 
belangrijkste Brusselse stations (Brussel Noord, Brussel Centraal en Brussel Zuid) en bieden 
dus ook een alternatief voor bezoekers van buiten het gewest. 
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Als we ook de verbindingen met één overstap in rekening brengen, zien we dat vanuit het 
grootste deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het multifunctioneel complex 
bereikbaar is met het openbaar vervoer.  

Ook voor internationale bezoekers is de locatie goed bereikbaar. Zo wordt het station 
Brussel-Zuid bediend door de hogesnelheidstreinen Eurostar (vanuit Londen/Rijsel) en 
Thalys (vanuit Parijs, Amsterdam en Keulen) van waaruit een overstap gemaakt kan worden 
naar de metrolijn 6 richting Koning Boudewijn. Vanuit de luchthaven is de site bereikbaar 
met de wagen in 20 minuten. Als alternatief kan ook de Airport City Express gebruikt 
worden. De Airport City Express verzorgt tot 6 maal per uur een verbinding van en naar de 
stations Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid van waaruit een overstap gemaakt 
kan worden naar de bus/tram/metro richting Koning Boudewijn.  

4.7.2 Wagen 

4.7.2.1 Ontsluiting naar de site 

Belangrijk is de rechtstreekse aansluiting van Parking C naar de R0. Hierdoor worden de 
omliggende straten maximaal ontlast van verkeer van en naar de site en zal, daarmee 
samenhangend, ook de parkeerdruk hier verminderen. De omliggende straten (inclusief de 
Romeinse Steenweg) krijgen dus geen dragende functie in de ontsluiting van de site voor 
autoverkeer. 

Er wordt voorgesteld om op de site te werken met twee ontsluitingslussen op verschillende 
niveaus. Deze sluiten aan op de op- en afritten naar de R0. Deze op- en afritten worden in 
het basisvoorstel in hun huidige organisatie behouden. Ook de aansluitingen van op de ring 
(R0) naar de Romeinse Steenweg kunnen zodoende onveranderd behouden blijven. Op 
beide ontsluitingslussen worden toegangen tot de parking voorzien. Om een vlotte 
doorstroming op de ontsluitingslussen te garanderen en maximale flexibiliteit in te bouwen 
worden hiervoor uitvoegstroken voorzien. Door gebruik te maken van verschillende 
toegangen kan de parking op een gestructureerde manier opgevuld worden (minimale 
circulatie-vrijheid op de parking zelf) en kan deze indien nodig opgedeeld worden in 
verschillende compartimenten, zodat voor verschillende activiteiten afzonderlijke 
parkeervakken voorzien kunnen worden. 
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Figuur 30 Ontsluiting site naar R0, basisalternatief 

4.7.2.2 Ontsluiting naar de lokale wegenis 

De ontsluiting van op de ring (R0) naar de achterliggende lokale wegenis wordt behouden 
zoals vandaag het geval is.  

4.7.3 Autocar 

Onderstaande beschrijving wordt toegespitst op de ontsluiting van autocars in functie van de 
voetbalwedstrijden, omdat deze verschillend is naargelang de herkomst van de bussen 
(thuisploeg of bezoekende ploeg). Er dient echter te worden aangegeven dat er ook voor 
diverse events in het complex autocars kunnen worden ingezet. Deze kunnen in principe 
gebruik maken van beide busparkings, maar zullen wellicht eerder gebruik maken van de 
parking voor de thuisploeg. 

Voor supporters van de thuisploeg zijn een aantal parkeerplaatsen voor bussen voorzien op 
niveau -2 en -4 van de parking (dubbelhoge gedeeltes). Deze bussen volgen dezelfde route 
om de parking te bereiken als het autoverkeer. 

Voor de supporters van de bezoekende ploeg wordt een busparking voorzien aansluitend op 
de noordoostelijke hoek van het multifunctioneel complex. Deze parking kan rechtstreeks 
bereikt worden via de afrit van de ring R0. Het verlaten van de parking sluit rechtstreeks aan 
op de oprit naar de ring R0. De bezoekersbussen blijven volledig gescheiden van de rest van 
het verkeer in de centrale circulatie (driveway). Hier worden enkel voertuigen toegelaten 
met specifieke toelating.  



174   T.002071 | Project-MER Eurostadium 

4.7.4 VIP 

Voor VIP’s wordt enerzijds een drop-off zone voorzien tussen het multifunctioneel complex 
en de centrale driveway. Deze kan bereikt worden via de route die ook gebruikt worden 
door het andere verkeer. 

Anderzijds zijn onder het multifunctioneel complex 1.000 parkeerplaatsen voorzien voor 
RSCA. Deze parkeerplaatsen zijn bereikbaar via de drop-off zone tussen multifunctioneel 
sportcomplex en de centrale driveway. Vanuit deze zone wordt ook de toegangscontrole tot 
het stadion geregeld. De drop-off zone fungeert hierbij tevens als by-pass voor verkeerd 
gereden bestuurders of onbevoegden. 

4.7.5 Voetgangers 

Voor voetgangers is de site toegankelijk via een trappenpartij die aansluit op de Romeinse 
Steenweg. De huidige verbinding met de Heizelpaleizen over de Romeinse Steenweg blijft op 
deze locatie behouden. 

De route tussen de parking en de site verloopt volledig intern en zonder conflicten met het 
autoverkeer. Er zijn verschillende mogelijkheden voor verticale circulatie voorzien in de 
parking, vanwaar men in het park uitkomt. Vervolgens loopt men in het park tot één van de 
toegangen tot het multifunctioneel complex. 

4.7.6 Fiets 

De site sluit aan op de Romeinse Steenweg, die als functionele fietsroute werd aangeduid. 

 

Figuur 31 Fietsontsluiting en ligging fietsenstallingen (gele bollen) 

In de nieuwe situatie worden verschillende fietsenstallingen gecreëerd voor de bediening 
van de site. Er wordt nog geen uitspraak gedaan over welke stallingen gebruikt zullen 
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worden voor de dagelijkse activiteiten op de site. Het lijkt logisch de stalling aan de 
hoofdingang van het multifunctioneel complex te gebruiken voor de dagelijkse activiteiten in 
het multifunctioneel complex en deze aan de oostzijde van de parking voor de activiteiten in 
de campus. In totaal worden 5.000 plaatsen voorzien, waarbij telkens 1.000 plaatsen per 
stalling worden voorgesteld. 

4.7.7 Logistiek 

De logistiek voor het multifunctioneel complex (bijvoorbeeld voorleveringen aan restaurants) 
kan afgewikkeld worden via een afzonderlijke ontsluitingslus die rond het multifunctioneel 
complex loopt. Deze wordt ontsloten via dezelfde aantakkingen die ook de parking voor 
autocars van de voetbalsupporters van de bezoekende ploeg bedienen. Deze ontsluitingslus 
geeft ook toegang tot de ruimte voor de voetballers. 

Voor logistiek voor PEB (uitbater van Brussels Expo) is parkeergelegenheid voorzien rondom 
de centrale autoparking (dubbelhoge niveaus). Deze kan bereikt worden via dezelfde route 
die het autoverkeer gebruikt om de parking te bereiken. Vanaf deze parking wordt een 
rechtstreekse verbinding gecreëerd naar PEB die enkel door dit logistiek verkeer gebruikt 
wordt. Er is een gelijkgrondse ontsluiting langs de achterzijde van de parking, die via een 
gelijkgronds kruispunt met de Romeinse Steenweg aansluit op de paleizen. Deze organisatie 
komt overeen met de huidige situatie. 

 

 

Figuur 32 Ontsluiting logistiek tussen parking en Heizelpaleizen indien de tunnel onder de 
Romeinse Steenweg gerealiseerd wordt 
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Voor verkeer naar de voorkant van de paleizen wordt op termijn door PEB een doorgang 
onder de Romeinse Steenweg voorzien die aansluit op de Keizerin Charlottalaan. Hierdoor 
wordt de mobiliteits- en verkeershinder voor en door deze transporten tot een minimum 
beperkt. 

4.7.8 Hulpdiensten 

De hulpdiensten en politie bereiken de site gelijkaardig als de personenwagens. Bijkomend 
zijn er voor hulpdiensten, politie en brandweer intern op de site toegangswegen voorzien die 
enkel voor de hulpdiensten toegankelijk zijn. De verschillende zones op de site zijn via deze 
interne wegen vlot bereikbaar. 

4.8 Parking 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle beschikbare parkeerplaatsen op de site. In 
onderstaande paragrafen worden deze verder toegelicht. 

 

Type parking Aantal plaatsen  Doelgroep  

Ondergrondse parkeergarage 10.000 personenwagens of 
± 8.400 personenwagens 
en 220 bussen 

Personenwagens en bussen; 
bezoekers site en 
Heizelpaleizen, Park & Ride; 
logistiek verkeer. 

Parking onder multifunctioneel 
complex 

1.000 Personenwagens; RFCA –VIPS; 
kan ook opengesteld worden 
voor andere bezoekers 

 

Ondergrondse busparking ten 
noordoosten van multifunctioneel 
complex 

 

80 Bussen; tijdens voetbalmatch 
bestemd voor bussen 
bezoekers. 

Drop off zone / VIP 

Fietsenstalling  5.000 Alle bezoekers 

4.8.1 Wagen 

Voor auto’s wordt een nieuw parkeergebouw gerealiseerd van (in het basisproject) 10.000 
plaatsen107. Deze worden rechtstreeks ontsloten naar de R0. De verkeersstromen zijn zo 
georganiseerd dat verkeer op verschillende niveaus de parking kan binnenrijden. Het 
ontwerp is zodanig dat deze verkeersstromen nergens met elkaar interfereren. Intern kan 
wel steeds nog van niveau en aldus ook van richting gewisseld worden.  

                                                
107  De optie om in het parkeergebouw 12.000 plaatsen te voorzien wordt nog opengehouden. De effecten hiervan 

worden ook in dit MER bestudeerd. Zoals eerder gezegd zijn er in het multifunctioneel complex ook 1000 
parkeerplaatsen voorzien. 
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De openingsuren van de parking zullen afgestemd worden op de vraag aan 
parkeercapaciteit. De bepaling van het exacte tariefniveau hangt af van de kosten-
batenanalyse van de uitbater. In elk geval kan er van uitgegaan worden dat noch de 
openingsuren noch de parkeertarieven een rem vormen op het gebruik van de parking. 

Deze parking vervangt de huidige, gelijkgrondse parking C. Deze bedient dus zowel het 
nieuwe project als de bestaande activiteiten in de Expohallen en in Paleis 12. Daarnaast 
wordt ook ruimte voorzien voor P&R. Voor deze P&R wordt voorgesteld te werken met een 
aangepaste tarifering, waarbij wie buiten de spitsuren in- en uitrijdt minder betaalt.  

Er worden verschillende uitgangen voorzien voor voetgangers richting het multifunctioneel 
complex. Door de ligging van de parking ten oosten van het multifunctioneel complex kan de 
bestaande verbinding naar de Heizelpaleizen over de Romeinse Steenweg in gebruik blijven. 

4.8.2 Autocar 

Op de site wordt op 2 locaties een parking voor bussen voorzien, enerzijds rondom de 
parking voor autoverkeer in de ondergrondse parking onder de Campus en anderzijds in de 
speciaal voor bussen bedoelde ondergrondse parking ten noorden van het multifunctioneel 
complex. In totaal is er op de site ondergrondse parkeerruimte voorzien voor zo’n 300 
bussen. 

Specifiek voor het voetbal kunnen op deze manier de supporters van de thuisploeg en van 
de bezoekende ploeg duidelijk gescheiden worden. 

4.8.3 Logistiek 

De parking voor logistiek binnen het ontwerp is voornamelijk bedoeld voor vrachtverkeer 
van/naar de Heizelpaleizen. Deze parking is dezelfde als de busparking voor de thuisploeg. 
Vanuit deze parking is een rechtstreekse verbinding naar de voorkant en de achterkant van 
de Heizelpaleizen voorzien. 

4.9 Beschrijving en fasering van de werken 

In een eerste fase van het project zullen alle grondwerken op de site worden uitgevoerd.  

In Tabel 5 wordt verduidelijkt hoe de fasering van de werkzaamheden zal verlopen. Tijdens 
de volledige bouwfase wordt steeds een minimum aan beschikbare parkeerplaatsen 
gegarandeerd, met name: 

 Min 4.000 parkeerplaatsen tijdens het ganse jaar 

 Min 7.000 parkeerplaatsen tijdens Batibouw/autosalon waarbij andere parkings in de 
buurt (b.v. parking A, B en T van Brussels Expo) geactiveerd worden om de 
bestaande parkeercapaciteit zo goed als mogelijk benaderen  

Tabel 5 Fasering van de werken 

Fase Tijdsindicatie vanaf verkrijgen 
vergunning Beschrijving 

Graafwerken Maand 0 – Maand 24 Grondwerken over het volledige 
terrein 

Multifunctioneel complex  

Deel 1 
Maand 1 – Maand 14 Uitvoering deel 1 van het 

Multifunctioneel complex 
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Fase Tijdsindicatie vanaf verkrijgen 
vergunning Beschrijving 

Multifunctioneel complex  

Deel 2 
Maand 15 – Maand 24 Uitvoering deel 2 van het 

Multifunctioneel complex 

Parking deel 1  Maand 1 – Maand 8 Uitvoering van deel 1 ondergrondse 
parking 

Parking deel 2 Maand 12 – Maand 24 Uitvoering van deel 2 ondergrondse 
parking 

Parking deel 3 + infrastructuur Maand 18 – Maand 30 Uitvoering van deel 3 ondergrondse 
parking 

Campus  Maand 5 – Maand 30 Uitvoering van de Campus  
Paviljoen Maand 28 – Maand 33 Uitvoering van het Paviljoen 

Figuur 33 geeft weer waar de achtereenvolgend gerealiseerde delen van de parking 
(waarnaar in de tabel verwezen wordt) gesitueerd zijn. 

De totale uitgravingen op de site worden geraamd op ca. 1.714.900 m³. Om de afgravingen 
te realiseren worden ongeveer 2 graafmachines van 80 ton, 2 graafmachines van 50 ton, 2 
bulldozers, een laadschop, een breker, een zeef en een wielwasinstallatie ingezet.  

 

  

Figuur 33 Ligging van de bouw van de ondergrondse parking en fasering van de bouw. Het 
centrale lichtgroene deel komt overeen met deel 1, de ring errond met deel 2 en de 
groengrijze zone erbuiten met deel 3. 
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Niet al deze grond moet afgevoerd worden; netto zal ongeveer 527.100 m³ kunnen 
hergebruikt worden in aanvullingen en ophogingen op de site zelf. Daarnaast zal mogelijk 
ook een deel kunnen hergebruikt worden in de lokale productie van beton, als de aannemer 
er voor zou kiezen met een tijdelijke betoncentrale op de site te werken (zie verder) en als 
de grond hiervoor geschikt bevonden wordt. Het zou hierbij kunnen gaan om zo’n 150.000 
m³. Als we dit niet in rekening brengen moet ongeveer 1.188.000 m³ worden afgevoerd. 
van de site. 

Het werfverkeer zal dan ook grotendeels gedomineerd worden door het afvoeren van de 
uitgegraven grond. Afvoer van grond wordt geconcentreerd op de periodes tussen de 
spitsen (10u – 16u) en ’s avonds (19u – 22u), respectievelijk zal het gaan om 37 
vrachtwagens per uur tussen de spitsen en 11 vrachtwagens per uur ’s avonds (uitgaande 
van vrachtwagens van 15 m³). Er kan ongeveer 4.000 m³ per dag afgevoerd worden. Voor 
leveringen worden bijkomend 20 vrachtwagens per uur verwacht vanaf de bouw van parking 
deel 1.  

In dit MER wordt er in het basisalternatief van uitgegaan dat de afvoer van de grond 
verloopt over een periode van 11 maanden of meer, wat neerkomt op een afvoer van 
(hoogstens) 4.000 m³ dag. De optie om 7.500 m³/dag af te voeren over een kortere periode 
maakt in dit MER deel uit van een uitvoeringsalternatief (zie ook verderop in par. 6.5). In dit 
uitvoeringsalternatief (UA1) gebeurt in een eerste fase een afgraving tot op een peil van 
+65 m TAW, waarna de parking (tijdelijk) wordt heringericht voor gebruik in het kader van 
grote activiteiten in de Heizelpaleizen. Dit uitvoeringsalternatief valt deels samen met de 
(eventuele) heraanleg van het complex “Romeinse Steenweg” (Ontsluitingsalternatief 2, zie 
ook par. 6.6.1); beide activiteiten starten samen, maar de afgraving en heraanleg van de 
parking zijn na 6 maanden afgerond terwijl voor de eventuele heraanleg van het complex 
moet rekening gehouden worden met 18 maanden. 

Er wordt getracht om de grond maximaal af te voeren via het water. Hiertoe wordt de grond 
door middel van vrachtwagens via de ring naar het Zeekanaal Brussel – Charleroi – Schelde 
in Brussel getransporteerd. De exacte bestemming van de grond zal echter afhangen van de 
opportuniteiten die er op dat ogenblik zijn. Wat de bestemming van de grond ook zal zijn, de 
afvoer gebeurt steeds in de richting van de R0. Het werfverkeer zal geen gebruik maken van 
de Romeinse Steenweg. 

Om de bouwwerken zo goed mogelijk te laten vooruitgaan, zal er tijdens de aanleg gewerkt 
worden met 2 ploegen en mogelijk ook in het weekend. Toeleveringen van materiaal, zoals 
grote prefabelementen, wordt zoveel mogelijk ’s nachts voorzien. 

In de gebouwen zal zo’n 370.000 m³ beton verwerkt worden. Om dit beton gebruiksklaar 
aan te voeren zijn minstens 39.000 transporten nodig.  

Momenteel wordt nog onderzocht of het mogelijk is (financieel, technisch,…) om op de site 
een tijdelijke betoncentrale te plaatsen. Om het beton te produceren zijn ongeveer 302.000 
ton zand, 395.000 ton grind en 132.000 ton cement nodig. Om deze hoeveelheden aan te 
voeren moeten in totaal ongeveer 27.600 transporten voorzien worden. Als het uitgegraven 
zand kan hergebruikt worden in betonproductie op de site, kan een besparing van zo’n 
5.000 transporten gerealiseerd worden108. Bij gebruik van een werfcentrale moet er wel 
rekening mee gehouden worden dat er een opvang van pieken door een externe centrale 
nodig blijft, wat aanleiding kan geven tot minimaal 30 extra transporten per dag. Ook zullen 

                                                
108  Uitgaande van een raming van zo’n 150.000 m³ zand die kan hergebruikt worden in de aanmaak van beton 
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er op de site zelf, tussen de centrale en de bouwwerven, zo’n 34.000 interne transporten 
moeten gebeuren. 

De tijdelijke betoncentrale zal vermoedelijk een hoogte van zo’n 25 meter hebben en een 
oppervlakte van zo’n 1,5 ha innemen, in de uiterste noordoostelijke hoek van de site. Het 
waterverbruik kan geschat worden op 120 m³/dag en het elektriciteitsverbruik op 25 
MWh/maand. 

Het gebruik van een tijdelijke betoncentrale heeft voor- en nadelen. Enerzijds wordt het 
aantal transporten aanzienlijk beperkt, anderzijds kan het gebruik ervan gepaard gaan met 
geluidshinder. Beide effecten worden in dit MER in rekening gebracht.  
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5. INTERFERENTIE MET ANDERE PLANNEN EN 
PROJECTEN  

5.1 Optimalisatie noordelijk deel R0 

De Vlaamse Overheid werkt momenteel aan een plan voor de optimalisatie van het 
noordelijk gedeelte van de R0. Het principe is dat het doorgaande verkeer op een centrale 
rijweg wordt gebracht, waarop enkel de snelwegen rechtstreeks aansluiten. De lokale op- en 
afritten sluiten aan op een zijrijbaan die slechts op een aantal plaatsen verbonden is met de 
centrale rijbaan. Op deze manier wordt het aantal weefbewegingen op de doorgaande 
ringweg tot een minimum herleid, waardoor zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid 
verbetert. 

Ter hoogte van de site van parking C is deze inrichting reeds een feit. De op- en afritten van 
het complex “Romeinse Steenweg” sluiten niet aan op de hoofdrijbaan van de R0 zelf maar 
op de zijrijbanen aan weerzijden. In het project-MER zal dan ook worden verondersteld dat 
deze inrichting in eerste instantie zal behouden blijven bij de herinrichting van de R0. 

Hoewel er omtrent de optimalisatie van de R0 nog geen formele beslissing werd genomen, 
wordt de realisatie ervan wel algemeen aangenomen. De werken aan de ring zullen starten 
in 2019. In voorliggend MER wordt deze ontwikkeling meegenomen in referentiesituatie 1 
(2020). Zo werd deze geïntegreerd in het toekomstscenario “Business-as-Usual 2020” dat 
werd aangeleverd door het verkeerscentrum en gebruikt werd in het project-MER. Tevens 
wordt hiermee rekening gehouden in alle andere lopende studies voor projecten in de 
omgeving. 

5.2 Verbindingsweg Brussels Expo en de heraanleg en uitbreiding van het 
Verregatpark  

In het zuiden, aan de overkant van de Romeinse Steenweg, grenst het projectgebied aan 
Brussels Expo. Brussels Expo is met een oppervlakte van 115.000m² aan infrastructuur, het 
grootste tentoonstellingenpark van België. Hier worden beurzen, congressen, salons en 
evenementen georganiseerd voor beroepsmensen en het brede publiek.  

Teneinde de toegankelijkheid tot de paleizen van Brussels Expo, voor zowel organisatoren 
als bezoekers, te optimaliseren, plant Brussels Expo de aanleg van een verbindingsweg van 
parking C naar de voorzijde van de Heizelpaleizen. Deze nieuwe weg loopt vanaf de huidig 
bestaande parking C via een tunnel onder de Romeinse Steenweg door om vervolgens, in 
een “halfverzonken” configuratie, langsheen het Verregatpark te lopen en tenslotte uit te 
monden aan de voorzijde van de tentoonstellingspaleizen (en vice versa).  

Een dergelijke configuratie resulteert, enerzijds, in een goede integratie van de 
verbindingsweg in het landschap en, anderzijds, in een significante afname van de 
verkeersbelasting op de Romeinse Steenweg, momenteel veroorzaakt door het logistieke 
verkeer van de tentoonstellingspaleizen. In het voorziene project van Brussels Expo 
start/eindigt deze verbindingsweg met een (op parking C voorziene) rotonde. In dit ontwerp 
werd echter nog geen rekening gehouden met het ontwerp voor de nieuwe ontwikkelingen 
op deze site. De ontwerpen werden ondertussen onderling afgestemd, waarbij de aansluiting 
naar de tunnel onder de Romeinse Steenweg geïntegreerd werd in dit project. 
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Deze aansluiting zal ervoor zorgen dat, enerzijds, het verkeer komende van de R0 via de 
projectsite de verbindingsweg zal kunnen bereiken, en, anderzijds, het verkeer vanuit het 
zuiden via de verbindingsweg de projectsite zal kunnen bereiken. 

 

Figuur 34 Schetsontwerp van verbindingsweg en heraanleg Verregatpark 

Voor dit bovenvermeld beschreven project werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 10 
april 2015 een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag (inclusief voorbereidende nota) 
ingediend. In het Vlaams Gewest werd het project-MER goedgekeurd op 12 mei 2016. In 
deze MER studie werden de verschillende ontwikkelingsscenario’s in de nabije omgeving, 
waaronder het multifunctioneel complex en het ontwikkelingsscenario NEO, in beschouwing 
genomen109.  

In voorliggend MER wordt de realisatie van deze verbindingsweg meegenomen in 
referentiesituatie 1 (2020). 

5.3 NEO  

Aan de zuidkant van het projectgebied bevindt zich het NEO-project. Het NEO-project is een 
ontwikkeling met verschillende mogelijke programma’s. 

NEO I bevat 590 residentiële gelegenheden, 2 crèches, 3.500 m² kantoren, een rusthuis en 
een commercieel en ontspanningscentrum, samen goed voor 72.000 m² winkels “Mall of 
Europe”, restaurants, pleinen, tuinen, wandelpaden, een parcours met hedendaags kunst en 
een overdekt pretpark 77. 

NEO II is een congrescentrum en een hotel van hoge standing. NEO III heeft betrekking op 
huisvesting. 

                                                
109  Bron: kennisgeving project –MER “Verbindingsweg Brussels Expo” 
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In dit rapport wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen NEO I en NEO II. Aangezien 
NEO III voorlopig nog onzeker is en in elk geval niet vóór 2020 ontwikkeld zal worden, 
wordt dit voorlopig niet meegenomen. Voor NEO I wordt uitgegaan van het huidig ontwerp. 
Voor NEO II wordt uitgegaan van het programma voorzien in het Masterplan.  

 

 

 

Figuur 35 Inrichtingsplan van het NEO-project 

Tevens worden bijkomende infrastructurele werken uitgevoerd om de bereikbaarheid van de 
site te verbeteren. Het betreft de aanleg van verbindingen met de A12 zodat de plaats waar 
deze as in Brussel toekomt, voorzien wordt van een betere stedelijke context en veiliger 
wordt. 

Ook zal het groene karakter van de omgeving nog verder versterkt worden en gaat er ruime 
aandacht naar de inrichting van de openbare ruimten en de aanleg van voetgangers- en 
fietstrajecten. 

Het project zal in 2020 nog niet voltooid zijn. NEO I en NEO II worden daarom in 
voorliggend project-MER beschouwd als een ontwikkelingsscenario dat aanleiding geeft tot 
een bijkomende referentiesituatie; deze is enkel relevant voor de discipline verkeer en de 
ermee verband houdende disciplines. Omtrent NEO III is nog onvoldoende duidelijkheid. 
Deze wordt daarom ook niet meegenomen als ontwikkelingsscenario. 
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5.4 Brabantnet 

Op termijn kan het projectgebied bijkomend ontsloten worden door de nieuwe 
tramverbindingen die zullen gerealiseerd worden in het kader van Brabantnet. Op 6 
december 2013 heeft de Vlaamse Regering de voorkeurstracés van drie prioritaire 
tramverbindingen van het Brabantnet vastgelegd (Figuur 36). Relevant voor het 
projectgebied zijn de sneltram langs de A12 (Willebroek – Brussel Noord) en de ringtram 
(Jette – Luchthaven). Beide tramlijnen zouden volgens de oorspronkelijke voorkeurstracés 
halteren en verknopen ter hoogte van de metrohalte Heizel.  

Recent is echter een variante in beeld gekomen waarbij de sneltramlijn langs de A12 een 
tracé via Parking C zou volgen. Dat maakt het mogelijk deze site veel beter te ontsluiten via 
het openbaar vervoer. Op 16 maart 2016 werd het plan-MER goedgekeurd voor deze 
variant, in het kader van het GRUP dat het tracé van Brabantnet definitief moet vastleggen. 

In deze variante kruist de tram de R0 ten westen van het huidige aansluitingscomplex via 
een nieuwe brugconstructie en vervolgens bovengronds langs de oostgrens van de site 
“Parking C” loopt (voor een groot deel parallel met de huidige afrit) (zie Figuur 37 voor het 
deel van het tracé op Vlaams grondgebied). De tram sluit vervolgens aan op de Romeinse 
steenweg, en buigt af rond paleis 8 naar de Esplanade. Ter hoogte van de metro halte 
Heizel verknoopt de tram met de Metro. 

Aangezien het nog onzeker is of Brabantnet tegen 2020 zal gerealiseerd zijn maakt dit 
project geen deel uit van de referentiesituatie 1 (2020); ze wordt wel meegenomen als een 
mogelijke ontwikkeling waarmee rekening wordt gehouden in referentiesituatie 3.  
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Figuur 36 Brabantnet: voorkeurstracé 
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Figuur 37 Brabantnet: aangepast tracé via Parking C, deel op Vlaams grondgebied. 
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5.5 MIVB 

De stad Brussel heeft, in een overeenkomst met MIVB en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, aangegeven een aantal tramlijnen te willen doortrekken tot op de site. Meer 
specifiek gaat het hierbij om tram 3, tram 7 en (te realiseren) tram 9. De doortrekking van 
deze tramlijnen zal gerealiseerd worden aan de oostgrens van de site, parallel met het 
zuidelijke deel van de afrit “Romeinse Steenweg” en gelijklopend met het toekomstige tracé 
van Brabantnet. Ten oosten van de site wordt ook een tramhalte voorzien. 

Daarnaast denkt men op langere termijn aan het doortrekken van metrolijn 6 tot op de site. 

5.6 Uitbouw parking Esplanade 

De site van de autosnelweg A12 is gekenmerkt door een uitstekende toegangsweg voor het 
autoverkeer van buitenaf; de onmiddellijke nabijheid van het eindpunt van tram 3, de ligging 
aan de stadsingang en de aanzienlijke breedte van het door de weg ingenomen terrein 
bieden een hoog potentieel voor de bouw van een P&R-parking (park and ride). 

Een parking met een capaciteit van ongeveer 1500 plaatsen is gepland op de 
terreininneming van de autosnelweg A12. De snelweg wordt geherwaardeerd als 
grootstedelijke weg met 2*2 rijstroken, wat een grote oppervlakte onttrekt aan de 
autosnelweg en beschikbaar maakt voor parkeerinfrastructuur. 
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6. ALTERNATIEVEN  

6.1 Algemeen 

Luidens artikel 4.1.1, § 1, 8° van het DABM is een project-MER een “een openbaar 
document waarin, van een voorgenomen project en van de redelijkerwijze in beschouwing te 
nemen alternatieven, de te verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun onderlinge 
samenhang op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze worden 
geanalyseerd en geëvalueerd, en aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke 
milieueffecten vermeden, beperkt, verholpen of gecompenseerd kunnen worden, hierna 
project-MER te noemen.” Artikel 4.3.7., § 1 van het DABM bepaalt voorts dat “tenzij anders 
bepaald [in de goedkeuringsbeslissing van het kennisgevingsdossier], (…) het project-MER 
uit ten minste volgende onderdelen [bestaat]: 1° een algemeen deel dat de volgende 
informatie bevat: (…)  

d) een schets van de beschikbare alternatieven voor het project of onderdelen 
ervan; onder meer inzake doelstellingen, locaties en wijze van uitvoering of inzake 
de bescherming van het milieu”. 

e) een vergelijking tussen het voorgenomen project en de beschikbare alternatieven 
die de (sic.) redelijkerwijze onderzocht kunnen worden, alsmede de redenen voor de 
selectie van de te onderzoeken alternatieven.” 

Uit de eerder aangehaalde bepalingen van de project-MER-Richtlijn en het DABM blijkt dat 
een project-MER een schets moet bevatten van de beschikbare alternatieven voor het 
project. Op grond van artikel 4.3.7., § 2 van het DABM dient het project-MER de voormelde 
schets slechts te bevatten “voor zover relevant is voor het stadium van het 
vergunningsproces waarin de milieueffectrapportage wordt uitgevoerd en voor zover ze 
relevant is in het licht van de specifieke kenmerken van een bepaald project of de categorie 
van projecten waartoe de onderzochte actie behoort en de van een bepaald project of de 
categorie van projecten waartoe de onderzochte actie behoort en de milieuaspecten die door 
het voorgenomen project kunnen worden beïnvloed” en “voorzover de bestaande kennis en 
de bestaande effectanalyse- en beoordelingsmethodes redelijkerwijze toelaten om deze 
informatie te verzamelen en te verwerken”.  

In een project-MER dienen bijgevolg niet alle mogelijke, denkbare, alternatieven te worden 
onderzocht. Het volstaat dat alle beschikbare alternatieven (locatie-, uitvoerings- en 
inrichtingsalternatieven) worden geschetst en dat enkel de redelijkerwijze in beschouwing te 
nemen alternatieven worden onderzocht. Redelijke alternatieven zijn kansrijke alternatieven 
in het licht van de doelstelling van het project: een alternatief dat nooit zal of kan 
gerealiseerd worden is geen redelijk alternatief. De doelstelling van de initiatiefnemer moet 
daarbij in overweging worden genomen. De doelstelling van de initiatiefnemer kan dan ook 
rechtvaardigen dat bepaalde alternatieven niet moeten worden onderzocht omdat zij niet 
redelijk zouden zijn in het licht van de doelstelling van de initiatiefnemer. Dit is met name 
het geval indien een alternatieve uitvoeringswijze niet toelaat om de doelstelling van het 
basisproject te realiseren.  
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De dienst Mer hanteert onder meer de volgende criteria om uit te maken of een alternatief 
kansrijk is:110  

 Realisme: is het alternatief niet onevenredig duur of technisch complex? 

 Doelbereik: Kan met het alternatief dezelfde doelstelling gehaald worden als met het 
basisplan of –project? 

 Randvoorwaarden: voldoet het alternatief aan de randvoorwaarden (technisch, 
juridisch, ...) die voor het basisplan- of basisproject vastgelegd zijn? 

 Draagvlak: Bestaat er voldoende draagvlak (in eerste instantie bij de beslissers, 
maar ook bij de maatschappij) om te garanderen dat het plan of project ook kan 
gerealiseerd worden? 

 Bevoegdheid: Valt het alternatief binnen de bevoegdheid of actiemogelijkheid van 
de initiatiefnemer? 

 Beslist beleid: is het alternatief niet in tegenspraak met het beslist beleid? 

 Impact op het milieu: Brengt het plan of project of zijn alternatieven niet zo’n zware 
en gekende milieueffecten met zich mee dat al op voorhand kan geweten worden 
dat het project niet kan gerealiseerd worden?” 

Ten slotte moeten de gekozen alternatieven ook realistisch zijn: er moet een evenwicht 
bestaan tussen de belangen van de initiatiefnemer, aan wie geen onuitvoerbare eisen inzake 
te verrichten studiewerk mogen worden opgelegd, en dat van het milieu. 

6.2 Nulalternatief  

Het nulalternatief houdt in dat het project geen doorgang vindt en de ontwikkeling van 
“Parking C” volgens het GRUP “Afbakening van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel 
en aansluitende openruimte gebieden” nog niet gerealiseerd wordt. Het projectgebied blijft 
bijgevolg in gebruik als parkeervlakte. De thuiswedstrijden van de nationale voetbalploeg 
blijven doorgaan in het Koning Boudewijnstadion en de thuiswedstrijden van RSC Anderlecht 
in het Constant Vanden Stockstadion. Deze situatie zal in het project-MER behandeld worden 
als referentiesituatie. 

6.3 Locatiealternatieven  

In een project-MER moeten de alternatieven worden onderzocht die kunnen voldoen aan de 
door de initiatiefnemer vooropgestelde doelstelling. Alternatieven die niet dienstig zijn om de 
beoogde doelstellingen te bereiken, zijn daarom geen alternatieven die te onderzoeken zijn. 
Ook locatiealternatieven moeten worden bekeken in het licht van de doelstelling van de 
initiatiefnemer.  

Op 19 september 2014 heeft UEFA de stad Brussel aangeduid als host city voor één achtste 
finale en drie groepswedstrijden voor het Europees kampioenschap voetbal in 2020. Opdat 
deze wedstrijden zouden kunnen worden georganiseerd door de stad Brussel, dient deze te 
beschikken over een voetbalstadion dat voldoet aan de UEFA-normen (“UEFA EURO 2020 
Tournament Requirements”). Dit is, zoals hierna zal blijken, op heden niet het geval. 
                                                
110  Zie Departement Leefmilieu, Natuur & Energie, Richtlijnenboek Milieueffectrapporatege – Algemene 

methodologische en procedurele aspecten, oktober 2015, pp. 66. Zoals in het Richtlijnenboek wordt gesteld, 
zijn deze criteria niet absoluut en hoeft er niet aan alle criteria tegelijk te worden voldaan.  
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De doelstelling van het project bestaat er aldus in om in of rondom Brussel een 
voetbalstadion te realiseren dat voldoet aan de UEFA-normen (“UEFA EURO 2020 
Tournament Requirements”) met een capaciteit van 60.000 zitplaatsen, teneinde de stad 
Brussel toe te laten als host city op te treden voor –mogelijk de openingswedstrijd, een 
kwartfinale en drie groepswedstrijden voor het Europees kampioenschap voetbal in 2020.  

Om deze doelstelling te kunnen realiseren is vooreerst vereist dat het voetbalstadion op 
korte termijn kan worden gerealiseerd. Zo zal met de realisatie van het voetbalstadion 
reeds in 2016 een voldoende voortgang dienen te zijn geboekt en dient in juni 2019 een 
testmatch in het voetbalstadion te kunnen worden gespeeld. Dit voetbalstadion dient te 
worden ingeplant op een locatie die goed ontsloten en voldoende bereikbaar is (onder 
meer op het vlak van openbaar vervoer) of op een locatie waarbij een dergelijke ontsluiting 
via minimale ingrepen kan worden bereikt. Het project dient bovendien zodanig te zijn 
geconcipieerd dat het op zichzelf genomen rendabel is en er aldus geen nood bestaat tot 
overheidsfinanciering en/of - investering. Het project dient tot slot van die aard te zijn dat 
het als hefboomfunctie kan fungeren ten aanzien van andere ontwikkelingen in het 
Brusselse. De uitstraling van het project is dan ook van belang. 

Bij het bepalen van de redelijkheid van de locatiealternatieven worden dus de volgende 
criteria in acht genomen: 

 Timing; 

 Mobiliteit; 

 Rendabiliteit; 

 Hefboomfunctie en uitstraling111. 

De stad Brussel heeft, voorafgaandelijk aan de opmaak van de voorliggende project-MER, 
enkele locatiealternatieven onderzocht. 

In het verleden zijn immers reeds, door verschillende instanties en voor verschillende 
opdrachtgevers, vergelijkende studies uitgevoerd met betrekking tot mogelijke 
locatiealternatieven. Volledigheidshalve geven we hieronder een overzicht van de 
uitgangspunten en bevindingen van de belangrijkste van deze studies. 

De vergelijking wordt daarbij in zekere mate bemoeilijkt door het feit dat niet in alle gevallen 
dezelfde sites met elkaar werden vergeleken, en dat de toegepaste beoordelingscriteria ook 
niet steeds dezelfde waren. Tabel 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde documenten 
en de relevante sites en criteria112. Figuur 39 Geeft de ligging van de eerder in overweging 
genomen en hier besproken sites weer. Figuur 40 geeft een overzicht van de 
onsluitingsmogelijkheden van de verschillende sites met het openbaar vervoer. 
  

                                                
111  Het gaat hier over de uitstraling van een toekomstig stadion op deze site, niet over de (huidige) uitstraling van 

de site zelf. 

112  Voor het alternatief “Renovatie Koning Boudewijnstadion” verwijzen we ook naar de informatie onder hoofdstuk 
0 
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Tabel 6 Studies uitgevoerd in het kader van het bepalen van een geschikte locatie voor een 
nieuw stadion in het Brusselse 

Studie Bestudeerde sites Afwegingscriteria 

Nota aan de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest met betrekking tot de 
mogelijke sites om een nieuw voetbalstadion te 
bouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 
vergelijking vanuit het oogpunt mobiliteit113 -Minister 
Pascal Smet (2008) 

 Koning Boudewijnstadion 
(“reconstruction”) 

 Parking C 

 Schaarbeek Vorming 

 Vroegmarkt 

 Site Wanson (Haren) 

 Mobiliteit 

Vergelijkende studie van de sites die potentieel in 
aanmerking komen voor een stadion in Brussel114 – 
Idea Consult/Secchi-Vigano/Mint/Ecorem (2008) 115 

 Heizel –locatie KBS 

 Schaarbeek Vorming 
Noord 

 Schaarbeek Vorming 
Zuid 

 Kost 

 Mobiliteit 

 Timing 

 Hefboomfunctie en 
uitstraling 

Benchmarking van de multimodale toegankelijkheid 
van voetbalstadions et toepassing op het niveau van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.116 (Mobiel 
Brussel, 2008) 

 Koning Boudewijnstadion 

 Parking C 

 Site Wanson (Haren) 

 Vroegmarkt 

 Site “Petite île” 

 Mobiliteit 

Studie naar de eventuele opheffing van de 
containerterminal, het kantoor van de haven 
meester, de naburige bedrijven en de 
spoorwegbundel117 – TRITEL (2010) 

 Containerkaai  Kost 

 Mobiliteit 

Impactstudie met betrekking tot de bouw van een 
voetbalstadion op de terreinen die het voorwerp 
uitmaken van het masterplan Schaarbeek 
Vorming118 – TRITEL (2011). 

 Schaarbeek Vorming 

 Vroegmarkt 

 Kost 

 Mobiliteit 

In onderstaande paragrafen wordt een korte beschrijving gegeven van de mogelijkheden en 
beperkingen van elk van deze sites. Deze beschrijving vormt de weerslag van de voormelde 
alternatievenstudies en biedt een synthese van deze studies. We beperken ons daarbij tot 
feitelijke en objectief verifieerbare observaties. In de mate dat er voor een bepaalde site en 
een bepaald criterium geen expliciete informatie is opgenomen in de genoemde studies 
wordt dit in onderstaand overzicht aangevuld door een beknopte eigen analyse. 

                                                
113  Originele titel: “Note au GRBC relative aux sites potentiels pour établir un nouveau stade de football en Région 

de Bruxelles-Capitale – Comparaison du point de vue Mobilité” 

114  Originele titel: “Etude comparative des sites qui ont le potentiel d’accueillir un stade à Bruxelles” 

115  Deze studie maakte ook het onderscheid tussen enerzijds een gecombineerd stadion voor voetbal en atletiek vs 
aparte stadia voor elk van deze functies. De studie kwam tot de conclusie dat de eerste oplossing “suboptimaal” 
was. 

116  Originele titel: “Benchmarking de l’accessibilité multimodale des stades de football et application au niveau de la 
Région de Bruxelles-Capitale” 

117  Originele titel: “Etude d’impact de la suppression éventuelle du terminal à conteneurs, de la capitainerie, des 
entreprises avoisinantes et du faisceau ferroviaire” 

118  Originele titel: “Etude d’impact de la localisation d’un stade de football sur les terrains couverts par le schéma 
directeur de Schaerbeek formation” 
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Koning Boudewijnstadion (KBS) 

Zoals o.m. blijkt uit de in het verleden uitgevoerde alternatievenstudies, is het KBS 
verouderd en aan vernieuwing toe. Het KBS laat, in haar huidige vorm, bovendien niet toe 
om aan de UEFA EURO 2020 Tournament Requirements te voldoen. 

Aantal en organisatie van de zitplaatsen 

De UEFA EURO 2020 Tournament Requirements vereisen immers een voetbalstadion met 
een capaciteit van minstens 60.000 personen. Het KBS heeft thans slechts een capaciteit van 
47.350 personen bij voetbalwedstrijden. Deze capaciteit is bovendien de facto nog beperkter 
vermits UEFA de regel hanteert dat bij de capaciteitsberekening van een stadion bij grote 
wedstrijden geen rekening gehouden wordt met zitplaatsen die zich op een afstand van 190 
m (volgens de zichtlijn) van de tegenoverliggende rand van het terrein bevinden (zie 
onderstaande figuur). 

 

De aanwezigheid van de atletiekpaste zorgt voor een substantieel langere zichtlijn die de 
beleving van de voetbalwedstrijden negatief beïnvloedt en maakt dat een groot deel van de 
thans beschikbare plaatsen niet kunnen worden meegerekend voor het bepalen van de 
capaciteit van het stadion. Bij behoud van de atletiekpiste kan het vereiste aantal zitplaatsen 
slechts worden bereikt door middel van een substantiële uitbreiding in de hoogte. Een 
dergelijke uitbreiding zou een belangrijke kost met zich meebrengen. 

 Bovendien vereisen de UEFA EURO 2020 Tournament Requirements dat er een dak boven 
het hoofd van iedere supporter voorzien is. 
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Om dit te realiseren in het geval van het KBS, zou het volledige dak moeten afgebroken 
worden, de footprint moeten vergroot worden, alle “gradins” moeten verwijderd worden, 
nieuwe funderingen voor het zwaardere langere dak voorzien worden en nieuwe betonnen 
draagstructuren moeten voorzien worden, om vervolgens een volledig nieuw dak te 
voorzien. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, is bijgevolg in de praktijk een volledige 
afbraak en heropbouw van het stadion vereist. 

Ook de manier waarop de zitplaatsen georganiseerd zijn in het bestaande KBS, zijn niet 
UEFA-conform. Zo wordt er niet voldaan aan de minimum vereisten voor de diepte van de 
“gradins” (UEFA = minimum 80 cm diep) en zijn er al helemaal geen VIP seats beschikbaar. 
Om UEFA-conformiteit te bereiken, zouden alle “gradins” verwijderd en herbouwd moeten 
worden. 

 

Oriëntatie van het speelveld 

Bovendien vereisen de UEFA EURO 2020 Tournament Requirements dat het stadion en het 
speelveld niet meer dan 15° van de noord-zuid as afwijkt: 
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Het KBS wijkt echter meer dan 50° af van de noord-zuid as zodat een renovatie van het KBS 
niet zou toelaten om te voldoen aan de UEFA EURO 2020 Tournament Requirements. De 
huidige situering van het KBS ten opzichte van de noord-zuid as wordt hierna weergegeven: 

 

Figuur 38 Situering van het Koning Boudewijnstadion ten opzichte van de Noord-Zuidas. 

Enkel via een afbraak en wederopbouw van het stadion zou hieraan voldaan kunnen 
worden. Dit heeft uiteraard een belangrijke impact op de timing en het rendement van de 
operatie.  

Een voetbalstadium met atletiekpiste blijft overigens problematisch om een voetbalploeg te 
huisvesten. RSCA bijvoorbeeld wenst zo dicht mogelijk bij het veld te starten met de tribune 
(tussen 6 en 8 meter van het veld) wat onmogelijk is als ook een atletiekpiste dient 
geïntegreerd te worden in een stadion. 
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Catering en hospitality 

In overeenstemming met de UEFA EURO 2020 Tournament Requirements moeten 
horecaruimtes voorzien worden, waarbij cateringfaciliteiten aan een ratio van minimaal 7 
meter per 1000 bezoekers wordt voorzien. In het stadion moet plaats voorzien worden voor 
60.000 bezoekers, niet enkel om te bestellen maar ook om te consumeren. Teneinde 
comfort aan te bieden, is een ratio van 0,75 m² per bezoeker gewenst (conform AA Gent, 
zijnde 0,7 m² per bezoeker). 

Deze ruimtes zijn niet voorhanden in het Koning Boudewijn stadion en dienen bijgevolg 
bijgebouwd te worden, iets wat niet opgenomen is in de studie van Goedefroo & Goedefroo. 
In die studie wordt uitgegaan van een zeer beperkte VIP hospitality (enkele 1000 m²) en 
geen hospitality voor bezoekers. 

Criteria gerelateerd aan de ligging van de site 

Het eigendomsstatuut en de bestemming van de site zijn geen elementen die de realisatie 
van het voetbalstadion op deze locatie zouden verhinderen. 

Op het vlak van mobiliteit is op te merken dat de site zelf bereikbaar is vanuit de R0 via 
afrit 7bis (Romeinse Steenweg) richting Magnolialaan en vervolgens naar de Houba de 
Strooperlaan (ca. 1,0 km). De bereikbaarheid wordt momenteel echter frequent geteisterd 
door lange files. Er zijn ook diverse woonwijken gelegen langsheen de wegen naar het 
stadion met gevolgen op het vlak van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. 
Parkeergelegenheid is er voldoende (o.m. parking C) maar in de huidige situatie wordt toch 
ook nog veel in de omliggende straten en wijken geparkeerd. De verplaatsing van 
supporters tussen het stadion en de parking (parking C) geeft wel aanleiding tot overlast in 
de buurt. 

Gegeven de grote attractiviteit van de omgeving, is de site zeer goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer (metro en tram). Gezien de verkeersproblematiek (lange files) is een 
verdere modal shift richting openbaar vervoer echter nodig. 

De IDEA-studie ziet tot slot een beperking in de mindere visibiliteit en dus uitstraling van 
de site. 

Zoals hoger aangetoond is het in de praktijk niet mogelijk aan de UEFA-normen te voldoen 
via een renovatie van het Koning Boudewijnstadion. Renovatie van het KBS is dus geen 
redelijk alternatief voor het Eurostadium. 

In de plaats van een renovatie zou ook kunnen gedacht worden aan een volledige afbraak 
van het KBS en de heropbouw van een (UEFA-conform) stadium op dezelfde locatie. Gezien 
de aanzienlijke kostprijs die hier mee gepaard zou gaan119 en de impact van deze operatie op 
de in de doelstelling vooropgestelde timing kan gesteld worden dat nieuwbouw op de locatie 
van het huidige KBS evenmin een redelijk alternatief is. 

                                                
119  Als op de KBS-site een exacte copie van het Eurostadium, met alle functies eigen aan het multifunctioneel 

complex zou gebouwd worden, dan zou de meerkost van de afbraak van het KBS sowieso betekenen dat de 
rendabiliteit van de investering op de KBS-locatie lager is dan die van dezelfde investering op Parking C. 
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Schaarbeek Vorming 

Schaarbeek Vorming is een rangeerstation in eigendom van de NMBS-holding. Uit de 
verschillende studies blijkt het belangrijkste sterktepunt van deze site de potentiële 
bereikbaarheid via het openbaar vervoer te zijn: in de eerste plaats per spoor maar, mits 
een verlenging van een bestaande lijn, ook via de metro. Heden vormt de mobiliteit 
evenwel een minpunt voor de ontwikkeling van deze site. Zo is te wijzen op de relatief grote 
(wandel)afstand tot aan het station van Schaarbeek (voor de site Schaarbeek vorming 
Noord) en de lage frequentie (een trein per uur) van deze verbinding. Het dichtstbijzijnde 
metrostation bevindt zich meerdere kilometers van de site; de omgeving wordt wel bediend 
door een aantal tram- en buslijnen De beperkte ontsluiting via de weg vormt eveneens een 
probleem120. Aansluiting met de R0 dient te gebeuren ter hoogte van het viaduct van 
Vilvoorde in de omgeving waarvan nu reeds meerdere andere ontwikkelingen gepland zijn. 
Overeenkomstig de reeds gevoerde alternatievenstudies is de mobiliteitssituatie voor wat 
deze locatie betreft aldus niet optimaal. 

Bovendien vraagt de inplanting van een stadion op deze site conform de UEFA-normen 
belangrijke investeringen (aanpassingen aan de exploitatie door NMBS, bodemsanering, 
verbetering bereikbaarheid openbaar vervoer (metro, tram, eventueel bouw van een nieuw 
treinstation), ontsluiting via de weg (zie supra)). Deze investeringen zouden daarbij quasi 
enkel ten dienste staan van de site, aangezien er in de onmiddellijke omgeving in de 
uitgangssituatie geen te bedienen bewoning of andere ontwikkelingen aanwezig zijn. In 
theorie zou de bouw van een nieuw nationaal stadion op deze plek wel deels als hefboom 
kunnen fungeren voor deze verdere ontwikkelingen. 

De eigendomssituatie evenals de huidige aanwending van de site zorgen voor een 
belangrijke beperking op het vlak van timing. De site waarop het stadion zou worden 
ingeplant, is immers in eigendom van NMBS Holding en wordt momenteel gebruikt door 
Infrabel. Enkel al voor het verhuizen van zijn installaties voorziet Infrabel een termijn van 6 
jaar. Deze elementen maken dat de site niet toelaat om een voetbalstadion te realiseren 
(dat aan de UEFA normen voldoet) dat op tijd klaar zou zijn voor het EK 2020 (incl. 
voldoende vordering van het project opdat UEFA in 2016 zou kunnen oordelen over de 
kandidatuur van de stad Brussel als host city voor de openingswedstrijd en de organisatie 
van een testmatch in juni 2019). 

Ook de zonering van de site verhindert de tijdige realisatie van een stadion dat voldoet aan 
de UEFA-normen. Het gebied heeft immers de bestemming “Spoorweggebied”, met als 
overdruk “Gebied van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg”. Deze overdruk houdt in 
dat het gebied te beschouwen is als een soort reservegebied. De bouw van een stadion zou 
enkel mogelijk zijn indien er geen andere geschikte locaties in Brussel zijn. Een andere optie 
zou erin bestaan om tot een bestemmingswijziging over te gaan. Een bestemmingswijziging 
heeft evenwel een belangrijke impact op de vooropgestelde timing. 

De inplanting van een stadion op deze plaats wordt wel gezien als een belangrijke hefboom 
voor de verdere ontwikkeling van deze site, hetgeen de nodige investeringen in openbaar 
vervoer beter zou kunnen doen renderen. De verlenging van de metrolijn enkel voor het 
stadion zou immers niet zinvol zijn. 

                                                
120  De site is bereikbaar komende vanuit Antwerpen (A12) of vanuit het westen (via de R0 afrit 7a Romeinse 

Steenweg richting A12) via de R21 Van Praetlaan naar de N1 Vilvoordselaan (ca. 4,8 km tot aan A12, ca. 2,2 
km tot aan R21) en is bijgevolg eerder ver gelegen van het hogere wegennet. Er dient enige afstand binnen de 
Brusselse ring afgelegd te worden, wat problemen voor doorstroming, verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid voor de omgeving tot gevolg kan hebben. 



198   T.002071 | Project-MER Eurostadium 

Vooral gelet op de lange uitvoeringstermijn die vereist zou zijn bij het aanwenden van deze 
locatie heeft de stad Brussel geoordeeld dat deze site geen redelijk alternatief biedt voor de 
realisatie van een voetbalstadion dat voldoet aan de UEFA-normen. 

Vroegmarkt  

De site “Vroegmarkt” (MABRU) is gelegen vlak bij de Teichmanbrug, langs de 
werkhuizenkaai aan het kanaal Brussel-Zeeschelde.  

Bereikbaarheid via de trein is verzekerd via het station van Schaarbeek. De dichtstbijzijnde 
metrohalte bevindt zich op meer dan een kilometer van de site. Er zijn wel een aantal tram- 
en buslijnen. Er is een rechtstreekse verbinding met Brussel Noord via tram 3/55 of via het 
station van Schaarbeek.  

De site is ontsloten via de weg, maar bereikbaarheid voor wegvervoer is niet optimaal door 
het drukke gebruik van de potentiële toegangswegen en de aanwezigheid van duidelijke 
knelpunten (o.a. bruggen over het kanaal, sporenbundel). Hinder voor omwonenden zou 
relatief beperkt kunnen zijn, behalve dan voor wat betreft de hinder die veroorzaakt wordt 
door supporters die zich te voet van het station naar de site begeven. 

De bestaande zonering van de site verhindert de tijdige realisatie van een stadion dat 
voldoet aan de UEFA-normen. De site is immers gesitueerd binnen de bestemming 
“Ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving”. De inplanting van een stadion is niet 
verenigbaar met deze bestemming zodat er noodzakelijkerwijs tot een bestemmingswijziging 
zou moeten worden overgegaan. Het afwachten van deze bestemmingswijziging zou 
onvermijdelijk een hypotheek leggen op de timing. 

De realisatie van een voetbalstadion op deze site zou zeer aanzienlijke kosten met zich 
meebrengen in termen van afbraak, bodemsanering en verplaatsing van bestaande 
bedrijven en infrastructuur. Er waren of zijn overigens geen indicaties dat de Vroegmarkt op 
korte termijn de site zou verlaten. Het verplaatsen van de Vroegmarkt hangt bovendien 
samen met het vrijkomen van de site Schaarbeek Vorming, hetgeen zoals uit het 
voorgaande is gebleken, niet binnen korte termijn te verwachten is. De uitstraling van de 
site is overigens beperkt. 

In het licht van het voorgaande, diende de Stad Brussel vast te stellen dat de Vroegmarkt, 
mede in het licht van de voorgenomen timing, niet als een redelijk (locatie-)alternatief te 
beschouwen is.  

Containerkaai 

De site “Containerkaai” bevindt zich tussen de sporenbundel ter hoogte van het station van 
Schaarbeek en het kanaal, vlak naast de afvalverbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek. 
Uit de door TRITEL uitgevoerde studie bleek dat deze site met allerlei problemen te kampen 
had die vooral te maken hebben met de beperkte ruimte en de aanwezigheid van 
belangrijke infrastructuur (onder andere de ingekokerde Zenne) en meerdere bedrijven op 
of in de directe omgeving van de site. Eén en ander vertaalde zich in hoge kosten voor 
onder meer sloop, bodemsanering, stabiliteit, verplaatsing van bedrijven.  

De bestaande bestemming van de site verhindert de tijdige realisatie van een stadion dat 
voldoet aan de UEFA-normen. De site is immers gesitueerd binnen de bestemming “Gebied 
voor havenactiviteiten en vervoer”. De inplanting van een stadion is niet verenigbaar met 
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deze bestemming. Voor de inplanting van een voetbalstadion op deze site zou er aldus een 
bestemmingswijziging moeten gebeuren.  

De uitstraling van de site is beperkt. Op het vlak van mobiliteit heeft de bereikbaarheid 
voor wegvervoer te kampen met gelijkaardige beperkingen als de site “Vroegmarkt”. De 
dichtstbijzijnde metrohalte bevindt zich op meer dan een kilometer van de site. Er is een 
rechtstreekse verbinding met Brussel Noord via tram 3/55 of via het station van Schaarbeek 

In het licht van de voorgaande elementen, meende de Stad Brussel dat de Containerkaai, 
vooral gelet van de voorgenomen timing, niet als een redelijk (locatie-)alternatief kon 
worden beschouwd. 

Site “Petite île” 

Deze site is een industriële site gelegen op het grondgebied van de gemeente Anderlecht, 
tussen de R0 en het kanaal naar Charleroi. De site is slecht ontsloten door het openbaar 
vervoer. Een aantal buslijnen passeren de site; naar de dichtstbijzijnde tram is het bijna een 
kilometer stappen. De metro ligt nog een eind verder. Verbinding met het station Brussel 
Zuid is mogelijk via de bus. 

De bestaande ontsluitingsmogelijkheden zijn bovendien van die aard dat zij niet op korte 
termijn kunnen worden verbeterd. Deze zone heeft immers een beperkt potentieel. De 
weginfrastructuur in de omgeving laat een goede ontsluiting per auto toe, maar de 
capaciteit van de wegen in de omgeving tijdens de spitsuren vormt een probleem. 

De eigendomssituatie evenals de huidige aanwending van de site zorgen voor een 
belangrijke beperking op het vlak van timing. De site is thans immers in eigendom van 
Bosch en ABX en wordt ook door deze bedrijven bezet. Het bekomen van de rechten 
noodzakelijk voor de realisatie van een stadion op deze site evenals de verhuis van de 
voormelde bedrijven, zal de nodige tijd in beslag nemen. Deze elementen maken aldus dat 
de timing voor de realisatie van het stadion in het gedrang komt en dat, voorafgaand aan de 
eigenlijke realisatie van het stadion, reeds belangrijke kosten zullen dienen te worden 
gemaakt. De uitstraling van de site is eerder beperkt. 

Voor de inplanting van een voetbalstadion op deze site zou een bestemmingswijziging 
moeten gebeuren: de site is immers bestemd als “Gebied voor stedelijke industrie”. Deze 
bestemming laat de inplanting van een stadion niet toe zodat er noodzakelijkerwijs tot een 
bestemmingswijziging zou moeten worden overgegaan. Het afwachten van deze 
bestemmingswijziging zou onvermijdelijk een hypotheek leggen op de timing. 

In het licht van de voormelde elementen, meende de Stad Brussel dat deze site evenmin als 
een redelijk (locatie-)alternatief kon worden beschouwd. 

Site Wanson (Haren) 

De Wansonsite is gelegen in Haren ten zuiden van de Woluwelaan en ten westen van de 
Haachtsesteenweg.  

Met de auto is de site bereikbaar vanuit de R0 via afrit 5 “Machelen – Woluwelaan” naar de 
R22 Woluwelaan richting Zaventem. De afstand tot het hogere wegennet is relatief beperkt 
(1,8 km tot R0, 500 m tot aan R22 Woluwelaan). Kans op sluipverkeer of hinder voor de 
lokale woonwijken is bijgevolg beperkt.  
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De site is niet optimaal bereikbaar met het openbaar vervoer. Zo zijn er op wandelafstand 
geen metrolijnen die een bediening voorzien naar deze site en is er ondanks de ligging nabij 
de luchthaven van Zaventem geen rechtstreeks verbinding mogelijk naar de site. Enkel een 
bus van De Lijn doet de site aan. Tram of metro is in de wijde omgeving niet aanwezig. Het 
treinstation Haren-Zuid (1,1 km) bevindt zich op ongeveer 13 min wandelen vanaf de site. 
Ook het station Diegem (gelegen ten oosten van de site) bevindt zich op vergelijkbare 
afstand van de site. De huidige ontsluiting van de site is aldus suboptimaal. 

Ingebruikname van deze site zou alleszins belangrijke investeringen vragen in termen van de 
bereikbaarheid door het openbaar vervoer (verlenging metro, aanpassingswerken stations 
Haren en Machelen). Een ander nadeel is, volgens de geraadpleegde studies, dat de site in 
de verlenging ligt van de start- en landingsbaan van Zaventem, wat beperkingen met zich 
mee zou brengen in termen van verlichting en van hoogte van de gebouwen. 

Sinds de uitvoering van de studies die hierboven beschreven worden werd echter beslist om 
op deze site een nieuwe gevangenis te bouwen. De stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag hiervoor werd ingediend in het voorjaar van 2015. De bouw van een 
(nieuw) voetbalstadion op deze site is dus niet meer aan de orde.  

In het licht van het voorgaande kan worden besloten dat de site Wanson geen redelijk 
locatiealternatief vormt. 

Parking C 

De uiteindelijke keuze van de Stad Brussel om het voetbalstadion te realiseren op “Parking 
C” was ingegeven door verschillende overwegingen.  

Vooreerst was het van belang (mede in het licht van de vooropgestelde timing) dat de bouw 
van een voetbalstadion ter hoogte van “Parking C” mogelijk is binnen de bestemming die is 
vastgelegd in het GRUP “Afbakening van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel en 
aansluitende openruimte gebieden”. Een bestemmingswijziging is dus niet vereist. Dit is van 
belang voor de timing. De huidige bestemming laat bovendien ook de ontwikkeling van 
andere dan recreatieve functies toe. Deze mogelijkheid laat toe om een multifunctioneel 
complex uit te bouwen dat op zichzelf genomen rendabel is121. De aanleg van een 
multifunctioneel complex gaat bovendien niet ten koste van het huidige gebruik van de site, 
vermits de parkeerfunctie zal behouden blijven.  

Eveneens relevant op het vlak van timing is de eigendomssituatie. De gronden van Parking C 
zijn in eigendom van de stad Brussel. De initiatiefnemer beschikt over een erfpachtrecht met 
betrekking tot het gebied Parking C. Bijgevolg dienen er geen bijkomende zakelijke rechten 
te worden bekomen, voorafgaand aan de realisatie van het stadion. 

“Parking C” wordt gekenmerkt door een goede aansluiting op het hoofdwegennet, zij het 
dat de capaciteit en doorstroming op het hogere wegennet in de omgeving van de site op dit 
moment niet optimaal zijn.122. Personenwagens kunnen de site rechtstreeks via het hogere 
wegennet (R0) bereiken via uitrit 7a en het volgen van de route “Expo”. De afstand tot het 
hogere wegennet is hierdoor minimaal (<200 m). Doordat het verkeer niet wordt 
                                                
121  De bouw van identiek hetzelfde multifunctioneel complex op de site “Koning Boudewijnstadion” zou een hogere 

kost (en dus een lagere rendabiliteit) met zich meebrengen, vermist bij de investering ook de sloopkosten van 
het KBS moeten meegeteld worden.  

122  In het MER worden oplossingen beschreven die hier aan tegemoet komen. 
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afgewikkeld via het lokale wegennet blijft de hinder voor omliggende woonwijken alsook het 
lokale wegennet beperkt.  

De ontsluiting voor het openbaar vervoer is gunstig. De dichtstbijzijnde bushalte is de halte 
“Brussel Expo” die bediend wordt door de buslijnen 233, 230, 251, 260 en 820. De 
dichtstbijzijnde tram- en metrohalte is de halte Heizel (700 m) die bediend wordt vanuit 
Brussel-Zuid door metrolijn 6 alsook door de tramlijnen 7 en 84. De site “Parking C” is, 
samen met het Koning Boudewijnstadion, de enige van de onderzochte sites die met de 
metro wordt bediend. De site is ook zonder overstappen bereikbaar met het openbaar 
vervoer vanuit de treinstations Brusssel Noord én Brussel Zuid, die beide vanuit het hele 
land (en in geval van Brussel Zuid ook internationaal) bereikbaar zijn. Dit is voor geen van 
de andere sites (behoudens KBS) het geval. Dit laat toe de supporters van beide ploegen die 
met de trein naar Brussel komen al op voorhand te scheiden en gescheiden te houden. 

In de bestudeerde studies wordt de wandelafstand van de openbaar-vervoerhaltes tot aan 
de site als een beperking vermeld, die ook aanleiding kan geven tot hinder voor de 
omliggende woonwijken. Er kan evenwel aangenomen worden dat de bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer nog zal verbeteren door de realisatie van Brabantnet en door de 
doortrekking van de Brusselse tram (beslist) en metro (vermoedelijk) tot op de site. Deze 
verbeteringen laten toe aan te nemen dat in de toekomst het aandeel autoverkeer naar de 
site zal afnemen ten voordele van het openbaar vervoer. 

Gezien het goede uitrustingsniveau van de omgeving van de site en het feit dat 
eigendomsstatuut en bestemming geen problemen vormen, kan een stadion op deze site 
snel gerealiseerd worden. Het relatieve “greenfield” aspect van de site in vergelijking met 
meerdere van de andere bestudeerde sites draagt hier ook toe bij. 

In het licht van het voorgaande is Parking C aldus te beschouwen als het enige redelijke 
alternatief voor de tijdige realisatie van een voetbalstadion (uiterlijk 2019) dat voldoet aan 
de UEFA EURO 2020 Tournament Requirements, rendabel is, goed ontsloten door het 
openbaar vervoer én door het hoofdwegennet en gelegen op een locatie waar de uitstraling 
gegarandeerd is.. 
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Figuur 39 Ligging van de eerder onderzochte locatiealternatieven voor een nieuw 
voetbalstadion 
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Figuur 40 Ontsluiting met het openbaar vervoer van de eerder onderzochte locatiealternatieven 
voor een nieuw voetbalstadion 
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6.4 Inrichtingsalternatieven 

Inrichtingsalternatieven hebben betrekking op de aard, interne schikking of oriëntatie van de 
voorziene functies binnen het complex. 

Zoals hoger gesteld bestaat de parking onder de Campus uit 5 parkingniveaus en één niveau 
bestemd voor opslag. De parkeercapaciteit voor personenwagens bedraagt 10.000 auto’s, of 
een combinatie ± 8.400 auto’s en 220 bussen.  

Daarnaast zal er een inrichtingsalternatief (IA1) worden bestudeerd waarbij de capaciteit 
van de ondergrondse parking verhoogd wordt naar 12.000 autoplaatsen door de ruimte 
oorspronkelijk voorzien voor opslag (niveau -1) aan te spreken. 

Een tweede inrichtingsalternatief (IA2) heeft te maken met de productie van warmte en 
energie. In het basisconcept zal de energiecentrale instaan voor de productie van warmte- 
en koude door gasketels en koelmachines. Elektrische energie wordt geleverd door 
zonnepanelen en door het elektriciteitsnet. Als alternatief hierop worden de gasketels en 
koelmachines in de energiecentrale en de zonnepanelen vervangen door een cogeneratie-
unit. Gas wordt als primaire energiebron ingezet voor de productie van zowel elektriciteit als 
warmte. De elektriciteit wordt enerzijds gebruikt om de elektriciteitsvraag van de site in te 
vullen en anderzijds om koelmachines aan te drijven. Als technische varianten voor de 
cogeneratie-unit bestaat verder nog de keuze tussen gasmotoren (met inwendige 
verbranding) en een gasturbine. 

Andere inrichtingsalternatieven zijn niet voorzien. Er wordt niet verwacht dat andere 
configuraties tot dezelfde resultaten zouden leiden met minder impacten op het milieu. De 
keuze voor de inplanting van het multifunctioneel complex met stadion aan de uiterst 
westelijke zijde van de beschikbare site is immers ingegeven door een aantal overwegingen. 
Deze overwegingen werden toegelicht in par. 4.3. Er is dan ook te besluiten dat er geen 
andere redelijke inrichtingsalternatieven voor handen zijn. 

6.5 Uitvoeringsalternatieven 

Uitvoeringsalternatieven kunnen betrekking hebben op de fasering van de werkzaamheden 
of op de gebruikte aanlegtechnieken. 

In het basisalternatief wordt verondersteld dat de grondwerken en de erbij gepaard gaande 
grondafvoer kunnen gespreid worden over een lange periode (11 maanden of meer). 
Hierdoor worden de effecten gespreid, maar blijft de grootteorde van de effecten beperkt.  

In dit MER wordt eveneens een uitvoeringsalternatief (UA1) onderzocht waarbij in een 
eerste fase een afgraving gebeurt tot op een peil van +65m TAW, waarna de parking 
(tijdelijk) wordt heringericht voor gebruik in het kader van grote activiteiten in de 
Heizelpaleizen. Bij dit uitvoeringsalternatief wordt in een eerste fase ongeveer 1,4 Mio m³ 
uitgegraven, waarvan 1,125 Mio m³ wordt afgevoerd als grondoverschot. Uitgaande van een 
bovengrens van 7.500 m³/dag aan afvoercapaciteit kan deze hoeveelheid zonder problemen 
binnen een periode van 6 maanden worden afgevoerd. Uitgaande van vrachtwagens met 
een volume van 15 m³, komt de grondafvoer neer op 70 vrachtwagens per uur tussen de 
spitsen en 20 vrachtwagens per uur ’s avonds. Dit uitvoeringsalternatief valt deels samen 
met de (eventuele) heraanleg van het complex “Romeinse Steenweg”(zie §6.6, 
ontsluitingsalternatieven 1 en 2); beide activiteiten zouden samen starten, maar de 
afgraving en heraanleg van de parking zijn na 6 maanden afgerond terwijl voor de eventuele 
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heraanleg van het complex moet rekening gehouden worden met 18 maanden123. Na de 
eerste fase (met tijdelijke heraanleg van de parking) moet bijkomend nog 315.000 m³ 
worden uitgegraven, waarvan 62.800 m³ moet afgevoerd worden als grondoverschot. De 
rest wordt op de site gebruikt in ophogingen en aanvullingen. 

Een ander mogelijk uitvoeringsalternatief (UA2) heeft betrekking op het al dan niet 
aanwenden van een tijdelijke betoncentrale. In dit MER worden 2 mogelijke locaties 
onderzocht voor deze betoncentrale (Figuur 41).  

 

 

Figuur 41 Mogelijke locaties betoncentrale 

Het gebruik van een tijdelijke betoncentrale heeft enkele voor- en nadelen. Enerzijds zal er 
minder werfverkeer nodig zijn omdat de aanvoer van beton wegvalt. Het grind, de cement, 
eventuele toeslagstoffen en het nodige zand dienen wel te worden aangevoerd. Anderzijds 
zal het gebruik van de tijdelijke betoncentrale gepaard gaan met geluidsproductie en 
stofemissies.  

                                                
123  Deze heraanleg wordt in dit MER voorgesteld als een flankerende maatregel in het kader van de discipline 

Mobiliteit. De effecten ervan worden beschreven in Bijlage 8. 
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6.6 Ontsluitingsalternatieven 

6.6.1 Ontsluitingsalternatieven autoverkeer 

Als basisscenario voor de ontsluiting zal in het project-MER verondersteld worden dat het 
huidige op- en afrittencomplex ter hoogte van de Romeinse Steenweg behouden blijft. Uit 
het voorafgaandelijke mobiliteitsonderzoek is gebleken dat deze ontsluiting gepaard gaat 
met verschillende knelpunten: 

 Het verkeer voegt vanaf parking C in op de R0 voordat het verkeer naar parking C 
uitvoegt. Deze stromen moeten dus door elkaar weven. Hierdoor ontstaat een 
knelpunt naar doorstroming op de R0 wanneer er zowel belangrijke inrijdende als 
uitrijdende stromen zijn naar parking C. 

 Zowel de oprit naar de binnenring (richting Antwerpen) als naar de buitenring 
(richting Gent) zijn gesitueerd aan de westzijde van de parking. Dit betekent dat al 
het verkeer vanuit de parking gebruik moet maken van dezelfde wegenis, ongeacht 
hun bestemming. Hierdoor ontstaat er een zeer drukke weefzone aan de voorzijde 
van het multifunctioneel complex, met veel verschillende bewegingen. Dit zorgt voor 
een beperkte afwikkeling, een onduidelijke en bijgevolg potentieel gevaarlijke 
verkeerssituatie. 

 Het uitrijdend verkeer vanaf de parking verloopt volledig via -4. Hierdoor moet al het 
verkeer intern in de parking van niveau wisselen en ontstaan er meer kruisende 
stromen in de parking zelf. 

Als eerste ontsluitingsalternatief (OA1) wordt voorgesteld om het bestaande op- en 
afrittencomplex te herbekijken. Het alternatief bestaat eruit dat de afrit voor de oprit wordt 
geplaatst, zodat het inrijdend verkeer de R0 al verlaten heeft voor het uitrijdend verkeer 
terug invoegt op de R0. De bestaande op- en afrit naar de Romeinse Steenweg wordt hierbij 
in zijn huidige vorm behouden. 

Dit alternatief draagt bij aan een vlot verloop van het doorgaand verkeer op de R0. 
Bovendien vereenvoudigt de circulatie op de site zelf, erdoor aangezien de verkeersstromen 
naar de beide opritten direct van elkaar gescheiden worden. Het interne verkeer verloopt 
dus vlotter en veiliger. 

 

Figuur 42 Optimalisatie aansluiting R0. Ontsluitingsalternatief 1 (rechts) ten opzichte van het 
basisalternatief (links) 

In de parking zal een meer gestructureerde inrichting mogelijk zijn, waarbij zowel het 
inrijdend als het uitrijdend verkeer verdeeld kan worden over 2 niveaus van de parking. 
Aangezien de opritten naar de binnen- en buitenring uit elkaar worden gelegd, moet het 
verkeer richting deze opritten niet langer dezelfde route volgen.  
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Figuur 43 Optimalisatie aansluiting R0 – Ontsluitingsalternatief 1 – inkomende stromen 
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Figuur 44 Optimalisatie aansluiting R0 – Ontsluitingsalternatief 1 – uitgaande stromen 

 

In deze optie wordt de ontsluiting van de woonwijken in de omgeving van Parking C beperkt 
gewijzigd. Verkeer van en naar de buitenring kan nog steeds gebruik maken van de 
bestaande infrastructuur, deze aansluiting verloopt dus hetzelfde als vandaag. Verkeer naar 
de binnenring kan blijvend gebruik maken van de bestaande oprit. Verkeer komende van de 
binnenring volgt de bestaande afrit. Aan zowel de op- als de afrit zullen aanpassingen 
moeten gebeuren om deze in te passen in het nieuwe systeem. Verdere optimalisaties zullen 
in de loop van het ontwerpproces bekeken worden. 

Op basis van dit eerste ontsluitingsalternatief is in het kader van dit MER, aan de hand van 
voortschrijdend inzicht, een tweede ontsluitingsalternatief (OA2) ontwikkeld. Dit 
ontsluitingsalternatief wordt binnen de discipline Mobiliteit beschreven als een flankerende 
maatregel. Dit alternatief bestaat erin dat de bestaande op- en afritten (naar en van het 
onderliggend wegennetwerk) van het complex Romeinse Steenweg worden gesupprimeerd 
en enkel de site zelf wordt aangesloten op de R0. Het verkeer met een bestemming in de 
omgeving moet dus gebruik maken van de complexen Wemmel en Strombeek-Bever. In 
overleg met AWV werden van dit alternatief twee varianten uitgewerkt (zie §8.2.8.1). 

6.6.2 Ontsluitingsalternatief voetgangers 

Naast de beschreven ontsluitingsalternatieven voor autoverkeer zal ook een 
ontsluitingsalternatief voor voetgangers bestudeerd worden (OA3). Dit alternatief bestaat uit 
de realisatie van de zogenaamde Tuinbrug. 
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Deze brug verzekert de toegang tot het multifunctioneel complex voor voetgangers die vanaf 
de Heizelsite aan de overkant van de Romeinse Steenweg komen. Hij is bedoeld om een 
vlotte voetgangersverbinding mogelijk te maken met de haltes van het openbaar vervoer op 
Brussels Grondgebied. De brug maakt de verbinding met het Verregatpark en wordt 
ingericht als een doorlopend parklandschap. Ze wordt voorzien van akoestisch absorberende 
zijwanden, die voldoende hoog worden opgetrokken (2 à 3 meter) om ook de veiligheid te 
waarborgen. Het ontwerp voorziet in vloeiende lijnen en integratie in de vormgeving van de 
nieuwe site en van het Verregatpark. De brug wordt aangekleed met zitbanken en 
groenaanleg waardoor ze als een natuurlijke uitbreiding van het park kan worden 
beschouwd. 

Figuur 45 geeft een impressie van de Tuinbrug, gezien van aan de overkant van de 
Romeinse Steenweg. De effecten van dit ontsluitingsalternatief zullen los van de andere 
alternatieven besproken worden in de disciplines Mobiliteit en Mens Ruimte. 

 

Figuur 45 Impressie van de Tuinbrug en de ingang van het multifunctioneel complex 

6.7 Exploitatiescenario’s 

Omdat op de Heizelvlakte vandaag al verschillende activiteiten aanwezig zijn met een hoge 
verkeersgeneratie, dienen in het project-MER de mogelijke cumulatieve effecten hiermee te 
worden onderzocht. Uiteraard zal in het project-MER de verkeersgeneratie besproken 
worden van alle nieuwe functies en activiteiten (horeca, kantoren, events,..). Daarnaast 
moeten verschillende exploitatiescenario’s besproken worden voor combinaties van 
voetbalactiviteit en andere evenementen, aangezien de grootste verkeersproblemen te 
verwachten zijn in deze gevallen. Concreet worden in dit MER de effecten van volgende 
exploitatiescenario’s onderzocht:  

 Exploitatiescenario 0: Gewone weekdag (ES0) (enkel voor mobiliteit) 
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 Exploitatiescenario 1: Voetbalwedstrijd124 om 20u op weekdag (ES1) met 
klassieke spits 

 Exploitatiescenario 2: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + concert met 
15.000 bezoekers in paleis 12 (ES2) 

 Exploitatiescenario 3: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + (gemiddelde) 
beurs125 die sluit om 18u (ES3) 

 Exploitatiescenario 4: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + (grote) beurs die 
sluit om 18u (ES4) (kwalitatief besproken voor mobiliteit) 

 Exploitatiescenario 5: Voetbalwedstrijd van Anderlecht op een weekenddag 
(kwalitatief besproken voor mobiliteit) (ES5) 

 Exploitatiescenario 6: Kleiner event in het multifunctioneel complex (overdag) (ES6) 

Hierbij wordt er steeds verondersteld dat het stadion uitverkocht is126. Voor een 
voetbalwedstrijd van de nationale ploeg komt dit overeen met 60 000 bezoekers, voor 
een voetbalwedstrijd van Anderlecht is dit 50 000 bezoekers. 

6.8 Synthese van de te onderzoeken alternatieven 

In dit MER zal aandacht geschonken worden aan volgende alternatieven ten opzichte van 
het basisproject: 

1. Inrichtingsalternatieven  

 IA1: 12.000 plaatsen in de ondergrondse parking in plaats van 10.000 (binnen 
hetzelfde aantal bouwlagen) 

 IA2: Inrichtingsalternatief: Centrale warmteproductie met warmtekrachtkop-
peling (en zonder zonnepanelen) met volgende varianten: 

 Gasmotoren met inwendige verbranding 

 Gasturbine 

2. Uitvoeringsalternatieven: 

 UA1: Gefaseerde uitgraving waarbij de site in eerste instantie wordt afgegraven 
tot een uniform peil van +65 m TAW. De afvoer van grondoverschotten blijft 
daarbij beperkt tot maximaal 7500 m³/dag127.  

                                                
124  Naast voetbalwedstrijden kunnen in het stadion ook grote concerten plaatsvinden. Tenzij anders vermeld wordt 

er in dit MER van uitgegaan dat de impact van deze grootschalige concerten (in termen van bijvooreeld 
mobiliteit) volledig gelijkaardig zijn aan die van een voetbalwedstrijd. 

125  Hier wordt er uitgegaan van een gemiddelde beurs. Dit type beurs werd in eerdere studies voor de Heizelvlakte 
gedefinieerd in overleg met PEB. Hiermee wordt bedoeld ‘een beurs met een relatief hoge attractiviteit, 
waarvoor evenwel geen bijkomende inspanningen naar bereikbaarheid van de site nodig zijn’. Een voorbeeld 
van dit type beurs is Cocoon. Een grote beurs (zoals autosalon en batibouw) is niet combineerbaar met een 
voetbalwedstrijd, omdat er dan onvoldoende parkeercapaciteit is. 

126  Dit is een worst-case aanname die de bovengrens van de effecten in beeld brengt.  

127  Dit uitvoeringsalternatief valt deels samen met de (eventuele) heraanleg van het complex “Romeinse 
Steenweg”; beide activiteiten starten samen, maar de afgraving en heraanleg van de parking zijn na 6 maanden 
afgerond terwijl voor de eventuele heraanleg van het complex moet rekening gehouden worden met 18 
maanden. De heraanleg van het complex “Romeinse Steenweg” wordt in dit MER voorgesteld als een 
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 UA2: Realisatie van een tijdelijke betoncentrale op de site. 

3. Ontsluitingsalternatief (OA):  

 OA1: Voor autoverkeer: reorganisatie van de op- en afrit Romeinse Steenweg 

 OA2: Idem, met supprimeren verbinding Romeinse Steenweg (onderliggend 
wegennet) 

 OA3: Voor voetgangers: realisatie van de Tuinbrug over de Romeinse Steenweg 

4. Exploitatiescenario: 

 Exploitatiescenario 0: Gewone werkdag (ES0) (enkel mobiliteit) 

 Exploitatiescenario 1: Voetbalwedstrijd op weekdag (ES1) 

 Exploitatiescenario 2: Voetbalwedstrijd op weekdag + concert in paleis 12 
(ES2) 

 Exploitatiescenario 3: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + (gemiddelde) 
beurs (ES3)128 

 Exploitatiescenario 4: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + (grote) beurs 
die sluit om 18u (ES4) (kwalitatief besproken voor mobiliteit) 

 Exploitatiescenario 5: Voetbalwedstrijd van Anderlecht op een weekenddag 
(kwalitatief besproken voor mobiliteit) (ES5) 

 Exploitatiescenario 6: Kleiner event in multifunctioneel complex overdag 
(ES6) 

Niet al deze alternatieven zijn relevant voor alle disciplines. Bij de effectbespreking per 
discipline zal steeds aangegeven worden of de hierboven opgelijste alternatieven 
aanleiding geven tot verschillende milieueffecten ten opzichte van het basisproject. 

                                                                                                                                     

 
flankerende maatregel, onder vorm van een ontsluitingsalternatief, in het kader van de discipline Mobiliteit. De 
effecten ervan worden beschreven in Bijlage 8. 

128  In dit MER is aangenomen dat alle bezoekers aan een beurs gebruik maken van de parking Eurostadium. 
Hierdoor wordt de impact op de ontsluiting van het Eurostadium maximaal ingeschat. Het gebruik van de 
bestaande parkings op de site van Brussels expo en de bijhorende belasting op het lokale wegennet valt buiten 
de invloedssfeer van het project Eurostadium en zijn initiatiefnemer en maakt dus niet het voorwerp uit van dit 
MER. 
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7. OVERZICHT VAN DE MOGELIJK AANZIENLIJKE 
EFFECTEN 

7.1 Ingrepen 

In functie van de effectvoorspelling wordt het project ingedeeld in hoofdingrepen met elk 
een aantal relevante deelingrepen. De ingrepen kunnen elk een bepaalde impact op het 
milieu hebben en dienen hierbij in twee fasen beschouwd te worden. Allereerst is er de 
aanleg- of uitvoeringsfase, meer bepaald de fase waarin de werken voor de aanleg van het 
project zullen gebeuren. Daarna is er de gebruiks- of exploitatiefase die aanvangt na de 
bouwfase. 

Voor voorliggend project kunnen, in overeenstemming met de fasering van de werken voor 
zover bekend, volgende hoofdingrepen onderscheiden worden: 

 Voorbereidende werken inclusief graafwerken; 

 Bouw van de parking en multifunctioneel complex; 

 Afwerking voetgangersgebied en parking (omgevingswerken); 

 Exploitatie van het complex. 

Per hoofdingreep kunnen volgende deelingrepen onderscheiden worden: 

Voorbereidende werken (incl. graafwerken) 

 Tijdelijk herstel van de parking in functie van Batibouw en Autosalon; 

 Aanleg van een tijdelijke werftoerit; 

 Aanvoer van materiaal, machines en bouwkranen; 

 Inrichten van de werfvoorzieningen (werfketen, werfzones); 

 Afbakenen en afsluiten van de werfzones. 

Bouw van parking, multifunctioneel complex, paviljoen, … 

 Aanvoer van materialen; 

 Afvoer van uitgegraven grond; 

 Ruwbouwwerken; 

 Technische uitrustingen; 

 Afwerkingen. 

Omgevingswerken 

 Grondaanvullingen; 

 Afbraak werfinstallaties; 

 Aanvoer van materialen; 

 Aanleg buitenverhardingen. 
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Exploitatie van parking, multifunctioneel complex, paviljoen, … 

 Stallen van voertuigen wat gepaard gaat met verkeersgeneratie, geluidsemissie, 
energieverbruik, …; 

 Ingebruikname van het multifunctioneel complex met geluidsemissie, 
energieverbruik, … 

De projectonderdelen worden in het MER volwaardig besproken in de mate dat ze ook 
impact genereren. Dit kan afhangen van discipline tot discipline. 

7.2 Effecten 

Uitgaande van bovenstaande deelingrepen en een eerste afbakening van de karakteristieken 
van het milieu in het studiegebied kunnen de mogelijke milieueffecten afgeleid worden. Het 
al dan niet effectief voorkomen en de mate en ernst waarmee de opgesomde effecten 
voorkomen, wordt in de effectbespreking in het project-MER bekeken. 

In Tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de potentieel te verwachten effecten per 
discipline en per hoofd- en deelingreep. Dit overzicht dient als leidraad voor de verschillende 
disciplines om de effecten129 concreet uit te werken en te evalueren op basis van de 
discipline-eigen criteria. 

 

                                                
129  De tabel geeft alle ingreep-effectrelaties weer, ook de minder relevante (bijv. zeer tijdelijke effecten) 
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Tabel 7 Ingreep-effectenschema (potentiële, te onderzoeken effecten) 

 Mens – Mobiliteit  Lucht Geluid & 
Trillingen 

Bodem Water Landschap, 
Bouwkundig 
erfgoed en 
Archeologie 

Fauna & flora Mens – 
ruimtelijke 
aspecten 

Mens – Hinder, veiligheid 
en gezondheid 
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Voorbereidende werken 

Tijdelijk herstel 
van de parking ifv 
Batibouw en 
Autosalon 

x x x x x  x  x   x  x  x   x x       x x x x x x 

Aanvoer van 
materiaal, 
machines en 
bouwkranen 

x x X  x  x  x x  x       x         x x x  x 

Inrichten van de 
werfvoorzieningen 
(werfketen, 
werfzones) 

    x  X  x x  x       x x       x x x x  x 

Afbakenen en 
afsluiten van de 
werfzones 

 x x x               x  x      x x x x x  

Bouw van de parking, het paviljoen, de campus en het multifunctioneel complex 
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 Mens – Mobiliteit  Lucht Geluid & 
Trillingen 
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aspecten 
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uitgegraven grond 
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Aanvoer van 
materialen 

x x X  x  x            x 
   x   x 

 x x x  x 

Bouw, werking en 
afbraak van 
tijdelijke 
betoncentrale 
(eventueel) 

x      x  x   x     x   

   x  x x 

x  x x x x 

Ruwbouwwerken     x  x     x     x x x    x  x x  x x x x x 

Technische 
uitrustingen 

    x  x     x        
      x 

 x x x  x 

Afwerkingen     x  x     x       x       x  x x x  x 

Omgevingswerken 

Grondaanvullingen     x  x  x x x   x   x  x x   
  

 x   x x  x 

Afbraak 
werfinstallatie 

x x x  x  x                
  

 
x   x x  x 
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 Mens – Mobiliteit  Lucht Geluid & 
Trillingen 

Bodem Water Landschap, 
Bouwkundig 
erfgoed en 
Archeologie 

Fauna & flora Mens – 
ruimtelijke 
aspecten 

Mens – Hinder, veiligheid 
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Heraanleg 
buitenverhardingen 

    x  x  x x x x      x x x   
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Exploitatie van het complex, de parking, het paviljoen en de campus 

Stallen van 
voertuigen, 
verkeersgeneratie,  

x x x x  x  x         x  x    x  x x x x x x  x 

Ingebruikname       x  x    x x x x x x  x   x x x  x x x x x x x 
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8. BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE EN DE 
GEPLANDE TOESTAND  

8.1 Algemeen 

8.1.1 Methodiek 

De bedoeling van het project-MER is een beschrijving te geven van de effecten van de bouw 
en exploitatie van het project op het milieu en onderzoek te doen naar eventuele milderende 
maatregelen die de negatieve impact op het milieu trachten te beperken of te voorkomen.  

Gezien de karakteristieken van het gebied en de aard van het project zullen in het project-
MER de effecten op Mens (Mobiliteit en Ruimte); Geluid en Trillingen; Lucht, Bodem; Water 
en Landschap, Bouwkundig Erfgoed & Archeologie en Fauna & Flora bestudeerd worden. In 
volgende paragrafen wordt per discipline aangegeven hoe dit zal gebeuren. Hierbij werden 
de disciplines in volgorde geschikt op basis van de input die de effectbespreking levert voor 
de daarop volgende disciplines. 

De globale werkwijze voor elke discipline is als volgt: 

 Afbakening studiegebied 

 Beschrijving referentiesituatie van het studiegebied (rekening houdend met 
autonome en gestuurde ontwikkelingen)  

 Beschrijving van de milieueffecten (geplande situatie) en beoordeling ten opzichte 
van de referentiesituatie(s). Tevens zal er aandacht geschonken worden aan 
mogelijke cumulatieve effecten. 

 Aangeven van milderende maatregelen/voorstellen voor postmonitoring 

 Opgave van leemten in de kennis, hoe ermee is omgegaan en eventuele gevolgen 
voor de verdere besluitvorming 

Er werd voor de beschrijving van de referentiesituatie maximaal rekening gehouden met 
beschikbare gegevens uit bestaande en in uitvoering zijnde onderzoeken, rapportages, 
mobiliteitsstudies, ...  

De effecten van het project zullen beoordeeld worden ten opzichte van de 
referentiesituatie(s). Eenzelfde effect kan, afhankelijk van de referentiesituatie waarnaar 
gerefereerd wordt, een verschillende beoordeling krijgen. 

Om de uitkomst van de impactevaluatie te kunnen waarderen, zullen verschillende 
beoordelingskaders toegepast worden. Enerzijds zullen de effecten relatief gewaardeerd 
worden ten opzichte van de referentiesituatie, anderzijds zullen ook absolute 
referentiekaders gehanteerd worden om de relevantie en significantie van de effecten te 
beoordelen. Voorbeelden van absolute referentiekaders zijn kwaliteitsdoelstellingen, 
streefwaarden, normen of afspraken. 

Tenzij anders vermeld in de disciplinespecifieke hoofdstukken, zal volgende generieke 
beoordelingsschaal gebruikt worden130: 
                                                
130  In overeenstemming met de bepalingen van het richtlijnenboek “Algemene methodologische en procedurele 

aspecten”, dienst Mer, oktober 2015. 
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Door het spiegelen van de effecten in positieve zin krijgt men een zevendelige schaal met 
drie positieve beoordelingsniveaus, drie negatieve en een neutraal niveau. 

Een beoordelingskader moet ook een uitspraak doen met betrekking tot de noodzaak om al 
dan niet milderende maatregelen te onderzoeken, in functie van de mate waarin het effect 
als aanzienlijk wordt beschouwd. 

Onderstaande tabel geeft aan hoe de effectbeoordeling (en bijhorende score) moet 
geïnterpreteerd worden in termen van milderende maatregelen131. Deze systematiek geldt 
voor alle disciplines, tenzij anders weergegeven in de disciplinespecifieke hoofdstukken of 
disciplinespecifieke richtlijnenboeken.  

 

Ten aanzien van milderende maatregelen onderscheiden we drie verschillende types: 

1. Dwingende milderende maatregelen: deze moeten naar het oordeel van de MER-
deskundigen verplicht uitgevoerd worden, om een aanzienlijk negatief effect te 
milderen. Dit type milderende maatregelen moet in principe zijn doorvertaling 
krijgen in de voor het project uitgereikte vergunningen; 

2. Aanbevelingen: deze hebben betrekking op milderende maatregelen die belangrijk 
zijn om een bepaalde milieu-impact te verkleinen; ze zijn wenselijk en niet 
vrijblijvend, maar in de opinie van de deskundige niet verplicht. Deze 
aanbevelingen hebben in principe geen betrekking op aanzienlijk negatieve 
effecten; 

3. Flankerende maatregelen: dit zijn maatregelen die buiten het projectgebied en/of 
door derde partijen moeten gerealiseerd worden. Ze vallen dus gedeeltelijk of 
geheel buiten de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer van het project. Dit 

                                                
131  Idem 
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betekent echter niet dat ze niet van groot belang kunnen zijn om de impact van het 
project te reduceren. 

De toewijzing van bepaalde maatregelen in dit MER als al dan niet dwingend zijn gebaseerd 
op de opinie van de MER-deskundigen.  

Merk op dat de generieke term “milderende maatregelen” zoals gebruikt in dit MER 
betrekking kan hebben op zowel milderende maatregelen als aanbevelingen en flankerende 
maatregelen. 

8.1.2 Studiegebied 

Effecten ten gevolge van een project manifesteren zich doorgaans in een groter gebied dan 
het projectgebied. Dit wordt het studiegebied genoemd. De afbakening van het studiegebied 
wordt bepaald door het invloedsgebied waarbinnen effecten optreden. Dit kan per discipline 
en zelfs per effect verschillend zijn. Het studiegebied wordt globaal gedefinieerd als het 
projectgebied met inbegrip van het invloedsgebied.  

Per discipline kan het studiegebied als volgt worden gedefinieerd: 

Bodem: De directe effecten op de bodem door vergraving en belasting zullen vooral 
plaatsgrijpen binnen het projectgebied. 

Water: 

 Grondwater: De effecten staan hoofdzakelijk in relatie tot de voorziene infiltratie van 
hemelwater. Als dusdanig strekt het studiegebied zich uit over de volledige 
projectzone uitgebreid met de invloedssfeer van de infiltratie in de Wemmel-
Ledeaquifer. 

 Oppervlaktewater: alle oppervlaktewateren die rechtstreeks of onrechtstreeks door 
het project worden beïnvloed behoren tot het studiegebied. 

Mens: Het studiegebied omvat de menselijke populaties die enige invloed kunnen 
ondervinden van de voorgenomen activiteit, op korte of lange termijn. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen het mobiliteitsaspect, ruimtelijke aspecten en 
gezondheidsaspecten. 

Geluid & Trillingen: Het studiegebied voor de discipline geluid wordt in de eerste plaats 
bepaald door het projectgebied en de omliggende zone. De omliggende zone bepaalt de 
reikwijdte van het studiegebied en strekt zich minstens uit tot de geluidscontour die de 
punten verbindt met geluidsbelasting gelijk aan de richtwaarde van vigerende wetgeving 
en/of normering. 

Lucht: Het studiegebied reikt tot het gebied waar de emissies veroorzaakt door het project 
een impact hebben op de concentraties van de omgevingslucht. In grote lijnen komt het 
studiegebied overeen met het gebied dat door wijzigingen inzake verkeer beïnvloed wordt. 

Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie: De begrenzing omvat niet enkel de 
gebieden die rechtstreeks betrokken zijn met de inrichting, maar houdt tevens rekening met 
de visuele impact van het project. De begrenzing omvat alle relevante landschappelijke 
waarden en lijnt het gebied af waarbinnen de geplande inrichting een visuele impact kan 
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uitoefenen. De afbakening zal verder worden verfijnd in functie van de kenmerken van het 
project en de omgeving. 

Fauna en Flora: Rekening houdend met de invloedszone vanuit de relevante andere 
disciplines (water, geluid, lucht) wordt als studiegebied voor de discipline Fauna en Flora een 
zone van 1 km rond het projectgebied afgebakend. Als specifieke aandachtsgebied wordt, op 
vraag van de adviesinstanties, een beschermd natuurgebied buiten deze contour van 1 km 
ook mede beschouwd. Het gaat om het Brussels Natura 2000-gebied ‘Bossen en vochtige 
gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest’ dat op 2 – 
2,5 km van het projectgebied ligt, dat wordt meegenomen op basis van de mogelijke impact 
van verzuring. 

8.1.3 Referentiejaar en referentiesituatie 

Als referentiejaar wordt in voorliggend MER 2020 gehanteerd, gezien de verwachte 
ingebruikname van het project vanaf 2018. Voor de discipline Lucht wordt tevens rekening 
gehouden van de verkeerscijfers van 2020. In de gebruikte modellen worden deze cijfers 
echter gekoppeld aan de situatie 2015, zodat rekening gehouden wordt met de 
achtergrondwaarden en achtergrondemissies van 2015. Onderzoek toonde recent 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. 
Vanuit de dienst Mer werd eind december 2015 een nieuwsbrief rondgestuurd, met de 
melding dat de emissiefactoren (EF) en achtergrondconcentraties (AC) die momenteel in 
CAR Vlaanderen zitten, nog niet zijn 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. 
Zolang het model niet is geactualiseerd wordt uit voorzorg met de EF en AC van 2015 
gerekend, ook voor de tegen 2020 geplande projecten 

In dit MER worden de effecten van het basisproject en de verschillende alternatieven 
vergeleken met verschillende referentiesituaties. Een referentiesituatie wordt gedefinieerd 
als de situatie die ontstaat door, vertrekkende van de huidige situatie, rekening te houden 
met verschillende autonome en gestuurde ontwikkelingen maar niet met het project dat het 
voorwerp van de studie uitmaakt. Door het verschil te maken tussen enerzijds de begrote 
effecten mét project en anderzijds de referentiesituatie bekomt men de effecten die enkel 
toe te wijzen zijn aan het project en niet aan eventuele andere ontwikkelingen. 

Aangezien niet alle ontwikkelingen even waarschijnlijk zijn, maar elk op zich, als ze 
gerealiseerd worden, wel aanleiding kunnen geven tot een andere beoordeling van de 
effecten, worden ze niet allemaal samen beschouwd maar gegroepeerd tot drie 
referentiesituaties. Elke bijkomende referentiesituatie heeft alle kenmerken van de vorige 
maar voegt er een aantal nieuwe aan toe. De waarschijnlijkheid dat alle elementen van een 
aldus omschreven referentiesituatie tegelijk gerealiseerd zullen worden (en gerealiseerd 
zullen zijn in het referentiejaar 2020) neemt daarbij af van referentiesituatie 1 naar 
referentiesituatie 3. Bij een grotere onzekerheid hoort ook een verdere tijdshorizon; 
referentiesituaties 2 en 3 zullen met grote zekerheid niet gerealiseerd zijn in 2020, maar 
zullen dat mogelijk wel zijn als een verder in de tijd gelegen referentiejaar wordt 
beschouwd. 

Veruit de meeste hier geschetste ontwikkelingen zijn in elk geval relevant voor de discipline 
mobiliteit (en de disciplines die verder werken op cijfers uit die discipline), maar niet 
noodzakelijk voor de andere disciplines. Tenzij anders vermeld zullen in de niet-
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mobiliteitsgerichte disciplines de effecten van de verschillende alternatieven132 dus enkel 
getoetst worden aan Referentiesituatie 1. 

Onderstaande tabel geeft de voornaamste elementen van de verschillende referentiesituaties 
weer. In de daarna volgende paragrafen wordt een korte toelichting gegeven bij elk 
referentiescenario. Bij alle referentiesituaties wordt verondersteld dat het Koning 
Boudewijnstadion blijft functioneren zoals vandaag het geval is. 

 
Referentiesituatie  Disciplines die toetsen aan deze 

referentiesituatie 

Referentiesituatie 0 

 
= huidige toestand 
 

Enkel Mobiliteit  

Referentiesituatie 1 (2020) 

 
= huidige toestand + 
 

1. Aanpassing R0133 
2. Heraanleg Verregatpark 
3. Waterhuishoudingsproject Tangebeek 
4. Nieuwe verbinding tussen parking C en 

voorkant Heizelpaleizen 
 

 
 
 
Alle disciplines 

Referentiesituatie 2 (later dan 2020) (ook “Ontwikkelingsscenario 1” genoemd) 

 
= referentiesituatie 1 + 
 

1. NEO1 en NEO2134 
2.  

 

 
 
Enkel Mobiliteit, Lucht en Geluid ; kwantitatief 
 

Referentiesituatie 3 (later dan 2020) (ook “Ontwikkelingsscenario 2” genoemd) 

 
= Referentiesituatie 2 + 
 

1. Doortrekken tram en METRO MIVB naar 
Parking C 

2. MIVB‐rangeerstation op site 
3. Brabantnet (tracé via Parking C) 
4. Uitbouw Parking Esplanade 
 

 
 
 
Enkel Mobiliteit; kwalitatief 

                                                
132  Zie hoofdstuk 60 voor een beschrijving van de alternatieven 

133  De kans dat de verbreding van de R0 daadwerkelijk zal uitgevoerd zijn in 2020 is erg klein. De verbreding 
maakt wel onderdeel uit van de aannames in het provinciaal verkeersmodel, en maakt dus de facto deel uit van 
de referentiesituatie voor de discipline Mobiliteit. In de praktijk worden hier geen fouten in de beoordeling mee 
gemaakt omdat de ontdubbeling van de ring ter hoogte van de site al een feit is. De bestudeerde situatie 
verschilt met andere woorden niet erg van de situatie mét Eurostadium maar zonder verbreding van de R0. 

134  NEO 1: o.a. commercieel centrum. NEO 2: o.a. congrescentrum. Zie par. 5.3 voor meer info. 
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Referentiesituatie 1 

De optimalisatie van de R0 wordt opgenomen in Referentiesituatie 1, die voor de meeste 
disciplines de basisreferentie vormt.  

Omtrent de optimalisatie van de R0 werd nog geen formele beslissing genomen, evenmin 
werden hiervoor reeds budgetten voorzien. Toch wordt de realisatie van deze optimalisatie 
algemeen aangenomen. De werken aan de ring zullen starten in 2019. Zo werd deze 
geïntegreerd in het toekomstscenario “Business-as-Usual 2020” dat werd aangeleverd door 
het verkeerscentrum en gebruikt werd in het project-MER. Tevens wordt hiermee rekening 
gehouden in alle andere lopende studies voor projecten in de omgeving. Dit BAU Scenario 
2020 houdt overigens ook rekening met andere reeds gekende ontwikkelingen met invloed 
op de mobiliteit (bv. Uplace). In dit model werd geen rekening gehouden met 
rekeningrijden. 

In het eerste referentiescenario wordt vertrokken van een status quo met betrekking tot de 
ontwikkelingen op het Heizelplateau. De enige lokale wijziging ten opzichte van de huidige 
situatie is de nieuwe wegenis tussen Parking C en de voorkant van de paleizen. Deze weg 
wordt gebruikt door verkeer van en naar de Heizelpaleizen.  

Referentiesituatie 2 

In het 2e referentiescenario wordt uitgegaan van een realisatie van NEO I en NEO II135. De 
wegenis tussen Parking C en de voorkant van de paleizen wordt in dit geval ook door het 
verkeer van en naar NEO gebruikt. De ontwikkeling van NEO III zal pas later gerealiseerd 
worden en wordt dus niet meegenomen in deze referentiesituatie.  

Referentiesituatie 3 

De 3e referentiesituatie omvat de realisatie van bijkomende openbaar vervoerontsluiting naar 
de site (zowel De Lijn als MIVB). De juiste vorm van deze aansluitingen is nog niet gekend 
en ook de timing is niet volledig duidelijk. In het huidige ontwerp wordt een tramhalte 
voorzien aan de oostzijde van de parking (MIVB tram 3, 7136 en Brabantnet), waarbij een 
connectie met Treft voorzien wordt. Daarnaast wordt een halte voor tram 9 (te realiseren, 
MIVB) voorzien op de Romeinse Steenweg voor het multifunctioneel complex zelf. Voor de 
doortrekking van de metro zou een halte voorzien worden onder de parking. Deze situatie 
wordt dus enkel kwalitatief beschouwd. 

8.1.4 Geplande situatie 

De geplande situatie is de toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het 
geplande project. De te verwachten milieueffecten in het studiegebied zullen daarbij voor de 
verschillende relevante alternatieven steeds vergeleken worden met de toestand van het 
milieu in de referentiesituatie(s). 

                                                
135  Programma NEO I en II: Op basis van cijfers verkregen van NEO dd. 23/10/2015 

136  Recente beslissingen van de Brusselse regering maken dat de realisatie hiervan intussen zo goed als verworven 
is. 
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Combinatie van verschillende alternatieven met verschillende referentiesituaties geeft 
potentieel aanleiding tot een groot aantal verschillende te bestuderen gevallen. Zoals gezegd 
zal dit in de eerste plaats relevant zijn voor de disciplines Mobiliteit, Lucht en Geluid. Ook 
voor deze disciplines werden echter niet alle combinaties doorgerekend. Onderstaande tabel 
geeft aan welke combinaties van ontsluitingsalternatieven en exploitatiescenario’s werden 
bestudeerd en hoe (kwantitatief dan wel kwalitatief). Meer details zijn te vinden onder de 
respectieve disciplines. 

 
 Basisontsluitingsalternatief Ontsluitingsalternatief OA1 

 ES0 ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6  

Huidige toestand Mob - - - - - - - 

Referentiesituatie 1 Mob Mob 

Lucht 

Geluid 

Mob 

Lucht 

Geluid 

Mob 

Lucht 

Geluid 

Mob 

Lucht 

Geluid 

Mob 

Lucht 

Geluid 

Mob 

Lucht 

Geluid 

Meest negatieve 
exploitatiescenario per 

discipline 

 

Referentiesituatie 2 - Meest negatieve exploitatiescenario per discipline  

Referentiesituatie 3 - Enkel kwalitatief  
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8.2 Discipline Mens – Mobiliteit 

8.2.1 Methodiek 

8.2.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Voor de beschrijving van de referentiesituatie wordt vertrokken van de verkeerscijfers zoals 
berekend in het macromodel voor de provincie Vlaams-Brabant voor het referentiejaar 
2020137. In dit model werd reeds rekening gehouden met de functionaliteit voorzien in het 
nieuwe ontwerp van het complex R0-A12. Dit BAU Scenario 2020 houdt verder ook rekening 
met andere reeds gekende ontwikkelingen met invloed op de mobiliteit (bv. Uplace). Meer 
informatie over de exacte inhoud van het model kan bekomen worden bij het Vlaams 
verkeerscentrum. 

In dit model werd geen rekening gehouden met rekeningrijden. Voor de opbouw van de 
modellen wordt in Brussel en Vlaanderen uitgegaan van dezelfde basisgegevens. De 
resultaten hiervan zijn dus compatibel, grootste verschil is dat het Brussels model 
fijnmaziger is binnen de R0. Aangezien voornamelijk effecten verwacht worden op het 
bovenlokaal wegennet (op Vlaams grondgebied) wordt met het Vlaamse model gewerkt. 

Er wordt gekozen te werken met het model 2020 aangezien hierin enerzijds rekening wordt 
gehouden met de hogere intensiteiten in 2020 ten opzichte van de situatie vandaag, terwijl 
anderzijds de aansluiting ter hoogte van het stadion niet wijzigt in deze nieuwe situatie. Ter 
hoogte van de site van Parking C is de opsplitsing tussen doorgaande en lokale ringweg 
zoals na aanpassing van de R0 voorzien is, immers reeds gerealiseerd. In de praktijk blijkt 
ook dat in de zone waar reeds een parallelweg aanwezig is, het functioneren van het 
wegennetwerk gevoelig beter verloopt. 

Wat de verkeersafwikkeling betreft, werd een gemiddelde situatie verondersteld. Er werd 
geen rekening gehouden met situaties die kunnen leiden tot congestie op de ring, zoals 
ongevallen of een grote toestroom van toeristen naar de kust. 

Onderstaande figuur geeft een beeld van de opbouw van dit model in deze omgeving 
(referentiejaar 2020). 

                                                
137  Vlaamse Overheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant 

versie 3.6.1, referentiejaar 2020 
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Figuur 46 Globaal beeld van de opbouw van het verkeersmodel referentiesituatie (weergave: 
intensiteiten avondspits 17u-18u) 

Het gebruik van het Provinciaal Verkeersmodel Vlaams Brabant, laat toe om bestaande toestand, 
referentietoestand 2020 en projectsituatie op kruispunt niveau met elkaar te vergelijken. Er werd 
een bijkomende vergelijking van de verkeersintensiteiten uit het Provinciaal Model Vlaams Brabant 
en beschikbare verkeerstellingen (MER Verbindingsweg Brussels Expo en heraanleg en uitbreiding 
Verregatpark – PR2198, blz 100-101) uitgevoerd. Deze tellingen tonen aan dat de intensiteiten uit 
het verkeersmodel zeker geen onderschatting weergeven voor het beschouwde studiegebied. Op 
bepaalde assen liggen de verkeersintensiteiten uit het model zelfs gevoelig hoger (Let wel: we 
vergelijken hier bij wijze van toets verkeerstellingen van de bestaande toestand met modelcijfers 
2020, verschillen zijn dus niet verwonderlijk). 
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Figuur 47  Locatie van beschikbare tellingen (MER Verbindingsweg Brussels Expo en heraanleg en 
uitbreiding Verregatpark – PR2198, blz 100-101) 
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Tabel 8 Overzicht doorsnede intensiteiten per locatie (MER Verbindingsweg Brussels Expo en 
heraanleg en uitbreiding Verregatpark – PR2198, blz 100-101) 

 

Aangezien de referentietoestand 2020 een klassiek spitsbeeld weergeeft zonder specifieke 
evenementen op het Heizelplateau, wordt bovenop het druktebeeld 2020, bijkomende 
intensiteiten toegevoegd. Voor de referentietoestand worden aan deze reguliere 
avondspitsintensiteiten de specifieke verkeersintensiteiten toegevoegd van een 
voetbalwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Indien het nieuwe stadion niet 
gerealiseerd wordt, zullen de wedstrijden van de Rode Duivels immers in dit stadion blijven 
doorgaan en dus additioneel verkeer blijven genereren. Voor de toedeling van het 
autoverkeer zal hierbij rekening gehouden worden met de routes naar de parkings rond het 
stadion en naar Parking C zoals deze momenteel bewegwijzerd zijn en gebruikt worden. 
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Voor de verdere evaluatie wordt een avondspits op een weekdag als referentiemoment 
gekozen. Voor de beoordeling van het overig programma wordt gewerkt met de klassieke 
spits, namelijk 17u en 18u, voor de beoordeling van de situaties met een voetbalwedstrijd 
wordt gewerkt met de periode tussen 18u en 19u. De som van het achtergrondverkeer en 
het toekomend verkeer voor een voetbalwedstrijd is op dit moment immers het hoogst. In 
het volgende uur stijgt het aandeel toekomend verkeer nog licht, maar neemt anderzijds het 
achtergrondverkeer af. Op dat moment zijn de achtergrondintensiteiten immers het hoogst 
en wordt dus de slechtst mogelijke situatie in beeld gebracht. Om bovendien rekening te 
houden met de mogelijke activiteiten in de Heizelpaleizen zullen volgende situaties 
bijkomend kwantitatief bekeken worden: 

 Situatie met een concert met 15.000 bezoekers in paleis 12 om 20u (ES2) 

 Situatie met een beurs die deuren sluit om 18u. Hier wordt er uitgegaan van een 
gemiddelde beurs (ES3) 

Naast de wedstrijden van de Rode Duivels zullen ook de thuiswedstrijden van 
Anderlecht in het nieuwe stadion georganiseerd worden. De wedstrijden gaan vandaag 
door in het Constant Vanden Stockstadion. De bestaande stromen naar het Constant 
Vanden Stockstadion zijn, net zoals deze naar het K. Boudewijnstadion, niet 
opgenomen in het reguliere spits druktebeeld. Deze stromen worden eveneens 
toegedeeld aan het reguliere druktebeeld teneinde een druktebeeld bij voetbalmatch 
van RSCA te bekomen. 

Voor de effecten van het huidig stadion van RSCA op zijn omgeving verwijzen we naar 
het ‘Rapport d’incidences’ dat opgemaakt werd voor de exploitatie van dit stadion. 

We merken op dat de stromen van en naar het bestaande stadion van RSCA op het 
niveau van de R0 ook vandaag reeds een impact hebben, en dus niet echt nieuw zijn. 
Zoals aangegeven worden ze toegedeeld aan het referentiebeeld 2020 om een volledig 
druktebeeld bij match RSCA te bekomen. 

Volgende scenario’s worden kwalitatief besproken: 

 Exploitatiescenario 4: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + (grote) beurs die sluit 
om 18u (ES4)  

 Exploitatiescenario 5: Voetbalwedstrijd van Anderlecht op een weekenddag) (ES5) 

 Exploitatiescenario 6: Kleiner event in multifunctioneel complex overdag (ES6) 

8.2.1.2 Beschrijving van de milieueffecten 

8.2.1.2.1 Ontsluiting voetgangers 

De ontwikkeling van de site zal geen invloed hebben op de routes over grote afstand. Wel 
zullen lokaal een aantal effecten optreden, enerzijds met betrekking tot de ontsluiting van de 
site zelf, anderzijds met betrekking tot de kwaliteit van de infrastructuur in de onmiddellijke 
omgeving. Volgende 4 criteria worden beoordeeld: 

 Wandelafstand voor de referentierelaties; 

 Parking – multifunctioneel complex stadion; 

 Parking – Heizelpaleizen; 
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 Doorsnijding van deze referentierelaties; 

 Kwaliteit van de voetgangersinfrastructuur; 

 Leesbaarheid van de voetgangersroutes. 

Naast deze aspecten zal de site mogelijk ook impact hebben op de verkeersdruk op de 
omliggende wegen en hierdoor eveneens op de belevingskwaliteit van routes voor fietsers 
en voetgangers. Dit aspect wordt echter al beoordeeld binnen het aspect 
“verkeersleefbaarheid” en wordt hier dus niet specifiek bekeken. De relatie tot de openbaar 
vervoerhaltes wordt behandeld onder ‘ontsluiting openbaar vervoer’. 

Tabel 9  Beoordelingskader ontsluiting voetgangers 

Effect Effectbeoordeling Interpretatie 

Alle criteria worden positief beoordeeld + 3 Belangrijk positief effect (meerwaarde) 

Minstens 2 criteria worden positief 
beoordeeld, de overige neutraal. 

+2 Duidelijk positief effect 

Maximaal 1 criterium wordt (beperkt) 
negatief beoordeeld, minimaal 2 positief 

+1 Beperkt positief 

Het aantal positieve beoordelingen is gelijk 
aan het aantal negatieve. Er zijn geen criteria 
die aanzienlijk negatief scoren. 

0 Geen, neutraal of verwaarloosbaar 
effect 

Slechts 1 criterium wordt positief beoordeeld, 
maximaal 2 negatief 

-1 Beperkt negatief effect, aanvaardbaar, 
geen milderende maatregelen nodig. 

Minstens 2 criteria worden negatief 
beoordeeld, de overige neutraal. 

-2 Duidelijk negatief effect, aanvaardbaar, 
milderende maatregelen kunnen 
voorgesteld worden. 

Alle criteria worden negatief beoordeeld -3 Belangrijk negatief effect, mogelijk 
knelpunt, milderende maatregelen 
vereist 

8.2.1.2.2 Ontsluiting fiets 

De ontwikkeling van de site zal geen invloed hebben op de routes over grote afstand. Wel 
zullen lokaal een aantal effecten optreden, enerzijds met betrekking tot de ontsluiting van de 
site zelf, anderzijds met betrekking tot de kwaliteit van de infrastructuur in de onmiddellijke 
omgeving. Volgende 3 criteria worden beoordeeld: 

 Bezettingsgraad fietsstallingen; 
 Bereikbaarheid fietsstalling vanaf de fietsroutes; 
 Kwaliteit fietsinfrastructuur. 

 
Tabel 10  Beoordelingskader ontsluiting fiets 

Effect Effectbeoordeling Interpretatie 

Alle criteria worden positief beoordeeld + 3 Belangrijk positief effect (meerwaarde) 

Minstens 2 criteria worden positief 
beoordeeld, de overige neutraal. 

+2 Duidelijk positief effect 

Maximaal 1 criterium wordt (beperkt) 
negatief beoordeeld, minimaal 2 positief 

+1 Beperkt positief 

Het aantal positieve beoordelingen is gelijk 
aan het aantal negatieve. Er zijn geen criteria 

0 Geen, neutraal of verwaarloosbaar 
effect 
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die aanzienlijk negatief scoren. 

Slechts 1 criterium wordt positief beoordeeld, 
maximaal 2 negatief 

-1 Beperkt negatief effect, aanvaardbaar, 
geen milderende maatregelen nodig. 

Minstens 2 criteria worden negatief 
beoordeeld, de overige neutraal. 

-2 Duidelijk negatief effect, aanvaardbaar, 
milderende maatregelen kunnen 
voorgesteld worden. 

Alle criteria worden negatief beoordeeld -3 Belangrijk negatief effect, mogelijk 
knelpunt, milderende maatregelen 
vereist 

8.2.1.2.3 Ontsluiting openbaar vervoer 

De ontwikkeling van het project heeft geen impact op de routing voor het openbaar vervoer 
of de ligging van de haltes. Er wordt dus gefocust op de kwaliteit van de ontsluiting van de 
site met het openbaar vervoer. Hierbij is enerzijds de route van de site naar de haltes van 
belang, anderzijds de impact van een evenement op het functioneren van het openbaar 
vervoer. Volgende criteria worden beoordeeld: 

 Haltebereikbaarheid – toegankelijkheid; 

 Trajecttijden; 

 Capaciteit openbaar vervoer in functie van de vervoersvraag – dit criterium is niet 
als dusdanig opgenomen in het richtlijnenboek mobiliteit van 2015, maar is in dit 
geval zeer relevant. 

Tabel 11  Beoordelingskader openbaar vervoer 

Effect Effectbeoordeling Interpretatie 

Alle criteria worden positief beoordeeld + 3 Belangrijk positief effect (meerwaarde) 

Minstens 2 criteria worden positief 
beoordeeld, de overige neutraal. 

+2 Duidelijk positief effect 

Maximaal 1 criterium wordt (beperkt) 
negatief beoordeeld 

+1 Beperkt positief 

Het aantal positieve beoordelingen is gelijk 
aan het aantal negatieve. Er zijn geen criteria 
die aanzienlijk negatief scoren. 

0 Geen, neutraal of verwaarloosbaar 
effect 

Slechts 1 criterium wordt positief beoordeeld, 
maximaal 2 negatief. 

-1 Beperkt negatief effect, aanvaardbaar, 
geen milderende maatregelen nodig. 

Minstens 2 criteria worden negatief 
beoordeeld, de overige neutraal.  

-2 Duidelijk negatief effect, aanvaardbaar, 
milderende maatregelen kunnen 
voorgesteld worden. 

Alle criteria worden negatief beoordeeld -3 Belangrijk negatief effect, mogelijks 
knelpunt, milderende maatregelen 
vereist 

8.2.1.2.4 Parkeerdruk 

Zowel vandaag als in de toekomstige situatie genereren de grootschalige activiteiten op de 
site een hoge auto-attractie. Deze voertuigen dienen maximaal op eigen terrein gestald te 
worden om overlast voor de buurt te vermijden. Anderzijds is het ook niet de bedoeling een 
overschot aan parkeerplaatsen te voorzien, aangezien dit kan leiden tot een verhoging van 
het auto-aandeel, met nadelige gevolgen op de toeleidende wegen.  

De specifieke context van het project, en in het bijzonder de parking met grote 
parkeercapaciteit en de ontsluiting ervan, zorgen ervoor dat het aspect parkeerdruk bestaat 
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uit twee componenten, nl de parkeercapaciteit versus de parkeerbehoefte, maar eveneens 
de vlotheid van bereikbaarheid van de parking. Dus enerzijds speelt het aantal aangeboden 
parkeerplaatsen een rol, maar tevens de manier waarop deze ontsloten zijn. 

Voor dit aspect wordt hieronder een specifiek beoordelingskader voorzien dat afwijkt van het 
Richtlijnenboek mobiliteit (pg.131). 

Een bezettingsgraad tussen 75% en 95% is, mits een goed geleidingssysteem, ideaal. Een 
hogere bezettingsgraad of een verstoring bij de opvulling van de parking worden negatief 
beoordeeld, aangezien deze kunnen leiden tot een bijkomende parkeerdruk in de omgeving. 
Omgekeerd wordt het opvangen van een bestaande overdruk op de omgeving of het vlotter 
vullen van de parking positief beoordeeld. 

Tabel 12  Beoordelingskader parkeerdruk 

Effect Effectbeoordeling Interpretatie 

De parkings bieden voldoende ruimte voor de 
verwachte bezoekers (bezettingsgraad 75%-
95%) en een vlotte opvulling van de parking 
is gegarandeerd. 

+ 3 Belangrijk positief effect (meerwaarde) 

De parkings bieden voldoende ruimte voor de 
verwachte bezoekers (bezettingsgraad 75%-
95%), de opvulling van de parking kan 
tijdelijk verstoord worden, echter zonder 
impact op de externe wegenis. 

+2 Duidelijk positief effect 

Er is een licht tekort/overschot aan 
parkeerplaatsen (bezettingsgraad <75% of 
>95%) en een vlotte opvulling van de 
parking is gegarandeerd. 

+1 Beperkt positief 

Er is een licht tekort/overschot aan 
parkeerplaatsen (bezettingsgraad <75% of 
>95%), de opvulling van de parking kan 
tijdelijk verstoord worden, echter zonder 
impact op de externe wegenis. 

0 Geen, neutraal of verwaarloosbaar 
effect 

Er is een substantieel tekort/overschot aan 
parkeerplaatsen (bezettingsgraad <50% of 
>100%), maar een vlotte opvulling van de 
parking is gegarandeerd 

-1 Beperkt negatief effect, aanvaardbaar, 
geen milderende maatregelen nodig. 

Er is een substantieel tekort/overschot aan 
parkeerplaatsen (bezettingsgraad <50% of 
>100%), de opvulling van de parking kan 
tijdelijk verstoord worden, echter zonder 
impact op de externe wegenis. 

-2 Duidelijk negatief effect, aanvaardbaar, 
milderende maatregelen kunnen 
voorgesteld worden. 

Er is een substantieel tekort/overschot aan 
parkeerplaatsen (bezettingsgraad <50% of 
>100%), de opvulling van de parking kan 
tijdelijk verstoord worden, met impact op de 
externe wegenis. 

-3 Belangrijk negatief effect, mogelijks 
knelpunt, milderende maatregelen 
vereist 

8.2.1.2.5 Verkeersafwikkeling 

Het project zal impact hebben op de verkeersafwikkeling op de R0 enerzijds en de lokale 
wegenis rondom het multifunctioneel complex anderzijds. Aangezien, respectievelijk, de 
complexen en de kruispunten maatgevend zijn voor de verkeersafwikkeling, wordt hierop 
gefocust om de effecten te bepalen. De relevante in- en uitvoegbewegingen, 
weefbewegingen en kruispunten worden op de figuur hieronder weergegeven. 
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Figuur 48 Te bestuderen in- en uitvoegbewegingen, weefbewegingen en kruispunten 

 

De afwikkelingsniveaus voor de verschillende segmenten werd bepaald op basis van de 
formules gedefinieerd in de ROA138. Hieronder staat de omschrijving van de 
afwikkelingsniveaus (A tot F) zoals vermeld in de ROA – Basiscriteria. 

 Afwikkelingsniveau A: Toestand van volledig vrije verkeersafwikkeling met lage 
verkeersintensiteiten en de mogelijkheid van hoge verplaatsingssnelheden.  

 Afwikkelingsniveau B: Overgangsgebied tussen vrije en regelmatige 
verkeersafwikkeling, waarbij de verplaatsingssnelheden in zeer geringe mate worden 
beïnvloed door de verkeers-omstandigheden.  

 Afwikkelingsniveau C: Toestand van regelmatige verkeersafwikkeling, waarbij de 
doorgaans nog betrekkelijk hoge snelheden nog wel voldoen aan de 
netwerksnelheden, maar door de verkeersomstandigheden steeds verder afwijken 
van de individuele wenssnelheden. Ook de bewegingsvrijheid, in termen van 
rijstrookkeuze en inhaalmanoeuvres, is nog in slechts beperkte mate aanwezig.  

 Afwikkelingsniveau D: Overgangsgebied tussen regelmatige en onregelmatige 
verkeersafwikkeling, waarin de snelheden sterk worden beïnvloed door fluctuaties in 
de verkeersintensiteiten.  

                                                
138  Richtlijnen voor het Ontwerpen van Autosnelwegen, Rijkswaterstaat, Nederland 
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 Afwikkelingsniveau E: Toestand van onregelmatige verkeersafwikkeling waarbij de 
maximale capaciteit van het wegvak wordt bereikt. De snelheden lopen (doorgaans) 
vrij abrupt aanmerkelijk terug, terwijl er van bewegingsvrijheid amper sprake kan 
zijn.  

 Afwikkelingsniveau F: Toestand van gedwongen verkeersafwikkeling, waarbij de 
snelheden zeer laag zijn en de hoeveelheid verkeer die verwerkt wordt lager ligt dan 
de capaciteit. Deze toestand van congestie treedt doorgaans op als gevolg van 
stroomopwaartse verstoring/capaciteitsproblemen 

Bij deze beoordeling wordt er rekening gehouden met enerzijds de impact op het wevend 
verkeer (verkeer dat een manoeuvre maakt van de op- of afrit naar de hoofdrijbaan) en 
anderzijds niet-wevend verkeer (verkeer dat doorrijdt op de hoofdrijbaan of van de op- naar 
de afrit rijdt). 

Voor de beoordeling van de afwikkelingskwaliteit van een voorrangsgeregeld kruispunt of 
een rotonde zal de methodiek van de Highway Capacity Manual139 gevolgd worden, waarbij 
de verzadigingsgraden als volgt worden geïnterpreteerd: 

 X(ring)140 < 80%: vlotte verkeersafwikkeling 

 80 % < X(ring) < 90 %: kortstondige, lichte filevorming 

 90 % < X(ring) < 100 %: langdurige, belangrijke filevorming 

 100 % < X(ring): oververzadigd 

Ter evaluatie van de verkeersafwikkeling op kruispunten met verkeerslichten, wordt de 
methode van Webster141 gebruikt. De verzadigingsgraden worden als volgt geïnterpreteerd: 

 X < 90 %: vlotte verkeersafwikkeling 

 90 % < X < 100 %: kortstondige, lichte filevorming 

 100 % < X: langdurige, belangrijke filevorming 

Om een globale score per kruispunt te genereren, wordt een gewogen gemiddelde gemaakt 
van de verzadigingsgraden per rijstrook, waarbij rekening wordt gehouden met de 
hoeveelheid verkeer op deze rijstrook. 

Aangezien het project volledig ontsluit op het snelwegniveau, zal de potentiële bijkomende 
belasting van kruispunten op het onderliggende wegennet beperkt zijn. Om echter eveneens 
gebruik te maken van een referentiekader 2020 (idem als voor het snelwegniveau), worden 
eveneens de verkeersintensiteiten uit het Provinciaal Verkeersmodel Vlaams Brabant (2020) 
gehanteerd. Aangezien de gegevens van het uit dit model minder nauwkeurig en fijnmazig 
zijn op kruispuntniveau om hieruit definitieve conclusies te kunnen trekken, wordt niet 
zozeer het afwikkelingsniveau zelf, maar eerder de evolutie van het afwikkelingsniveau ten 
gevolge van het project geëvalueerd. Hierdoor wordt het effect van het project, bovenop de 
referentiesituatie, geëvalueerd in twee stappen. 

In een eerste stap wordt het effect op de verschillende kruispunten en weefvakken 
afzonderlijk geëvalueerd. 
                                                
139   Transportation Research Board (TRB), Highway Capacity Manual, (2000) 

140   X(ring) = procentuele verzadigingsgraad van de ring na de toerit in kwestie 

141   Webster, F.V., Traffic Signal Setting. Report 39, Road Research Laboratory Crowthorne, Berkshire, 1958 
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Voor kruispunten wordt onderstaande scoretabel (Richtlijnenboek Mobiliteit van 2015 pg. 
124) gehanteerd. Zoals aangegeven in het Richtlijnenboek Mobiliteit pg 124, wordt een 
gelijkaardig significantiekader gebruikt als de beoordeling van wegvakken. 

Tabel 13 Scores kruispunten lokaal wegennet 

Toekomstige 
verzadigings-graad 

Toename met X %-punt 

<5 

Afname met X %-punt 

>50 20-49 10-19 5-9 5-9 10-19 20-49 >50 

>100% -3 -3 -3 -2 0 0 0 1 1 

90-100% -3 -3 -2 -1 0 0 1 2 2 

80-90% -2 -2 -1 -1 0 1 2 3 3 

<80% -1 -1 0 0 0 1 3 3 3 

Zoals eerder aangegeven wordt de afwikkeling op snelwegniveau beoordeeld aan de hand 
van het afwikkelingsniveau (weergegeven met een letter A tot F, cf. ROA). Deze evaluatie 
laat niet enkel een I/C evaluatie toe van wegvakken, maar eveneens weefzones (punten 
waar kruisende stromen voorkomen). 

Voor de beoordeling van deze zones op snelwegniveau werd, op basis van een 
significantiekader in het Richtlijnenboek Mobiliteit van 2015 pg 123, een aangepast kader 
opgemaakt:  

Tabel 14 Scores Segmenten bovenliggend wegennet 

Toekomstig 
afwikkelings-niveau 

Toename met X afwikkelingsniveaus 
Status 
quo 

Afname met X afwikkelingsniveaus 

4 3 2 1 1 2 3 4 

F -3 -3 -3 -2 0 0 0 1 1 

E -3 -3 -2 -1 0 0 1 2 2 

D -2 -2 -1 -1 0 1 2 3 3 

A-B-C -1 -1 0 0 0 1 3 3 3 

Voor het lokale wegennet en het bovenliggend wegennet wordt een afzonderlijke score 
gegeven. In een tweede stap wordt een globale score bepaald door een gewogen 
gemiddelde te maken van de scores voor de individuele kruispunten/segmenten, rekening 
houdend met de hoeveelheid verkeer op dit punt. 

Voor kruispunten of segmenten die individueel negatief geëvalueerd worden, of waarop voor 
één of meerdere bewegingen een duidelijk negatief effect wordt vastgesteld, zonder dat dit 
een impact heeft op de globale score, zullen milderende maatregelen voorgesteld worden. 
Zo wordt vermeden dat een globaal positieve score er voor zorgt dat bepaalde negatieve 
effecten niet gemilderd moeten worden. Omgekeerd zal een globaal negatieve score ook 
enkel leiden tot milderende maatregelen op de kruispunten en/of Segmenten waar effectief 
een negatief effect vastgesteld wordt. 

8.2.1.2.6 Robuustheid 

Vandaag zorgt het opvullen van de Parking C bijna steeds voor terugslag op de R0, wat een 
negatief effect heeft op de doorstroming. Het is dus belangrijk te evalueren of, en in welke 
mate, dit effect nog voorkomt in de toekomstige situatie. Aangezien in het aspect 
‘verkeersafwikkeling’ de verschillende segmenten en kruispunten onafhankelijk van elkaar 
beschouwd worden, komt dit aspect hier niet (voldoende) in naar voor. Om de robuustheid 
te testen wordt enkel verkeer richting Parking C toegedeeld op het netwerk. Op deze manier 
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kan nagegaan worden wat de maximale capaciteit van de toegangen tot de parking is, 
indien er geen interferentie is met ander verkeer. Deze analyse gebeurde met VISSIM. Het 
volledige rapport van deze analyse is te vinden in Bijlage 5. 

Aangezien het aspect Robuustheid in het Richtlijnenboek Mobiliteit van 2015, kwalitatief 
voorzien wordt, maar in dit dossier via VISSIM simulaties gewerkt werd, wordt een 
alternatief beoordelingskader voorzien. 

Tabel 15  Beoordelingskader robuustheid 

Effect Effectbeoordeling Interpretatie 

De afwikkelcapaciteit van de aansluiting stijgt 
aanzienlijk (> 50%) 

+ 3 Belangrijk positief effect (meerwaarde) 

De afwikkelcapaciteit van de aansluiting stijgt 
(25% tot 50%) 

+2 Duidelijk positief effect 

De afwikkelcapaciteit van de aansluiting stijgt 
beperkt (10%tot 25%) 

+1 Beperkt positief 

De afwikkelcapaciteit van de aansluiting 
wijzigt slechts zeer beperkt (+ of – 10%) 

0 Geen, neutraal of verwaarloosbaar 
effect 

De afwikkelcapaciteit van de aansluiting daalt 
beperkt (-10% tot -25%) 

-1 Beperkt negatief effect, aanvaardbaar, 
geen milderende maatregelen nodig. 

De afwikkelcapaciteit van de aansluiting daalt 
(-25% tot -50%) 

-2 Duidelijk negatief effect, aanvaardbaar, 
milderende maatregelen kunnen 
voorgesteld worden. 

De afwikkelcapaciteit van de aansluiting daalt 
aanzienlijk (<- 50%) 

-3 Belangrijk negatief effect, mogelijks 
knelpunt, milderende maatregelen 
vereist 

8.2.1.2.7 Verkeersleefbaarheid 

De verkeersleefbaarheid wordt voornamelijk beïnvloed door de intensiteiten van het 
gemotoriseerd verkeer en het aandeel zwaar verkeer in de totale verkeersstroom. Hierdoor 
worden immers allerlei aspecten bepaald die betrekking hebben op de omgevingskwaliteit, 
zoals geluidshinder, luchtvervuiling, verkeersveiligheid en oversteekbaarheid. De stijging of 
daling van de verkeersintensiteiten en het aandeel zwaar verkeer zijn dus een goede maat 
voor de toe- of afname van de verkeersleefbaarheid. 

Tabel 16 Beoordelingskader verkeersleefbaarheid 

Effect Effectbeoordeling Interpretatie 

Zowel de verkeersintensiteiten als het 
aandeel zwaar verkeer op de lokale wegen 
daalt. 

+ 3 Belangrijk positief effect (meerwaarde) 

De globale verkeersintensiteit op de lokale 
wegen daalt. 

+2 Duidelijk positief effect 

Enkel het aandeel zwaar verkeer op de lokale 
wegen daalt. 

+1 Beperkt positief 

Er is geen effect op de verkeersintensiteiten 
op de lokale wegen. 

0 Geen, neutraal of verwaarloosbaar 
effect 

Enkel het aandeel zwaar verkeer op de lokale 
wegen stijgt. 

-1 Beperkt negatief effect, aanvaardbaar, 
geen milderende maatregelen nodig. 

De globale verkeersintensiteit op de lokale 
wegen stijgt. 

-2 Duidelijk negatief effect, aanvaardbaar, 
milderende maatregelen kunnen 
voorgesteld worden. 

Zowel de verkeersintensiteiten als het 
aandeel zwaar verkeer op de lokale wegen 
stijgt. 

-3 Belangrijk negatief effect, mogelijks 
knelpunt, milderende maatregelen 
vereist 
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8.2.1.2.8 Verkeersveiligheid 

Op het omliggend wegennet zal de impact van het project op de verkeersveiligheid beperkt 
zijn tot de toe- of afname van de verkeersintensiteiten. Aangezien deze reeds beoordeeld 
worden in functie van het aspect verkeersleefbaarheid, worden deze hier niet opnieuw 
meegenomen. 

Wel zal het effect bekeken worden van de aansluiting van de site op het omliggend 
wegennet en zal de inrichting van de interne wegenis beoordeeld worden. Volgende 
aandachtspunten worden hierbij in rekening gebracht: 

 Inrichting en lay-out van de infrastructuur 

 Aantal conflictpunten 

 Soorten conflictpunten 

Tabel 17 Beoordelingskader verkeersveiligheid 

Effect Effectbeoordeling Interpretatie 

Er komen geen onveilige situaties voor op de 
interne circulatie, verschillende bestaande 
onveilige situaties op de aansluitingen met 
het omliggend wegennet worden verbeterd. 

+ 3 Belangrijk positief effect (meerwaarde) 

Er komen geen onveilige situaties voor op de 
interne circulatie, een bestaande onveilige 
situatie op de aansluitingen met het 
omliggend wegennet wordt verbeterd. 

+2 Duidelijk positief effect 

Er komen geen onveilige situaties voor op de 
interne circulatie, de situatie op de 
aansluitingen met het omliggend wegennet 
wijzigt niet. 

+1 Beperkt positief 

Er komt maximaal één onveilige situatie voor 
op de interne circulatie, de situatie op de 
aansluitingen met het omliggend wegennet 
wijzigt niet. 

0 Geen, neutraal of verwaarloosbaar 
effect 

In de interne circulatie komen verschillende 
onveilige situaties voor, de situatie op de 
aansluitingen met het omliggend wegennet 
wijzigt niet. 

OF 

Er komt maximaal één onveilige voor, de 
situatie op de aansluitingen met het 
omliggend wegennet wijzigt niet, er komen 
geen onveilige situaties voor op de interne 
circulatie. 

-1 Beperkt negatief effect, aanvaardbaar, 
geen milderende maatregelen nodig. 

Op het omliggend wegennet komen 
verschillende bijkomende onveilige situaties 
voor, er komen geen onveilige situaties voor 
op de interne circulatie. 

-2 Duidelijk negatief effect, aanvaardbaar, 
milderende maatregelen kunnen 
voorgesteld worden. 

Zowel op het omliggend wegennet en in de 
interne circulatie komen verschillende 
(bijkomende) onveilige situaties voor. 

-3 Belangrijk negatief effect, mogelijks 
knelpunt, milderende maatregelen 
vereist 
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8.2.2 Afbakening van het studiegebied 

8.2.2.1 Inhoudelijke afbakening 

In het project-MER worden de effecten besproken van de verkeersgeneratie van de nieuwe 
functies. Gezien de hoogste intensiteiten verwacht worden door de voetbalactiviteit142, al dan 
niet in combinatie met reeds aanwezige functies, zal hierop worden toegespitst. 

Als worst-case scenario wordt een voetbalwedstrijd onderzocht die start op een weekdag om 
20u. Hierbij zal het toekomend verkeer voor de wedstrijd immers samenvallen met het 
“gewone” avondspitsverkeer, waardoor de slechtst mogelijke conditie naar 
verkeersafwikkeling ontstaat. Om daarnaast rekening te houden met mogelijke combinaties 
met andere evenementen op het Heizelplateau, wordt rekening gehouden met de 
combinatie met een middelgrote expo in de Heizelpaleizen enerzijds en een combinatie met 
een optreden in Paleis 12 anderzijds. Tevens worden enkele exploitatiescenario’s kwalitatief 
onderzocht. 

Voor gemotoriseerd verkeer zullen in dit project-MER de effecten van 6 mogelijke 
combinaties van activiteiten bekeken worden naar doorstroming voor autoverkeer op de R0 
enerzijds en naar hinder op het lokale wegennet anderzijds. Daarnaast zal ook de impact op 
de parkeerdruk in de omgeving geëvalueerd worden evenals de verhouding tussen de 
verwachte parkeervraag en het aanbod op de site. 

Voor de alternatieve modi zal de impact van de geplande ontwikkelingen op de 
bereikbaarheid van de site geëvalueerd worden. Daarnaast zal ook het effect van de 
gewijzigde verkeersstromen op de netwerken voor de alternatieve modi geëvalueerd 
worden. 

Voor wat de toekomstige modal split betreft, zullen beredeneerde aannames gemaakt 
worden op basis van verschillende bronnen. Cijfers over de huidige modal split zijn 
bijvoorbeeld bekend voor het Constant Vanden Stock-stadion, maar die zijn niet noodzakelijk 
overdraagbaar op de toekomstige situatie van het Eurostadium. Uit onderzoek door Scelta 
Mobility naar het mobiliteitsgedrag van bezoekers van Rode Duivels-wedstrijden blijkt alvast 
over de periode 2014-2015 een duidelijke daling van het aantal wagens en een stijging in 
het aantal autocars en het openbaar vervoer. De daling van het autogebruik zou volgens 
Scelta Mobility vooral het gevolg zijn van goede en doordachte communicatie. Het is zeker 
dat een nieuwe situatie (zoals het nieuwe stadion) een perfecte 'trigger' kan zijn om het 
verplaatsingsgedrag van de bezoekers in gunstige zin te wijzigen. 

De projectsite is enerzijds gelegen op de grens143 tussen Vlaams-Brabant en het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest. Naast een belangrijke invloedssfeer van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en het nabijgelegen Heizelplateau, bevat het project tevens een hoge mate van 
ambitie. Deze ambitie vertaalt zich in het gebruik van ambitieuse modal split cijfers, waarbij 
gewerkt wordt met de Brusselse modal split cijfers (BELDAM 2010). Tot slot wordt een 
sensitiviteitstoets opgemaakt met de gemiddelde modal split cijfers in Vlaanderen en Vlaams 
Brabant om het effect van een groter dan aangenomen aandeel personenwagens op de 
beoordeling in kaart te brengen. 

                                                
142  Of een socio-cultureel evenement met een gelijkaardig bezoekersaantal. 

143  Goed ontsloten door tram en metro en, via onder meer de metro, ook met de grote treinstations. 
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8.2.2.2 Geografische afbakening 

De geografische afbakening omvat in eerste instantie de wegenis die de site direct omsluit 
en instaat voor de ontsluiting van Parking C vandaag en/of het project in de toekomst. 
Hieronder verstaan we: 

- R0 tussen complex Wemmel en complex A12, inclusief complexen Wemmel en 
Romeinse Steenweg; 

- A12 tussen complex R0 en complex Strombeek-Bever, inclusief complex Strombeek-
Bever; 

- Romeinse Steenweg tussen Houba-De Strooperlaan en A12; 

- Houba-De Strooperlaan tussen R0 en Magnoliastraat; 

- Magnoliastraat; 

- Alle aansluitingen tussen deze straten. 

 

Figuur 49 Situering studiegebied 

In een afzonderlijk hoofdstuk worden de effecten op de afwikkeling van de 
verkeerswisselaar R0-A12 kwalitatief besproken. 
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8.2.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

8.2.3.1 Huidige situatie 

Voor de huidige situatie wordt zowel de bereikbaarheid van Parking C als de bereikbaarheid 
van het huidige Koning Boudewijnstadion en het Constant Vanden Stockstadion beschreven. 
Deze laatste wordt enkel kwalitatief omschreven. 

8.2.3.1.1 Ontsluiting voetgangers 

Vandaag wordt de site volledig ingenomen door een parking van 10.000 plaatsen 
(Parking C). De site is dus geen bestemming op zich, maar functioneert voornamelijk als 
parking voor de omliggende functies, zoals de Heizelpaleizen en het Koning 
Boudewijnstadion. Het zijn dan ook voornamelijk de loop- en fietsroutes naar deze sites die 
relevant zijn in het kader van de ontsluiting voor langzaam verkeer. De parking wordt enkel 
geopend in functie van evenementen en heeft dus geen functie als P&R, routes naar de 
omliggende openbaar vervoershaltes zijn dus niet relevant in de huidige toestand. 

De Heizelpaleizen en Paleis 12 zijn bereikbaar via een passerelle die over de Romeinse 
Steenweg loopt en de parking rechtstreeks met de Paleizen verbindt. Paleis 12 kan 
vervolgens bereikt worden via een weg over de terreinen van de Heizelpaleizen. Deze route 
verloopt volledig zonder conflict met het autoverkeer, wat ideaal is voor zowel de veiligheid 
als het comfort van de voetgangers. 

Om het Koning Boudewijnstadion te bereiken, worden verschillende routes voorgesteld 
afhankelijk van de tribune waar men zit. Voor de groene tribune moet men langs de 
passerelle afdalen naar de Romeinse Steenweg en deze vervolgens volgen tot de 
Madridlaan. Daarna loopt men via de voorkant van de Heizelpaleizen tot de ingangen langs 
de Atletenlaan. 

Om tribune 1 en 4 (rood en blauw) te bereiken loopt men langs de Magnolialaan tot aan het 
kruispunt met de Houba de Strooperlaan. Hier kan men kiezen om via de Houba de 
Strooperlaan verder te gaan (tribune 1) of via de Keizerin Charlottalaan (tribune 2) naar de 
ingang langs de Keizerin Charlottalaan. Deze wandelingen duren respectievelijk 15 en 17 
minuten. 

Daarnaast is er nog een vierde route naar het huidige stadion (gele tribunes) vanaf parking 
‘Park’ gelegen langs de Dikke Lindelaan en de Atomiumlaan. 
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Figuur 50 Huidige situatie: Relevante routes voor voetgangers – Koning Boudewijnstadion 

Om deze looproutes voor en na een voetbalwedstrijd op een veilige manier te organiseren 
worden een aantal straten afgesloten voor het autoverkeer. Het gaat om: 

 Magnolialaan 

 Keizerin Charlottalaan 

 Eeuwfeestlaan 

 Boechoutlaan 

 Voetballaan 

Ter hoogte van het kruispunt Romeinse Steenweg – Magnolialaan en Magnolialaan – H. De 
Strooperlaan – Keizerin Charlottalaan worden de oversteekbewegingen door de politie 
geregeld. Ook op een aantal andere locaties op de H. De Strooperlaan worden de 
oversteekbewegingen door de politie begeleid. 
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Figuur 51 Route Parking C – Koning Boudewijnstadion: Romeinse Steenweg – Magnolialaan – 
Keizerin Charlottalaan – Houba de Strooperlaan (bron: google street view) 

De routes richting Koning Boudewijnstadion lopen momenteel via de openbare weg. Doordat 
de voetpaden te smal zijn om de vele voetgangers te verwerken, wordt het verkeer op deze 
wegen gehinderd. Bovendien zijn de voetpaden op de Romeinse Steenweg in slechte staat. 

 

Figuur 52 Relevante routes voor voetgangers – C. Vanden Stockstadion 

Het grootste deel van de Anderlecht-supporters parkeert op de parking van Westland 
Shopping. Vandaaruit loopt men via de Sylvain Dupuislaan, de René Henrystraat en de 
Itterbeekselaan naar het stadion (800m). Een klein aantal supporters kan ook parkeren op 
de parking Hospitaal, op ongeveer 300m van het stadion. 

Supporters die per autocar naar het stadion komen, vertrekken vanaf de parking Dupuis en 
lopen vervolgens via de Itterbeekselaan naar het stadion. 
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Vanaf de metrohalte (lijn 5) volgt men de Processiestraat tot aan het stadion. 

  

  

Figuur 53 Looproute C Vanden Stockstadion: Sylvain Dupuislaan – René Henrystraat – 
Itterbeekselaan– Processiestraat (bron: google street view) 

De S. Dupuislaan en de R. Henrystraat zijn grote verkeersassen met een beperkte 
oversteekbaarheid. Ter hoogte van de parking van Westland Shopping is daarom een 
voetgangersbrug voorzien. Ter hoogte van het kruispunt R. Henrystraat – Itterbeekselaan 
wordt het verkeer bij voetbalwedstrijden geregeld door de verkeerspolitie. De 
Itterbeekselaan wordt bij voetbalwedstrijden afgesloten voor het autoverkeer. 

8.2.3.1.2 Ontsluiting fietsers 

Voor fietsers wordt uitgegaan van een maximale reistijd van ongeveer 30 minuten. Voor 
langere trajecten zal wellicht voor een ander vervoermiddel (openbaar vervoer of wagen) 
gekozen worden. 

Figuur 54 geeft een beeld van de fietsroutes binnen een straal van 30 minuten reistijd 
rondom de huidige Parking C en het Koning Boudewijnstadion. De site is dus 
bereikbaar voor fietsers vanuit het noordwestelijke kwadrant van het Brussels gewest en 
(gedeelten van) de gemeenten Asse, Wemmel, Meise, Grimbergen en Vilvoorde. 
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Figuur 54 Fietsroutenetwerk – Heizel 

De belangrijkste route in de directe omgeving van de site, waar alle fietsverkeer naar de site 
verzameld wordt, is de Romeinse Steenweg. Deze is geselecteerd als fietssnelweg en leidt 
verder door naar Vilvoorde. Belangrijkste toeleidende assen aan Vlaamse kant zijn de 
fietssnelweg langs de A12 en de fietssnelweg komende van Wemmel. Aan Brusselse zijde 
zijn de belangrijkste routes fietsroutes 12a en 12b, die via Jette naar de westkant van 
Brussel-stad lopen en de Paleizenroute, die via Laken naar de oostkant van Brussel-stad 
gaat. 
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Figuur 55 Fietsroutes Heizel: Romeinse Steenweg – fietssnelweg A12 – fietssnelweg Wemmel – 
fietsroute 12b – fietsroute 12a – Paleizenroute 

Aan Vlaamse kant heeft enkel de fietssnelweg langs de A12 een fietsinfrastructuur die 
globaal afgestemd is op haar functie, hoewel ook hier de kwaliteit niet steeds optimaal is. De 
fietspaden op de Romeinse Steenweg zijn enkel aangegeven met markering, wat er in 
combinatie met de hoge intensiteiten voor zorgt dat de kwaliteit laag is. In Wemmel voldoen 
de gescheiden stroken aan weerszijde in theorie aan de normen, maar deze zijn zeer smal 
en moeilijk leesbaar. 

Ook aan Brusselse zijde is de kwaliteit van de fietsroutes niet optimaal. Routes 12a en 12b, 
die voornamelijk woonstraten volgen, hebben wel een aangenaam fietsklimaat, maar zijn 
moeilijk leesbaar in het straatbeeld. Langs de Paleizenroute zijn geen fietspaden of enkel 
gemarkeerde fietspaden voorzien. Aangezien het hier om wegen met een relatief belangrijke 
auto-functie gaat, is dit onvoldoende. 

Figuur 56 geeft een beeld van de fietsroutes binnen een straal van 30 minuten reistijd 
rondom het Constant Vanden Stockstadion. De site is dus bereikbaar voor fietsers vanuit 
de westelijke helft van het Brussels gewest en (gedeelten van) de gemeenten Asse, Dilbeek, 
Sint Pieters-Leeuw, Drogenbos en Beersel. 

De belangrijkste toeleidende assen vanuit Vlaanderen zijn de fietssnelwegen langs de N8 
enerzijds en langs het kanaal Brussel-Charleroi anderzijds. Deze sluiten in het Brussels 
gewest aan op, respectievelijk, fietsroute 10a en de ‘kanaalroute’. De verbinding tussen deze 
invalsroutes en het stadion wordt gemaakt door fietsroute C. 

In de directe omgeving van de site lopen fietsroutes 9a en 9b, die de verbinding maken naar 
Brussel centrum en fietsroute C, een cirkelvormige route die onder andere de verbinding 
maakt met Sint-Agatha-Berchem, Jette, Vorst en Ukkel. 
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Figuur 56 Fietsroutenetwerk – Anderlecht 

8.2.3.1.3 Ontsluiting openbaar vervoer 

Zoals hierboven reeds aangegeven, is de ontsluiting van de huidige Parking C vandaag met 
het openbaar vervoer op zich niet relevant, aangezien deze volledig op autoverkeer tijdens 
evenementen gericht is. De omgeving wordt echter wel ontsloten door het openbaar 
vervoer. Gezien de nabijheid van het Koning Boudewijnstadion, wordt het stadion 
ontsloten door dezelfde lijnen als Parking C. De verschillende lijnen worden hieronder 
weergegeven. 

De site is goed ontsloten met openbaar vervoer, via 2 tramlijnen (tram 3 en tram 7) 
alsook de metrolijn 6 binnen wandelafstand van de site. Deze openbaar 
vervoersverbindingen zorgen ervoor dat alvast de bevolking binnen de volledige invloedsfeer 
van het Brussels openbaar vervoersnet in aanmerking komt om het openbaar vervoer tot de 
site te nemen. De belangrijkste ontsluiting wordt gevormd door metrolijn 6, halte ‘Heizel’ en 
halte ‘Koning Boudewijn’. Daarnaast zorgen ook de premetrolijnen 3 en 7 voor een vlotte 
verbinding vanuit het Brussels Gewest. Verder bedienen ook verschillende tram en buslijnen, 
zowel van de MIVB als van De Lijn de omgeving. De tabel hieronder geeft een overzicht van 
de haltes in de omgeving, de lijnen die deze haltes bedienen en de wandelafstand tot 
Parking C enerzijds en het Koning Boudewijnstadion anderzijds. Hierbij wordt steeds 
gemeten vanaf de meest nabije toegang. 
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De site is tevens goed ontsloten met het busvervoer. Zo stoppen meerdere buslijnen die 
verbindingen realiseren met de omliggende gemeenten op de Romeinse Steenweg voor de 
site. 

 

Figuur 57 Ontsluiting openbaar vervoer omgeving Parking C/Koning Boudewijnstadion 

 

Globaal zorgen deze lijnen voor een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer van de 
omgeving vanuit het Brussels gewest, de Vlaamse rand en de gemeenten langs de A12. 
Daarnaast zorgen de (pre)metrolijnen 6 en 3 voor een vlotte verbinding met, respectievelijk, 
Brussel Noord en Brussel Zuid. Figuur 58 en Figuur 59 geven een beeld van de locaties die, 
respectievelijk, zonder en mits één overstap bereikt kunnen worden. We zien dat vanuit het 
grootste deel van het Brussels gewest het Koning Boudewijnstadion bereikt kan worden met 
het openbaar vervoer mits één overstap. 
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Tabel 18 Overzicht van de belangrijkste haltes met loopafstand tot Parking C en Koning 
Boudewijnstadion (telkens gemeten vanaf de meest nabije toegang) 

Halte Bediening Afstand tot Parking C Afstand tot Koning 
Boudewijnstadion 

Heizel 

Metro: 6 

Premetro: 7 

Bus MIVB: 84, 88 

750m (9 min) 60m (1 min) 

Koning Boudewijn 

Metro: 6 

Bus MIVB: 84, 88 

Bus DL144: 240, 241, 242, 
243 

600m (8 min) 400m (5 min) 

Esplanade Premetro: 3 1000m (14 min) 1300m (16 min) 

Stadion 

Tram: 51, 93 

Bus DL: 240, 241, 242, 
243, 246, 250, 251, 260 

1000m (14 min) 200m (3 min) 

Expo Bus DL: 250, 251, 260, 
820 10m (0 min) 1400m (18 min) 

De theoretische capaciteit van de metrostellen op lijn 6 bedraagt 774 reizigers per 
metrotrein. De tramlijnen 3, 51 en 93 worden gereden met trams van het model T3000 of 
T4000 van Bombardier, met een capaciteit van respectievelijk 180 en 252 reizigers per 
tramstel. Daarnaast zijn er nog verschillende buslijnen die de omgeving bedienen. De 
bussen van de MIVB hebben een capaciteit van 64 (standaardbus) tot 98 (gelede bus) 
reizigers. Bij De Lijn wordt met meer verschillende bustypes gereden. We gaan hier uit van 
een capaciteit voor een standaardbus van 80 reizigers en voor een gelede bus van 120 
reizigers. In Tabel 19 wordt weergegeven hoeveel reizigers elke lijn minimaal en maximaal 
kan vervoeren, rekening houdend met de frequentie in een spitsuur enerzijds en tussen 23u 
en 24u (na het einde van een voetbalwedstrijd) anderzijds. 

Dit resulteert in een capaciteit (frequentie x capaciteit x aantal lijnen) tijdens de spits tussen 
17.260 en 21.300 reizigers en een capaciteit na 23u tussen 6.706 en 8.622 reizigers. Op 
dagen met een voetbalwedstrijd worden tussen 22u en 24u extra metrostellen ingezet. Op 
deze momenten benadert het aanbod per metro deze van de klassieke spitsmomenten. Dit 
levert dus een totale capaciteit van 12.124 tot 14.040 reizigers op deze momenten. Ook bij 
grote evenementen in de Heizelpaleizen in het weekend wordt het aanbod verhoogd, tot het 
gebruikelijke weekdagaanbod, om de extra reizigers te vervoeren.  

 

                                                
144  DL: De Lijn 
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Figuur 58 Bereikbaarheid van het Koning Boudewijnstadion met het openbaar vervoer zonder 
overstap (enkel tram en (pre)metro. 
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Figuur 59 Bereikbaarheid van het Koning Boudewijnstadion met het openbaar vervoer met één 
overstap (enkel tram en (pre)metro. 

 

Tabel 19 Huidige capaciteit openbaar vervoersnet omgeving Heizel 

 Lijnnrs Frequentie 
spits 

Capaciteit spits Frequentie 
23u 

Capaciteit 23u 

Metro 6 10/u 7740 3/u 2322/u 

Tram 3, 7, 51, 93 10/u/lijn 1800-2520/lijn 4/u/lijn (51: 
3/u) 

720-1008/u/lijn 

Bus mivb 84, 88 5/u/lijn 320-480/lijn 3/u/lijn 192-294/u/lijn 

Bus De Lijn 240, 241, 242, 
243, 250, 251, 
260  

3/u/lijn 240-360/lijn 2/u/lijn 160-240/u/lijn 
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Figuur 60 Ontsluiting openbaar vervoer omgeving Constant Vanden Stockstadion 

De site is ook goed ontsloten met de trein. Via tramverbinding 3 en metrolijn 6 zijn zowel 
de stations Brussel-Noord als Brussel-Zuid op minder dan 20 minuten verwijderd van de 
site145. Dit betekent dat alle reizigers die gebruik maken van treinen die in een van beide 
stations passeren, via openbaar vervoer tot op de site geraken146. Gezien alle grootsteden 
rechtstreekse verbindingen hebben met deze stations, en dat de omliggende kleinere 
steden/gemeente verbindingen hebben met deze stations, is ook de invloedsfeer van het 
openbaar vervoer tot de site zeer groot.  

Daarenboven zijn ook internationale verbindingen onderdeel van de invloedsfeer van het 
openbaar vervoersnetwerk, gezien vele internationale verbindingen in Brussel-Zuid 
vertrekken/aankomen, alsook dat de luchthaven van Zaventem een frequente verbinding 
met deze treinstations heeft. 

Het Constant Vanden Stockstadion wordt ontsloten via metrolijn 5, die de verbinding 
maakt naar Brussel centrum en het Centraal Station. De bussen en tram van de MIVB 
bedienen daarnaast voornamelijk de zuidelijke helft van het Brussels Gewest, terwijl de 
lijnen van De Lijn zorgen voor een verbinding met de Vlaamse gemeenten ten westen van 
Brussel. 

                                                
145  Ook de combinatie trein/fiets (type Villo, Blue Bike) is interessant. 

146  Na afloop van grote evenementen ’s avonds laat is in de referentiesituatie de aansluiting met de trein in alle 
richtingen niet steeds meer verzekerd. Hieraan kan eventueel tegemoet gekomen worden door het inleggen van 
extra treinen.  
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Tabel 20 Overzicht van de belangrijkste haltes met loopafstand tot Constant vanden Stockstadion 
(telkens gemeten vanaf de meest nabije toegang) 

Halte Bediening Afstand tot C. Vanden Stockstadion 

Meir Tram: 81 

Bus MIVB: 46 

Bus DL: 116, 117, 118, 
140, 810 

400m (5 min) 

Sint-Guido Metro: 5 

Tram: 81 

Bus MIVB: 46, 49 

Bus DL: 116, 117, 118, 
140 

500m (7 min) 

De Linde Plein Bus MIVB: 46 

Bus DL: 116, 117, 118, 
140, 810 

100m (1 min) 

Joseph Bracops-
ziekenhuis 

Bus MIVB: 46, 75 350m (5 min) 

 

8.2.3.1.4 Parkeerdruk 

Parking C wordt momenteel ingezet als evenementenparking in het kader van activiteiten 
in de Heizelpaleizen en in het Koning Boudewijnstadion. Deze parking van 10.000 plaatsen 
wordt enkel tijdens de drukste dagen van Batibouw en het Autosalon volledig gebruikt. Door 
PEB werd een telling uitgevoerd van het aantal in- en uitgaande bewegingen op parking C 
gedurende de eerste helft van 2015. Deze gegevens zijn hieronder weergegeven. 

Figuur 61 Parkeerbewegingen Parking C tussen 01/01/2015 en 28/06/2015, bron: PEB, ARUP 

 

Er werd gemeten tijdens een periode van 180 dagen, waarbinnen zowel Batibouw als het 
Autosalon vielen. De twee hoogste pieken komen dan ook met deze events overeen. De 
hoogste piek (ongeveer 14.700 voertuigen) is de nocturne van Batibouw. Op deze dag is er 
immers een groep bezoekers die overdag komen, gevolgd door een groep ’s avonds. 
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Belangrijk is op te merken dat op 125 van de 180 dagen waarop gegevens verzameld 
werden, geen parkeerbewegingen waren op Parking C, terwijl er wel activiteiten doorgingen 
in de Heizelpaleizen. Deze grafiek toont dus niet het volledige aantal parkeerbewegingen van 
de Heizelpaleizen, enkel de evenementen waarvoor Parking C wordt ingezet. 

Rondom het Koning Boudewijnstadion zijn eveneens verschillende parkings gelegen. In 
totaal gaat het om zo’n 900 parkeerplaatsen op de site van het stadion zelf. Deze parkings 
worden tijdens voetbalwedstrijden enkel gebruikt voor VIP’s, overige bezoekers worden 
verwezen naar Parking C (tribunes 1, 3 en 4) of naar parking ‘Park’ (tribune 2). Deze laatste 
bestaat uit langsparkeerplaatsen langs verschillende wegen die het Park van Laken 
doorsnijden en wordt gewoonlijk gebruikt voor supporters van de bezoekende ploeg. 

De huidige bezetting van Parking C tijdens voetbalwedstrijden bedraagt een kleine 4.000 
voertuigen. Verder wordt tijdens voetbalwedstrijden ook gebruik gemaakt van de parking 
‘Park’ en de VIP-parking die direct aansluit op het stadion. We gaan ervan uit dat ongeveer 
70% van de supporters op Parking C parkeren. In totaal gaan we uit van ongeveer 5.700 
parkeerbewegingen voor een voetbalwedstrijd. Bron : Scelta Mobility 

Tijdens grote evenementen ontstaat ook in de ruime omgeving een zekere parkeerdruk. De 
hoogste parkeerconcentraties komen voor in het gras langs de Panoramalaan en de Koningin 
Elisabethlaan, aan de zijde van de snelweg. Ter hoogte van de woningen blijft de 
parkeerdruk lager. Ook op de N277 ter hoogte van de afrit Strombeek Bever wordt in de 
berm fout geparkeerd. Verder wordt occasioneel ook in de omliggende woonstraten 
geparkeerd (Strombeek-Bever, Wemmel, Laken en Jette). 

Voor specifieke evenementen (zowel in de Expohallen als in het stadion) worden ook andere, 
verder afgelegen parkings ingezet als pendelparking (o.a. Tour&Taxis, Brussels Karting, …). 

Tenslotte zijn er op de Heizelvlakte nog verschillende andere parkings beschikbaar die in de 
meeste gevallen gebruikt worden in het dagelijks functioneren van de site (bij kantoren, 
voor Bruparc of als P&R bij de metrohalte) maar afhankelijk van de behoefte ook ingezet 
worden bij evenementen. In totaal gaat het om nog eens ongeveer 2600 parkeerplaatsen. 

Het totale aanbod in de omgeving bedraagt dus 10.000 plaatsen op Parking C, 900 plaatsen 
rond het Koning Boudewijnstadion en 2600 plaatsen elders op de Heizelvlakte, dus zo’n 
13.500 plaatsen op parkings (straatparkeren wordt hierbij niet meegeteld). 
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Figuur 62 Overzicht parkeergelegenheid Heizelplateau 

Rondom het Constant Vanden Stock stadion zijn eveneens verschillende parkings 
gesitueerd. De parkings direct aansluitend op het stadion zijn ook hier gereserveerd voor 
VIP’s (318 plaatsen). Verder worden nog de parkings ‘Hospitaal’en ‘Westland Shopping’ in de 
nabije omgeving ingezet tijdens voetbalwedstrijden (samen ongeveer 2.400 
parkeerplaatsen). De parking ‘Dupuis’ wordt gebruikt voor supportersbussen van Anderlecht. 
Tijdens voetbalwedstrijden wordt ook vaak (fout) geparkeerd in de omliggende wijken. 

 

Figuur 63 Ligging parkings rond Constant Vander Stock stadion 
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Voor beide sites geldt dat, door het verkeersvrij maken van een aantal straten rond het 
stadion, ook de parkeerplaatsen langs deze assen niet langer bruikbaar zijn. De 
parkeervraag van bewoners en eventuele werknemers langs deze straten verschuift dus naar 
de omliggende straten, waardoor de parkeerdruk hier toeneemt. 

8.2.3.1.5 Verkeersafwikkeling lokale wegenis 

In de tabel hieronder wordt de categorisering van de lokale wegenis binnen het 
projectgebied weergegeven. Aangezien de site zich op de grens van een aantal gemeentes 
bevindt, wordt telkens eveneens weergegeven in welke gemeente de wegenis gelegen is. De 
wegen die hierin niet vermeld zijn, zijn lokale wegen type III (woonstraat) in Vlaanderen of 
kregen geen specifieke classificatie in Brussel. 

Tabel 21 Wegencategorisering 

Straatnaam Gemeente Categorisering 

Romeinse Steenweg Grimbergen Lokale weg type I 

Boechoutlaan (N277) Grimbergen Lokale weg type I 

De Limburg De Stirumlaan Wemmel Lokale weg type I 

Houba de Strooperlaan Brussel Grootstedelijke weg 

In de omgeving van de site werden een aantal kruispunten geselecteerd die beïnvloed worden 
door de verkeersstromen bij voetbalwedstrijden, nu of in de toekomst. Voor deze kruispunten 
wordt, op basis van het provinciaal verkeersmodel Vlaams Brabant, een inschatting gemaakt van 
de huidige verkeersafwikkeling. Aangezien het macromodel niet alle wegen in de omgeving 
omvat, zullen deze inschattingen niet één op één overeenkomen met de realiteit. Het is dan ook 
belangrijk te focussen op de evolutie tussen huidige toestand, referentietoestand en geplande 
toestand en niet op de absolute waarden op zich. Daarom wordt enkel de verzadigingsgraad 
gegeven in onderstaande tabellen. 

Echter het gebruik van het Provinciaal Verkeersmodel Vlaams Brabant, laat toe om bestaande 
toestand, referentietoestand 2020 en projectsituatie op kruispunt niveau met elkaar te vergelijken. 
Een eerdere toets van de verkeersintensiteiten uit het Provinciaal Model Vlaams Brabant en 
beschikbare verkeerstellingen (MER Verbindingsweg Brussels Expo en heraanleg en uitbreiding 
Verregatpark – PR2198) geeft aan dat de intensiteiten uit het verkeersmodel zeker geen 
onderschatting weergeven voor het beschouwde studiegebied. 

Aangezien deze situatie enkel vergeleken zal worden met de situatie op een ‘gewone’ weekdag, 
zonder voetbal of andere grote events, wordt hier gewerkt met de klassieke spitsuren. Deze vallen 
tussen 8u en 9u en tussen 17u en 18u. 
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OCHTENDSPITS 

Tabel 22 Bestaande toestand: Kruispunt 1: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R147 RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 81% 0% 

Oprit R0 noord / / / 

De Limburg Stirumlaan 0% 12% 11% 

Afrit R0 noord 38% 0% 2% 63% 

Tabel 23 Bestaande toestand: Kruispunt 2: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 4% 32% 

Afrit R0 zuid 0% 0% 25% 

De Limburg Stirumlaan 0% 4% 0% 

Oprit R0 zuid 0% 0% 0% 25% 

Tabel 24 Bestaande toestand: Kruispunt 3: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Houba de strooperlaan (N) 0% 10% 1% 

Houba de strooperlaan (Z) 83% 5% 0% 

Magnolialaan 0% 83% 0% 75% 

Tabel 25 Bestaande toestand: Kruispunt 4: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Op & afrit R0 0% 116% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 84% 64% 

Magnolialaan 0% 50% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 116% 44% 97% 

Tabel 26 Bestaande toestand: Kruispunt 5: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 24% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 43% 0% 

Afrit 7a R0 0% 69% 0% 42% 

Tabel 27 Bestaande toestand: Kruispunt 6: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Boechoutlaan 0% 21% 32% 

Boechoutlaan 0% 79% 0% 

Op & Afrit A12 0% 49% 79% 65% 

                                                
147 ‘R’: rechtsaf, ‘RD’: rechtdoor, ‘L’: linksaf 
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Tabel 28 Bestaande toestand: Kruispunt 7: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Antwerpselaan 0% 10% 0% 

afrit A12 0% 33% 0% 

Antwerpselaan 0% 4% 8% 22% 

Tabel 29 Bestaande toestand: Kruispunt 8: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Boechoutlaan 0% 93% 43% 

Romeinse Steenweg 0% 74% 13% 

Madridlaan 0% 10% 19% 

Romeinse Steenweg 0% 93% 0% 79% 

Tabel 30 Bestaande toestand: Kruispunt 9: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 12% 82% 

Antwerpselaan 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 25% 0% 

Antwerpselaan 75% 0% 18% 52% 

 

Globaal verloopt de verkeersafwikkeling op het lokale wegennet vlot tijdens de ochtendspits. 
Enkel het kruispunt Magnoliastraat – Romeinse Steenweg is globaal overbelast. Wel zien we 
nog een aantal overbelaste bewegingen, namelijk ter hoogte van het complex Wemmel en 
ter hoogte van het kruispunt van de Romeinse Steenweg met de Boechoutlaan. 
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Figuur 64 Overzicht afwikkelingsniveaus kruispunten: huidige situatie, ochtendspits 

AVONDSPITS 

Tabel 31 Bestaande toestand: Kruispunt 1: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R148 RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 99% 0% 

Oprit R0 noord 0% 0% 0% 

De Limburg Stirumlaan 0% 7% 36% 

Afrit R0 noord 77% 0% 1% 85% 

Tabel 32 Bestaande toestand: Kruispunt 2: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 5% 48% 

Afrit R0 zuid 0% 0% 20% 

De Limburg Stirumlaan 0% 7% 0% 

Oprit R0 zuid 0% 0% 0% 36% 

                                                
148 ‘ R’: rechtsaf, ‘RD’: rechtdoor, ‘L’: linksaf 
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Tabel 33 Bestaande toestand: Kruispunt 3: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Houba de strooperlaan 0% 8% 0% 

  0% 0% 0% 

Houba de strooperlaan 112% 5% 0% 

Magnolialaan 0% 112% 0% 100% 

Tabel 34 Bestaande toestand: Kruispunt 4: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Op & afrit R0 0% 107% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 117% 179% 

Magnolialaan 0% 179% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 176% 17% 147% 

Tabel 35 Bestaande toestand: Kruispunt 5: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 44% 0% 

  0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 61% 0% 

Afrit 7a R0 0% 52% 0% 54% 

Tabel 36 Bestaande toestand: Kruispunt 6: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Boechoutlaan 0% 16% 30% 

  0% 0% 0% 

Boechoutlaan 0% 97% 0% 

Op & Afrit A12 0% 97% 93% 86% 

Tabel 37 Bestaande toestand: Kruispunt 7: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Antwerpselaan 0% 9% 0% 

afrit A12 0% 84% 0% 

Antwerpselaan 0% 33% 18% 

0 0% 0% 0% 46% 

Tabel 38 Bestaande toestand: Kruispunt 8: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Boechoutlaan 0% 54% 24% 

Romeinse Steenweg 0% 78% 24% 

Madridlaan 0% 78% 60% 

Romeinse Steenweg 0% 64% 0% 66% 
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Tabel 39 Bestaande toestand: Kruispunt 9: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad 

R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 27% 197% 

Antwerpselaan 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 65% 0% 

Antwerpselaan 46% 76% 1% 86% 

 

Figuur 65 Overzicht afwikkelingsniveaus kruispunten: huidige situatie, avondspits 

Voor de avondspits zien we een globaal hogere verzadigingsgraad dan voor de ochtendspits. 
De kruispunten van de Magnolialaan met de Houba de Strooperlaan en de Romeinse 
Steenweg zijn globaal overbelast. Daarnaast zien we bewegingen met een hoge belasting op 
het complex Wemmel en ter hoogte van het kruispunt Romeinse Steenweg – Antwerpselaan. 

Als we de cijfers vergelijken met de realiteit merken we dat de linksafslaande beweging voor 
het oprijden van de R0 buitenring ter hoogte van het complex Wemmel wellicht onderschat 
werd in het verkeersmodel, waardoor de verkeersafwikkeling hier vlotter verloopt dan in 
realiteit. Aangezien de effecten relatief bekeken worden, heeft dit geen belangrijke invloed 
op de uiteindelijke beoordeling. 
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8.2.3.1.6 Verkeersafwikkeling hoger wegennet 

Tabel 40 Overzicht afwikkelingsniveau segmenten – huidige toestand 

Huidige situatie 

REF OSP REF ASP 

Wevend verkeer Niet-wevend Wevend verkeer Niet-wevend 

Segment 1149 C C 

Segment 2 E D E D 

Segment 3 E E 

Segment 4 C B E C 

Segment 5 C A 

Segment 6 C C E D 

 

Figuur 66 Overzicht afwikkelingsniveaus snelwegsegmenten: huidige situatie, ochtendspits 

 

                                                
149  Segmentnummering: zie figuren 
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Figuur 67 Overzicht afwikkelingsniveaus snelwegsegmenten: huidige situatie, avondspits 

In de ochtendspits geldt voor het meeste verkeer afwikkelingsniveau ‘C’. Het verkeer kan 
nog doorstromen, maar er treedt reeds een beperkte vertraging op. Ter hoogte van 
Segmenten 2 (Segment thv complex Romeinse Steenweg op de binnenring) en 3 
(uitvoegbeweging richting Romeinse Steenweg op de buitenring) verloopt de afwikkeling 
moeizamer. Er ontstaan harmonicafiles ter hoogte van beide aansluitingen. 

In de avondspits wordt  voor segment 6 (oprit Strombeek Bever) een niveau E vastgesteld 
en een niveau D voor de doorgaande rijstroken. Ook voor de segmenten 2, 3 en 4 worden 
afwikkelingsniveau’s D en E waargenomen, wat wijst op het ontstaan van files. 

8.2.3.1.7 Robuustheid 

In de huidige situatie is voornamelijk de capaciteit van de toegangspoortjes tot de parking 
en de organisatie op de parking zelf maatgevend. Deze is immers onvoldoende om de 
verschillende verkeersstromen af te wikkelen. De capaciteit per uur per richting is in de 
huidige situatie ongeveer 750 à 1000 voertuigen. 

Deze analyse gebeurde met VISSIM. Het volledige rapport van deze analyse is te vinden in 
Bijlage 5. 

8.2.3.1.8 Verkeersleefbaarheid 

De hoofdontsluiting van het Koning Boudewijnstadion verloopt vandaag via Parking C en de 
op- en afritten Romeinse Steenweg. Doordat ook andere mogelijke routes aangeduid worden 
(gele route naar parking “park” en VIP-route) proberen bezoekers echter ook het stadion op 
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een andere manier te bereiken. De vertragingen op de toeritten naar Parking C en het feit 
dat deze parking betalend is en de parkings op de omliggende straten niet, versterken dit 
effect. Hierdoor proberen bestuurders eerder een parkeerplaats te vinden op een andere 
parking of op straat. Dit zorgt voor bijkomende verkeersdruk in de omliggende woonstraten. 

De grootste bijkomende verkeersdruk ontstaat vandaag echter door de verminderde 
capaciteit van de H. De Strooperlaan en de Romeinse Steenweg en het afsluiten van de 
Magnolialaan tijdens matchdagen. De Magnolialaan maakt de verbinding tussen de Houba 
de Strooperlaan en de oprit Romeinse Steenweg. Dit verkeer zal zich wellicht verplaatsen 
naar het complex Wemmel. Deze laan vormt daarnaast een belangrijke drager voor de 
omliggende wijk, waardoor ook dit verkeer andere routes moet kiezen. 

De H. De Strooperlaan en de Romeinse Steenweg vormen bij voetbal immers belangrijke 
routes voor voetgangers, waarbij de talrijke oversteekbewegingen in goede banen geleid 
worden door de politie. Hierdoor neemt de doorgaande capaciteit van deze wegen, die een 
belangrijke verkeersfunctie in de omgeving vervullen, af. Lokaal verkeer zal hierdoor, 
mogelijk, een andere route kiezen. Hierdoor krijgen de omliggende woonstraten wellicht 
meer verkeer te verwerken. 

8.2.3.1.9 Verkeersveiligheid 

Over het algemeen zijn de straten waarop de belangrijkste voetgangersstromen afgewikkeld 
worden afgesloten voor het verkeer. Hierdoor kunnen de voetgangersstromen veilig 
verlopen. Op de Romeinse Steenweg wordt de overstekende voetgangersstroom door de 
politie begeleid, zodat ook deze veilig kan verlopen. 

Ook op de H. De Strooperlaan worden oversteekbewegingen begeleid, maar zien we toch 
frequent ook voetgangers op andere plaatsen oversteken. Door de grote concentratie aan 
voetgangers blijft de voetgangersstroom lokaal ook niet beperkt tot het voetpad, maar 
neemt deze een gedeelte van de rijweg in. Dit is voornamelijk het geval ter hoogte van het 
kruispunt met de Magnolialaan waar veel mensen samenkomen aan de daar gevestigde 
horeca-gelegenheden. Dit zorgt uiteraard voor potentiele conflicten met het autoverkeer. 

8.2.3.2 Referentiesituatie 1: BAU 2020 

De referentiesituatie is de situatie in 2020 zonder de realisatie van het project. Voor 
mobiliteit en de gerelateerde disciplines wordt gebruik gemaakt van de referentiesituatie 
‘business as usual’ 2020 uit het provinciaal verkeersmodel (BAU 2020). In dit model werd 
een globale inschatting van de toekomstige evoluties op vlak van bevolking en economische 
ontwikkeling meegenomen. Specifiek voor deze omgeving werd de ontwikkeling van Uplace 
(zoals gekend op het moment dat het model opgemaakt werd) meegenomen.  

In dit model voor 2020 werd reeds uitgegaan van een aangepaste organisatie van de R0, 
waarbij het doorgaande van het lokale verkeer wordt gescheiden. Hierbij zullen de lokale op- 
en afritten telkens enkel aansluiten op de lokale ringweg. Enkel ter hoogte van de 
complexen met de snelwegen zal een uitwisseling van dit verkeer met de doorgaande 
ringweg mogelijk zijn. Verkeer vanaf de snelwegen heeft de keuze aan te sluiten op de 
doorgaande of de lokale ringweg. Omgekeerd kan men vanaf zowel de doorgaande als de 
lokale ringweg de snelwegen bereiken. Het is weinig waarschijnlijk dat deze aanpassingen 
reeds in 2020 (volledig) doorgevoerd zullen zijn. Ter hoogte van de site is de opsplitsing 
tussen parallelweg en hoofdrijbaan echter al gerealiseerd. Er is dus geen verschil in de 
weginrichting tussen de bestaande situatie en deze in de referentietoestand. 
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De keuze om toch met dit model te werken wordt ingegeven door het feit dat we hierdoor 
enerzijds wel rekening kunnen houden met de verwachte toename van het verkeer en 
anderzijds dat de gewenste situatie ter hoogte van de site reeds gerealiseerd is. Dit betekent 
dat de capaciteit van het wegennet ter hoogte van de site niet wijzigt tussen de huidige 
situatie en de nieuw ontworpen situatie. Wel zal meer verkeer via deze segmenten passeren, 
aangezien de capaciteit van de segmenten stroomop- en afwaarts wel toeneemt. Het werken 
met het model 2020 geeft dus zowel naar vervoersvraag als naar intensiteiten ter hoogte 
van de site de worst-case benadering.  

8.2.3.2.1 Ontsluiting voetgangers 

In deze referentiesituatie wordt de verbindingsweg tussen Parking C en de voorkant van de 
Heizelpaleizen en de heraanleg van het Verregatpark meegenomen. 

 

Figuur 68 Referentiesituatie: Relevante routes voor voetgangers – Koning Boudewijnstadion 

PEB zal, bij realisatie van de ondergrondse verbinding naar de voorkant van de Paleizen, 
eveneens het bovengronds park aanleggen ten westen van de Heizelpaleizen. Deze route 
wordt publiek toegankelijk en zal dus gebruikt kunnen worden voor voetgangers vanaf 
Parking C naar het Koning Boudewijnstadion. 

8.2.3.2.2 Ontsluiting fietsers 

Voor de ontsluiting voor fietsers verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie. 
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8.2.3.2.3 Ontsluiting openbaar vervoer 

De ontsluiting met het openbaar vervoer verandert niet ten opzichte van de huidige situatie. 

8.2.3.2.4 Parkeerdruk 

Er zijn geen wijzigingen in het parkeeraanbod, noch in de parkeervraag ten opzichte van de 
huidige situatie. Mogelijk zal het parkeerbeleid in de omgeving wel evolueren, waardoor 
hetzij de parkeervraag, hetzij het parkeeraanbod wijzigt. Aangezien hierover momenteel 
geen cijfers beschikbaar zijn, wordt uitgegaan van een behoud van de huidige situatie. 

8.2.3.2.5 Verkeersafwikkeling lokale wegenis: Exploitatiescenario 0: zonder voetbalwedstrijd 

OCHTENDSPITS 

Tabel 41 Referentietoestand 1 (ES0): Kruispunt 1: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 36% 0% 

Oprit R0 noord 0% 0% 0% 

De Limburg Stirumlaan 0% 18% 6% 

Afrit R0 noord 54% 0% 4% 37% 

Tabel 42 Referentietoestand 1 (ES0): Kruispunt 2: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 
De Limburg Stirumlaan 0% 2% 22% 

Afrit R0 zuid 0% 4% 32% 

De Limburg Stirumlaan 0% 4% 0% 

Oprit R0 zuid 0% 0% 0% 22% 

Tabel 43 Referentietoestand 1 (ES0): Kruispunt 3: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Houba de strooperlaan 0% 7% 8% 

  0% 0% 0% 

Houba de strooperlaan 79% 5% 0% 
Magnolialaan 0% 79% 0% 71% 

Tabel 44 Referentietoestand 1 (ES0): Kruispunt 4: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Op & afrit R0 0% 116% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 116% 19% 

Magnolialaan 0% 45% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 85% 66% 101% 

Tabel 45 Referentietoestand 1 (ES0): Kruispunt 5: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 55% 0% 
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  0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 44% 0% 

Afrit 7a R0 0% 28% 0% 49% 

Tabel 46 Referentietoestand 1 (ES0): Kruispunt 6: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Boechoutlaan 0% 46% 47% 

  0% 0% 0% 

Boechoutlaan 0% 96% 0% 

Op & Afrit A12 0% 56% 96% 78% 

Tabel 47 Referentietoestand 1 (ES0): Kruispunt 7: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Antwerpselaan 0% 22% 0% 

Oprit A12 0% 36% 0% 

Antwerpselaan 0% 4% 28% 

0 0% 0% 0% 27% 

Tabel 48 Referentietoestand 1 (ES0): Kruispunt 8: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Boechoutlaan 0% 102% 27% 

Romeinse Steenweg 0% 94% 30% 

Madridlaan 0% 24% 12% 

Romeinse Steenweg 0% 102% 0% 87% 

Tabel 49 Referentietoestand 1 (ES0): Kruispunt 9: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 15% 74% 

Antwerpselaan 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 26% 0% 

Antwerpselaan 69% 37% 10% 47% 
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Figuur 69 Overzicht afwikkelingsniveaus kruispunten: referentiesituatie 1 (ES0), ochtendspits 

In deze referentiesituatie wordt in de ochtendspits enkel een overbelasting genoteerd voor 
kruispunt 4, de aansluiting van de op- en afrit Romeinse Steenweg op de Romeinse 
Steenweg. Daarnaast worden er voor een aantal bewegingen hoge verzadigingsgraden 
verwacht op de aansluiting van de op- en afrit van de A12 op de Boechoutlaan en op het 
kruispunt van de Boechoutlaan met de Romeinse Steenweg. 

Om de verwachte evoluties tussen de huidige toestand (REF 2009) en de referentiesituatie 
A0 2020 inzichtelijk te maken wordt in de tabel hieronder een overzicht gegeven van het 
verschil in verzadigingsgraden. 

Tabel 50 Overzicht vergelijking huidige toestand (REF 2009) – referentiesituatie 1 (ES0 2020) – 
ochtendspits 

 REF 2009 ES0 2020 verschil 

Kruispunt 1 
63% 37% -26% 

Kruispunt 2 25% 22% -3% 
Kruispunt 3 75% 71% -4% 
Kruispunt 4 97% 101% 4% 
Kruispunt 5 42% 49% 7% 
Kruispunt 6 65% 78% 13% 
Kruispunt 7 22% 27% 5% 
Kruispunt 8 79% 87% 8% 
Kruispunt 9 52% 47% -5% 
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We zien dus voornamelijk een belangrijke afname op het noordelijke kruispunt van het 
Hollands complex aan Wemmel (kruispunt 1) en een duidelijke toename op de aansluiting 
van de op- en afrit van de A12 op de Boechoutlaan. Voor het overige wijzigt de 
verzadigingsgraad maximaal 10%. 

AVONDSPITS 

Tabel 51 Referentietoestand ES0: Kruispunt 1: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 41% 0% 

Oprit R0 noord 0% 0% 0% 

De Limburg Stirumlaan 0% 28% 13% 

Afrit R0 noord 78% 0% 0% 48% 

Tabel 52 Referentietoestand ES0: Kruispunt 2: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 5% 18% 

Afrit R0 zuid 0% 1% 55% 

De Limburg Stirumlaan 0% 7% 0% 

Oprit R0 zuid 0% 0% 0% 34% 

Tabel 53 Referentietoestand ES0: Kruispunt 3: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Houba de strooperlaan 0% 9% 4% 

  0% 0% 0% 

Houba de strooperlaan 118% 2% 0% 

Magnolialaan 0% 118% 0% 110% 

Tabel 54 Referentietoestand ES0: Kruispunt 4: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Op & afrit R0 0% 86% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 126% 84% 

Magnolialaan 0% 147% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 147% 60% 121% 

Tabel 55 Referentietoestand ES0: Kruispunt 5: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 53% 0% 

  0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 54% 0% 

Afrit 7a R0 0% 35% 0% 53% 
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Tabel 56 Referentietoestand ES0: Kruispunt 6: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Boechoutlaan 0% 34% 68% 

  0% 0% 0% 

Boechoutlaan 0% 108% 0% 

Op & Afrit A12 0% 107% 108% 94% 

Tabel 57 Referentietoestand ES0: Kruispunt 7: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Antwerpselaan 0% 39% 0% 

Oprit A12 0% 86% 0% 

Antwerpselaan 0% 34% 71% 

0 0% 0% 0% 54% 

Tabel 58 Referentietoestand ES0: Kruispunt 8: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Boechoutlaan 0% 89% 23% 

Romeinse Steenweg 0% 89% 35% 

Madridlaan 0% 81% 57% 

Romeinse Steenweg 0% 79% 0% 79% 

Tabel 59 Referentietoestand ES0: Kruispunt 9: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 26% 131% 

Antwerpselaan 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 63% 0% 

Antwerpselaan 58% 109% 37% 67% 
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Figuur 70 Overzicht afwikkelingsniveaus kruispunten: referentiesituatie 1 (ES0), avondspits 

Ook hier zien we dat de verzadigingsgraden, net als in de huidige situatie, duidelijk hoger 
liggen in de avondspits dan in de ochtendspits. In de avondspits zijn de kruispunten van de 
Magnolialaan met de Romeinse Steenweg en de Houba de Strooperlaan oververzadigd en 
kent de aansluiting van de A12 op de Boechoutlaan een hoge verzadigingsgraad. Daarnaast 
zijn er ook hoge verzadigingsgraden op een aantal bewegingen op de aansluiting A12 op de 
Antwerpselaan en op het kruispunt van de Antwerpselaan en de Romeinse Steenweg. 

Tabel 60 Overzicht vergelijking huidige toestand (REF 2009) – referentiesituatie 1 (ES0 2020) – 
avondspits 

 REF 2009 ES0 2020 verschil 

Kruispunt 1 
85% 48% -37% 

Kruispunt 2 
36% 34% -2% 

Kruispunt 3 
100% 110% 10% 

Kruispunt 4 
147% 121% -26% 

Kruispunt 5 
54% 53% -1% 

Kruispunt 6 
86% 94% 8% 

Kruispunt 7 
46% 54% 8% 

Kruispunt 8 
66% 79% 13% 

Kruispunt 9 
86% 67% -19% 

De belangrijkste afnames in verzadigingsgraad ten opzichte van de huidige toestand zien we 
op kruispunt 1 (noordelijk kruispunt complex Wemmel), kruispunt 4 (kruispunt Magnolialaan 
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– Romeinse Steenweg) en kruispunt 9 (kruispunt Antwerspelaan – Romeinse Steenweg). Op 
het kruispunt 3 (kruispunt Houba de Strooperlaan – Magniolialaan) zien we een toename 
van 10%. De enige toename van meer dan 10% zien we op kruispunt 8 (kruispunt 
Boechoutlaan – Romeinse Steenweg). 

8.2.3.2.6 Verkeersafwikkeling hoger wegennet: Exploitatiescenario 0: zonder voetbalwedstrijd 

Tabel 61 Overzicht afwikkelingsniveau Segmenten – 2020 – exploitatiescenario 0 

REF 2020 OSP REF 2020 ASP 

Wevend verkeer Niet-wevend Wevend verkeer Niet-wevend 

Segment 1 D D 

Segment 2 C B C B 

Segment 3 F F 

Segment 4 C B D C 

Segment 5 C B 

Segment 6 E D F E 

 
Figuur 71 Overzicht afwikkelingsniveaus snelwegsegmenten: referentiesituatie 1 (ES0), 

ochtendspits 
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Figuur 72 Overzicht afwikkelingsniveaus snelwegsegmenten: referentiesituatie 1 (ES0), avondspits 

In de ochtendspits geldt voor het meeste verkeer afwikkelingsniveau ‘C’ of beter. Het 
verkeer kan nog doorstromen, maar er treedt reeds een beperkte vertraging op. Ter hoogte 
van Segment 1 (invoegbeweging binnenring vanaf Wemmel) en Segment 6 (tussen oprit 
Strombeek-Bever en afrit richting R0 op de A12) begint het verkeer moeizamer te verlopen, 
met harmonica-files tot gevolg. Ter hoogte van Segment 3 (uitvoegbeweging richting 
Romeinse Steenweg op de buitenring) ontstaat sterke congestie, met traag verkeer en 
duidelijke filevorming. 

De avondspits geeft een gelijkaardig beeld als de ochtendspits. Ter hoogte van Segment 5 
(invoeg vanaf Strombeek-Bever op de A12) en Segment 6 (tussen oprit Strombeek-Bever en 
afrit richting R0 op de A12) neemt de afwikkelcapaciteit af. Ter hoogte van Segment 6 kan 
hierdoor ernstige vertraging en filevorming ontstaan. 

In vergelijking met de huidige situatie zien we dat de afwikkeling iets vermindert voor het 
Segment tussen de oprit Romeinse Steenweg en de afrit Wemmel op de buitenring en voor 
de staduitwaartse Segment op de A12 en iets toeneemt op de stadinwaartse beweging op 
de A12. Voor de overige zones blijft het afwikkelingsniveau gelijk. 

8.2.3.2.7 Verkeersafwikkeling: Exploitatiescenario 1: met voetbalwedstrijd 

Tabel 62 Referentietoestand A1: Kruispunt 1: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 41% 0% 

Oprit R0 noord 0% 0% 0% 

De Limburg Stirumlaan 0% 28% 13% 

Afrit R0 noord 78% 0% 45% 48% 
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Tabel 63 Referentietoestand A1: Kruispunt 2: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 15% 18% 

Afrit R0 zuid 0% 10% 67% 

De Limburg Stirumlaan 0% 7% 0% 

Oprit R0 zuid 0% 0% 0% 35% 

Tabel 64 Referentietoestand A1: Kruispunt 3: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Houba de strooperlaan 0% 12% 5% 

  0% 0% 0% 

Houba de strooperlaan 120% 15% 0% 

Magnolialaan 0% 120% 0% 100% 

 

Tabel 65 Referentietoestand A1: Kruispunt -4: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Op & afrit R0 0% 87% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 125% 85% 

Magnolialaan 0% 149% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 149% 59% 122% 

Tabel 66 Referentietoestand A1: Kruispunt 5: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 
Romeinse Steenweg 0% 54% 0% 
  0% 0% 0% 
Romeinse Steenweg 0% 54% 0% 
Afrit 7a R0 0% 36% 0% 54% 

Tabel 67 Referentietoestand A1: Kruispunt 6: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Boechoutlaan 0% 43% 87% 

  0% 0% 0% 

Boechoutlaan 0% 139% 0% 

Op & Afrit A12 0% 67% 139% 114% 

Tabel 68 Referentietoestand A1: Kruispunt 7: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Antwerpselaan 0% 39% 0% 

Oprit A12 0% 88% 0% 

Antwerpselaan 0% 34% 71% 

0 0% 0% 0% 54% 
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Tabel 69 Referentietoestand A1: Kruispunt 8: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Boechoutlaan 0% 118% 19% 

Romeinse Steenweg 0% 118% 48% 

Madridlaan 0% 67% 87% 

Romeinse Steenweg 0% 106% 0% 100% 

Tabel 70 Referentietoestand A1: Kruispunt 9: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 26% 131% 

Antwerpselaan 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 63% 0% 

Antwerpselaan 61% 109% 37% 68% 

 

 

Figuur 73 Overzicht afwikkelingsniveaus kruispunten: referentiesituatie 1 (A1), avondspits 

In deze situatie treedt op 4 van de 9 kruispunten een globale oververzadiging op. Daarnaast 
zijn er nog twee kruispunten waarvan een aantal bewegingen een hoge verzadigingsgraad 
kennen. Enkel de kruispunten van het complex Wemmel en de aansluiting van de afrit 
Romeinse Steenweg op de buitenring op de Romeinse Steenweg wikkelen volledig vlot af. 
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Eerder werd echter al gesteld dat de verzadigingsgraad van deze laatste kruispunten, in elk 
geval voor de bestaande toestand, wellicht onderschat is in het model. 

Tabel 71 Overzicht exploitatiescenario 0 (17u18u) – exploitatiescenario 1(18u-19u) - avondspits 

Scenario 0 Scenario 1 Verschil 

Kruispunt 1 48% 48% 0% 

Kruispunt 2 34% 35% 1% 

Kruispunt 3 110% 100% -10% 

Kruispunt 4 121% 122% 1% 

Kruispunt 5 53% 54% 1% 

Kruispunt 6 94% 114% 20% 

Kruispunt 7 54% 54% 0% 

Kruispunt 8 79% 100% 21% 

Kruispunt 9 67% 68% 1% 

Als we de vergelijking maken met de referentiesituatie zonder voetbalwedstrijd zien we dat 
de verzadigingsgraad op bijna alle onderzochte kruispunten toeneemt. Dit heeft 
voornamelijk te maken met de verkeersstromen naar de VIP-parking en de parking ‘Park’, 
die via het lokale wegennet verlopen. 

8.2.3.2.8 Verkeersafwikkeling hoger wegennet: Exploitatiescenario 1: voetbalwedstrijd 

Tabel 72 Overzicht afwikkelingsniveau Segmenten – 2020 – exploitatiescenario 0 

Exploitatiescenario 0 (ASP) Exploitatiescenario 1 (ASP) 

Wevend verkeer Niet-wevend Wevend verkeer Niet-wevend 

Segment 1 D D 

Segment 2 C B C C 

Segment 3 F F 

Segment 4 D C D C 

Segment 5 B B 

Segment 6 F E F E 

In vergelijking met alternatief 0 (zonder voetbalwedstrijd), merken we enkel ter hoogte van 
Segment 2 (Segment ter hoogte van de aansluiting Romeinse Steenweg op de binnenring) 
een afname van de afwikkelcapaciteit op. 
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Figuur 74 Overzicht afwikkelingsniveaus snelwegsegmenten: referentiesituatie 1 (A1), avondspits 
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8.2.3.2.9 Verkeersafwikkeling: Exploitatiescenario 2: met voetbalwedstrijd en concert 

Tabel 73 Referentietoestand ES2: Kruispunt 1: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 41% 0% 

Oprit R0 noord 0% 0% 0% 

De Limburg Stirumlaan 0% 28% 13% 

Afrit R0 noord 78% 0% 44% 48% 

Tabel 74 Referentietoestand ES2: Kruispunt 2: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 15% 18% 

Afrit R0 zuid 0% 10% 67% 

De Limburg Stirumlaan 0% 7% 0% 

Oprit R0 zuid 0% 0% 0% 35% 

Tabel 75 Referentietoestand ES2: Kruispunt 3: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Houba de strooperlaan 0% 11% 6% 

  0% 0% 0% 

Houba de strooperlaan 130% 14% 0% 

Magnolialaan 0% 130% 0% 110% 

Tabel 76 Referentietoestand ES2: Kruispunt 4: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Op & afrit R0 0% 88% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 124% 92% 

Magnolialaan 0% 164% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 164% 59% 132% 

Tabel 77 Referentietoestand ES2: Kruispunt 5: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 59% 0% 

0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 54% 0% 

Afrit 7a R0 0% 39% 0% 56% 

Tabel 78 Referentietoestand ES2: Kruispunt 6: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Boechoutlaan 0% 43% 87% 

  0% 0% 0% 

Boechoutlaan 0% 139% 0% 

Op & Afrit A12 0% 67% 139% 114% 
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Tabel 79 Referentietoestand ES2: Kruispunt 7: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Antwerpselaan 0% 39% 0% 

Oprit A12 0% 97% 0% 

Antwerpselaan 0% 34% 71% 

0 0% 0% 0% 57% 

Tabel 80 Referentietoestand ES2: Kruispunt 8: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Boechoutlaan 0% 118% 19% 

Romeinse Steenweg 0% 118% 53% 

Madridlaan 0% 67% 87% 

Romeinse Steenweg 0% 113% 0% 102% 

Tabel 81 Referentietoestand ES2: Kruispunt 9: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 26% 131% 

Antwerpselaan 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 63% 0% 

Antwerpselaan 74% 109% 37% 69% 

 

Figuur 75 Overzicht afwikkelingsniveaus kruispunten: referentiesituatie 1 (ES2), avondspits 
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In deze situatie treedt op 4 van de 9 kruispunten een globale oververzadiging op. Daarnaast 
zijn er nog twee kruispunten waarvan een aantal bewegingen oververzadiging kennen. Enkel 
de kruispunten van het complex Wemmel en de aansluiting van de afrit Romeinse Steenweg 
op de buitenring op de Romeinse Steenweg wikkelen volledig vlot af. Eerder werd echter al 
gesteld dat de verzadigingsgraad op de kruispunten van het complex Wemmel, in elk geval 
voor de bestaande toestand, wellicht onderschat zijn in het model. 

Tabel 82 Overzicht vergelijking referentiesituatie zonder voetbalwedstrijd (ES0) (17u-18u) – 
referentiesituatie 1 (ES2) – avondspits (18u-19u) 

Exploitatiescenario 0 Exploitatiescenario 2 Verschil 

Kruispunt 1 48% 48% 0% 

Kruispunt 2 34% 35% 1% 

Kruispunt 3 110% 110% 0% 

Kruispunt 4 121% 132% 11% 

Kruispunt 5 53% 56% 3% 

Kruispunt 6 94% 114% 20% 

Kruispunt 7 54% 57% -8% 

Kruispunt 8 79% 102% 23% 

Kruispunt 9 67% 69% 2% 

Als we de vergelijking maken met de referentiesituatie zonder voetbalwedstrijd zien we dat 
de verzadigingsgraad op bijna alle onderzochte kruispunten toeneemt. Dit heeft 
voornamelijk te maken met de verkeersstromen naar de VIP-parking en de parking ‘Park’, 
die in de referentiesituatie via het lokale wegennet verlopen. In vergelijking met het vorige 
alternatief komen hier bovendien de verkeersstromen uit de lokale omgeving naar Parking C 
in functie van een concert bij. 

8.2.3.2.10 Verkeersafwikkeling hoger wegennet: Exploitatiescenario 2: voetbalwedstrijd en concert 

Tabel 83 Overzicht afwikkelingsniveau Segmenten – referentiesituatie 1 (EA2) 

Exploitatiescenario 0 (ASP) Exploitatiescenario 2 (ASP) 

Wevend verkeer Niet-wevend Wevend verkeer Niet-wevend 

Segment 1 D D 

Segment 2 C B C C 

Segment 3 F F 

Segment 4 D C D C 

Segment 5 B C 

Segment 6 F E F E 

In vergelijking met exploitatiescenario 0 (zonder voetbalwedstrijd), merken we enkel ter 
hoogte van Segment 2 (Segment ter hoogte van de aansluiting Romeinse Steenweg op de 
binnenring) een afname van de afwikkelcapaciteit op. 
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Figuur 76 Overzicht afwikkelingsniveaus snelwegsegmenten: referentiesituatie 1 (A2), avondspits 

8.2.3.2.11 Verkeersafwikkeling: Exploitatiescenario 3: met voetbalwedstrijd en expo 

Tabel 84 Referentietoestand 1 (ES3): Kruispunt 1: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 41% 0% 

Oprit R0 noord 0% 0% 0% 

De Limburg Stirumlaan 0% 28% 13% 

Afrit R0 noord 78% 0% 77% 52% 

Tabel 85 Referentietoestand 1 (ES3): Kruispunt 2: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 21% 18% 

Afrit R0 zuid 0% 12% 78% 

De Limburg Stirumlaan 0% 7% 0% 

Oprit R0 zuid 0% 0% 0% 39% 

Tabel 86 Referentietoestand 1 (ES3): Kruispunt 3: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Houba de strooperlaan 0% 25% 6% 

  0% 0% 0% 

Houba de strooperlaan 124% 15% 0% 

Magnolialaan 0% 124% 0% 100% 
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Tabel 87 Referentietoestand 1 (ES3): Kruispunt 4: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Op & afrit R0 0% 87% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 125% 88% 

Magnolialaan 0% 156% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 156% 59% 126% 

Tabel 88 Referentietoestand 1 (ES3): Kruispunt 5: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 56% 0% 

  0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 54% 0% 

Afrit 7a R0 0% 37% 0% 55% 

Tabel 89 Referentietoestand 1 (ES3): Kruispunt 6: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Boechoutlaan 0% 43% 87% 

  0% 0% 0% 

Boechoutlaan 0% 139% 0% 

Op & Afrit A12 0% 67% 139% 114% 

Tabel 90 Referentietoestand 1 (ES3): Kruispunt 7: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Antwerpselaan 0% 39% 0% 

Oprit A12 0% 92% 0% 

Antwerpselaan 0% 34% 71% 

0 0% 0% 0% 55% 

Tabel 91 Referentietoestand 1 (ES3): Kruispunt 8: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Boechoutlaan 0% 118% 19% 

Romeinse Steenweg 0% 118% 50% 

Madridlaan 0% 67% 87% 

Romeinse Steenweg 0% 109% 0% 101% 

Tabel 92 Referentietoestand 1 (ES3): Kruispunt 9: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 26% 131% 

Antwerpselaan 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 63% 0% 

Antwerpselaan 67% 109% 37% 68% 
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Figuur 77 Overzicht afwikkelingsniveaus kruispunten: referentiesituatie 1 (ES3), avondspits 

In deze situatie treedt op 4 van de 9 kruispunten een globale oververzadiging op. Daarnaast 
zijn er nog twee kruispunten waarvan een aantal bewegingen oververzadiging kennen. Enkel 
de kruispunten van het complex Wemmel en de aansluiting van de afrit Romeinse Steenweg 
op de buitenring op de Romeinse Steenweg wikkelen volledig vlot af. Eerder werd echter al 
gesteld dat de verzadigingsgraad van de kruispunten van het complex Wemmel, in elk geval 
voor de bestaande toestand, wellicht onderschat zijn in het model. 

Tabel 93 Overzicht vergelijking referentiesituatie zonder voetbalwedstrijd (ES0) – 
referentiesituatie 1 (ES3) – avondspits 

Exploitatiescenario 0 Exploitatiescenario 3 Verschil 

Kruispunt 1 48% 52% 4% 

Kruispunt 2 34% 39% 5% 

Kruispunt 3 110% 100% -10% 

Kruispunt 4 121% 126% 5% 

Kruispunt 5 53% 55% 2% 

Kruispunt 6 94% 114% 20% 

Kruispunt 7 54% 55% 1% 

Kruispunt 8 79% 101% 22% 

Kruispunt 9 67% 68% 1% 

Als we de vergelijking maken met de referentiesituatie zonder voetbalwedstrijd zien we dat 
de verzadigingsgraad op bijna alle onderzochte kruispunten toeneemt. Dit heeft 
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voornamelijk te maken met de verkeersstromen naar de VIP-parking en de parking ‘Park’, 
die in het referentiescenario via het lokale wegennet verlopen. In vergelijking met het vorige 
alternatief komen hier bovendien de verkeersstromen uit de lokale omgeving naar Parking C 
in functie van een expo bij. 

8.2.3.2.12 Verkeersafwikkeling hoger wegennet – exploitatiescenario 3: voetbalwedstrijd en expo 

Tabel 94 Overzicht afwikkelingsniveau Segmenten – 2020 – exploitatiescenario 3 

 

Exploitatiescenario 0 (ASP) Exploitatiescenario 3 (ASP) 

Wevend verkeer Niet-wevend Wevend verkeer Niet-wevend 

Segment 1 D E 

Segment 2 C B F D 

Segment 3 F F 

Segment 4 D C E D 

Segment 5 B B 

Segment 6 F E F E 

In vergelijking met exploitatiescenario 0 (zonder voetbalwedstrijd), zien we dat de 
afwikkelcapaciteit op de aansluitingen op de R0 duidelijk afneemt. Op alle Segmenten 
ontstaat duidelijke filevorming. Op de A12 is geen significant effect te merken. 

 

Figuur 78 Overzicht afwikkelingsniveaus snelwegsegmenten: referentiesituatie 1 (ES3), avondspits 
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8.2.3.2.13 Robuustheid 

De robuustheid wijzigt niet ten opzichte van de huidige situatie. De capaciteit per uur per 
richting blijft dus ongeveer 750 à 1000 voertuigen per uur. 

Deze analyse gebeurde met VISSIM. Het volledige rapport van deze analyse is te vinden in 
Bijlage 5.  

8.2.3.2.14 Verkeersleefbaarheid 

Door de verschuiving van de voetgangersstroom van de Magnolialaan naar het Verregatpark 
kan de Magnolialaan toegankelijk blijven vanaf de Romeinse Steenweg. Hierdoor kan de 
circulatie in de achterliggende wijk normaal blijven verlopen. 

Ook zal de concentratie van voetgangers op het kruispunt H. De Strooperlaan – 
Magnolialaan afnemen. Hierdoor zal de afwikkelcapaciteit van dit kruispunt iets hoger blijven 
dan vandaag het geval is. Mogelijk zal er dus een beperkt positief effect zijn op de 
verkeersleefbaarheid in vergelijking met de huidige situatie. 

8.2.3.2.15 Verkeersveiligheid 

Door de verschuiving van de voetgangersstroom van de Magnolialaan naar het Verregatpark 
vermindert het aantal voetgangers ter hoogte van het kruispunt H. De Strooperlaan – 
Magnolialaan. De voetgangers dienen dan enkel de Romeinse Steenweg over te steken en 
kunnen vervolgens via het park en de tijdelijk verkeersvrije Keizerin Charlottalaan het 
stadion bereiken zonder verdere interactie met het autoverkeer. 

8.2.3.3 Referentiesituatie 2 – NEO150 

In deze situatie wordt eveneens uitgegaan van het model 2020 BAU (zie 8.2.3.2: 
Referentiesituatie 1), maar wordt hieraan het verkeer van en naar NEO toegevoegd. 
Hiervoor wordt rekening gehouden met de cijfers aangeleverd door het bureau dat deze 
onderzoeken uitvoert voor NEO151.  

8.2.3.3.1 Ontsluiting voetgangers 

De ontsluiting voor voetgangers blijft dezelfde als deze in referentietoestand 1. 

8.2.3.3.2 Ontsluiting fietsers 

Voor de ontsluiting voor fietsers verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie. 

8.2.3.3.3 Ontsluiting openbaar vervoer 

De ontsluiting met het openbaar vervoer verandert niet in deze referentiesituatie ten 
opzichte van de huidige situatie. 

                                                
150  Ter herinnering:met “NEO” wordt steeds NEO1 (met o.a. commercieel centrum) en NEO2 (met o.a. 

congrescentrum) bedoeld. 

151  Zie hiervoor ook Bijlage 1 
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8.2.3.3.4 Parkeerdruk 

Enkel de toegankelijkheid van de Magnolialaan zorgt voor een lichte wijziging van de 
parkeerdruk in de directe omgeving. Door het verkeersvrij maken van deze straat valt 
immers ook de parkeercapaciteit weg, waardoor bewoners elders in de omgeving een 
parkeerplaats moeten zoeken. Deze situatie vervalt doordat voetgangers gebruik kunnen 
maken van de route via het Verregatpark. 

8.2.3.3.5 Verkeersafwikkeling lokale wegenis 

Het bovenlokale verkeer naar NEO zal gebruik maken van de op- en afrit Romeinse 
Steenweg en de onderdoorgang onder de Romeinse Steenweg om naar NEO te rijden. Dit 
verkeer heeft dus geen effect op de lokale wegenis (Romeinse Steenweg)152. Het lokale 
verkeer benadert NEO vanuit het zuiden en valt buiten het onderzoeksgebied dat binnen dit 
MER bestudeerd wordt. Ook hier zullen dus geen wijzigingen optreden. Enkel ter hoogte van 
het kruispunt met de Keizerin Charlottalaan is een effect op de lokale wegenis te 
verwachten. 

Het verkeer van en naar NEO en PEB (Brussels Expo) zit dus volledig op de nieuwe 
ontsluitingweg en maakt gebruik van de interne wegenis van de projectsite. De omvang van 
het verkeer van en naar NEO (zie Bijlage 6) zorgt voor een worst case situatie voor wat 
betreft het kruispunt Keizerin Charlottalaan en de nieuwe verbindingsweg, én voor de 
interne wegenis van de projectsite. 

Op basis van tellingen uitgevoerd in 2014 op de Keizerin Charlottalaan in het kader van de 
aanleg van de nieuwe weg voor PEB (studie Antea) stellen we vast dat tussen 18u en 19u 
op een gemiddelde weekdag 162 pae richting de Atletenlaan rijdt en 207 pae richting de 
Houba De Strooperlaan. Aangezien geen inschattingen gemaakt werden voor het gebruik 
van dit kruispunt door ander verkeer, wordt enkel rekening gehouden met rechtdoorgaande 
stromen, de huidige verkeersstroom op de Keizerin Charlottalaan enerzijds, het verkeer van 
en naar NEO anderzijds. Dit resulteert in onderstaande verzadiging op het kruispunt. 

Tabel 95 Verzadigingsgraad kruispunt Keizerin Charlottalaan – nieuwe wegenis 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Weg PEB 0% 43% 0% 

Charlottalaan (W) 0% 35% 0% 

Parking NEO 0% 45% 0% 

Charlottalaan (O) 0% 45% 0% 43% 

We zien dat de verkeersafwikkeling, binnen de gemaakte aannames, vlot verloopt. Er 
ontstaat dus geen terugslag. 

 

                                                
152  De verkeersbewegingen in de parking zullen zo georganiseerd worden dat het onmogelijk zal zijn vanuit de 

parking in de richting van de onderdoorgang onder de Romeinse Steenweg naar de voorkant van de 
Heizelpaleizen te rijden. 
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8.2.3.3.6 Verkeersafwikkeling hoger wegennet 

Tabel 96  Overzicht afwikkelingsniveau Segmenten – 2020 – Ref 1 (ES3)-Ref 2 (ES3) 

 

Referentie 1 (ES0) (ASP) Referentie 2 (ES3) (ASP) 

Wevend Niet-wevend Wevend Niet-wevend 

Segment 1 E  F 

Segment 2 F D F E 

Segment 3 F  F 

Segment 4 E D F D 

Segment 5 B  B 

Segment 6 F E F E 

In vergelijking met exploitatiescenario 0 (zonder voetbalwedstrijd), merken we in dit geval 
een toename van de congestie op de verschillende segmenten op de R0. Op alle segmenten 
ontstaat zware congestie. Deze berekening houdt rekening met de organisatie van een 
voetbalwedstrijd en een expo. Als we een score berekenen voor deze situatie ten opzichte 
van referentiesituatie 1 (A3), bekomen we een ‘beperkt negatieve’ beoordeling (-1). 

Als we vergelijken met referentiesituatie 1 (A3), zien we enkel een effect op segment 2 voor 
het niet-wevend verkeer. 

 

Figuur 79 Overzicht afwikkelingsniveaus snelwegsegmenten: referentiesituatie 2 (ES3), avondspits 

8.2.3.3.7 Robuustheid 

De capaciteit van de toegangen tot de parking blijft ongeveer 750 à 1000 voertuigen per uur 
per richting. Aangezien voor de robuustheidstest geen rekening wordt gehouden met ander 
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dan projectgerelateerd verkeer, heeft het al dan niet realiseren van NEO hier geen invloed 
op. 

Deze analyse gebeurde met VISSIM. Het volledige rapport van deze analyse is te vinden in 
Bijlage 5. 

8.2.3.3.8 Verkeersleefbaarheid 

De congestie op de R0 op de onderzochte segmenten is hoog. Echter, deze is enkel voor 
segment 2 significant hoger dan in referentiesituatie 1. Mogelijk kan er dus een lichte 
toename zijn in het sluipverkeer op de Romeinse Steenweg ten opzichte van 
referentiesituatie 1. We verwachten hier echter geen belangrijke effecten. 

8.2.3.3.9 Verkeersveiligheid 

De nieuwe wegenis tussen Parking C en de Keizerin Charlottalaan wordt in dit 
referentiescenario niet enkel gebruikt door PEB maar ook door het verkeer van en naar NEO. 
Dit betekent dat deze route wellicht ook tijdens een voetbalwedstrijd gebruikt zal moeten 
worden. Hierdoor ontstaat opnieuw interactie tussen de voetgangersstroom vanaf de 
parking en het autoverkeer. Het gaat hier weliswaar om een lichtengeregeld kruispunt, zodat 
dit geen directe veiligheidsrisico’s zal inhouden. Wel ontstaat een gelijkaardige situatie met 
de huidige situatie ter hoogte van het kruispunt H. De Strooperlaan en de Magnolialaan, 
waarbij voetgangers op de rijweg staan wachten.  

8.2.3.4 Referentiesituatie 3 – Uitbouw openbaar vervoer 

Referentiesituatie 3 omvat alle aspecten die ook opgenomen waren in de voorgaande 
referentiesituatie, maar omvat daarnaast ook de geplande ontwikkelingen op vlak van 
openbaar vervoer in de directe omgeving van de site: 

 Brabantnet rekening houdend met mogelijke wijzigingen voor de segmenten voor 
parking C en Strombeek-Koningslo; 

 Plannen van MIVB: de verlenging van tramlijnen 3 en 7 en de nieuwe lijn 9 tot op de 
site; 

 parking Esplanade ter hoogte van de A12 in het Brussels Gewest; 

 een MIVB-rangeerstation op de project-site. 

8.2.3.4.1 Ontsluiting voetgangers 

De ontsluiting voor langzaam verkeer naar de bestaande haltes verandert niet ten opzichte 
van referentiesituatie 1. Doordat het openbaar vervoer dichter aansluit op de site, nemen de 
loopafstanden voor reizigers van deze haltes naar de site af. 

8.2.3.4.2 Ontsluiting fietsers 

De ontsluiting voor fietsers blijft gelijk aan deze in referentiesituatie 1. 

8.2.3.4.3 Ontsluiting openbaar vervoer 

De bereikbaarheid van de site met het openbaar vervoer verhoogt in deze referentiesituatie. 
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Tabel 97 Overzicht van de belangrijkste haltes met loopafstand tot Parking C en Koning 
Boudewijnstadion (telkens gemeten vanaf de meest nabije toegang) 

Halte Bediening Afstand tot Parking C Afstand tot Koning 
Boudewijnstadion 

Nieuwe halte stadion 
Tram MIVB: 3, 7, 9 

Tram DL: Brabantnet 

0m 1200 m (12 min) 

Heizel Metro: 6 

Premetro: 7 

Bus MIVB: 84, 88 

750m (9 min) 60m (1 min) 

Koning Boudewijn Metro: 6 

Bus MIVB: 84, 88 

Bus DL153: 240, 241, 242, 
243 

600m (8 min) 400m (5 min) 

Esplanade Premetro: 3 1000m (14 min) 1300m (16 min) 

Stadion Tram: 51, 93 

Bus DL: 240, 241, 242, 
243, 246, 250, 251, 260 

1000m (14 min) 200m (3 min) 

Expo Bus DL: 250, 251, 260, 
820 

10m (0 min) 850m (10 min) 

 

Tabel 98 Huidige capaciteit openbaar vervoersnet omgeving Heizel 

 Lijnnrs Frequentie 
spits 

Capaciteit spits Frequentie 
23u 

Capaciteit 23u 

Metro 6 10/u 7740/u 3/u 2322/u 

Tram MIVB 3, 7, 9, 51, 93 10/u/lijn 1800-2520/lijn 4/u/lijn (51: 
3/u) 

720-1008/u/lijn 

Tram DL Brabantnet 6/u 4800/u 2/u 1600/u 

Bus mivb 84, 88 5/u/lijn 320-480/lijn 3/u/lijn 192-294/u/lijn 

Bus De Lijn 240, 241, 242, 
243, 250, 251, 
260  

3/u/lijn 240-360/lijn 2/u/lijn 160-240/u/lijn 

Dit resulteert in een capaciteit tijdens de spits tussen 22 060 en 26 100 reizigers en een 
capaciteit na 23u tussen 8 306 en 10 222 reizigers. Op dagen met een voetbalwedstrijd 
worden tussen 22u en 24u extra metrostellen ingezet. Op deze momenten benadert het 
aanbod per metro deze van de klassieke spitsmomenten. Dit levert dus een totale capaciteit 
van 12 124 tot 14 040 reizigers op deze momenten. Ook bij grote evenementen in de 
Heizelpaleizen in het weekend wordt het aanbod verhoogd, tot het gebruikelijke 
weekdagaanbod, om de extra reizigers te vervoeren.  

                                                
153  DL: De Lijn 
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8.2.3.4.4 Parkeerdruk 

Door een globale betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer zal wellicht leiden tot een 
hoger openbaar-vervoer aandeel in de verplaatsingen naar de omgeving. Hierdoor zal de 
parkeerdruk licht afnemen. Anderzijds kan hierdoor ook de aantrekkelijkheid van deze 
omgeving voor P&R verplaatsingen toenemen, wat de parkeerdruk weer doet stijgen. 
Globaal kunnen we uitgaan van een status quo ten opzichte van referentiesituatie 2. 

8.2.3.4.5 Verkeersafwikkeling 

We kunnen aannemen dat de betere bereikbaarheid van de omgeving met het openbaar 
vervoer zal leiden tot een hoger openbaar-vervoer aandeel voor het dagelijks gebruik. In 
functie van evenementen is de site reeds goed bereikbaar met het openbaar vervoer, 
aangezien hier een grotere afstand tot de halte toelaatbaar is. 

De effecten hiervan zijn echter moeilijk concreet te ramen. We gaan dus voor de 
verkeersgeneratie uit van dezelfde situatie als in referentiesituatie 1. 

De aanwezigheid van een tramlijn op de Romeinse Steenweg zal de capaciteit van de 
kruispunten voor autoverkeer op deze as negatief beïnvloeden. De omvang van deze impact 
zal afhankelijk zijn van de frequentie van de lijnen. 

8.2.3.4.6 Robuustheid 

De robuustheid wijzigt niet ten opzichte van de huidige situatie. De capaciteit per uur per 
richting blijft dus ongeveer 750 à 1000 voertuigen per uur. 

Deze analyse gebeurde met VISSIM. Het volledige rapport van deze analyse is te vinden in 
Bijlage 5. 

8.2.3.4.7 Verkeersleefbaarheid 

We verwachten een licht positieve evolutie van de verkeersleefbaarheid ten opzichte van 
referentiesituatie 1 en 2, aangezien de verkeersintensiteiten dalen ten gevolge van de betere 
ontsluiting met het openbaar vervoer. 

8.2.3.4.8 Verkeersveiligheid 

We verwachten geen wijzigen in verkeersveiligheid ten opzichte van referentiesituatie 2. 

8.2.4 Beschrijving van de milieueffecten 

8.2.4.1 Aannames voor de verkeersgeneratie 

Voor het bepalen van de referentie-situatie wordt uitgegaan van de cijfers van het 
provinciaal verkeersmodel voor 2020. Dit model houdt echter enkel rekening met het 
‘dagelijkse’ verkeer en niet met specifieke voertuigstromen in functie van evenementen 
(zoals expo of voetbalwedstrijd). Ook de ontwikkeling van NEO werd nog niet specifiek in dit 
model opgenomen. Aangezien deze stromen wel van belang zijn voor de verkeersafwikkeling 
in de onmiddellijke omgeving van het project, worden deze bijkomend ingeschat. 



 

Tractebel Beschrijving van de referentiesituatie en de geplande toestand 291 

Er wordt gekozen te werken met het model 2020 aangezien hierin enerzijds rekening wordt 
gehouden met de hogere intensiteiten in 2020 terwijl anderzijds de aansluiting ter hoogte 
van het stadion niet wijzigt in deze nieuwe situatie. Ter hoogte van het complex Romeinse 
Steenweg is de opsplitsing tussen doorgaande en lokale ringweg immers reeds gerealiseerd. 

Van de meeste activiteiten zijn geen exacte gegevens gekend. Er wordt dus een inschatting 
gemaakt op basis van verzamelde gegevens. De verschillende uitgangspunten en aannames 
worden beschreven in het rapport in Bijlage 6. Voor de verkeersgeneratie van NEO wordt 
uitgegaan van de gegevens die zijn overgemaakt door NEO. 

8.2.4.2 Besproken exploitatiescenario’s 

In een eerste stap wordt de situatie zonder evenement (ES0) bekeken ten opzichte van de 
huidige toestand van de wegenis (op basis van het model 2009). Op deze manier wordt een 
beeld gegeven van het dagelijks functioneren van de site binnen de huidige context. 

Vervolgens worden vier exploitatiescenario’s kwantitatief beschreven en afgewogen ten 
opzichte van referentiesituatie 1 (BAU 2020): 

 ES0: Geen evenementen 

 ES1: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag 

 ES2: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + concert met 15.000 bezoekers in paleis 12 

 ES3: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + (gemiddelde) beurs die sluit om 18u 

Daarnaast worden nog drie scenario’s kwalitatief besproken, op basis van de gemaakte 
berekeningen voor de 3 voorgaande: 

 ES4: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + grote beurs die sluit om 18u 

 ES5: Voetbalwedstrijd van Anderlecht om 20u op een weekenddag 

 ES6: kleiner event in het multifunctioneel complex (overdag) 

Hierbij wordt er steeds verondersteld dat het stadion uitverkocht is, dit is een worst-case 
aanname die de bovengrens van de effecten in beeld brengt. Voor een voetbalwedstrijd 
van de nationale ploeg komt dit overeen met 60 000 bezoekers, voor een 
voetbalwedstrijd van Anderlecht is dit 50 000 bezoekers154. 

Op basis van de beoordeling voor deze situatie zal hierna een kwantitatieve afweging 
gemaakt worden van het meest nadelige exploitatiescenario ten opzichte van 
referentiesituatie 2 (BAU 2020 + NEO) en een kwalitatieve afweging ten opzichte van 
referentiesituatie 3 (BAU 2020 + NEO + optimalisatie openbaar vervoer). 

Tenslotte zal dit meest nadelige exploitatiescenario ook beoordeeld worden rekening 
houdend met het voorstel voor een gewijzigde aansluiting op de R0. Deze afweging gebeurt 
ten opzichte van referentiescenario 1. 

                                                
154  Vermits een wedstrijd van Anderlecht een kleiner bezoekerspotentieel heeft dan een wedstrijd van de nationale 

ploeg.  
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8.2.4.3 Aanlegfase 

8.2.4.3.1 Basisalternatief 

Momenteel is er nog geen zekerheid over de bestemming van de af te voeren grond. Wel is 
reeds zeker dat de volledige aan- en afvoer van alle materialen rechtstreeks naar de R0 zal 
gebeuren, via een tijdelijke op- en afrit die gecreëerd zal worden tussen de bestaande op- 
en afrit Romeinse Steenweg op de R0. Verkeer richting de buitenring zal hierna keren op het 
complex R0-A12. Verkeer komende van de buitenring zal gebruik maken van de bestaande 
afrit Romeinse Steenweg en de toegang naar de site vanop deze afrit gebruiken. 

De bestemming van de af te voeren grond hangt af van de opportuniteiten tijdens de 
graafwerken. Er wordt echter getracht om de grond maximaal via het water af te voeren. Dit 
betekent dat de uitgegraven grond afgevoerd zal worden naar het Zeekanaal Brussel – 
Charleroi – Schelde. Ook dit verkeer zal in eerste instantie rechtstreeks naar de R0 rijden. De 
verdere route richting kanaal zal verder met de betrokken overheden besproken worden in 
functie van de gebruikte laad- en loskade en eventuele andere werkzaamheden op het 
traject. 

Tijdens de werffase zal de ontsluiting van Parking C voor autoverkeer naar de R0 steeds 
gevrijwaard blijven. Aangezien de volledige afwikkeling van werfverkeer op het eigen terrein 
verloopt, zal er ook geen impact zijn op de ontsluiting van de omgeving voor fietsers, 
voetgangers en openbaar vervoer. Wel zijn er mogelijk effecten voor de relatie tussen 
Parking C en de Heizelpaleizen. Onvermijdelijk zal er een afname van de kwaliteit van deze 
route plaatsvinden tijdens de werffase, door een langere loopafstand en/of verminderde 
kwaliteit van de infrastructuur tijdens de werken. De toegankelijkheid van de 
voetgangersbrug en de veiligheid van de looproutes zullen echter steeds gevrijwaard blijven. 

Het parkeeraanbod tijdens de werken zal logischerwijze kleiner zijn dan in de huidige en 
toekomstige situatie. Met PEB werd overeengekomen minstens een capaciteit van 4000 
plaatsen te voorzien. Deze capaciteit volstaat voor een middelgrote expo, een 
voetbalwedstrijd of een concert. Bij een combinatie van deze verschillende activiteiten zal de 
parkeercapaciteit echter overschreden worden. In huidige situatie zijn er echter nog 3500 
plaatsen beschikbaar elders op de Heizelvlakte. Deze kunnen dus tijdens de werffase 
bijkomend ingezet worden. 

Tijdens de grote expo’s (Batibouw en Autosalon) wordt door PEB een parkeeraanbod van 
10 000 plaatsen gevraagd. De werfplanning zoals vandaag voorzien houdt hiermee rekening. 
Eventueel kunnen hiervoor wel andere parkings op het Heizelplateau ingezet worden. 
Hierover loopt verder overleg met PEB. 

Naast de bouw van de nieuwe ontwikkelingen op de site zullen er mogelijk in de ruime 
omgeving van de site nog verschillende andere werken lopende zijn. In de directe omgeving 
is het echter weinig waarschijnlijk dat de werken van NEO en de optimalisatie van de R0 
reeds zullen starten tijdens de werken op de site. Er zal dus geen directe interferentie zijn 
tussen deze werven. Projecten elders in Brussel kunnen eventueel wel bijkomend 
vrachtverkeer genereren ter hoogte van de site. Aangezien dit vrachtverkeer geen 
manoeuvres zal uitvoeren ter hoogte van de site, zal de impact hiervan op de globale 
doorstroming ter hoogte van de site uiterst beperkt zijn. Globaal is het uiteraard wenselijk 
dat een overkoepelend minder hinder beleid gevoerd wordt om de verschillende werven op 
elkaar af te stemmen. 

We kunnen dus stellen dat de mobiliteitseffecten in deze fase minimaal zullen zijn. 
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8.2.4.3.2 Uitvoeringsalternatief 1 (UA1) 

Als uitvoeringsalternatief wordt een optie bekeken waarbij in een eerste fase het terrein 
wordt afgegraven tot +65 m TAW, binnen een termijn van 6 maanden. Hiervoor moet tot 
max. 7500m³ grond per dag afgevoerd worden (tegenover ongeveer 4.000 m³/dag bij het 
basisalternatief). Dit komt overeen met ongeveer 480 vrachtwagens per dag. Deze 
transporten zullen bij voorkeur buiten de spitsuren plaatsvinden, dus tussen 10u en 16u en 
tussen 19u en 22u. Dit resulteert in ongeveer 70 vrachtwagens per uur overdag en 20 
vrachtwagens ’s avonds. Dit komt overeen met ongeveer 2,3% van de personenauto-
equivalenten op de parallelweg van de R0 ter hoogte van de site (buitenring) tijdens de 
restdag (tussen beide spitsen) en 1,3% van het verkeer tijdens de avond. We kunnen er dus 
vanuit gaan dat de impact hiervan beperkt zal zijn, al zal deze mogelijk wel voelbaar zijn op 
dagen met hoge achtergrondintensiteiten. 

In functie van de aanvoer van beton zijn 107 voertuigen per dag te verwachten. Deze 
aantallen liggen duidelijk lager dan deze voor de afvoer van grond. Het zou hier gaan om 
ongeveer 15 voertuigen per uur in de restdag (i.e. tussen ochtend- en avondspits) en 5 
voertuigen per uur ’s avonds. Aangezien de uitgravingen en de bouwwerken gedeeltelijk 
gelijk zullen lopen, zullen deze stromen gedurende een bepaalde periode gelijk verlopen met 
deze voor de afvoer van grond. De bijkomende impact van deze stromen bedraagt ongeveer 
0,5% van het totale verkeer op het segment van de R0 (parallelweg) ter hoogte van de site. 
De impact hiervan zal dus verwaarloosbaar zijn ten opzichte van deze van de grondafvoer. 

8.2.4.3.3 Uitvoeringsalternatief 2 (UA2) 

In dit uitvoeringsalternatief wordt uitgegaan van een betoncentrale op de site zelf. Hierdoor 
neemt het aantal benodigde transporten naar de site af. Dit uitvoeringsalternatief heeft dus 
een beperktere impact naar mobiliteit dan beide voorgaande alternatieven. 

8.2.4.4 Ontsluiting en werking van de site 

Ontsluiting: 

De site is aangesloten op een zeer uitgebreid snelwegennet met directe aansluiting op R0 en 
aansluiting op A12 nabij. Deze ligging laat dan ook een zeer grote aanvoer van 
gemotoriseerd verkeer toe. 

In huidige situatie is de ontsluiting niet efficiënt waardoor de maximale 
verwerkingscapaciteit van de site lager ligt dan de mogelijke aanvoer vanaf de ring. Dit heeft 
momenteel te maken met de beperkte afwikkelingscapaciteit van de infrastructuur op de site 
(aansluiting van afrit naar parking en organisatie van de bestaande parking). 

Met de nieuwe ontwikkeling wordt de verwerkingscapaciteit van de site afgestemd op de 
aanvoercapaciteit van de ring zelf. Hierdoor wordt vermeden dat er terugslag kan ontstaan 
ten gevolge van inefficiënte verwerking van de aanvoer van voertuigen. 

Parking: 

Er is op de site in het basisalternatief plaats voorzien voor maximaal 10.000 (betaalparking) 
+ 1.000 parkeerplaatsen voor RSCA (onder het stadion). Dit brengt het totaal aantal 
autoparkeerplaatsen op 11.000 plaatsen. 
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De 10.000 plaatsen waarborgen voor de bestaande activiteiten is een vereiste van het 
GRUP. Deze plaatsen worden ook deels gebruikt door de dagelijkse gebruikers van de site, 
evenwel met beperkingen bij mogelijke evenementen met grote verkeersgeneratie. In 
dergelijke gevallen zal gevraagd worden om de een deel van dan wel de volledige 
betaalparking enkele uren voorafgaand aan de evenementen ontruimen. Dit is een 
exploitatiemodel dat vandaag reeds succesvol wordt toegepast in de nieuwe Ghelamco 
Arena in Gent.  

Tevens werd in dit MER de effecten van een parking van 12.000 plaatsen geëvalueerd 
(inrichtingsalternatief 2 (IA2)). . In dit inrichtingsalternatief wordt de capaciteit van de 
ondergrondse parking verhoogd naar 12.000 autoplaatsen door de ruimte in het 
parkeergebouw die in het basisalterntaief voorzien is voor opslag (niveau -1) aan te spreken. 

De parking kan zowel horizontaal als verticaal op verschillende manieren afgesloten worden. 
Dit laat de ordediensten toe om de bezoekers van verschillende voetbalploegen op de site te 
splitsen, dan wel op de ring. Op de ring kunnen de ordediensten de verschillende 
supportersgroepen scheiden door de toegangswegen voor de verschillende 
supportersgroepen toe te wijzen. Zo kan een horizontale splitsing bekomen worden waarbij 
verschillende verdiepingen van het parkeergebouw dienen voor de ene supportersgroep en 
de andere verdiepingen dienen voor de andere supportersgroep. 

Bus en vracht: 

Bus- en vrachtverkeer krijgt ook een plaats op de site. Er kunnen op de site tot maximaal 
300 bussen parkeren in het parkeergebouw (hier kunnen ook vrachtwagens parkeren) en in 
de busparking ten noorden van het multifunctioneel complex. Indien bussen dan wel 
vrachtwagens parkeren op de parkeerplaatsen voor auto’s, verlaagt de beschikbare 
hoeveelheid autoparkeerplaatsen tot 8.400 + 1.000. 

In geval van voetbal of concert zullen bussen voorrang krijgen op deze parkeerplaatsen via 
een reservatiesysteem. Tijdens opbouw/afbouw van grote evenementen in de expo hallen 
wordt voorrang gegeven aan vrachtwagens. Ingeval een voetbalmatch tijdens de 
opbouw/afbouw van grote evenementen zou vallen, zal op basis van het aantal reservaties 
geëvalueerd worden hoeveel vrachtwagens tijdelijk dienen te herlokaliseren naar een 
vrachtwagenparking in de omgeving. Openbare buslijnen hebben de mogelijkheid om voor 
de deur van het stadium de halte te gebruiken. 

Bussen van bezoekende ploegen worden in een volledig afgesloten compartiment ontvangen 
en verlaten de site onafhankelijk van de andere verkeersstromen (al dan niet onder 
politiebegeleiding in functie van veiligheidsrisico’s). 

Indien niet de volledige capaciteit van de bezoekersparking wordt gebruikt, kan het 
resterende gedeelte ingezet worden als een park&ride voor georganiseerd busvervoer dat 
weliswaar niet op de site parkeert, maar een shuttlefunctie verzorgt van/naar andere 
parkings. Deze drop-off kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden door bussen ingelegd door De 
Lijn vanuit enkele grote steden. 

P&R: 

In dit MER zijn 3.000 parkeerplaatsen beschikbaar voor de Park&Ride functionaliteit. Deze 
park&ride plaatsen zullen aan gereduceerd tarief aangeboden worden in combinatie met 
tickets voor openbaar vervoer. Dit openbaar vervoer kan op termijn op de site aangeboden 
worden, mits het verlengen van de traminfrastructuur van het Brussels vervoersnet alsook 
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van Brabantnet en eventueel de ringtram (maakt momenteel geen deel uit van het “beslist 
beleid”). Eenmaal deze infrastructuur voorzien is, zijn combinaties qua dienstregeling 
mogelijk met alvast tramlijnen 3, 7, 9, 51, 96, Brabantnet en Ringtram. De finale 
dienstregelingen zijn uiteraard de bevoegdheid van de verschillende openbaar 
vervoersbeheerders eens de projecten gerealiseerd zullen zijn. 

Het gebruik van de park&ride zal tevens beperkt worden in geval van grote evenementen 
met grote verkeergeneraties (bv Batibouw, Autosalon), teneinde voldoende parkeercapaciteit 
voor deze events te kunnen voorzien. In totaal zal de P&R-functie ongeveer 220 dagen per 
jaar toegankelijk zijn. 

8.2.4.4.1 Circulatie van en naar de projectsite (Basisontsluiting) 

Hieronder worden de routes van en naar de site weergegeven voor de basisontsluiting. 

 

Figuur 80 Basisontsluiting zonder aansluiting NEO 
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Figuur 81 Basisontsluiting met aansluiting NEO 

8.2.4.4.2 Circulatie op de projectsite 

Hieronder wordt het functioneren van de site, meerbepaald de circulatie in relatie tiot de 
parkings toegelicht en geïllustreerd. 

 

Figuur 82 Interne circulatie en in- en uitgangen tot de parking niveau -2 



 

Tractebel Beschrijving van de referentiesituatie en de geplande toestand 297 

 

Figuur 83 Interne circulatie en in- en uitgangen tot de parking niveau -3 

 

Figuur 84 Interne circulatie en in- en uitgangen tot de parking niveau -4 
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Figuur 85 Interne circulatie en in- en uitgangen tot de parking niveau -5 

 

Figuur 86 Interne circulatie en in- en uitgangen tot de parking niveau -6 
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8.2.4.5 Exploitatiescenario ES0 tov huidige situatie 

Dit exploitatiescenario beschrijft de dagelijkse werking van de site, zonder evenementen, ten 
opzichte van de huidige situatie (2009). Voor dit alternatief wordt enkel een vergelijking 
gemaakt voor de verkeersafwikkeling. In deze situatie wordt de ontsluiting van het dagelijks 
programma van de site beoordeeld (voor de berekening van de verkeersintensiteiten van dit 
programma wordt verwezen naar Bijlage 6). Dit programma omvat: 

 Dagelijks programma binnen het multifunctioneel complex155: 

 kantoren 

 horeca 

 diensten( bv self storage, verhuur van vergaderzalen, …) 

 bedrijven (bv high tech, start-ups) 

 Dagelijks programma binnen het campusgebouw 

 openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen (zorgverstrekking, 
opleiding m.b.t. revalidatierechnieken, …) 

 moderne bedrijvigheid en diensten (o.m. sportgerelateerde onderzoek en 
ontwikkeling) 

 toeristisch logies, gerelateerd aan de moderne bedrijvigheid en diensten, en 
autonoom. 

 Park & ride van 3000 parkeerplaatsen binnen het parkeergebouw 

Deze situatie komt op alle werkdagen voor156. 

Aangezien de activiteiten in het paviljoen slechts een beperkte hoeveelheid verkeer 
genereren en onder meer ook gericht zijn op een lokaal doelpubliek, worden deze hier niet 
meegenomen. 

8.2.4.5.1 Verkeersafwikkeling lokale wegenis 

OCHTENDSPITS 

Tabel 99 Exploitatiescenario 0 tov huidige situatie: Kruispunt 1: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad huidige 

situatie verzadigingsgraad  

R RD L R RD L 

De Limburg Stirumlaan N 0% 81% 0% 0% 81% 0% 

Oprit R0 noord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

De Limburg Stirumlaan Z 0% 12% 11% 0% 12% 11% 

Afrit R0 noord 38% 0% 2% 38% 0% 4% 62% 

                                                
155  Recreatie (b.v. voetbal) en socio-culturele activiteiten (b.v. concerten, tentoonsltellingen, …) maken geen deel 

uit van het dagelijks programma van het multifuntioneel complex. Openbare en private nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen (b.v. technische installaties) horen intrinsiek bij de andere activiteiten en 
genereren op zich dus geen bijkomend verkeer. 

156  De P&R-functie zal in de praktijk ongeveer 220 dagen per jaar beschikbaar zijn. 
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Tabel 100 Exploitatiescenario 0 tov huidige situatie: Kruispunt 2: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad huidige 

situatie verzadigingsgraad  

R RD L R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 4% 32% 0% 4% 32% 

Afrit R0 zuid 0% 0% 25% 0% 0% 25% 

De Limburg Stirumlaan 0% 4% 0% 0% 4% 0% 

Oprit R0 zuid 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 

Tabel 101 Exploitatiescenario 0 tov huidige situatie: Kruispunt 3: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad huidige 
situatie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Houba de strooperlaan 0% 10% 1% 0% 9% 1% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Magnolialaan 83% 5% 0% 87% 5% 0% 

Houba de strooperlaan 0% 83% 0% 0% 87% 0% 78% 

Tabel 102 Exploitatiescenario 0 tov huidige situatie: Kruispunt 4: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad huidige 
situatie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Op & afrit R0 0% 116% 0% 0% 120% 0% 

Romeinse Steenweg W 0% 84% 64% 0% 79% 64% 

Magnolialaan 0% 50% 0% 0% 57% 0% 

Romeinse Steenweg O 0% 116% 44% 0% 120% 42% 98% 

Tabel 103 Exploitatiescenario 0 tov huidige situatie: Kruispunt 5: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad huidige 

situatie verzadigingsgraad  

R RD L R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 24% 0% 0% 27% 0% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 43% 0% 0% 43% 0% 

Afrit 7a R0 0% 69% 0% 0% 73% 0% 43% 

Tabel 104 Exploitatiescenario 0 tov huidige situatie: Kruispunt 6: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad huidige 
situatie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Boechoutlaan 0% 21% 32% 0% 21% 32% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Boechoutlaan 0% 79% 0% 0% 79% 0% 

Op & Afrit A12 0% 49% 79% 0% 49% 79% 65% 

Tabel 105 Exploitatiescenario 0 tov huidige situatie: Kruispunt 7: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad huidige 

situatie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Antwerpselaan 0% 10% 0% 0% 10% 0% 

Oprit A12 0% 33% 0% 0% 38% 0% 

Antwerpselaan 0% 4% 8% 0% 4% 8% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 
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Tabel 106 Exploitatiescenario 0 tov huidige situatie: Kruispunt 8: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad huidige 
situatie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 
Boechoutlaan 0% 86% 39% 0% 89% 41% 
Romeinse Steenweg 0% 79% 21% 0% 77% 23% 
Madridlaan 0% 9% 17% 0% 10% 18% 
Romeinse Steenweg 48% 86% 56% 47% 89% 55% 78% 

Tabel 107 Exploitatiescenario 0 tov huidige situatie: Kruispunt 9: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad huidige 
situatie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 12% 82% 0% 12% 82% 

Antwerpselaan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 25% 0% 0% 25% 0% 

Antwerpselaan 75% 0% 18% 75% 0% 18% 52% 

 

Figuur 87  Overzicht afwikkelingsniveaus kruispunten: Exploitatiescenario 0 op basis van huidige 
situatie, ochtendspits 

In de ochtendspits is de impact van de verkeersgeneratie door de site op de globale 
afwikkeling van de omliggende kruispunten beperkt. De bestaande knelpunten blijven 
bestaan, maar nemen niet noemenswaardig toe. Op kruispunt 1 zien we een beperkte daling 
van de globale verzadigingsgraad. Dit heeft te maken met een stijging van het verkeer op 
een tak met beperkte belasting, zodat deze meer doortelt in de globale score. Ter hoogte 
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van de aansluiting van de op- en afrit ‘Romeinse Steenweg’ op de Romeinse Steenweg 
(kruispunt 4) treedt in de huidige situatie reeds een oververzadiging op voor de 
rechtdoorgaande bewegingen op de Romeinse Steenweg in oostelijke richting en voor het 
verkeer komende van de afrit. Op de noordelijke aansluiting van het complex Wemmel 
(kruispunt 1) en het kruispunt Boechoutlaan – Romeinse Steenweg (kruispunt 8) treedt een 
hoge verzadigingsgraad op voor enkele bewegingen. De realisatie van het project heeft hier 
echter geen significante invloed. 

Tabel 108 Overzicht scores 2009 – ES0 - ochtendspits 

 REF 2009 ES0 2009 verschil score 

Kruispunt 1 63% 62% -1% 0 

Kruispunt 2 25% 25% 0% 0 

Kruispunt 3 75% 78% 3% 0 

Kruispunt 4 97% 98% 1% 0 

Kruispunt 5 42% 43% 1% 0 

Kruispunt 6 65% 65% 0% 0 

Kruispunt 7 22% 25% 3% 0 

Kruispunt 8 79% 78% -1% 0 

Kruispunt 9 52% 52% 0% 0 

Gewogen gemiddelde 0 

AVONDSPITS 

Tabel 109 Bestaande toestand: Kruispunt 1: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad huidige 

situatie verzadigingsgraad  

R RD L R RD L 

De Limburg Stirumlaan N 0% 99% 0% 0% 99% 0% 

Oprit R0 noord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

De Limburg Stirumlaan Z 0% 7% 36% 0% 7% 36% 

Afrit R0 noord Z 77% 0% 1% 77% 0% 24% 84% 

Tabel 110 Bestaande toestand: Kruispunt 2: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad huidige 

situatie verzadigingsgraad  

R RD L R RD L 

De Limburg Stirumlaan N 0% 5% 48% 0% 7% 48% 

Afrit R0 zuid 0% 0% 20% 0% 0% 21% 

De Limburg Stirumlaan Z 0% 7% 0% 0% 7% 0% 

Oprit R0 zuid 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 

Tabel 111 Bestaande toestand: Kruispunt 3: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Houba de strooperlaan 0% 8% 0% 0% 12% 0% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Houba de strooperlaan 112% 5% 0% 112% 5% 0% 

Magnolialaan 0% 112% 0% 0% 112% 0% 99% 
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Tabel 112 Bestaande toestand: Kruispunt 4: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad huidige 

situatie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Op & afrit R0 0% 107% 0% 0% 108% 0% 

  0% 117% 179% 0% 117% 180% 

Magnolialaan 0% 179% 0% 0% 180% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 176% 17% 0% 176% 17% 148% 

Tabel 113 Bestaande toestand: Kruispunt 5: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad huidige 

situatie verzadigingsgraad  

R RD L R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 44% 0% 0% 45% 0% 

0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 61% 0% 0% 61% 0% 

Afrit 7a R0 0% 52% 0% 0% 53% 0% 54% 

Tabel 114 Bestaande toestand: Kruispunt 6: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad huidige 

situatie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L

Boechoutlaan 0% 16% 30% 0% 16% 30% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Boechoutlaan 0% 97% 0% 0% 97% 0% 

Op & Afrit A12 0% 97% 93% 0% 97% 93% 86% 

Tabel 115 Bestaande toestand: Kruispunt 7: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Antwerpselaan 0% 9% 0% 0% 9% 0% 

afrit A12 0% 84% 0% 0% 85% 0% 

Antwerpselaan 0% 33% 18% 0% 33% 18% 

0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 46% 

Tabel 116 Bestaande toestand: Kruispunt 8: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad huidige 
situatie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Boechoutlaan 0% 54% 24% 0% 54% 24% 

Romeinse Steenweg 0% 78% 41% 0% 78% 41% 

Madridlaan 0% 78% 60% 0% 78% 60% 

Romeinse Steenweg 64% 71% 29% 64% 72% 29% 66% 

 

  



304   T.002071 | Project-MER Eurostadium 

Tabel 117 Bestaande toestand: Kruispunt 9: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad huidige 
situatie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 27% 197% 0% 27% 197% 

Antwerpselaan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 65% 0% 0% 65% 0% 

Antwerpselaan 46% 76% 1% 49% 76% 1% 86% 

 

Figuur 88  Overzicht afwikkelingsniveaus kruispunten: Exploitatiescenario 0 op basis van huidige 
situatie, avondspits 

De globale verzadigingsgraad ligt tijdens de avondspits hoger, zowel in de huidige situatie 
als na realisatie van het project. Op het merendeel van de kruispunten is minstens één 
beweging oververzadigd. Het verschil tussen de situatie met en zonder project blijft echter 
ook hier beperkt. 

Tabel 118 Overzicht scores Ref 2009 – ES0 - avondspits 

 REF 2009 ES0 2009 verschil score 

Kruispunt 1 85% 84% -1% 0 

Kruispunt 2 36% 35% -1% 0 

Kruispunt 3 100% 99% -1% 0 

Kruispunt 4 147% 148% 1% 0 

Kruispunt 5 54% 54% 0% 0 
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Kruispunt 6 86% 86% 0% 0 

Kruispunt 7 46% 46% 0% 0 

Kruispunt 8 66% 66% 0% 0 

Kruispunt 9 86% 86% 0% 0 

Gewogen gemiddelde 0 

8.2.4.5.2 Verkeersafwikkeling hoger wegennet 

Tabel 119 Vergelijking huidige situatie – Exploitatiescenario 0 (ES0) 

Huidige situatie 

REF OSP ES0 OSP REF ASP ES0 ASP 

 WV157 NWV WV NWV WV NWV WV NWV 

Segment 1 C D C C 

Segment 2 E D E D E D F E 

Segment 3 E F E F 

Segment 4 C B C B E C E D 

Segment 5 C C A A 

Segment 6 C C C C E D E D 

In de ochtendspits zien we enkel significante verschillen in segmenten 1 (invoegbeweging 
vanuit Wemmel op de binnenring) en 3 (uitvoegbeweging richting Romeinse Steenweg 
vanop de buitenring). Op deze laatste is het effect negatief. Globaal stellen we een beperkt 
negatief effect vast. 

In de avondspits is het effect van de nieuwe ontwikkeling iets groter. We zien een negatief 
effect voor het wevend verkeer in segment 2 (segment ter hoogte van de aansluiting 
Romeinse Steenweg op de binnenring) en segment 3 (uitvoegbeweging naar Romeinse 
Steenweg op de buitenring) ontstaat een negatief effect. Dit laatste is te nuanceren, 
aangezien de hoeveelheid bijkomend verkeer zeer beperkt is (enkel ingaand verkeer naar de 
restaurants). Deze zone zat dus reeds in de huidige situatie op het kantelpunt tussen 
afwikkelingscapaciteit ‘E’ en ‘F’ en de bijkomende impact van het project blijft dus beperkt. 
Voor segmenten 2 en 4 is een beperkt negatief effect vast te stellen voor het niet-wevend 
verkeer. Deze scores worden in de tabel hieronder weergegeven. 

Tabel 120 Scores per Segment huidige situatie – Exploitatiescenario 0 

 

ES0 OSP ES0 ASP 

WV NWV WV NWV 

Segment 1 -1 0 

Segment 2 0 0 -2 -1 

Segment 3 -2 -2 

Segment 4 0 0 0 -1 

Segment 5 0 0 

Segment 6 0 0 0 0 

Gewogen gemiddelde -1 -1 

                                                
157  WV: Wevend verkeer – NWV: niet wevend verkeer 
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8.2.4.5.3 Robuustheid 

In dit geval wordt de capaciteit van de slagbomen verhoogd. In het nieuwe project worden 
immers verschillende groepen automatische slagbomen voorzien, die gezamenlijk een 
capaciteit hebben van 4000 voertuigen per uur per richting. 

Het maatgevend segment is in dit geval de afrit komende van de binnenring (parallelweg). 
Deze beschikt immers maar over één rijstrook naar de parking, waar bovendien slechts aan 
50 km/u gereden kan worden. De capaciteit van dit wegsegment bedraagt 1750 à 2000 
voertuigen. 

Dit is een stijging van ruim 100% ten opzichte van de bestaande toestand. Dit effect wordt 
dus sterk positief geëvalueerd. 

Deze analyse gebeurde met VISSIM. Het volledige rapport van deze analyse is te vinden in 
Bijlage 5. 

8.2.4.5.4 Verkeersleefbaarheid 

Aangezien de doorstroming op de segmenten op de R0 in beide spitsen afneemt, kunnen we 
verwachten dat het sluipverkeer op het onderliggend wegennet parallel hieraan zal 
toenemen. Aangezien er in beide spitsen negatieve effecten optreden op deze segmenten 
van de R0 wordt het aspect sluipverkeer hier eveneens negatief beoordeeld.  

8.2.4.5.5 Verkeersveiligheid 

De aansluitingen op het hoger wegennet blijven in deze situatie dezelfde als in de 
referentiesituatie. De verkeersintensiteiten zullen hier evenwel toenemen. Door deze 
toenames verhoogt het risico op ongevallen in deze zones licht. 

Het aantal conflictpunten tussen het verkeer naar de site en het overige verkeer wijzigt niet. 
Intern op de parking zal het aantal conflicten wel dalen ten opzichte van de huidige situatie, 
doordat de stromen uit de verschillende richtingen volledig gescheiden verlopen. Ook intern 
in de parking worden de in- en uitgaande stromen maximaal gescheiden. 

Ook de aard van de conflictpunten wijzigt niet ten opzicht van de huidige situatie. Het gaat 
bijna uitsluitend om conflicten tussen gemotoriseerd verkeer onderling. Op de routes van 
verkeer komende vanaf het centrum van Brussel naar de site ontstaat er wel een conflict 
tussen verkeersstromen naar de site en het langzaam verkeer. Deze conflicten zijn in de 
directe omgeving van de site steeds lichtengeregeld en het aantal voertuigen van en naar de 
site is hier ook zeer beperkt. 

Globaal kunnen we stellen dat het effect op de verkeersveiligheid neutraal is. 

8.2.4.6 Exploitatiescenario ES0 tov Referentiesituatie 1 

Dit exploitatiescenario beschrijft de dagelijkse werking van de site, zonder evenementen, ten 
opzichte van referentiesituatie 1 (2020). In deze situatie wordt de ontsluiting van het 
dagelijks programma van de site beoordeeld. Zoals hoger al aangegeven omvat dit dagelijks 
programma: 
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 Dagelijks programma binnen het multifunctioneel complex158: 

 kantoren 

 horeca 

 diensten( bv self storage, verhuur van vergaderzalen, …) 

 bedrijven (bv high tech, start-ups) 

 Dagelijks programma binnen het campusgebouw 

 openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen (zorgverstrekking, 
opleiding m.b.t. revalidatierechnieken, …) 

 hoogwaardige bedrijvigheid en diensten (o.m. sportgerelateerde onderzoek en 
ontwikkeling) 

 toeristisch logies, gerelateerd aan de hoogwaardige bedrijvigheid en diensten, 
en autonoom. 

 Park & ride van 3000 parkeerplaatsen binnen het parkeergebouw 

Deze situatie komt op alle werkdagen voor. 

Aangezien de activiteiten in het paviljoen slechts een beperkte hoeveelheid verkeer 
genereren (die geenszins kan worden vergeleken met de mobiliteitsimpact van de overige 
projectonderdelen), en onder meer ook gericht zijn op een lokaal doelpubliek, worden deze 
hier niet meegenomen. 

8.2.4.6.1 Ontsluiting voetgangers 

De ontsluiting van de campus vanaf de parking verloopt via de trappenkokers die 
rechtstreeks doorlopen van de parking naar het gebouw. 

Voor werknemers uit de omgeving, die te voet de site benaderen, is het gebouw te bereiken 
via het park, waarop verschillende toegangen aansluiten. 

Het multifunctioneel complex kan bereikt worden via de looproutes door het park. Hiervoor 
maakt men gebruik van de centrale trappenkernen die buiten het campusgebouw uitkomen. 
Voor voetgangers vanuit de omgeving zijn de kantoren en restaurants in het multifunctioneel 
complex via de hoofdtoegang van het multifunctioneel complex te bereiken. 

De Tuinbrug zorgt voor een comfortabele en veilige verbinding over de Romeinse Steenweg. 

                                                
158  Recreatie (b.v. voetbal) en socio-culturele activiteiten (b.v. concerten, tentoonsltellingen, …) maken geen deel 

uit van het dagelijks programma van het multifuntioneel complex. Openbare en private nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen (b.v. technische installaties) horen intrinsiek bij de andere activiteiten en 
genereren op zich dus geen bijkomend verkeer. 
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8.2.4.6.2 Ontsluiting fiets 

 

Figuur 89 Ligging fietsenstallingen (gele bollen) – routes fietsers en voetgangers 

In de nieuwe situatie worden verschillende fietsenstallingen gecreëerd in relatie tot de 
nieuwe ontwikkeling. Er wordt nog geen uitspraak gedaan over welke stallingen gebruikt 
zullen worden voor de dagelijkse activiteiten op de site. Het lijkt logisch de stalling aan de 
hoofdingang van het multifunctioneel complex te gebruiken voor de dagelijkse activiteiten in 
het multifunctioneel complex en deze aan de oostzijde van de parking voor de activiteiten in 
de campus. In totaal worden 5000 plaatsen voorzien, waarbij telkens 1000 plaatsen per 
stalling worden voorgesteld. 

De stallingsbehoefte voor fietsers wordt berekend op basis van de verkeersgeneratie zoals 
weergegeven in Bijlage 6. De resulterende behoefte wordt in de grafiek hieronder 
weergegeven. 
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Grafiek 1 Stallingsbehoefte fiets ES0 

 

De maximale stallingsbehoefte voor fietsers voor het programma in het multifunctioneel 
complex en op de campus bedraagt 107 stallingsplaatsen. Hiervoor is dus ruim voldoende 
plaats in de stalling.  

Deze fietsenstalling sluit rechtstreeks aan op de fietssnelweg die via de Romeinse Steenweg 
loopt. De kwaliteit van deze fietsroute is vandaag echter zeer beperkt. De ligging van de 
fietsenstalling ten opzichte van de activiteiten in het campusgebouw is niet ideaal. De 
wandelafstand tot het gebouw zelf bedraagt ongeveer 300m. 

Voor de werknemers is het aan te raden dat (een gedeelte van) de fietsenstalling afgesloten 
kan worden, zodat de fietsen hier veilig gestald kunnen worden. 

Voor wat betreft de fietsroute vanuit Wemmel zijn er nog twee opties: 

 Fietsroute via de Panoramastraat + fietsbrug over de op- en afrit en fietsstalling ten 
oosten van de op- afrit. 

 Fietsroute via de Panoramastraat + fietsstalling ten westen van de op- afrit en 
voetgangersbrug over de op- afrit. 

De Tuinbrug zorgt voor verder een comfortabele en veilige oversteek over de Romeinse 
Steenweg voor fietsers en voetgangers. 

8.2.4.6.3 Ontsluiting openbaar vervoer 

Zowel de gebruikers van het programma op de site zelf als gebruikers van de P&R maken 
gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat er in beide spitsen een piek is van zowel 
vertrekkend als toekomend verkeer. Daarnaast is er in de loop van de dag ook een 
verkeersgeneratie voor de diensten en de restaurants. Dit leidt tot onderstaande spreiding 
van attractie en productie voor het openbaar vervoer. 

0

20

40

60

80

100

120

0
u

1
u

2
u

3
u

4
u

5
u

6
u

7
u

8
u

9
u

1
0
u

1
1
u

1
2
u

1
3
u

1
4
u

1
5
u

1
6
u

1
7
u

1
8
u

1
9
u

2
0
u

2
1
u

2
2
u

2
3
u

fietsstallingen



310   T.002071 | Project-MER Eurostadium 

Grafiek 2 Spreiding aankomst en vertrek met openbaar vervoer – ES0 

 

De hoogste piek in de productie komt voor in de ochtendspits (tussen 7u en 8u), wanneer 
iets meer dan 1000 P&R gebruikers de parking verlaten. De hoogste piek in attractie valt 
tussen 18u en 19u, wanneer ongeveer 950 personen zich met het openbaar vervoer naar de 
site verplaatsen. We zien dus duidelijk dat de pieken in functie van de P&R, aangenomen dat 
alle 3000 plaatsen ingenomen zijn, hoger liggen dan de pieken in functie van het 
programma op de site zelf. De hoogste pieken voor deze activiteiten verwachten we net na 
de gewone ochtendpiek en net voor de gewone avondpiek. Op deze momenten vallen de 
verplaatsingen van werknemers immers samen met deze van de bezoekers van de diensten. 
Het gaat om maximaal ongeveer 600 reizigers per uur in de ochtendspits en 500 reizigers 
per uur in de avondspits. 

Voor de stadinwaartse beweging is de capaciteit in de spits ruim 13.000 reizigers. Deze is 
dus ruim voldoende voor het opvangen van de vervoersvraag. Voor wat betreft de vraag 
vanuit de P&R gaan we er bovendien van uit dat 50% van deze reizigers vandaag reeds 
gebruik maken van het openbaar vervoer in deze omgeving. Voor de P&R gaat het dus om 
ongeveer 500 bijkomende reizigers stadinwaarts ten opzichte van de huidige situatie. 

Voor de verplaatsingen naar de site zelf, kunnen we stellen dat de verplaatsingen vanuit het 
centrum tegen de voornaamste spitsrichting in gaan. Aangezien hier dezelfde capaciteit 
wordt aangeboden, zal ook hier de capaciteit voldoende zijn. Voor reizigers van buiten het 
Brussels gewest, die wel met de spitsrichting mee rijden, is de restcapaciteit van de bussen 
vandaag reeds beperkt. Hier kan dus wel een overbelasting optreden. 

Aangezien deze reizigers zich zullen verdelen over de verschillende haltes en, binnen de 
spitsuren, eerder gespreid zullen toekomen, verwachten we geen belangrijke impact op de 
werking van de haltes. 

De looproutes voor het bereiken van de haltes vanaf Parking C wijzigen niet ten opzichte van 
de huidige situatie. De afstand tot de haltes is echter steeds langer dan 500m (uitgezonderd 
halte ‘Expo’ van De Lijn). Deze haltes liggen dus te ver van de site om op frequente basis 
door de dagelijkse bezoekers van de site gebruikt te worden. De ontsluiting met het 
openbaar vervoer voor de dagelijkse gebruikers van de site is dus niet optimaal. 
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Aangezien de impact van deze functies op de doorstroming van het autoverkeer op de lokale 
wegenis zeer beperkt is, zal dit ook de doorstroming voor het openbaar vervoer slechts zeer 
beperkt beïnvloeden. 

8.2.4.6.4 Parkeerdruk 

De parkeervraag wordt berekend op basis van de verkeersgeneratie zoals omschreven in 
Bijlage 6. De resulterende parkeervraag wordt weergegeven in de tabel hieronder. 

Grafiek 3 Parkeerbezetting ES0 

 

De parkeervraag in deze situatie bedraagt maximaal ongeveer 5000 voertuigen. Rekening 
houdend met een parking van 10 000 plaatsen komt dit neer op een bezetting van 50%. Dit 
houdt dus in dat er voor deze situatie een overschot aan parkeerplaatsen is. Aangezien de 
parkeercapaciteit bepaald werd in functie van de evenementen op de site, wordt dit effect 
echter niet als negatief beschouwd. Door de hoge congestie in de omgeving wordt het 
autogebruik reeds ontmoedigd, waardoor niet verwacht wordt dat het overaanbod op dagen 
zonder evenementen tot een hoger auto-aandeel zal leiden. Mogelijk kan er wel voor 
gekozen worden op deze dagen slechts een gedeelte van de parking ter beschikking te 
stellen (bijvoorbeeld: enkel plaatsen onder de campus beschikbaar voor gebruikers campus, 
enkel bepaalde verdieping beschikbaar voor P&R,…). 

Belangrijk voordeel ten opzichte van de huidige situatie is dat een specifiek parkeeraanbod 
voorzien wordt voor P&R gebruikers. Hierdoor is een daling van de parkeerdruk in de 
omgeving te verwachten. Vandaag parkeren immers veel pendelaars en bezoekers met 
bestemming in het centrum in deze omgeving om vervolgens de tram of metro stadinwaarts 
te nemen. 

Door de verhoging van de capaciteit van de slagbomen valt de terugslag naar de R0 ten 
gevolge van het opvullen van de parking weg. 

Globaal wordt dit aspect beperkt positief beoordeeld. 
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8.2.4.6.5 Verkeersafwikkeling lokale wegenis 

OCHTENDSPITS 

Tabel 121 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 1: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 36% 0% 0% 36% 0% 

Oprit R0 noord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

De Limburg Stirumlaan 0% 18% 6% 0% 18% 6% 

Afrit R0 noord 54% 0% 4% 54% 0% 5% 37% 

Tabel 122 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 2: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 2% 22% 0% 2% 22% 

Afrit R0 zuid 0% 4% 32% 0% 4% 32% 

De Limburg Stirumlaan 0% 4% 0% 0% 4% 0% 

Oprit R0 zuid 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22%

Tabel 123 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 3: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 
R RD L R RD L 

Houba de strooperlaan 0% 7% 8% 0% 7% 8% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Houba de strooperlaan 79% 5% 0% 83% 5% 0% 

Magnolialaan 0% 79% 0% 0% 83% 0% 74% 

Tabel 124 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 4: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 
R RD L R RD L 

Op & afrit R0 0% 116% 0% 0% 116% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 116% 19% 0% 116% 20% 

Magnolialaan 0% 45% 0% 0% 51% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 85% 66% 0% 93% 67% 99% 

Tabel 125 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 5: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 55% 0% 0% 57% 0% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 44% 0% 0% 44% 0% 

Afrit 7a R0 0% 28% 0% 0% 29% 0% 51%

Tabel 126 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 6: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 
R RD L R RD L 

Boechoutlaan 0% 46% 47% 0% 46% 47% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Boechoutlaan 0% 96% 0% 0% 96% 0% 

Op & Afrit A12 0% 56% 96% 0% 56% 96% 78% 
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Tabel 127 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 7: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Antwerpselaan 0% 22% 0% 0% 22% 0% 

afrit A12 0% 36% 0% 0% 40% 0% 

Antwerpselaan 0% 4% 28% 0% 4% 28% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 29%

Tabel 128 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 8: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Antwerpselaan 0% 104% 27% 0% 107% 28% 

afrit A12 0% 92% 29% 0% 89% 30% 

Antwerpselaan 0% 25% 12% 0% 25% 12% 

  56% 104% 48% 54% 107% 46% 54% 

Tabel 129 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 9: OSP (8u-9u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 15% 74% 0% 15% 74% 

Antwerpselaan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 26% 0% 0% 26% 0% 

Antwerpselaan 69% 37% 10% 69% 37% 10% 47% 

 

Figuur 90 Overzicht afwikkelingsniveaus kruispunten: Exploitatiescenario 0, ochtendspits 
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In de ochtendspits zien we enkel ter hoogte van de aansluiting van de op- en afrit Romeinse 
Steenweg op de Romeinse Steenweg een significante toename van de verzadigingsgraad 
voor één rijstrook, namelijk de rechtdoor-rechtsafstrook op de Romeinse Steenweg in 
westelijke richting. Deze verhoging wordt veroorzaakt door verkeer dat van de A12 komende 
van Brussel centrum naar de site rijdt. De globale afwikkelcapaciteit van het kruispunt wijzigt 
echter niet. 

Tabel 130 Overzicht scores Ref 1 2020 – ES0 - ochtendspits 

 REF 1 2020 ES02020 verschil score 

Kruispunt 1 37% 37% 0% 0 

Kruispunt 2 22% 22% 0% 0 

Kruispunt 3 71% 74% 3% 0 

Kruispunt 4 97% 99% 2% 0 

Kruispunt 5 49% 51% 2% 0 

Kruispunt 6 78% 78% 0% 0 

Kruispunt 7 27% 29% 2% 0 

Kruispunt 8 82% 84% 2% 0 

Kruispunt 9 47% 47% 0% 0 

gewogen gemiddelde 0 

De effecten van de dagelijkse activiteiten op de site op de verkeersafwikkeling in de directe 
omgeving is zeer beperkt. Op geen enkel kruispunt is een significant effect te zien. 

AVONDSPITS 

Tabel 131 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 1: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 41% 0% 0% 41% 0% 

Oprit R0 noord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

De Limburg Stirumlaan 0% 28% 13% 0% 28% 13% 

Afrit R0 noord 78% 0% 0% 78% 0% 12% 48% 

Tabel 132 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 2: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie 

verzadigingsgraad 
R RD L R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 5% 18% 0% 8% 18% 

Afrit R0 zuid 0% 1% 55% 0% 1% 58% 

De Limburg Stirumlaan 0% 7% 0% 0% 7% 0% 

Oprit R0 zuid 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35%

Tabel 133 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 3: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Houba de strooperlaan 0% 9% 4% 0% 15% 4% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Houba de strooperlaan 118% 2% 0% 119% 2% 0% 

Magnolialaan 0% 118% 0% 0% 119% 0% 108% 
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Tabel 134 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 4: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 
R RD L R RD L 

Op & afrit R0 0% 86% 0% 0% 86% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 126% 84% 0% 126% 84% 

Magnolialaan 0% 147% 0% 0% 148% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 147% 60% 0% 148% 60% 122% 

Tabel 135 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 5: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 53% 0% 0% 54% 0% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 54% 0% 0% 54% 0% 

Afrit 7a R0 0% 35% 0% 0% 36% 0% 53%

Tabel 136 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 6: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 
R RD L R RD L 

Boechoutlaan 0% 34% 68% 0% 34% 68% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Boechoutlaan 0% 108% 0% 0% 108% 0% 

Op & Afrit A12 0% 107% 108% 0% 107% 108% 94% 

Tabel 137 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 7: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Antwerpselaan 0% 29% 0% 0% 39% 0% 

Oprit A12 0% 86% 0% 0% 86% 0% 

Antwerpselaan 0% 34% 71% 0% 34% 71% 

0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 54%

Tabel 138 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 8: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 
R RD L R RD L 

Boechoutlaan 0% 89% 23% 0% 89% 23% 

Romeinse Steenweg 0% 89% 54% 0% 89% 56% 

Madridlaan 0% 81% 57% 0% 81% 57% 

Romeinse Steenweg 60% 87% 35% 63% 88% 35% 83% 

Tabel 139 Exploitatiescenario ES0 – toekomstig netwerk: Kruispunt 9: ASP (17u-18u) 

Straatnaam 

verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 
R RD L R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 26% 131% 0% 26% 131% 

Antwerpselaan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 63% 0% 0% 63% 0% 

Antwerpselaan 58% 109% 37% 59% 109% 37% 68% 
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Figuur 91 Overzicht afwikkelingsniveaus kruispunten: Exploitatiescenario 0, avondspits 

De effecten van de dagelijkse activiteiten op de site op de verkeersafwikkeling in de directe 
omgeving is zeer beperkt. Op geen enkel kruispunt is een significant effect te merken. 

In de avondspits zien we geen significante wijzigingen van de verzadigingsgraad ten 
opzichte van de referentietoestand. De verzadigingsgraad voor de linksafslaande beweging 
van de afrit Wemmel richting centrum stijgt wel duidelijk ten opzichte van de bestaande 
toestand, maar blijft laag. 

Tabel 140 Overzicht scores Ref 1 2020 – ES0 2020 - avondspits 

 REF 1 2020 ES0 2020 verschil score 

Kruispunt 1 
48% 48% 0% 0 

Kruispunt 2 34% 35% 1% 0 
Kruispunt 3 110% 108% -2% 0 
Kruispunt 4 121% 122% 1% 0 
Kruispunt 5 53% 53% 0% 0 
Kruispunt 6 94% 94% 0% 0 
Kruispunt 7 54% 54% 0% 0 
Kruispunt 8 82% 83% 0% 0 
Kruispunt 9 67% 68% 0% 0 
gewogen gemiddelde 0 
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8.2.4.6.6 Verkeersafwikkeling hoger wegennet 

Tabel 141 Vergelijking referentiesituatie – Exploitatiescenario 0 

Referentiesituatie situatie 

 

REF1 S0 OSP ES0 OSP REF1 S0 ASP ES0 ASP 

WV159 NWV WV NWV WV NWV WV NWV 

Segment 1 D E D D 

Segment 2 C B C C C B E C 

Segment 3 F F F F 

Segment 4 C B C B D C E C 

Segment 5 C C B B 

Segment 6 E D E D F E F E 

 

Figuur 92  Overzicht afwikkelingsniveaus snelwegsegmenten: Exploitatiescenario 0, ochtendspits 

 

                                                
159  WV: Wevend verkeer – NWV: niet wevend verkeer 
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Figuur 93  Overzicht afwikkelingsniveaus snelwegsegmenten: Exploitatiescenario 0, avondspits 

In de ochtendspits zien we enkel een significant verschil in segment 1 (invoegbeweging 
vanuit Wemmel op de binnenring). Dit heeft voornamelijk te maken met bijkomend 
doorgaand verkeer op de R0 ter hoogte van deze invoegbeweging.  

In de avondspits is het effect van de nieuwe ontwikkeling iets groter. We zien een negatief 
effect voor het wevend verkeer in segment 2 (segment ter hoogte van de aansluiting 
Romeinse Steenweg op de binnenring) en segment 4 (segment tussen op- en afrit Romeinse 
Steenweg op de binnenring) ontstaat een negatief effect.  

Tabel 142 Scores per Segment huidige situatie – Exploitatiescenario 0 

 

ES0 OSP ES0 ASP 

WV NWV WV NWV 

Segment 1 -1 0 

Segment 2 0 0 -2 0 

Segment 3 0 0 

Segment 4 0 0 -1 0 

Segment 5 0 0 

Segment 6 0 0 0 0 

Gewogen gemiddelde 0 0 
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8.2.4.6.7 Robuustheid 

In dit geval wordt de capaciteit van de slagbomen verhoogd. In het nieuwe project worden 
immers verschillende groepen automatische slagbomen voorzien, die gezamenlijk een 
capaciteit hebben van 4000 voertuigen per uur per richting. 

Het maatgevend segment is in dit geval de afrit komende van de binnenring (parallelweg). 
Deze beschikt immers maar over één rijstrook naar de parking, waar bovendien slechts aan 
50 km/u gereden kan worden. De capaciteit van dit wegsegment bedraagt 1750 à 2000 
voertuigen. 

Dit is een stijging van ruim 100% ten opzichte van de bestaande toestand. Dit effect wordt 
dus sterk positief geëvalueerd. 

Deze analyse gebeurde met VISSIM. Het volledige rapport van deze analyse is te vinden in 
Bijlage 5. 

8.2.4.6.8 Verkeersleefbaarheid 

Op de binnenring treedt een negatief effect op naar doorstroming. We kunnen dan ook 
aannemen dat het sluipverkeer in deze richting zal toenemen. De ontwikkelingen op de site 
zelf zullen wellicht geen bijkomend sluipverkeer genereren in de omgeving, aangezien deze 
voornamelijk afkomstig zijn van de snelweg en over ruim voldoende parkeergelegenheid op 
de eigen site beschikken. Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat zij via de lokale wegen 
naar de site zouden rijden of hier parkeerplaats zouden zoeken. Ze kunnen immers enkel via 
de R0 de parkings bereiken. 

Dit effect wordt dan ook negatief beoordeeld. 

8.2.4.6.9 Verkeersveiligheid 

De aansluitingen op het hoger wegennet blijven in deze situatie dezelfde als in de 
referentiesituatie. De verkeersintensiteiten zullen hier evenwel toenemen. Door deze 
toenames verhoogt het risico op ongevallen in deze zones licht. 

Het aantal conflictpunten tussen het verkeer naar de site en het overige verkeer wijzigt niet. 
Intern op de parking zal het aantal conflicten wel dalen ten opzichte van de huidige situatie, 
doordat de stromen uit de verschillende richtingen volledig gescheiden verlopen. Ook intern 
in de parking worden de in- en uitgaande stromen maximaal gescheiden. 

Ook de aard van de conflictpunten wijzigt niet ten opzichte van de huidige situatie. Het gaat 
bijna uitsluitend om conflicten tussen gemotoriseerd verkeer onderling. Op de routes van 
verkeer komende vanaf het centrum van Brussel naar de site ontstaat er wel een conflict 
tussen verkeersstromen naar de site en het langzaam verkeer. Deze conflicten zijn, in de 
directe omgeving van de site steeds lichtengeregeld en het aantal voertuigen van en naar de 
site is hier ook zeer beperkt. 

Globaal kunnen we stellen dat het effect op de verkeersveiligheid neutraal is. 
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8.2.4.7 Exploitatiescenario ES1 

Dit exploitatiescenario beschrijft de werking van de site bij een voetbalwedstrijd160 om 20u, 
op een weekdag. De activiteiten zoals omschreven in exploitatiescenario 0 blijven eveneens 
doorgaan. 

Deze situatie komt ongeveer 6161 dagen per jaar voor. Daarnaast vond er in 2013 één 
concert plaats in het Koning Boudewijnstadion.  

In het weekend zijn er op een jaar ongeveer 25 competitiewedstrijden en (maximaal) 15 
andere voetbalevenementen (bv. oefenmatchen) van RSCA. Voor deze weekenddagen zullen 
de effecten op de interne wegenis gelijkaardig zijn, aangezien de interferentie met de 
verkeersstromen ten gevolge van het dagelijks gebruik van de site beperkt is. De effecten op 
de externe wegenis zullen beperkter zijn, aangezien de achtergrondintensiteiten lager liggen. 

8.2.4.7.1 Ontsluiting voetgangers 

De ontsluiting voor voetgangers voor de dagelijkse activiteiten op de site blijft gelijk aan de 
situatie in het exploitatiescenario 0. 

Doordat het multifunctioneel complex direct naast de parking wordt geplaatst, neemt de 
wandelafstand tussen de parking en het nieuwe stadion duidelijk af. Er is dus een duidelijk 
positief effect op de wandelafstand voor de referentierelatie. Bovendien moet men in deze 
situatie niet langer de Romeinse Steenweg gelijkgronds oversteken om het multifunctioneel 
complex te bereiken vanuit de parking. Ook de doorsnijding van de referentierelatie neemt 
dus af. 

Vandaag is er, noch op de parking, noch op de route tussen de Parking C en het stadion 
infrastructuur voorzien die geschikt is voor de verwerking van de gegenereerde 
voetgangersstromen. Op de route tussen Parking C en het huidige stadion wordt voldoende 
breedte gecreëerd door de Magnoliastraat af te sluiten voor het autoverkeer. In de 
toekomstige parking wordt een centrale voetgangersas voorzien, die aansluit op de 
verschillende trappenkernen, liften en hellingen. We kunnen dus stellen dat de kwaliteit van 
de voetgangersinfrastructuur licht verbetert. 

De gebrekkige leesbaarheid van de routes van en naar het huidige stadion wordt vandaag 
door gebruikers als een knelpunt ervaren. Aangezien de toekomstige parking direct aansluit 
op het multifunctioneel complex, zal de leesbaarheid automatisch verbeteren. Door de 
uitvoering als parkeergebouw, waarbinnen alle voetgangersstromen georganiseerd worden, 
ontstaat bovendien de mogelijkheid de gewenste routes permanent te bewegwijzeren. 
Hierdoor kan de route naar zowel de Heizelpaleizen als het multifunctioneel complex 
duidelijk leesbaar gemaakt worden. We kunnen dus stellen dat de leesbaarheid potentieel 
sterk verbeterd kan worden.  

                                                
160  Naast voetbalwedstrijden kunnen in het stadion ook grote concerten of andere grote socio-culturele 

evenementen plaatsvinden. Er wordt van uitgegaan dat de impact van deze grootschalige concerten in termen 
van mobiliteit volledig gelijkaardig is aan die van een voetbalwedstrijd. 

161  Schatting op basis van het aantal speeldagen van de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion in 2013 
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8.2.4.7.2 Ontsluiting fiets 

De ontsluiting voor fietsers voor de dagelijkse activiteiten op de site blijft gelijk aan de 
situatie in het exploitatiescenario 0. 

Voor bezoekers van een voetbalwedstrijd worden verschillende fietsenstallingen voorzien. 
Deze worden aangeduid op de figuur hieronder. In totaal worden 5000 plaatsen voorzien. 

 

Figuur 94 Locatie fietsenstallingen ifv multifunctioneel complex 

De stalling aan de zuidzijde sluit rechtstreeks aan op de Romeinse Steenweg, die als 
fietssnelweg aangeduid is. De infrastructuur (aanliggende, geschilderde fietspaden) is hier 
echter onvoldoende voor een fietsroute van deze categorie. Deze stalling wordt bij 
voetbalwedstrijden voornamelijk ingezet voor fietsers komende uit het oosten.  

De stalling aan de westzijde kan bereikt worden via de Panoramastraat, een lokale weg die 
aansluit op de Romeinse Steenweg en een lokale verbinding over de Romeinse Steenweg 
vormt. Er is geen fietsinfrastructuur aanwezig op deze route, maar de verkeersintensiteiten 
zijn hier beperkt, zodat deze verbinding veilig kan verlopen. Aandachtspunt is wel de 
linksafbeweging vanaf de Romeinse Steenweg, hier is immers geen oversteek voorzien. 
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Grafiek 4 Bezetting fietsenstalling ES1 

 

De maximale bezetting van de fietsenstalling valt in dit geval logischerwijze samen met de 
voetbalwedstrijd. Op dit moment zijn 2500 plaatsen nodig. Gezien het aanbod van 5000 
plaatsen is er nog ruim voldoende capaciteit beschikbaar, waardoor de verplaatsing met de 
fiets verder aangemoedigd kan worden. 

Door de toegangen tot de fietsenstalling aan weerszijden van de hoofdtoegang voor 
voetgangers te voorzien, wordt vermeden dat er belangrijke conflicten ontstaan tussen 
voetgangers en fietsers.  

8.2.4.7.3 Ontsluiting openbaar vervoer 

De ontsluiting met het openbaar vervoer voor de dagelijkse activiteiten op de site blijft gelijk 
aan de situatie in het exploitatiescenario 0. 

Voor de bepaling van de reizigers ten gevolge van een voetbalwedstrijd wordt uitgegaan van 
de aannames zoals voorgesteld in Bijlage 6. Onder ‘dagelijkse activiteiten’ wordt zowel het 
programma van het multifunctioneel complex en de campus als de P&R verstaan162. 

                                                
162  Zoals eerder gesteld is de verkeersgeneratie van het dagelijks programma van het Paviljoen te verwaarlozen. 
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Grafiek 5 Spreiding aankomst en vertrek met openbaar vervoer – ES1 

 

De maximale reizigersstroom naar de site bedraagt in dit geval 9500 personen per uur 
(tussen 19u en 20u). De maximale vertrekkende stroom bedraagt ongeveer 9300 reizigers 
per uur, tussen 22u en 24u. 

De toekomende stromen vinden tijdens de spits plaats. Op dit moment bedraagt de 
vervoersvraag naar de site dus ongeveer 45% tot 55% van het aanbod. Dit kan, rekening 
houdend met de reizigers in functie van andere activiteiten, tot een beperkte overbelasting 
van het net leiden. Dit effect verschilt echter niet van de huidige situatie. 

De vertrekkende stroom vindt na 22u plaats. Rekening houdend met het versterkte metro-
aanbod in functie van een voetbalwedstrijd wordt op dat moment 66% tot 77% van het 
aanbod gebruikt door bezoekers van de site. Aangezien er op deze momenten weinig andere 
reizigers zijn, zorgt dit niet voor overbelasting van het net. 

Globaal blijft de belasting in dit exploitatiescenario dus gelijk aan de huidige situatie. Deze 
indicator wordt dus neutraal geëvalueerd. 

Zoals omschreven onder verkeersafwikkeling lokaal wegennet is de impact van het 
autoverkeer naar het multifunctioneel complex op de doorstroming op de omliggende 
kruispunten beperkt. De impact hiervan zal dus ook voor het openbaar vervoer beperkt zijn. 
De verschillende buslijnen van De Lijn in de omgeving maken echter gebruik van de 
Romeinse Steenweg en worden dus wel gehinderd door de oversteekbeweging ter hoogte 
van de Magnolialaan van bezoekers die met de metro naar het stadion komen. Dit zal een 
beperkt negatieve impact hebben op de trajecttijden van de lijnbussen hier. Op de andere 
trajecten is geen significant effect te verwachten. De indicator trajecttijden wordt dus 
neutraal beoordeeld. 

De nieuwe ontwikkeling heeft geen impact op de kwaliteit van de looproutes. Wel wordt de 
looproute langer voor het merendeel van de reizigers naar het multifunctioneel complex 
(uitgezonderd degenen die afstappen aan halte Esplanade). Deze blijven echter maximaal 
1km, wat acceptabel is voor verplaatsingen in functie van een dergelijk evenement. Er is dus 
een beperkt negatief effect op de haltebereikbaarheid. 
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8.2.4.7.4 Parkeerdruk 

De parkeervraag wordt berekend op basis van de verkeersgeneratie zoals omschreven in 
Bijlage 6. De resulterende parkeervraag wordt weergegeven in de tabel hieronder. 

Grafiek 6 Parkeerbezetting ES0 

 

De maximale parkeervraag wordt bereikt tussen 18u en 19u, wanneer het merendeel van de 
supporters zijn toegekomen, maar nog niet alle dagelijkse gebruikers van de site zijn 
vertrokken. De totale parkeervraag bedraagt op dat moment ongeveer 7000 voertuigen, of 
een bezetting van de parking van 70%. 

Uit de VISSIM simulatie die gemaakt werd voor de interne wegenis, blijkt dat het opvullen 
van de parking in deze situatie vlot verloopt op de interne wegenis163. De effecten van de 
verkeersstromen op de R0 worden onder ‘verkeersafwikkeling’ beschreven. (zie ook Bijlage 
7). Door de verhoging van de capaciteit van de slagbomen valt de terugslag naar de R0 ten 
gevolge van het opvullen van de parking dus weg. 

Globaal wordt dit aspect beperkt positief beoordeeld. 

8.2.4.7.5 Verkeersafwikkeling lokale wegenis 

De verkeersafwikkeling in de ochtendspits zal op dezelfde manier verlopen als in 
exploitatiescenario 0. De voetbalwedstrijd heeft op dat moment immers geen impact. We 
bekijken hier dus enkel de verkeersafwikkeling in de avondspits. 

 
 

                                                
163  In de simulatie werd enkel de situatie met NEO bekeken. Aangezien het doorweven van het verkeer vanaf NEO 

en het verkeer naar de parking hier het belangrijkste knelpunt vormt, kunnen we concluderen dat bij het 
wegvallen van dit knelpunt de afwikkeling vlot zal verlopen. Dit is immers ook het geval voor de verkeersstroom 
komende van de binnenring, waar dit knelpunt zich niet voordoet. 
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Tabel 143 Exploitatiescenario ES1: Kruispunt 1: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 
R RD L R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 41% 0% 0% 41% 0% 

Oprit R0 noord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

De Limburg Stirumlaan 0% 28% 13% 0% 28% 13% 

Afrit R0 noord 78% 0% 47% 78% 0% 10% 48% 

Tabel 144 Exploitatiescenario ES1: Kruispunt 2: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 
R RD L R RD L

De Limburg Stirumlaan 0% 15% 18% 0% 7% 18% 
Afrit R0 zuid 0% 10% 67% 0% 1% 57% 
De Limburg Stirumlaan 0% 7% 0% 0% 7% 0% 
Oprit R0 zuid 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 

Tabel 145 Exploitatiescenario ES1: Kruispunt 3: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad  

R RD L R RD L 

Houba de strooperlaan 0% 12% 5% 0% 12% 4% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Houba de strooperlaan 120% 15% 0% 120% 2% 0% 

Magnolialaan 0% 120% 0% 0% 120% 0% 110% 

Tabel 146 Exploitatiescenario ES1: Kruispunt 4: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 
R RD L R RD L

Op & afrit R0 0% 87% 0% 0% 87% 0% 
Romeinse Steenweg 0% 125% 85% 0% 125% 85% 
Magnolialaan 0% 149% 0% 0% 150% 0% 
Romeinse Steenweg 0% 149% 59% 0% 150% 59% 123% 

Tabel 147 Exploitatiescenario ES1: Kruispunt 5: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 54% 0% 0% 54% 0% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 54% 0% 0% 54% 0% 

Afrit 7a R0 0% 36% 0% 0% 36% 0% 54% 
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Tabel 148 Exploitatiescenario ES1: Kruispunt 6: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Boechoutlaan 0% 43% 87% 0% 34% 68% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Boechoutlaan 0% 139% 0% 0% 108% 0% 

Op & Afrit A12 0% 67% 139% 0% 107% 108% 94% 

Tabel 149 Exploitatiescenario ES1: Kruispunt 7: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 
R RD L R RD L 

Antwerpselaan 0% 39% 0% 0% 39% 0% 

afrit A12 0% 88% 0% 0% 88% 0% 

Antwerpselaan 0% 34% 71% 0% 34% 71% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 54% 

Tabel 150 Exploitatiescenario ES1: Kruispunt 8: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Boechoutlaan 0% 118% 19% 0% 89% 23% 

Romeinse Steenweg 0% 117% 74% 0% 88% 53% 

Madridlaan 0% 67% 88% 0% 82% 57% 

Romeinse Steenweg 79% 118% 47% 54% 89% 35% 78% 

Tabel 151 Exploitatiescenario ES1: Kruispunt 9: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 26% 131% 0% 26% 131% 

Antwerpselaan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 63% 0% 0% 63% 0% 

Antwerpselaan 61% 109% 37% 61% 109% 37% 68% 
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Figuur 95 Overzicht afwikkelingsniveaus kruispunten: Exploitatiescenario 1, avondspits 

We zien dat de verzadigingsgraad in dit exploitatiescenario op een aantal kruispunten 
afneemt ten opzichte van het overeenkomstige referentiescenario. Dit heeft te maken met 
het feit dat de huidige VIP-parking en de parking ‘Park’ niet langer in gebruik zijn. Hierdoor 
moet minder verkeer gebruik maken van de lokale wegenis en daalt dus de druk op deze 
kruispunten. Kruispunten 3 en 4 blijven wel overbelast. Deze waren immers reeds overbelast 
in de referentiesituatie zonder voetbalwedstrijd. De invloed van de ontwikkelingen op de site 
blijft hier minimaal. Op kruispunt 3 zien we een negatief effect, deze score wordt echter niet 
bepaald door een belangrijke toename op de overbelaste rijvakken maar door een afname 
van het verkeer op de minder belaste rijvakken. Hierdoor neemt de impact van de 
overbelaste rijrichtingen op de globale score toe. Er is dus geen effect op de wachtrijlengte 
of wachttijd voor de richtingen waar congestie optreed. Het gewogen gemiddelde van de 
verschillende kruispunten komt uiteindelijk op 0. 

Tabel 152 Overzicht scores referentiesituatie 1 2020 – ES1 2020 - avondspits 

REF 1 2020 ES1 2020 verschil score 

Kruispunt 1 48% 48% -1% 0 

Kruispunt 2 35% 35% -1% 0 

Kruispunt 3 100% 110% 10% -3 

Kruispunt 4 122% 123% 0% 0 

Kruispunt 5 54% 54% 0% 0 

Kruispunt 6 114% 94% -20% 2 

Kruispunt 7 54% 54% 0% 0 
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Kruispunt 8 99% 78% -21% 3 

Kruispunt 9 68% 68% 0% 0 

gewogen gemiddelde 0 

8.2.4.7.6 Verkeersafwikkeling hoger wegennet 

 

Figuur 96 Overzicht afwikkelingsniveaus snelwegsegmenten: Exploitatiescenario 1, avondspits 

We zien een negatief effect voor het wevend verkeer in segment 2 (segment ter hoogte van 
de aansluiting Romeinse Steenweg op de binnenring) en een beperkt negatief effect in 
segment 4 (segment tussen de oprit vanaf Romeinse Steenweg en de afrit naar Wemmel op 
de R0). Rekening houdend met het gewogen gemiddelde (gewogen ifv de grootte van de 
verkeersstromen) van de verschillende scores. 

Globaal scoort dit scenario neutraal, aangezien voor het merendeel van het verkeer 
(grootste stromen) geen significant effect optreedt. 

Tabel 153 Vergelijking referentiesituatie alternatief 1 – exploitatiescenario 1 

Afwikkelcapaciteit 
Score 

REF ES1 (ASP) ES1 (ASP) 

 WV164 NWV WV NWV WV NWV 

Segment 1 D D 0 

Segment 2 C C E C -2 0 

                                                
164  WV: Wevend verkeer – NWV: niet wevend verkeer 
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Segment 3 F F 0 

Segment 4 D C E C -1 0 

Segment 5 B B 0 

Segment 6 F E F E 0 0 

Gewogen gemiddelde 0 

8.2.4.7.7 Robuustheid 

In dit geval wordt de capaciteit van de slagbomen verhoogd. In het nieuwe project worden 
immers verschillende groepen automatische slagbomen voorzien, die gezamenlijk een 
capaciteit hebben van 4000 voertuigen per uur per richting. 

Het maatgevend segment is in dit geval de afrit komende van de binnenring (parallelweg). 
Deze beschikt immers maar over één rijstrook naar de parking, waar bovendien slechts aan 
50 km/u gereden kan worden. De capaciteit van dit wegsegment bedraagt 1750 à 2000 
voertuigen. 

Dit is een stijging van ruim 100% ten opzichte van de bestaande toestand. Dit effect wordt 
dus sterk positief geëvalueerd. 

Deze analyse gebeurde met VISSIM. Het volledige rapport van deze analyse is te vinden in 
Bijlage 5. 

8.2.4.7.8 Verkeersleefbaarheid 

Op de buitenring treedt een negatief effect op naar doorstroming. We kunnen dan ook 
aannemen dat het sluipverkeer in deze richting zal toenemen. De ontwikkelingen op de site 
zelf zullen wellicht geen bijkomend sluipverkeer genereren in de omgeving, aangezien deze 
voornamelijk afkomstig zijn van de snelweg en over ruim voldoende parkeergelegenheid op 
de eigen site beschikken. Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat zij via de lokale wegen 
naar de site zouden rijden of hier parkeerplaats zouden zoeken. Anderzijds zal het aandeel 
zwaar verkeer op het onderliggend wegennet afnemen, aangezien de bussen naar het 
stadion eveneens op parking C zullen parkeren en niet, zoals vandaag, op parking ‘Park’. 

Dit effect wordt dan ook beperkt negatief beoordeeld. 

8.2.4.7.9 Verkeersveiligheid 

De aansluitingen op het hoger wegennet blijven in deze situatie dezelfde als in de 
referentiesituatie. De verkeersintensiteiten zullen hier in de avondspits evenwel sterk 
toenemen. Door deze toenames verhoogt het risico op ongevallen in deze zones. 

Het aantal conflictpunten tussen het verkeer naar de site en het overige verkeer wijzigt niet. 
Intern op de parking zal het aantal conflicten wel dalen ten opzichte van de huidige situatie, 
doordat de stromen uit de verschillende richtingen volledig gescheiden verlopen. Ook intern 
in de parking worden de in- en uitgaande stromen maximaal gescheiden. 

Ook de aard van de conflictpunten wijzigt niet ten opzicht van de huidige situatie. Het gaat 
bijna uitsluitend op conflicten tussen gemotoriseerd verkeer onderling. Op de routes van 
verkeer komende vanaf het centrum van Brussel naar de site ontstaat er wel een conflict 
tussen verkeersstromen naar de site en het langzaam verkeer. Aangezien in de 
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referentietoestand ongeveer 30% van het verkeer gebruik moet maken van de lokale 
wegenis om de aangewezen parkings (VIP en Park) te bereiken, kunnen we stellen dat het 
aantal conflicten tussen gemotoriseerd verkeer naar de site en langzaam verkeer aanzienlijk 
daalt. 

In de referentiesituatie moeten bovendien alle supporters die met de wagen komen zich via 
de lokale wegenis naar het stadion begeven. In de toekomst zal een ongeveer gelijk aantal 
supporters de omgekeerde beweging maken, van de verschillende openbaar vervoerhaltes 
naar het stadion. De belangrijkste beweging zal voorkomen tussen de haltes ‘Heizel’ en 
‘Esplanade’ en dus gelijkaardig zijn aan de huidige voetgangerstrajecten. De bestaande 
veiligheidsrisico’s ter hoogte van de conflicten met autoverkeer, namelijk het kruispunt 
Magnolialaan – Houba de Strooperlaan en de oversteek over de Romeinse Steenweg blijven 
dus bestaan, maar worden iets lichter aangezien het autoverkeer naar de site minder 
gebruik maakt van de lokale wegenis. 

Globaal kunnen we stellen dat het effect op de verkeersveiligheid beperkt positief is. 

8.2.4.8 Exploitatiescenario ES2 

Dit exploitatiescenario beschrijft de werking van de site bij een voetbalwedstrijd en een 
concert in Paleis 12 die beiden starten om 20u. De activiteiten zoals omschreven in 
exploitatiescenario 0 blijven eveneens doorgaan. 

Als we de kalenders voor 2013 van Paleis 12, Anderlecht en de Rode Duivels vergelijken, 
zien we dat een dergelijke situatie dat jaar 2 keer voorkwam.  

8.2.4.8.1 Ontsluiting voetgangers 

De ontsluiting voor voetgangers naar het vaste programma en naar het stadion verloopt 
gelijk als in het voorgaande exploitatiescenario. 

Doordat de parking geconcentreerd wordt op de oostelijke helft van de huidige parking C, 
neemt de horizontale loopafstand voor bezoekers van Paleis 12 af. Aangezien in de 
toekomstige situatie wel een verticale circulatie nodig zal zijn, kunnen we stellen dat de 
wandelafstand naar de Heizelpaleizen globaal licht toeneemt. Doordat het multifunctioneel 
complex direct naast de parking wordt geplaatst, neemt de wandelafstand tussen de parking 
en het nieuwe stadion duidelijk af. Globaal genomen is er dus een positief effect op de 
wandelafstand voor de referentierelaties. 

De verbinding naar Paleis 12 verloopt, net als vandaag, via een ongelijkgrondse verbinding 
boven de Romeinse Steenweg. Voor de connectie met het multifunctioneel complex valt de 
huidige barrière van de Romeinse Steenweg weg. De referentierelaties worden dus minder 
doorsneden dan vandaag het geval is. 

8.2.4.8.2 Ontsluiting fiets 

De ontsluiting per fiets verloopt voor de dagelijkse gebruikers en voor de supporters van een 
voetbalwedstrijd gelijk aan deze zoals hierboven omschreven voor exploitatiescenario 1. 
Voor Paleis 12 werd een minimaal aandeel fietsers aangenomen. Om hier voldoende comfort 
te bieden, is het aan te raden een specifieke fietsenstalling nabij de toegang tot Paleis 12 te 
voorzien. Deze hebben dus geen impact op het gebruik van de fietsenstalling ter hoogte van 
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het multifunctioneel complex. Het effect op de ontsluiting voor fietsers is hier dus eveneens 
beperkt positief. 

8.2.4.8.3 Ontsluiting openbaar vervoer 

De ontsluiting met het openbaar vervoer voor de dagelijkse activiteiten op de site blijft gelijk 
aan de situatie in het exploitatiescenario 0. 

Voor de bepaling van de reizigers ten gevolge van een voetbalwedstrijd wordt uitgegaan van 
de aannames zoals voorgesteld in Bijlage 6. Onder ‘dagelijkse activiteiten’ wordt zowel het 
programma van het multifunctioneel complex en de campus als de P&R verstaan165.. 

Grafiek 7 Spreiding aankomst en vertrek met openbaar vervoer – ES2 

 

De maximale reizigersstroom naar de site bedraagt in dit geval 10 300 personen per uur 
(tussen 19u en 20u). De maximale vertrekkende stroom bedraagt ongeveer 10 200 reizigers 
per uur, tussen 22u en 24u. 

De toekomende stromen vinden tijdens de spits plaats. Op dit moment bedraagt de 
vervoersvraag naar de site dus ongeveer 48% tot 60% van het aanbod. Dit kan, rekening 
houdend met de reizigers in functie van andere activiteiten, tot een beperkte overbelasting 
van het net leiden. Dit effect verschilt echter niet significant van de huidige situatie. 

De vertrekkende stroom vindt na 22u plaats. Rekening houdend met het versterkte metro-
aanbod in functie van een voetbalwedstrijd wordt op dat moment 73% tot 84% van het 
aanbod gebruikt door bezoekers van de site. Aangezien er op deze momenten weinig andere 
reizigers zijn, zorgt dit niet voor overbelasting van het net. 

Globaal blijft de belasting in dit exploitatiescenario dus gelijk aan het overeenkomstige 
referentiescenario. Er is dus geen significant effect en deze indicator wordt dus neutraal 
geëvalueerd. 

                                                
165  Zoals eerder gesteld is de verkeersgeneratie van het dagelijks programma van het Paviljoen te verwaarlozen. 
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Voor de overige indicatoren is er geen verschil met de situatie in exploitatiescenario 1. 
Voetgangersstromen tussen de parking en Paleis 12 verlopen ongelijkvloers en hebben dus 
geen impact op de doorstroming op de Romeinse Steenweg. 

8.2.4.8.4 Parkeerdruk 

De parkeervraag wordt berekend op basis van de verkeersgeneratie zoals omschreven in 
Bijlage 6. De resulterende parkeervraag wordt weergegeven in de tabel hieronder. 

Grafiek 8 Parkeerbezetting ES2 

 

De maximale parkeervraag wordt bereikt tussen 18u en 19u, wanneer het merendeel van de 
supporters en bezoekers van Paleis 12 zijn toegekomen, maar nog niet alle dagelijkse 
gebruikers van de site zijn vertrokken. De totale parkeervraag bedraagt op dat moment 
ongeveer 11.400 voertuigen, of een bezetting van de parking van 114%. 

Uit de VISSIM simulatie die gemaakt werd voor de interne wegenis, blijkt dat het opvullen 
van de parking in deze situatie vlot verloopt op de interne wegenis166. De effecten van de 
verkeersstromen op de R0 worden onder ‘verkeersafwikkeling’ beschreven. (zie ook Bijlage 
7). Door de verhoging van de capaciteit van de slagbomen valt de terugslag naar de R0 ten 
gevolge van het opvullen van de parking dus weg. 

Gezien het beperkt negatief effect naar parkeerbezetting en het positief effect van het 
wegvallen van de terugslag naar de R0, wordt dit aspect neutraal beoordeeld. 

 

                                                
166  In de simulatie werd enkel de situatie met NEO bekeken. Aangezien het doorweven van het verkeer vanaf NEO 

en het verkeer naar de parking hier het belangrijkste knelpunt vormt, kunnen we concluderen dat bij het 
wegvallen van dit knelpunt de afwikkeling vlot zal verlopen. Dit is immers ook het geval voor de verkeersstroom 
komende van de binnenring, waar dit knelpunt zich niet voordoet. 
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8.2.4.8.5 Verkeersafwikkeling lokale wegenis 

Tabel 154 Exploitatiescenario ES2: Kruispunt 1: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 41% 0% 0% 41% 0% 

Oprit R0 noord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

De Limburg Stirumlaan 0% 28% 13% 0% 28% 13% 

Afrit R0 noord 78% 0% 47% 78% 0% 10% 48% 

Tabel 155 Exploitatiescenario ES2: Kruispunt 2: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 15% 18% 0% 7% 18% 

Afrit R0 zuid 0% 10% 67% 0% 1% 57% 

De Limburg Stirumlaan 0% 7% 0% 0% 7% 0% 

Oprit R0 zuid 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 

Tabel 156 Exploitatiescenario ES2: Kruispunt 3: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Houba de strooperlaan 0% 11% 6% 0% 11% 4% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Houba de strooperlaan 130% 14% 0% 130% 2% 0% 

Magnolialaan 0% 130% 0% 0% 130% 0% 120% 

Tabel 157 Exploitatiescenario ES2: Kruispunt 4: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Op & afrit R0 0% 88% 0% 0% 88% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 124% 92% 0% 124% 92% 

Magnolialaan 0% 164% 0% 0% 164% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 164% 59% 0% 164% 59% 132% 

Tabel 158 Exploitatiescenario ES2: Kruispunt 5: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 59% 0% 0% 59% 0% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 54% 0% 0% 54% 0% 

Afrit 7a R0 0% 39% 0% 0% 39% 0% 56% 

Tabel 159 Exploitatiescenario ES2: Kruispunt 6: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Boechoutlaan 0% 43% 87% 0% 34% 68% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Boechoutlaan 0% 139% 0% 0% 108% 0% 

Op & Afrit A12 0% 67% 139% 0% 107% 108% 94% 
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Tabel 160 Exploitatiescenario ES2: Kruispunt 7: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Antwerpselaan 0% 39% 0% 0% 39% 0% 

afrit A12 0% 97% 0% 0% 97% 0% 

Antwerpselaan 0% 34% 71% 0% 34% 71% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 57% 

Tabel 161 Exploitatiescenario ES2: Kruispunt 8: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Boechoutlaan 0% 123% 19% 0% 94% 24% 

Romeinse Steenweg 0% 109% 77% 0% 83% 59% 

Madridlaan 0% 70% 91% 0% 86% 61% 

Romeinse Steenweg 73% 123% 43% 56% 94% 33% 80% 

Tabel 162 Exploitatiescenario ES2: Kruispunt 9: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 26% 131% 0% 26% 131% 

Antwerpselaan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 63% 0% 0% 63% 0% 

Antwerpselaan 74% 109% 37% 74% 109% 37% 70% 

 

Figuur 97 Overzicht afwikkelingsniveaus kruispunten: Exploitatiescenario 2, avondspits 
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We zien dat de verzadigingsgraad in dit exploitatiescenario op een aantal kruispunten 
afneemt ten opzichte van het overeenkomstige referentiescenario. Dit heeft te maken met 
het feit dat de huidige VIP-parking en de parking ‘Park’ niet langer in gebruik zijn. Hierdoor 
moet minder verkeer gebruik maken van de lokale wegenis en daalt dus de druk op deze 
kruispunten. Kruispunten 3 en 4 blijven wel overbelast. Deze waren immers reeds overbelast 
in de referentiesituatie zonder voetbalwedstrijd. De invloed van de ontwikkelingen op de site 
blijft hier minimaal. 

Op kruispunt 3 zien we een negatief effect, deze score wordt echter niet bepaald door een 
belangrijke toename op de overbelaste rijvakken maar door een afname van het verkeer op 
de minder belaste rijvakken. Hierdoor neemt de impact van de overbelaste rijrichtingen op 
de globale score toe. Er is dus geen effect op de wachtrijlengte of wachttijd voor de 
richtingen waar congestie optreed. Ook op kruispunt 7 is een duidelijke toename te merken 
op de rechtdoorgaande richting, de globale verzadigingsgraad van het ganse kruispunt blijft 
hier echter relatief laag, zodat dit niet leidt tot een negatief effect. 

Tabel 163 Overzicht scores referentiesituatie 1 2020 – ES2 2020 - avondspits 

 REF 1 2020 2009 ES1 2020  verschil score 

Kruispunt 1 
48% 48% 0% 0 

Kruispunt 2 
35% 35% 0% 0 

Kruispunt 3 
110% 120% 10% -3 

Kruispunt 4 
132% 132% 0% 0 

Kruispunt 5 
56% 56% 0% 0 

Kruispunt 6 
114% 94% -20% 2 

Kruispunt 7 
57% 57% 0% 0 

Kruispunt 8 
100% 80% -20% 3 

Kruispunt 9 
69% 70% 1% 0 

gewogen gemiddelde 0 
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8.2.4.8.6 Verkeersafwikkeling bovenlokaal wegennet 

 
Figuur 98 Overzicht afwikkelingsniveaus snelwegsegmenten: Exploitatiescenario 2, avondspits 

We zien een negatief effect voor het wevend verkeer in segment 2 (segment ter hoogte van 
de aansluiting Romeinse Steenweg op de binnenring) en een beperkt negatief effect in 
segment 4 (segment tussen de oprit vanaf Romeinse Steenweg en de afrit naar Wemmel op 
de R0). Globaal scoort dit scenario neutraal, aangezien voor het merendeel van het verkeer 
geen significant effect optreedt. 

Tabel 164 Vergelijking referentiesituatie 1 (S2) – exploitatiescenario 2 

Afwikkelcapaciteit 
Score 

REF ES2 (ASP) ES2 (ASP) 

 WV167 NWV WV NWV WV NWV 

Segment 1 D D 0 

Segment 2 C C E C -2 0 

Segment 3 F F 0 

Segment 4 D C E C -1 0 

Segment 5 C C 0 

Segment 6 F E F E 0 0 

Gewogen gemiddelde 0 

                                                
167  WV: Wevend verkeer – NWV: niet wevend verkeer 
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8.2.4.8.7 Robuustheid 

In dit geval wordt de capaciteit van de slagbomen verhoogd. In het nieuwe project worden 
immers verschillende groepen automatische slagbomen voorzien, die gezamenlijk een 
capaciteit hebben van 4000 voertuigen per uur per richting. 

Het maatgevend segment is in dit geval de afrit komende van de binnenring (parallelweg). 
Deze beschikt immers maar over één rijstrook naar de parking, waar bovendien slechts aan 
50 km/u gereden kan worden. De capaciteit van dit wegsegment bedraagt 1750 à 2000 
voertuigen. 

Dit is een stijging van ruim 100% ten opzichte van de bestaande toestand. Dit effect wordt 
dus sterk positief geëvalueerd. 

Deze analyse gebeurde met VISSIM. Het volledige rapport van deze analyse is te vinden in 
Bijlage 5. 

8.2.4.8.8 Verkeersleefbaarheid 

Op de buitenring treedt een negatief effect op naar doorstroming. We kunnen dan ook 
aannemen dat het sluipverkeer in deze richting zal toenemen. De ontwikkelingen op de site 
zelf zullen wellicht geen bijkomend sluipverkeer genereren in de omgeving, aangezien deze 
voornamelijk afkomstig zijn van de snelweg en over ruim voldoende parkeergelegenheid op 
de eigen site beschikken. Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat zij via de lokale wegen 
naar de site zouden rijden of hier parkeerplaats zouden zoeken. Anderzijds zal het aandeel 
zwaar verkeer op het onderliggend wegennet afnemen, aangezien de bussen naar het 
multifunctioneel complex eveneens op parking C zullen parkeren en niet, zoals vandaag, op 
parking ‘Park’ 

Dit effect wordt dan ook beperkt negatief beoordeeld. 

8.2.4.8.9 Verkeersveiligheid 

De situatie naar verkeersveiligheid verschilt niet significant van deze in exploitatiescenario 1. 
De verkeersstromen naar Paleis 12 verlopen immers grotendeels via het bovenlokaal 
wegennet, terwijl de voetgangersstromen voornamelijk conflictvrij met het autoverkeer, via 
de bestaande brug over de Romeinse Steenweg verlopen. 

8.2.4.9 Exploitatiescenario ES3 

Dit exploitatiescenario beschrijft de werking van de site bij een voetbalwedstrijd om 20u, 
terwijl een middelgrote expo eindigt om 18u. De activiteiten zoals omschreven in 
exploitatiescenario 0 blijven eveneens doorgaan. 

Als we de kalenders voor 2013 van de Heizel, RSC Anderlecht en de Rode Duivels 
vergelijken, zien we dat een dergelijke situatie dat jaar 9 keer voorkwam. In 5 gevallen ging 
het om een voetbalwedstrijd van Anderlecht, in 4 gevallen om een voetbalwedstrijd van de 
Rode Duivels. Evenementen in de expohallen waarbij slechts één paleis in gebruik was 
werden hier niet meegeteld, aangezien de impact van een dergelijke expo minimaal is. Deze 
situatie kwam 6 keer voor in combinatie met een voetbalwedstrijd. 
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8.2.4.9.1 Ontsluiting voetgangers 

Doordat de parking geconcentreerd wordt op de oostelijke helft van de huidige parking C, 
neemt de horizontale loopafstand voor bezoekers van de Heizelpaleizen af. Aangezien in de 
toekomstige situatie wel een verticale circulatie nodig zal zijn, kunnen we stellen dat de 
wandelafstand naar de Heizelpaleizen globaal licht toeneemt. Doordat het multifunctioneel 
complex direct naast de parking wordt geplaatst, neemt de wandelafstand tussen de parking 
en het nieuwe stadion duidelijk af. Globaal genomen is er dus een positief effect op de 
wandelafstand voor de referentierelaties. 

De verbinding naar de Heizelpaleizen verloopt, net als vandaag, via een ongelijkgrondse 
verbinding boven de Romeinse Steenweg. Voor de connectie met het multifunctioneel 
complex valt de huidige barrière van de Romeinse Steenweg weg. De referentierelaties 
worden dus minder doorsneden dan vandaag het geval is. 

8.2.4.9.2 Ontsluiting fiets 

De ontsluiting per fiets verloopt voor de dagelijkse gebruikers en voor de supporters van een 
voetbalwedstrijd gelijk aan deze zoals hierboven omschreven voor exploitatiescenario 1. 
Voor de Heizelpaleizen wordt uitgegaan van een aantal fietsers/voetgangers van 3%. De 
maximale stallingsvraag voor de expo bedraagt 1100 plaatsen (bij 3% fiets).  

In totaal bedraagt de maximale stallingsvraag ongeveer 2700 stallingen. Deze piek komt 
voor tussen 19u en 20u. Op dit moment zijn dus 54% van de voorziene stallingsplaatsen 
bezet. 

Het effect op de ontsluiting voor fietsers is hier dus eveneens beperkt positief. 

Grafiek 9 Bezetting fietsenstalling ES1 

 

8.2.4.9.3 Ontsluiting openbaar vervoer 

De ontsluiting met het openbaar vervoer voor de dagelijkse activiteiten op de site blijft gelijk 
aan de situatie in het exploitatiescenario 0. Onder ‘dagelijkse activiteiten’ wordt zowel het 
programma van het multifunctioneel complex en de campus als de P&R verstaan. 
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Voor de bepaling van de reizigers ten gevolge van een voetbalwedstrijd en een expo wordt 
uitgegaan van de aannames zoals voorgesteld in Bijlage 6. Deze resulteren in de 
onderstaande productie en attractie. 

Grafiek 10 Spreiding aankomst en vertrek met openbaar vervoer – ES3 

 

De maximale reizigersstroom naar de site bedraagt in dit geval 9500 personen per uur 
(tussen 19u en 20u). De maximale vertrekkende stroom bedraagt ongeveer 9300 reizigers 
per uur, tussen 22u en 24u. 

De toekomende stromen vinden tijdens de spits plaats. Op dit moment bedraagt de 
vervoersvraag naar de site dus ongeveer 45% tot 55% van het aanbod. Dit kan, rekening 
houdend met de reizigers in functie van andere activiteiten, tot een beperkte overbelasting 
van het net leiden. Dit effect verschilt echter niet significant van de huidige situatie. 

De vertrekkende stroom vindt na 22u plaats. Rekening houdend met het versterkte metro-
aanbod in functie van een voetbalwedstrijd wordt op dat moment 66% tot 77% van het 
aanbod gebruikt door bezoekers van de site. Deze belasting is dezelfde als voor 
exploitatiescenario 1. Aangezien er op deze momenten weinig andere reizigers zijn, zorgt dit 
niet voor overbelasting van het net. 

Globaal blijft de belasting in dit exploitatiescenario dus gelijk aan het overeenkomstige 
referentiealternatief. Deze indicator wordt dus neutraal geëvalueerd. 

Voor de overige indicatoren is er geen verschil met de situatie in exploitatiescenario 1. 
Voetgangersstromen tussen de parking en de Heizelpaleizen verlopen ongelijkvloers en 
hebben dus geen impact op de doorstroming op de Romeinse Steenweg. 

8.2.4.9.4 Parkeerdruk 

De parkeervraag wordt berekend op basis van de verkeersgeneratie zoals omschreven in 
Bijlage 6. De resulterende parkeervraag wordt weergegeven in de tabel hieronder. 
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Grafiek 11 Parkeerbezetting ES3 

 

De maximale parkeervraag wordt bereikt tussen 18u en 19u, wanneer het merendeel van de 
supporters zijn toegekomen, maar nog niet alle dagelijkse gebruikers van de site zijn 
vertrokken. De totale parkeervraag bedraagt op dat moment ongeveer 7200 voertuigen, of 
een bezetting van de parking van 72%. 

Uit de VISSIM simulatie die gemaakt werd voor de interne wegenis, blijkt dat het opvullen 
van de parking in deze situatie vlot verloopt op de interne wegenis168. De effecten van de 
verkeersstromen op de R0 worden onder ‘verkeersafwikkeling’ beschreven. (zie ook Bijlage 
7). Door de verhoging van de capaciteit van de slagbomen valt de terugslag naar de R0 ten 
gevolge van het opvullen van de parking dus weg. 

Globaal wordt dit aspect beperkt positief beoordeeld. 

8.2.4.9.5 Verkeersafwikkeling lokale wegenis 

Tabel 165 Exploitatiescenario ES3: Kruispunt 1: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 41% 0% 0% 41% 0% 

Oprit R0 noord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

De Limburg Stirumlaan 0% 28% 13% 0% 28% 13% 

Afrit R0 noord 78% 0% 78% 78% 0% 42% 48% 

                                                
168  In de simulatie werd enkel de situatie met NEO bekeken. Aangezien het doorweven van het verkeer vanaf NEO 

en het verkeer naar de parking hier het belangrijkste knelpunt vormt, kunnen we concluderen dat bij het 
wegvallen van dit knelpunt de afwikkeling vlot zal verlopen. Dit is immers ook het geval voor de verkeersstroom 
komende van de binnenring, waar dit knelpunt zich niet voordoet. 
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Tabel 166 Exploitatiescenario ES3: Kruispunt 2: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

De Limburg Stirumlaan 0% 21% 18% 0% 14% 18% 

Afrit R0 zuid 0% 12% 78% 0% 1% 65% 

De Limburg Stirumlaan 0% 7% 0% 0% 7% 0% 

Oprit R0 zuid 0% 0% 0% 0% 0% 0% 37% 

Tabel 167 Exploitatiescenario ES3: Kruispunt 3: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Houba de strooperlaan 0% 24% 6% 0% 24% 4% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Houba de strooperlaan 124% 15% 0% 124% 2% 0% 

Magnolialaan 0% 124% 0% 0% 124% 0% 110% 

Tabel 168 Exploitatiescenario ES3: Kruispunt 4: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Op & afrit R0 0% 87% 0% 0% 87% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 125% 88% 0% 124% 88% 

Magnolialaan 0% 156% 0% 0% 156% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 156% 59% 0% 156% 59% 126% 

Tabel 169 Exploitatiescenario ES3: Kruispunt 5: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 56% 0% 0% 56% 0% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 54% 0% 0% 54% 0% 

Afrit 7a R0 0% 37% 0% 0% 37% 0% 55% 

Tabel 170 Exploitatiescenario ES3: Kruispunt 6: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Boechoutlaan 0% 43% 87% 0% 34% 68% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Boechoutlaan 0% 139% 0% 0% 108% 0% 

Op & Afrit A12 0% 67% 139% 0% 107% 108% 94% 
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Tabel 171 Exploitatiescenario ES3: Kruispunt 7: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Antwerpselaan 0% 39% 0% 0% 39% 0% 

Oprit A12 0% 92% 0% 0% 92% 0% 

Antwerpselaan 0% 34% 71% 0% 34% 71% 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 55% 

Tabel 172 Exploitatiescenario ES3: Kruispunt 8: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Boechoutlaan 0% 120% 19% 0% 91% 23% 

Romeinse Steenweg 0% 114% 75% 0% 86% 57% 

Madridlaan 0% 69% 89% 0% 84% 59% 

Romeinse Steenweg 76% 120% 45% 58% 91% 34% 79% 

Tabel 173 Exploitatiescenario ES3: Kruispunt 9: ASP (18u-19u) 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

referentie verzadigingsgraad 

R RD L R RD L 

Romeinse Steenweg 0% 26% 131% 0% 26% 131% 

Antwerpselaan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Romeinse Steenweg 0% 63% 0% 0% 63% 0% 

Antwerpselaan 67% 109% 37% 67% 109% 37% 68% 
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Figuur 99 Overzicht afwikkelingsniveaus kruispunten: Exploitatiescenario 3, avondspits 

We zien dat de verzadigingsgraad in dit exploitatiescenario op een aantal kruispunten 
afneemt ten opzichte van het overeenkomstige referentiescenario. Dit heeft te maken met 
het feit dat de huidige VIP-parking en de parking ‘Park’ niet langer in gebruik zijn. Hierdoor 
moet minder verkeer gebruik maken van de lokale wegenis en daalt dus de druk op deze 
kruispunten. Kruispunten 3 en 4 blijven wel overbelast. Deze waren immers reeds overbelast 
in de referentiesituatie zonder voetbalwedstrijd. De invloed van de ontwikkelingen op de site 
blijft hier minimaal. 

Op kruispunt 3 zien we een duidelijk negatief effect, deze score wordt echter niet bepaald 
door een belangrijke toename op de overbelaste rijvakken maar door een afname van het 
verkeer op de minder belaste rijvakken. Hierdoor neemt de impact van de overbelaste 
rijrichtingen op de globale score toe. Er is dus geen effect op de wachtrijlengte of wachttijd 
voor de richtingen waar congestie optreedt. 

Tabel 174 Overzicht scores referentiesituatie 1 – ES3 - avondspits 

REF 1 2020 ES3 2020 verschil score 

Kruispunt 1 52% 48% -4% 0 

Kruispunt 2 39% 37% -2% 0 

Kruispunt 3 100% 110% 10% -3 

Kruispunt 4 126% 126% 0% 0 

Kruispunt 5 55% 55% 0% 0 

Kruispunt 6 114% 94% -20% 2 
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Kruispunt 7 55% 55% 0% 0 

Kruispunt 8 103% 79% -24% 3 

Kruispunt 9 68% 68% 0% 0 

Gewogen gemiddelde 0 

8.2.4.9.6 Verkeersafwikkeling bovenlokaal wegennet 

 

Figuur 100 Overzicht afwikkelingsniveaus snelwegsegmenten: Exploitatiescenario 2, avondspits 

We zien een negatief effect voor het wevend verkeer in segment 1 (invoegbeweging vanaf 
Wemmel op de binnenring) en een beperkt negatief effect in segment 4 (segment tussen de 
oprit vanaf Romeinse Steenweg en de afrit naar Wemmel op de R0) en segment 2 (segment 
ter hoogte van de aansluiting Romeinse Steenweg op de binnenring). Globaal scoort dit 
alternatief neutraal, aangezien voor het merendeel van het verkeer geen significant effect 
optreedt. Bekijken we enkel de verkeersafwikkeling op de R0 (zonder A12), scoort dit 
alternatief evenwel beperkt negatief. 

Tabel 175 Vergelijking referentiesituatie 3 – exploitatiescenario 3 

Afwikkelcapaciteit 

Score REF ES3 (ASP) ES3 (ASP) 

 WV169 NWV WV NWV WV NWV 

Segment 1 E F   -2 

Segment 2 F D F E 0 -1 

                                                
169  WV: Wevend verkeer – NWV: niet wevend verkeer 
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Segment 3 F F   0 

Segment 4 E D F D -1 0 

Segment 5 B B   0 

Segment 6 F E F E 0 0

Gewogen gemiddelde 0 

8.2.4.9.7 Robuustheid 

In dit geval wordt de capaciteit van de slagbomen verhoogd. In het nieuwe project worden 
immers verschillende groepen automatische slagbomen voorzien, die gezamenlijk een 
capaciteit hebben van 4000 voertuigen per uur per richting. 

Het maatgevend segment is in dit geval de afrit komende van de binnenring (parallelweg). 
Deze beschikt immers maar over één rijstrook naar de parking, waar bovendien slechts aan 
50 km/u gereden kan worden. De capaciteit van dit wegsegment bedraagt 1750 à 2000 
voertuigen. 

Dit is een stijging van ruim 100% ten opzichte van de bestaande toestand. Dit effect wordt 
dus sterk positief geëvalueerd. 

Deze analyse gebeurde met VISSIM. Het volledige rapport van deze analyse is te vinden in 
Bijlage 5. 

8.2.4.9.8 Verkeersleefbaarheid 

Op de buitenring treedt een negatief effect op naar doorstroming. We kunnen dan ook 
aannemen dat het sluipverkeer in deze richting zal toenemen. De ontwikkelingen op de site 
zelf zullen wellicht geen bijkomend sluipverkeer genereren in de omgeving, aangezien deze 
voornamelijk afkomstig zijn van de snelweg en over ruim voldoende parkeergelegenheid op 
de eigen site beschikken. Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat zij via de lokale wegen 
naar de site zouden rijden of hier parkeerplaats zouden zoeken. Anderzijds zal het aandeel 
zwaar verkeer op het onderliggend wegennet afnemen, aangezien de bussen naar het 
stadion eveneens op parking C zullen parkeren en niet, zoals vandaag, op parking ‘Park’ 

Dit effect wordt dan ook beperkt negatief beoordeeld. 

8.2.4.9.9 Verkeersveiligheid 

De situatie naar verkeersveiligheid verschilt niet significant van deze in exploitatiescenario 1. 
De verkeersstromen naar Paleis 12 verlopen immers grotendeels via het bovenlokaal 
wegennet, terwijl de voetgangersstromen voornamelijk conflictvrij met het autoverkeer, via 
de bestaande brug over de Romeinse Steenweg verlopen. 

8.2.4.10 Exploitatiescenario ES4 

In dit exploitatiescenario wordt de combinatie van een grote beurs in de Heizelpaleizen 
(Batibouw of Autosalon) die sluit om 18u met een voetbalmatch in het stadion op een 
weekdag om 20u geëvalueerd. De combinatie van een grote beurs met een activiteit in het 
Koning Boudewijnstation is in de bekeken jaren niet voorgekomen. Wel kwam een 
voetbalwedstrijd van Anderlecht voor tijdens een grote beurs. Aangezien er vandaag geen 
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interferentie is tussen deze activiteiten, is het ook logisch dat hier momenteel nog geen 
afstemming gebeurt. 

De benodigde parkeercapaciteit voor deze activiteiten bedraagt 10 000 plaatsen, of de 
volledige in de ondergrondse betaalparking gerealiseerde parkeercapaciteit. Hoewel een 
gedeelte van de bezoekers reeds zal vertrokken zijn wanneer de supporters voor een 
voetbalwedstrijd toekomen, is het duidelijk dat deze situatie tot een overbezetting van de 
parking zal leiden. Bovendien zullen de intensiteiten van zowel in- als uitrijdend verkeer zeer 
groot worden, zodat wellicht ook in de parking conflicten zullen ontstaan tussen deze beide 
verkeersstromen. Hierdoor zal het vullen van de parking vertragen, met terugslag tot op de 
R0 tot gevolg. 

Aangezien uit referentiesituatie 0 – alternatief 3 reeds blijkt dat de verkeersafwikkeling op 
het hoger wegennet bij een gemiddelde expo reeds negatief evolueert, kunnen we 
concluderen dat dit bij een grote expo nog sterker het geval zal zijn. De impact van een 
voetbalwedstrijd in de situatie met een gemiddelde expo is immers al beperkt negatief voor 
wat betreft de doorstroming op het hoger wegennet. 

Hoewel de bijkomende impact van een voetbalwedstrijd bij een grote expo wellicht 
eveneens slechts beperkt negatief zal zijn, kunnen we toch concluderen dat deze situatie 
niet wenselijk is, gezien de zeer hoge intensiteiten ten gevolge van een grote expo. 

8.2.4.11 Exploitatiescenario ES5 

Dit exploitatiescenario behelst een voetbalwedstrijd van Anderlecht op een weekenddag om 
20u. Aangezien hiervoor voor verkeer onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de 
achtergrondintensiteiten, kan hiervan geen kwantitatieve inschatting gemaakt worden. 

De situatie voor voetgangers en fietsers, evenals de globale beoordeling van de 
verkeersveiligheid en de parkeerdruk blijft gelijk ten opzichte van de voorgaande 
alternatieven. De parkeervraag bij een voetbalwedstrijd van Anderlecht ligt iets hoger, 
gezien het hoger autogebruik, maar aangezien uit de berekening voor exploitatiescenario 1 
bleek dat er nog voldoende restcapaciteit beschikbaar is, vormt dit geen knelpunt. 

Voor wat betreft het openbaar vervoer kunnen we aannemen dat de frequentie in het 
weekend wellicht onvoldoende zal zijn om de piek bij een voetbalwedstrijd op te vangen. 
Vandaag is het reeds zo dat de frequentie bij grote expo’s verhoogd wordt. We kunnen er 
dus vanuit gaan dat dit eveneens mogelijk is bij een voetbalwedstrijd. Ook hier verwachten 
we dus een gelijkaardige situatie als in exploitatiescenario 1. 

Voor wat betreft de verkeersafwikkeling verwachten we voor een voetbalwedstrijd van 
Anderlecht een iets hoger auto-aandeel en, bijgevolg, een iets grote verkeersgeneratie. 
Aangezien de achtergrondintensiteiten lager liggen dan in de spitsperiodes, zal dit echter 
niet leiden tot een sterk afwijkende beoordeling ten opzichte van de voorgaande 
alternatieven. Wellicht zal de verkeersafwikkeling iets vlotter verlopen. Hierdoor zal ook de 
verkeersleefbaarheid in dit alternatief beter scoren dan in exploitatiescenario 1. 

Om deze stelling te onderbouwen, werden verkeerstellingen opgevraagd bij AWV. De 
grafieken hieronder geven telkens de verkeersintensiteiten op de parallelweg langs de R0 ter 
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hoogte van de site weer170, tussen 18u en 19u. Dit uur werd gekozen aangezien het het 
cruciale uur voor het toekomend verkeer voor een voetbalwedstrijd om 20u zoals hierboven 
steeds berekend. Ongeveer de helft van het verkeer komt binnen dit uur toe, terwijl de 
achtergrondintensiteiten slechts zeer beperkt afnemen ten opzichte van de spitsintensiteiten 
tussen 17u en 18u. Na 19u dalen de achtergrondintensiteiten duidelijk. 

De telresultaten zijn gegeven voor de periodes tussen vrijdag 3 september en donderdag 10 
september en tussen donderdag 9 oktober en donderdag 15 oktober. De dagen in rood 
aangeduid zijn weekenddagen, de dagen in groen aangeduid zijn dagen met een 
voetbalwedstrijd van de Rode Duivels. 

Grafiek 12 Verkeersintensiteiten (etmaal) op de afrit van de binnenring naar de parallelweg 

 

Grafiek 13 Verkeersintensiteiten (etmaal) op de oprit van de parallelweg naar de binnenring  

 
                                                
170  De telling gebeurde ter hoogte van de respectievelijke op- en afrit naar de hoofdrijbaan van de R0 ten westen 

van het complex Romeinse Steenweg. Aangezien er geen uitwisseling van verkeer is tussen deze aansluiting en 
het complex, zijn deze intensiteiten dezelfde als ter hoogte van het complex. 
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Het is duidelijk zichtbaar dat de verkeersdruk weekenddagen lager ligt dan tijdens de week. 
Voor de dagen met een voetbalwedstrijd is bovendien duidelijk te zien dat meer verkeer de 
hoofdrijbaan afrijdt naar de parallelweg. Omgekeerd wordt er op deze momenten op de 
oprit minder verkeer gemeten, aangezien het verkeer naar een voetbalwedstrijd ervoor zorgt 
dat het overige verkeer minder vlot kan doorstromen. De duidelijk lagere intensiteiten op de 
zondag in oktober zijn op gelijkaardige manier het gevolg van een open 
oefenvoetbalwedstrijd van de Rode Duivels. 

8.2.4.12 Exploitatiescenario ES6 

In dit exploitatiescenario wordt er uitgegaan van een event van 800 personen naast de 
gebruikelijke werking van de site. Deze events zullen enkel doorgaan op dagen zonder 
voetbalwedstrijd. Aangezien de verkeersgeneratie van deze functie grotendeels buiten de 
spitsmomenten valt, kunnen we stellen dat deze geen effect zal hebben op de pieken voor 
de verschillende modi. Wel zullen we een verschil zien op de parkeerdruk. Deze is echter 
beperkt ten opzichte van de overige functies. De totale parkeervraag blijft hierbij onder 6000 
parkeerplaatsen, zodat de bezettingsgraad dus onder 60% blijft. 

Grafiek 14 Parkeerbezetting exploitatiescenario 6 

 

8.2.4.13 Ontsluitingsalternatief (OA1) 

Als basisscenario voor de ontsluiting wordt in het project-MER verondersteld dat het huidige 
op- en afrittencomplex ter hoogte van de Romeinse Steenweg behouden blijft. Uit het 
voorafgaandelijke mobiliteitsonderzoek is echter gebleken dat deze ontsluiting gepaard gaat 
met verschillende knelpunten. 

Als ontsluitingsalternatief (OA1) wordt daarom voorgesteld om het bestaande op- en 
afrittencomplex te herbekijken. Het alternatief bestaat eruit dat de afrit voor de oprit wordt 
geplaatst, zodat het inrijdend verkeer de R0 al verlaten heeft voor het uitrijdend verkeer 
terug invoegt op de R0. De bestaande op- en afrit naar de Romeinse Steenweg wordt hierbij 
in zijn huidige vorm behouden. 

Het voordeel van deze ontsluiting is dat het doorgaand verkeer op de R0 vlot kan blijven 
verlopen. Bovendien vereenvoudigt de circulatie op de site zelf, aangezien de 
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verkeersstromen naar de beide opritten direct van elkaar gescheiden worden. Het interne 
verkeer verloopt dus vlotter en veiliger. 

 

Figuur 101 Optimalisatie aansluiting R0. Ontsluitingsalternatief (rechts) ten opzichte van het 
basisalternatief (links) 

Deze ingreep zal enkel rechtstreeks effect hebben op de verkeersafwikkeling op het hoger 
wegennet en de verkeersveiligheid. Indirect kan deze eveneens een impact hebben op de 
verkeersleefbaarheid. Enkel deze aspecten worden hier dus verder bekeken. Voor de 
berekeningen wordt uitgegaan van het meest nadelige berekende exploitatiescenario, 
namelijk de situatie met een voetbalwedstrijd en een gemiddelde expo (ES3). 

8.2.4.13.1 Verkeersafwikkeling hoger wegennet 

Deze ingreep heeft enkel effect op segment 2 (segment ter hoogte van aansluiting 
Romeinse Steenweg op de R0). Door toevoeging van de bijkomende op- en afrit naar de site 
ontstaan hier 2 segmenten, namelijk tussen de bestaande oprit en de nieuwe afrit enerzijds 
en tussen de nieuwe oprit en de bestaande afrit anderzijds. De tabel hieronder toont de 
resulterende afwikkelcapaciteiten, vergeleken met de overeenkomstige referentiesituatie. 

Tabel 176 Vergelijking referentiesituatie 3 – exploitatiescenario 3: Ontsluitingsalternatief 

  2020 ES3 

  REF 3 ASP ES3 ASP 

 WV171 NWV WV NWV 

Basisontsluiting-Segment 2 F D F E 

Ontsluitingsalternatief-Segment 2a F D F E 

Ontsluitingsalternatief-Segment 2b F D F D 

We zien dat de afwikkelcapaciteit in de vergelijking tussen Basisontsluiting en 
Ontsluitingsalternatief (OA1) globaal onveranderd blijft. De wevende intensiteiten per 
segment nemen af, maar ook de lengte van de segmenten neemt af, waardoor het 
afwikkelingsniveau gelijk blijft. Enkel voor het niet wevend verkeer in segment 2b verbetert 
de situatie licht (van E naar D). 

8.2.4.13.2 Verkeersveiligheid 

Door de korte opeenvolging van op- en afritten op de R0 in dit geval zal de 
verkeersveiligheid afnemen. Voor het overige blijft de verkeersveiligheid gelijk aan het 
voorgaande alternatief. 

                                                
171  WV: wevend verkeer – NWV: niet wevend verkeer 
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8.2.4.13.3 Verkeersleefbaarheid 

Aangezien het afwikkelingsniveau gelijkaardig blijft, verwachten we geen effect van deze 
ingreep op de verkeersleefbaarheid ten opzichte van de eerder besproken alternatieven. 

8.2.4.14 Ontwikkelingsscenario 1: milieueffecten t.o.v. referentiesituatie 2 – NEO 

8.2.4.14.1 Ontsluiting voetgangers 

De ontsluiting voor voetgangers voor de dagelijkse activiteiten op de site blijft gelijk aan de 
situatie in de voorgaande exploitatiescenario’s. Hetzelfde geldt voor de routes naar de 
Heizelpaleizen en tussen de parking en het stadion. In de toekomstige situatie zullen deze 
voetgangers echter de verkeersstroom tussen NEO en de R0 moeten kruisen. Vandaag 
wordt de Keizerin Charlottalei volledig afgesloten tijdens voetbalwedstrijden; aangezien de 
hoofdingang van NEO hier komt te liggen, zal dit echter niet langer mogelijk zijn. Dit conflict 
kan wel lichtengeregeld verlopen, maar men moet hier dan wel rekening houden met een 
duidelijke afname van de capaciteit op het kruispunt. 

Naast deze bewegingen ontstaat ook een nieuwe voetgangersstroom, aangezien ook een 
gedeelte van de bezoekers van NEO II op Parking C zullen parkeren. Zij maken de 
omgekeerde beweging door het park van de parking naar NEO. 

8.2.4.14.2 Ontsluiting fietsers 

De ontsluiting voor fietsers wijzigt niet significant ten opzichte van de eerder besproken 
exploitatiescenario’s. Enkel voor fietsers uit de directe omgeving kan de doorsteek via het 
Verregatpark een verkorting van de route betekenen. Hier komen zij echter in conflict met 
de voetgangers tussen de halte Heizel en het multifunctioneel complex, zodat deze route 
voor hen geen grote meerwaarde biedt. 

8.2.4.14.3 Ontsluiting openbaar vervoer 

De ontsluiting van de omgeving met het openbaar vervoer blijft in dit scenario gelijk. Wel zal 
de vraag toenemen, aangezien de reizigers met bestemming NEO van dezelfde lijnen 
gebruik zullen maken. Hierdoor kan potentieel een overbelasting van het netwerk optreden 
bij voetbalwedstrijden op de site. Aangezien de verplaatsingen naar NEO met het openbaar 
vervoer ons op dit moment niet gekend zijn, kan hier geen kwantitatieve inschatting van 
gemaakt worden. 

8.2.4.14.4 Parkeerdruk 

Op een doordeweekse dag in NEO bedraagt de parkeervraag die afgewenteld wordt op 
Parking C maximaal een 100-tal voertuigen. Het gaat hier enkel om bezoekers en 
werknemers van het hotel dat gerealiseerd wordt binnen NEO II. Voor NEO I wordt alle 
parkeercapaciteit immers op de eigen site voorzien. 

In het geval dat er een congres georganiseerd wordt (NEO II), zal deze parkeervraag sterk 
toenemen, tot ongeveer 2000 voertuigen overdag. In combinatie met een middelgrote expo 
leidt dit tot een maximale parkeervraag van 9000 voertuigen tussen 11u en 12u. Deze 
parkeervraag kan opgevangen worden in de parking, maar de bezettingsgraad stijgt wel tot 
90%. Dit valt echter nog onder de grenswaarde van 95% en wordt dus op zich neutraal 
beoordeeld. 
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Grafiek 15 Parkeerbezetting ontwikkelingsscenario 1 (met congres) 

 

Uit de VISSIM simulatie die gemaakt werd voor de interne wegenis, blijkt dat bij het 
opvullen van de parking in deze situatie vertraging ontstaat voor inrijdend verkeer komende 
van de buitenring. Dit is het gevolg van de weefbeweging tussen verkeer komende van NEO 
en verkeer dat de parking in wil rijden. Deze vertraging slaat tijdens het piekmoment kort 
terug tot op de uitvoegstrook op de R0. (zie ook Bijlage 7). Deze terugslag leidt tot een 
score -3. 

8.2.4.14.5 Verkeersafwikkeling lokale wegenis 

De verplaatsingen naar NEO komende van het hoger wegennet zullen volledig via de interne 
wegenis van de projectsite verlopen. Vervolgens gaat het verkeer voor NEO I via een tunnel 
onder de Romeinse Steenweg naar de Charlottalaan. Hier wordt een lichtengeregeld 
kruispunt voorzien, waarbij de toegang tot de parking van NEO de vierde tak vormt. Lokaal 
verkeer zal NEO bereiken via de aansluiting op de Houba de Strooperlaan en valt dus buiten 
het onderzoeksgebied van dit MER. Het verkeer naar de projectsite is enkel mogelijk vanaf 
de R0. Er wordt dus geen verkeer naar de projectsite aangenomen via deze route, waardoor 
er dus geen effect op de verkeersafwikkeling op dit kruispunt is. De verkeersafwikkeling blijft 
dus gelijk aan deze in referentiesituatie 2. 

Tabel 177 Verzadigingsgraad kruispunt Charlottalaan – nieuwe wegenis 

Straatnaam 
verzadigingsgraad 

R RD L 

Weg PEB 0% 43% 0% 

Charlottalaan (W) 0% 35% 0% 

Parking NEO 0% 45% 0% 

Charlottalaan (O) 0% 45% 0% 43% 

We zien dat de verkeersafwikkeling, binnen de gemaakte aannames, vlot verloopt. 
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8.2.4.14.6 Verkeersafwikkeling hoger wegennet 

 

 

Tabel 178 Vergelijking referentiesituatie 3 met NEO – exploitatiescenario 3 met NEO 

Afwikkelcapaciteit 

Score REF 3 (ASP) ES3 (ASP) 

 WV172 NWV WV NWV WV NWV 

Segment 1 F F 0 

Segment 2 F E F E 0 0 

Segment 3 F F 0 

Segment 4 F D F D 0 0 

Segment 5 B B 0 

Segment 6 F E F E 0 0 

Gewogen gemiddelde 0 

We zien dat reeds in de referentiesituatie met een voetbalwedstrijd en een expo, na 
realisatie van NEO op bijna alle bewegingen op de R0 de afwikkelcapaciteit daalt tot niveau 
‘F’. Er ontstaat dus een sterke congestie op het volledige segment van de R0 ter hoogte van 
de site. 

                                                
172  WV: Wevend verkeer – NWV: niet wevend verkeer 
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Het bijkomend effect ten gevolge van de nieuwe ontwikkelingen op de site is dan ook niet 
langer af te lezen. Het bijkomend effect zal echter slechts beperkt zijn in vergelijking met de 
reeds bestaande situatie. 

8.2.4.14.7 Robuustheid 

In dit geval wordt eveneens de capaciteit van de slagbomen verhoogd. In het nieuwe 
project worden immers verschillende groepen automatische slagbomen voorzien, die 
gezamenlijk een capaciteit hebben van meer dan 4000 voertuigen per uur per richting. 

Het maatgevend segment is in dit geval de afrit komende van de binnenring (parallelweg). 
Deze beschikt in dit geval over 2 rijstroken. Door de beperkte beschikbare ruimte door de 
korte opeenvolging van op- en afritten, kan in deze bocht maximaal 50 km/u gereden 
worden. De afwikkelcapaciteit van deze situatie is ongeveer 3500 à 4000 voertuigen. 

Dit is een stijging van ruim 200% ten opzichte van de bestaande toestand. Dit effect wordt 
dus sterk positief geëvalueerd. 

Deze analyse gebeurde met VISSIM. Het volledige rapport van deze analyse is te vinden in 
Bijlage 5. 

8.2.4.14.8 Verkeersveiligheid 

Ook hier kunnen we stellen dat de realisatie van het project een beperkt negatief effect zal 
hebben door de verdere toename van de verkeersintensiteiten, maar dat deze te 
verwaarlozen is in vergelijking met de reeds bestaande knelpunten in de overeenkomstige 
referentiesituatie. 

8.2.4.14.9 Verkeersleefbaarheid 

Aangezien het afwikkelingsniveau gelijkaardig blijft als in het referentiescenario, verwachten 
we geen effect van deze ingreep op de verkeersleefbaarheid ten opzichte van 
referentiesituatie 2. 

8.2.4.15 Ontwikkelingsscenario 2: milieueffecten t.o.v. referentiesituatie 3 – Openbaar vervoer 

In dit scenario worden de haltes van tramlijnen 3, 7 en 9 tot op de site gebracht. Hetzelfde 
geldt voor de tramlijn langs de A12 die door De Lijn gepland wordt. Hierdoor verkort de 
looproute tussen de site en het openbaar vervoer drastisch. Daarnaast zorgt de geplande 
stelplaats op de site voor de mogelijkheid verschillende trams op te stellen bij het einde van 
een voetbalwedstrijd, zodat een grote stroom reizigers op zeer korte termijn vervoerd kan 
worden. 

Dit ontwikkelingsscenario heeft dus een positief effect op de ontsluiting met het openbaar 
vervoer. Wellicht zal hierdoor ook de verkeersgeneratie en de parkeerdruk beperkt afnemen, 
vooral voor verplaatsingen vanuit het Brussels Gewest en vanaf de omgeving van de A12. 
Ook hier ontstaat dus een positief effect. 

8.2.4.16 Inrichtingsalternatief (IA1) 

In dit inrichtingsalternatief wordt in plaats van een parking van 10 000 parkeerplaatsen zoals 
tot hiertoe besproken een parking van 12 000 plaatsen voorzien. Dit aantal is eveneens 
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zonder de 1000 plaatsen die voorzien worden in het stadion zelf en bestemd zijn voor RSCA. 
Dit alternatief heeft enkel impact op het criterium ‘parkeerdruk’. De overige criteria zullen 
hier dus niet besproken worden. 

Aangezien de parkeercapaciteit stijgt, zal de bezettingsgraad van de parking dalen. In het 
algemeen betekent dit dat een parkeeroverschot zal ontstaan. Voor de situatie waarbij een 
voetbalwedstrijd en een concert gelijktijdig worden georganiseerd zien we echter dat deze 
capaciteit noodzakelijk is om een overbezetting te vermijden. Aangezien deze overbezetting 
meer nadelige impact heeft op de omgeving dan de onderbezetting op andere momenten, 
kunnen we dus stellen dat dit inrichtingsalternatief een globaal positief effect heeft ten 
opzichte van het basisalternatief. 

8.2.5 Besluit 

Effecten tijdens de aanleg 

De site zal gebouwd worden in verschillende delen, waarbij steeds een deel van de 
bestaande parking zal gegarandeerd zijn in relatie met de geplande evenementen in de 
omgeving. Een volledige beschrijving van de aanlegfase kan teruggevonden worden in het 
hoofdstuk “Beschrijving en fasering van de werken”. 

Tijdens de volledige bouwfase wordt steeds een minimum aan beschikbare parkeerplaatsen 
gegarandeerd, met name: 

 Min 4.000 parkeerplaatsen tijdens het ganse jaar 

 Min 7.000 parkeerplaatsen tijdens Batibouw/autosalon waarbij andere parkings in de 
buurt geactiveerd worden om de bestaande parkeercapaciteit zo goed als mogelijk 
benaderen  

De beperktere capaciteit van de bestaande parking, en een deel compensatie via andere 
parkings in de omgeving, geeft een beperkt negatief effect voor wat betreft parkeerdruk. 

Aangezien de verkeersafwikkeling in functie van het werfverkeer zich volledig concentreert 
op de site zelf wordt het overige verkeer hier niet door gehinderd. Er is enkel een zeer 
beperkt effect op de doorstroming op de R0, het werfverkeer zal volledig via de R0 worden 
afgewikkeld maximaal buiten de spitsperiodes. Verder is er een beperkt negatief effect voor 
de looproutes op de parking zelf. 

Tabel 179 Overzicht van de effecten op Mens – Mobiliteit tijdens de aanlegfase 

 BASISSCENARIO UITVOERINGSALTERNATIEF 1 EN 2 

Voetgangers -1 -1 

Fietsers 0 0 

Openbaar vervoer 0 0 

Parkeerdruk -1 -1 

Verkeersafwikkeling 0 0 

Verkeersleefbaarheid 0 0 

Verkeersveiligheid 0 0 
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Effecten tijdens de exploitatiefase 

De ontsluiting voor fietsers en voetgangers en de verkeersveiligheid rond de site zal in alle 
exploitatiescenario’s verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Momenteel worden hier 
immers geen inspanningen rond gedaan, zodat de nieuwe infrastructuur hier een belangrijke 
vooruitgang zal betekenen. Ook de verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet 
verbetert door de realisatie van het project. Door de verschuiving van het voetbalstadion 
dichter naar de R0, waarbij alle parkings rond het stadion worden geconcentreerd, 
verdwijnen immers de belangrijkste verkeersstromen op het lokale wegennet ten gevolge 
van voetbalactiviteiten. Ook de nieuwe activiteiten worden hierdoor rechstreeks naar de R0 
ontsloten via de specifieke op- en afritten en directie aansluiting op de parkings. 

De verkeersstromen naar de dagelijkse activiteiten op de site zijn, in vergelijking met de 
intensiteiten op de R0, eerder beperkt in omvang. Hierdoor heeft het surplus aan voertuigen 
slechts een beperkte impact ten opzichte van de referentiesituatie. De verkeersstromen in 
functie van de overige activiteiten, voetbal, concerten en expo, zijn vandaag reeds aanwezig 
in de omgeving van de projectsite en op de R0. Er is enkel een beperkte toename mogelijk 
voor de verkeersstroom in functie van een voetbalwedstrijd, aangezien het nieuwe stadion 
iets groter zal zijn dan het huidige K. Boudewijnstadion. Tevens moeten we opmerken dat 
de frequentie van de voetbalwedstrijden toeneemt. De Rode Duivels spelen immers maar 6 
voetbalwedstrijden thuis, terwijl dat voor RSCA gemiddeld 25 voetbalwedstrijden zijn (plus 
een aantal vriendschappelijke voetbalwedstrijden die zeer weinig verkeer genereren, en 
waarvan het aantal op maximaal 15 wordt ingeschat). Echter vandaag zit een deel van het 
verkeer met bestemming het C. Vanden Stockstadion bij een match van RSCA ook reeds op 
de R0. 

Op basis van de agenda’s van de verschillende activiteiten uit 2013 kunnen we vaststellen 
dat de combinatie voetbal-concert 2 keer voorkwam, de combinatie voetbal-gemiddelde 
expo 9 keer. Hiervan viel 1 voetbalwedstrijd (RSCA) samen met een grote beurs. In 2013 
was er echter geen afstemming tussen de verschillende evenementen onderling. Het zal dus 
wellicht mogelijk zijn om, mits goede afstemming tussen de verschillende functies, het 
aantal dagen met een gecombineerde activiteit tot een minimum te beperken of deze zelfs 
geheel te vermijden. Aangezien een voetbalwedstrijd (van RSCA) tijdens een grote beurs 
slechts éénmaal voorviel, kunnen we er vanuit gaan dat deze situatie in de toekomst zeker 
vermeden kan worden (in 2013 was er immers nog geen interferentie tussen de 
voetbalwedstrijden van RSCA en de beursen op de Heizel, zodat hier nog geen afstemming 
gebeurde). 

Wel zijn er op specifieke segmenten negatieve effecten te merken. Deze kunnen een effect 
hebben op de hoeveelheid sluipverkeer op het onderliggend wegennet, met name op de 
Romeinse Steenweg. Hierdoor kan een gedeelte van het positief effect op de lokale wegenis 
terug verloren gaan. Het zal bij deze belangrijk zijn om er voor te zorgen dat de 
verkeersstromen naar de projectsite enkel en alleen via de R0 kunnen aanrijden en dus niet 
via het onderliggend wegennet. 

De robuustheid van de aansluiting naar Parking C neemt in de toekomstige toestand sterk 
toe. We zien immers een duidelijk betere afwikkeling van en naar de nieuwe parkings ten 
opzichte van de referentiesituatie. Hierbij kan het geplande systeem het verkeer beter 
absorberen waardoor minder file terugslag ontstaat naar het hoofdwegennet. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het behandelde project een ingrijpende evolutie heeft 
ondergaan waarin tal van optimalisaties werden ontwikkeld. Deze optimalisaties betreffen 
enerzijds de organisatie van de parkings en de aansluiting naar de parkings. Anderzijds werd 
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de interne ontsluitingsstructuur en afwikkeling van en naar NEO geoptimaliseerd. Tenslotte 
werd de aansluiting op de externe wegenis (R0) verder verfijnd. 

Een eerste belangrijke optimalisatie binnen het project (basisontsluiting) is de gestapelde 
organisatie van de toegangen tot de parkings met éénrichtingsverkeer, waardoor 
conflicterende stromen op verschillende niveaus worden afgewikkeld. Verder werd eveneens 
het aantal slagbomen fors verhoogd, en werd de interne circulatie in de parking zelf 
verbeterd. Hierdoor wordt met dit systeem een aanzienlijk grotere afwikkelcapaciteit gehaald 
dan in bij de bestaande parking, met een positief effect op het functioneren van het 
snelwegniveau. 

Een tweede cruciaal element in de werking van het interne systeem is de optimalisatie van 
de verbindingsweg naar de voorkant van de Paleizen, rekening houdend met de verwachte 
verkeersintensiteiten welke kunnen gegenereerd worden door de ontwikkeling van de 
Heizelvlakte (NEO). Hierbij wordt de aansluiting ongelijkvloers georganiseerd ten opzichte 
van de stromen naar de parkings. Door het ontrafelen van deze conflicterende stromen 
wordt een vlotte verkeersafwikkeling bekomen op het interne ontsluitingsysteem zonder 
terugslag op de R0. 

Een derde element dat in het ontwerpproces aan bod kwam, is de herorganisatie van de op- 
en afritten (ontsluitingsalternatief 1 en 2) zelf naar de site toe. In de verschillende simulatie 
oefeningen (zie onderdeel Robuustheid) blijkt zeer duidelijk dat de nieuwe op- en 
afrittenstructuur duidelijke voordelen heeft en een betere afwikkeling (en ontruiming) 
garandeert vanaf de R0. Op deze manier zorgt deze nieuwe ontsluitingstructuur tevens voor 
een beter functioneren van de R0 (parallelweg) nabij de projectenzone. 

Voor fietsers en voetgangers zal de tuinbrug over de Romeinse Steenweg 
(ontsluitingsalternatief 3) een betere en comfortabelere verbinding vormen tussen de site en 
de rest van het Heizel plateau. Ook in functie van de bereikbaarheid van het openbaar 
vervoer vormt dit een positief element binnen het project. 

Voor openbaar vervoer zien we in vergelijking met referentiesituatie 1 een beperkt negatief 
effect, aangezien de wandelafstand tussen de verschillende haltes en het multifunctioneel 
complex in dit geval toeneemt. In de referentiesituatie die rekening houdt met een 
verlenging van de tramlijnenvalt dit negatief effect weg. Aangezien het Brussels gewest hier 
reeds een concrete beslissing over genomen heeft, kan veilig aangenomen worden dat deze 
referentiesituatie gerealiseerd zal worden. 

Voor de parkeerdruk tenslotte stellen we vast dat in de meeste situaties (ruim) voldoende 
parkeerplaatsen aangeboden worden op de site en dat de afwikkeling op de interne wegenis 
ook vlot verloopt. Enkel bij de combinatie van een voetbalwedstrijd met een concert ontstaat 
in het basisscenario een overbezetting van de parking. Deze overbezetting wordt 
opgevangen in het inrichtingsalternatief waarbij 2000 bijkomende parkeerplaatsen 
gerealiseerd worden. Wanneer ook de site NEO ontwikkeld wordt (OS2) zien we dat in het 
basisalternatief door de weefbeweging tussen het verkeer komende van NEO en het verkeer 
naar de parking een knelpunt in de doorstroming op de interne wegenis ontstaat. Dit effect 
zal dus gemilderd worden. Indien in dit geval een voetbalwedstrijd met een concert wordt 
gecombineerd ontstaat zowel een overbezetting als een (beperkte) terugslag tot op de R0, 
waardoor dit aspect aanzienlijk negatief wordt beoordeeld. 



 

Tractebel Beschrijving van de referentiesituatie en de geplande toestand 357 

Tabel 180 Overzicht van de effecten op Mens – Mobiliteit tijdens de exploitatiefase 

 ES0 ES1 ES2 ES3 OA1 OS1 OS2 IA1 

Voetgangers +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 

Fietsers +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Openbaar vervoer 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 

Parkeerdruk +1 +1 0 +1 +1 +1 -3 +1 

Verkeersafwikkeling 

Lokaal 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Snelwegniveau 0 0 0 0 0 0 0 0 

Robuustheid +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 

Verkeersleefbaarheid -2 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 

Verkeersveiligheid 0 +1 +1 +1 -1 0 +1 +1 

In een overgangsfase kan het Boudewijnstadion nog in gebruik zijn na realisatie van het 
nieuwe stadion. Het Boudewijnstadion zal in dit geval echter niet meer gebruikt worden voor 
voetbalwedstrijden van de nationale ploeg. Van de overige activiteiten heeft enkel de 
Memorial Van Damme een aanzienlijke impact op de verkeerssituatie rond het stadion. Er 
dient een afstemming te gebeuren met de programmatie in het nieuwe stadion om een 
samenvallen van een voetbalwedstrijd met de Memorial te vermijden. Indien dit niet 
gebeurd, zouden zowel naar doorstroming als naar parkeerdruk sterk negatieve effecten 
optreden.  

8.2.6 Beoordeling van de mobiliteitseffecten op de verkeerswisselaar R0-A12   

In onderstaande paragrafen wordt apart bestudeerd wat het mobliteitseffect van het project 
is op de verkeerswisselaar R0-A12. Deze zit niet binnen het in de kennisgeving en dit MER 
afgebakende studiegebied en de effecten op de verkeerswisselaar werden dus niet eerder 
specifiek beschreven. De onderstaande elementen tonen aan dat het effect op deze 
verkeerswisselaar inderdaad te verwaarlozen is en dat de keuze om hem niet op te nemen in 
het studiegebied dus correct was. 

8.2.6.1 Aangeleverde verkeerscijfers regulier verkeer 

In het MER werd gewerkt met de cijfers uit het verkeersmodel Vlaams Brabant, toekomstige 
situatie 2020 (PVM 3.6.1 – BAU 2020). De verkeersintensiteiten voor de verschillende 
wegvakken (hoofdrijbaan R0 en parallelwegen) liggen een stuk hoger dan deze voor de 
bestaande situatie (PVM 3.6.1 – BT 2009).  

Door uit te gaan van deze 2020 cijfers als basis, en de projectgerelateerde intensiteiten 
hieraan toe te voegen, werd worst-case gewerkt en geëvalueerd. 

De ter beschikking gestelde gegevens van het verkeersmodel BAU2020 houden rekening 
met een gewijzigd verkeersnetwerk ter hoogte van de verkeerswisselaar R0-A12. Het is 
derhalve niet mogelijk om de druktebeelden waaraan het projectgerelateerde verkeer nadien 
werd toegedeeld, kwantitatief te evalueren gebruik makend van de huidige 
verkeersstructuur van de verkeerswisselaar. Hieronder wordt dan ook een kwalitatief oordeel 
gegeven. 

Hieronder wordt nogmaals een overzicht gegeven van de verschillende druktebeelden uit het 
Provinciaal Verkeersmodel Vlaams Brabant (2009 en 2020). 
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Verkeerscijfers ochtendspits (OSP): 
 

 

Figuur 102: Druktebeeld PVM 3.6.1 – BT2009 

 

Figuur 103: Druktebeeld PVM 3.6.1 – BAU2020 
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Verkeerscijfers avondspits (ASP): 

 

 

Figuur 104: Druktebeeld PVM 3.6.1 – BAU 2009 

 

Figuur 105: Druktebeeld PVM 3.6.1 – BAU 2020 
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8.2.6.2 Evaluatie wegvakken nabij de projectzone 

De wegvakken die aansluiting geven van en naar het project werden geëvalueerd 
(wegsegmenten 1 en 2, 3 en 4) waarbij de conclusie is dat het afwikkelingsniveau niet 
fundamenteel wijzigt ten opzichte van de referentietoestand (geverifieerd in MER + 
VISSIMs). Aangezien deze wegsegmenten cruciale zones zijn in het verkeerssysteem waarbij 
de projectgerelateerde stromen het hoogst zijn, zijn deze wegsegmenten maatgevend ten 
opzichte van verder gelegen wegvakken en knopen.  

De projectgerelateerde verkeersstromen zijn ter hoogte van de verkeerswisselaar R0-A12 
reeds verdeeld over de verschillende herkomst- en bestemmingsrichtingen zoals 
onderstaande figuur duidelijk aangeeft.  

De stromen die voor de verkeerswisselaar nog relevant zijn zijn, zoals onderstaande figuur 
eveneens aangeeft: 

 De verkeersstromen in relatie tot A12 kant Antwerpen: 14% 

 De verkeersstromen in relatie tot A12 kant Brussel: 9% 

 De verkeersstromen in relatie tot R0 kant Zaventem: 36% 

 

 

Figuur 106: Druktebeeld PVM 3.6.1 – BAU 2020 
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8.2.6.3 Intensiteiten regulier verkeer ten opzichte van project gerelateerd verkeer 

Vanuit de aangeleverde verkeersintensiteiten uit het provinciaal verkeersmodel Vlaams 
Brabant (PVM 3.6.1 – BT2009 en BAU 2020) zien we dat de verkeersstromen van het 
regulier verkeer reeds zeer hoog zijn. Dit geldt enerzijds voor de verschillende wegvakken 
van R0 en parallelweg, maar eveneens voor wat betreft de verkeerswisselaar R0-A12. We 
stellen vast dat de projectgerelateerde verkeersintensiteiten – onderdelen die relevant zijn 
voor de spitsperiodes – slechts een zeer beperkt aandeel vormen in vergelijking met de 
reguliere stromen die verwacht worden. Bovendien zijn deze projectgerelateerde stromen ter 
hoogte van de verkeerswisselaar R0-A12 reeds toegedeeld aan de verschillende herkomst-
bestemmingsrichtingen, waardoor de resterende projectstromen ten opzichte van de 
reguliere stromen zeer beperkt zijn. 

Het projectgerelateerd verkeer dat relevant is voor het functioneren van de 
verkeerswisselaar R0-A12 (verkeer dat in ochtend en avondspits via het netwerk passeert) 
wordt hieronder nader toegelicht. 

De tijdsverdeling van het projectgerelateerde verkeer bestaat globaal (werknemers en 
bezoekers samen) uit maximaal 9.26 % attractie (ochtendspitsuur) en maximaal 8.55% 
productie (avondspitsuur) van en naar de site.  

OSP (8u-9u) ASP (17u-18u) 

attractie productie attractie productie 

ST-KANTOREN 121 0 0 109 

ST-HORECA 0 0 60 5 

ST-DIENSTEN 159 0 0 143 

CA-GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 161 0 0 146 

CA-BEDRIJVEN 182 0 0 164 

CA-LOGIES 4 48 37 11 
autobewegingen  
tgv werknemers & bezoekers 627 48 97 579 

9,26% 0,70% 1,43% 8,55% 

Tabel 181 - autobewegingen tijdens OSP/ASP t.g.v. werknemers & bezoekers Eurostadium (gewone 
werkdag) 

Voor wat betreft werknemers bestaat dit aandeel uit maximaal 33 % attractie 
(ochtendspitsuur) en maximaal 30% productie (avondspitsuur) 
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Figuur 107 - verdeling attractie/productie woon-werkverkeer werknemers Eurostadium 
(multifunctioneel complex + campus) 

Voor de site werden 4800 werknemers berekend op basis van de huidige oppervlaktes van 
het onderdeel Campus en Stadion (functies actief overdag). Verder zullen bezoekers 
grotendeels buiten de spitsuren van en naar de site komen.  

Indien we aan het louter projectgerelateerde verkeer ook nog de autobewegingen voor het 
nieuwe aandeel verkeer ten gevolge van het gebruik van de parking als park & ride 
toevoegen bekomen we onderstaande tabel. 

OSP (8u-9u) ASP (17u-18u) 

attractie productie attractie productie 

ST-KANTOREN 121 0 0 109 

ST-HORECA 0 0 57 5 

ST-DIENSTEN 159 0 0 143 

CA-GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 161 0 0 146 

CA-BEDRIJVEN 182 0 0 164 

CA-LOGIES 4 48 37 11 

PA-P&R 465 0 0 335 
autobewegingen  
tgv werknemers, bezoekers & park&ride 1092 48 94 914173 

13,22% 0,58% 1,14% 11,07% 

Tabel 182 - autobewegingen tijdens OSP/ASP t.g.v. werknemers & bezoekers Eurostadium (gewone 
werkdag) + gebruik parking als park&ride 

Hieronder vertrekken we vanuit de aannames uit het project-MER een gemiddelde modal 
split van 45% autogebruik voor woon-werkverkeer. Uitgaande van een gemiddelde 
aanwezigheid voor werknemers van 90% (van toepassing op kantoren, diensten, 

                                                
173 Het beheer van de parking laat contractueel een gebruik van de parking als park&ride toe gedurende 220 
kalenderdagen/jaar voor 3.000 parkeerplaatsen. Door het beheer van deze parkeerplaatsen te sturen (bv 
parkeerplaatsen moeten net als bij evenementen leeg zijn voor een bepaald tijdstip, ten gunste van een voordelig 
tarief) kunnen de pieken in de verkeerstromen tevens buiten de spitsuren verschoven worden. In de beoordeling 
van de werking van de verkeerswisselaar is met deze optimalisatie geen rekening gehouden.   
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gemeenschapsvoorzieningen en bedrijven) en van 100% aanwezig voor horeca en logies, 
alsook een 45% autogebruik als bestuurder, komt dit neer op: 

OSP (8u-9u) ASP (17u-18u) 

attractie   productie   

# werknemers  verdeling  #  verdeling  # 

ST-KANTOREN 810 33%  120  30%  109

ST-HORECA 90 0%  0  0%  0

ST-DIENSTEN 1061 33%  158  30%  143

CA-GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 1080 33%  160  30%  146

CA-BEDRIJVEN 1215 33%  180  30%  164

CA-LOGIES 78 2%  1  5%  2

 werknemers aanwezig (excl. bezoekers)  4334    619     564

Tabel 183 - autobeweging tijdens OSP/ASP t.g.v woon-werkverkeer werknemers Eurostadium (gewone 
werkdag) 

Rekening houdend met de eerder toegelichte herkomst- en bestemmingsverhoudingen van 
het verkeer betekent dit in relatie tot de verkeerswisselaar volgende relevante 
verkeersstromen voor werknemers & bezoekers in de avondspits:  

Indien we deze projectgerelateerde cijfers afzetten ten opzichte van het reguliere verkeer 
vanuit het Provinciaal Verkeersmodel, dan zien we dat deze intensiteiten slechts een 
beperkte invloed hebben. 

ASP (17u-18u) 

A12 - Antwerpen 14%       128 

A12 - Brussel 9%       82 

R0 - Zaventem 36%   329174 

Tabel 184 - autobewegingen per segment tijdens ASP t.g.v werknemers & bezoekers Eurostadium + 
parking gebruikt als park&ride 

In het meest cruciale segment (zone waar verkeer vanaf parallelweg richting A12 Antwerpen 
en R0 kant Vilvoorde nog samenzitten) geeft het model 2020 in ASP 3850 pae/u. Het 
projectgebonden verkeer dat hier bij zal komen bestaat uit 128 pae/u (richting A12 
Antwerpen) en 329 pae/u (richting R0 Zaventem). Op het naastgelegen segment geeft het 
verkeersmodel 2450 pae/u waarbij zich 329 pae/u projectgerelateerd voegt. Tenslotte komt 
de 329 pae/u bij de hoofdstrook op R0 van 8820 pae/u. 

Hieronder wordt tevens een overzicht gegeven van de verhouding tussen de bestaande 
(theoretische) capaciteit175 van de desbetreffende wegvakken van de verkeerswisselaar 
R0/A12 en de bijkomende verwachte projectgerelateerde verkeersintensiteiten voor een 
reguliere avondspits. We zien dat het bijkomende projectgerelateerde verkeer ter hoogte 
van de verkeerswisselaar maximaal rond de 10% van de beschikbare capaciteit 
schommelen. 
                                                
174 329 pae/u = 36% van 914 pae/u bij avondspits 

175 Theoretische capaciteit: Vereenvoudigde weergave van de capaciteit per rijvak bestaande verkeerswisselaar 
R0/A12, rekening houdend met de bestaande configuratie. Voor de weefzones werd gerekend met een 
capaciteit per rijvak van 1500 PAE, en voor de doorgaande wegvakken van 2000 PAE 
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Wegsegment Aantal rijstroken 
(bestaande 
verkeerswisselaar 
R0/A12) 

Theoretische 
capaciteit 
wegvakken 

Bijkomende 
intensiteiten 
project 

% bijkomende 
intensiteiten op 
de 
verkeerswisselaar 
tov theor 
capaciteit. 

Weefzone 
richting A12 
Antw-R0 richting 
Vilvoorde 

4 6000 (1500 
per rijvak) 

547 PAE/u 9,1% 

Aansluiting R0 2 3000 (1500 
per rijvak 

329 PAE/u 10,9% 

R0 richting 
Vilvoorde 

4 8000 (2000 
per rijvak) 

329 PAE/u 4,1% 

Tabel 185: Capaciteit per wegsegment verkeerswisselaar R0-A12 - % verhouding projectgerelateerde 
verkeersstromen. 

De impact van de projectgebonden verkeersstromen blijft ten opzichte van het door het 
Provinciaal verkeermodel voorspelde reguliere verkeer 2020 op de verkeerswisselaar vrij 
beperkt. Bovendien wordt het functioneren van de verkeerswisselaar R0-A12 in grote mate 
bepaald door enerzijds de samenvoeging en flessenhals richting viaduct Vilvoorde. 
Anderzijds is het segment Wemmel – Groot Bijgaarden cruciaal en bepalend in het 
functioneren van de verkeerswisselaar R0-A12 en niet de wisselaar zelf. 

We zijn van oordeel dat, enerzijds, de projectgerelateerde verkeersstromen (berekend voor 
de dagactiviteiten op de site en voor de piek in het globale dagverloop) onvoldoende 
significant zijn ten opzichte van de grote totale verkeerstromen die door het verkeersmodel 
2020 worden aangegeven voor de knoop en de verschillende relevante wegsegmenten (zie 
modellenplots eerder in dit hoofdstuk). 

Anderzijds is het functioneren van de zone R0 richting viaduct Vilvoorde-Machelen en R0 
richting Wemmel-Groot-Bijgaarden cruciaal en bepalend in het functioneren van de 
verkeerswisselaar R0-A12. Bovendien wordt de verkeerswisselaar in de richting van Groot-
Bijgaarden frequent gebruikt als sluiproute om de filevorming op de buitenring richting 
knoop Groot-Bijgaarden te ontwijken. De afwikkeling en eventuele terugslag van de 
verkeerswisselaar wordt door deze beide zones bepaald, en niet door de afwikkeling van de 
wisselaar zelf. 

. 

8.2.7 Sensitiviteitstoets 

8.2.7.1 Methodiek 

Voor de berekening van de verkeersstromen van en naar de site op werkdagen werd gebruik 
gemaakt van de modal split cijfers zoals bepaald door de BELDAM enquête voor Brussel 
(2010). Hoewel de site op Vlaams grondgebied ligt, zorgt de locatie binnen de Brusselse ring 
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en in de nabijheid van verschillende metro- en tramlijnen er immers voor dat het 
verplaatsingsgedrag wellicht eerder zal aansluiten bij het patroon voor Brussel dan bij het 
gemiddelde patroon voor Vlaanderen of Vlaams-Brabant. Zie hiervoor ook naar de eerdere 
toelichting over de bereikbaarheid van de site. 

Aangezien de site gelegen is aan de rand van het Brussels gewest moeten we er echter 
rekening mee houden dat het verplaatsingsgedrag mogelijk afwijkt van het Brussels 
gemiddelde en meer richting de Vlaamse cijfers neigt. Gevalideerde cijfers voor de specifieke 
modal split in de omgeving van het Heizelplateau konden ons door MOW echter niet ter 
beschikking gesteld worden. Om tegemoet te komen aan de vraag om ook aan de Vlaamse 
cijfers te toetsen, wordt een sensitiviteitstoets op het vlak van verkeersafwikkeling op het 
hoger wegennet uitgevoerd met de gemiddelde modal split cijfers voor Vlaanderen (OVG 
cijfers Vlaanderen) enerzijds en gemiddelde cijfers Vlaams Brabant (OVG cijfers Vlaams 
Brabant) anderzijds. 

Een belangrijke kanttekening bij deze analyse is dat de Vlaamse gemiddelden ook grote 
aandelen buitengebied omvatten, waardoor het autogebruik hier wellicht hoger ligt dan in de 
invloedssfeer van een Grootstedelijk gebied zoals de Heizel site. De berekeningen geven 
echter een idee van de range waarbinnen de verkeersstromen zich bevinden en het effect 
hiervan op de beoordeling binnen het MER. 

Deze oefening wordt enkel gedaan voor het bovenlokaal verkeer, aangezien het voor de 
hand ligt dat het verkeer op de lokale wegen dat afkomstig is van Brussel, wel degelijk het 
Brusselse gemiddelde zal volgen. 

Aangezien de gemaakte aanpassingen enkel impact hebben op de dagelijkse verplaatsingen, 
wordt deze analyse enkel uitgevoerd voor het exploitatiescenario 0 (ES0).  

8.2.7.2 Gebruikte modal split 

De tabel hieronder geeft het aandeel autogebruik voor Brussel (BELDAM 2010), gemiddelde 
van gans Vlaanderen (OVG) en Vlaams-Brabant (OVG). Voor het Vlaams gemiddelde zijn 
deze cijfers overgenomen uit het OVG176 4.5-rapport. Voor Vlaams Brabant werden de cijfers 
voor het woon-werk verkeer in het kader van dit MER aangeleverd door de Vlaamse 
Overheid (MOW Vlaams Brabant); ook deze zijn gebaseerd op de OVG 4.5-data. Aangezien 
geen data beschikbaar was voor de overige verplaatsingsmotieven voor Vlaams Brabant, 
worden deze voor deze oefening verhoudingsgewijs opgehoogd ten opzichte van de 
gemiddelde cijfers voor Vlaanderen. 

Tabel 186 Vergelijking autogebruik per motief cijfers Brussel (BELDAM) – Vlaanderen (OVG) – 
Vlaams-Brabant (OVG) 

  Brussel Vlaanderen Vlaams-Brabant 

zakelijke verplaatsing 65% 76,4% 78,88% 

werken 45% 67,9% 70,10% 

winkelen 36% 50,7% 52,34% 

sociaal bezoek 55% 49,6% 51,21% 

school 18% 8,1% 8,36% 

wandelen/rondrijden/… 16% 14,5% 14,97% 

                                                
176 OVG: Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen 
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wegbrengen/afhalen 60% 78,7% 81,25% 

ontspanning 47% 36,3% 37,48% 

diensten 33% 55,5% 57,30% 

iets anders 44% 36,0% 37,17% 

geen antwoord / 47,4% 48,94% 

gemiddeld 42% 51,8% 53,48% 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de overeenkomstige verkeersintensiteiten per 
beoordeeld wegsegment voor de 3 verschillende modal split scenario’s. 
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Tabel 187  Overzicht verkeersintensiteiten per wegsegment voor de 3 onderscheiden modal split 
scenario’s 

Overzicht intensiteiten volgens BELDAM 

OSP  ASP 

   W177  NT‐W  W  NT‐W 

Segment 1   4390    3810   

Segment 2  841 3851 1456 3790 

Segment 3  4927    4138   

Segment 4  709 2974 1462 3224 

Segment 5  4177    2706   

Segment 6  1537 446 3103 3315 

Overzicht intensiteiten volgens OVG VL 

OSP  ASP 

W  NT‐W  W  NT‐W 

Segment 1   4526    3817   

Segment 2  937 3851 1631 3790 

Segment 3  5194    4154   

Segment 4  710 2974 1679 3224 

Segment 5  4180    2719   

Segment 6  1582 446 3105 3315 

Overzicht intensiteiten volgens OVG VL BR 

OSP  ASP 

W  NT‐W  W  NT‐W 

Segment 1   4534    3819   

Segment 2  947 3851 1645 3790 

Segment 3  5208    4157   

Segment 4  711 2974 1692 3224 

Segment 5  4180    2719   

Segment 6  1585 446 3106 3315 

8.2.7.3 Resultaten 

De berekening van de verkeersstromen gebeurde op dezelfde manier als omschreven in 
Bijlage 6 en volledig volgens de uitgevoerde evaluaties van de afwikkelcapaciteit van de 
wegvakken binnen dit MER, enkel het aandeel autogebruik werd aangepast volgens de 
tabellen hierboven weergegeven. De analyse gebeurt in drie stappen, waarbij eerst de 
Vlaamse- en Vlaams-Brabantse cijfers worden overgenomen en vervolgens wordt gekeken 
voor welke segmenten de afwikkelcapaciteit en scores wijzigen. Verder wordt onderzocht in 
hoeverre het autogebruik moet afnemen, en hoe groot de marge is, om de wijziging van 
afwikkelingsniveau en scores te vermijden178. 
                                                
177  WV: Wevend verkeer – NWV: Niet wevend verkeer 

178  De relatie tussen afwikkelingsniveaus en verkeersintensiteiten wordt toegelicht bij de beschrijving van het 
beoordelingskader voor het impactcriterium “verkeersafwisseling” (zie par. 8.2.1.2.5). 
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8.2.7.3.1 Vlaams gemiddelde (OVG Vlaanderen) 

Onderstaande tabellen geven de afwikkelcapaciteit op de verschillende onderzochte 
segmenten van het bovenlokaal wegennet voor de ochtend- en avondspits, rekening 
houdend met de modal split gegevens gemiddeld voor Vlaanderen. 

 

Tabel 188 Vergelijking referentiesituatie 1 (A0) – exploitatiescenario 0 - OSP 

 Afwikkelcapaciteit 
Score 

REF 1 A0 2020 (OSP) ES0 (OSP) 

WV179 NWV WV NWV WV NWV 

Segment 1 D  E  -1  

Segment 2 C B D C -1 0 

Segment 3 F  F  0  

Segment 4 C B C C 0 0 

Segment 5 C  C  0  

Segment 6 E D E D 0 0 

Gewogen gemiddelde 0 

 

Tabel 189 Vergelijking referentiesituatie 1 (A0) – exploitatiescenario 0 - ASP 

 Afwikkelcapaciteit 
Score 

REF A0 2020 (ASP) ES0 (ASP) 

WV180 NWV WV NWV WV NWV 

Segment 1 D  D  0  

Segment 2 C B E C -2 0 

Segment 3 F  F  0  

Segment 4 D C E D -1 -1 

Segment 5 B  B  0  

Segment 6 F E F E 0 0 

Gewogen gemiddelde 0 

 

Voor beide spitsen wordt een globaal neutraal effect vastgesteld, maar op de verschillende 
segmenten van de ring worden wel beperkt negatieve (-1) tot negatieve (-2) effecten 
vastgesteld. De tabel hieronder geeft een vergelijking tussen de scores voor de berekening 
rekening houdend met de Brusselse modal split en deze met de gemiddelde Vlaamse modal 
split. 

                                                
179 WV: Wevend verkeer – NWV: Niet wevend verkeer 

180 WV: Wevend verkeer – NWV: Niet wevend verkeer 
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Tabel 190 Vergelijking scores berekeningen op basis van Brusselse (BELDAM) en Vlaamse (OVG) 
modal split 

 Ochtendspits Avondspits 

 Brusselse MS Vlaamse MS Brusselse MS Vlaamse MS 

WV NWV WV NWV WV NWV WV NWV 

Segment 1 -1  -1  0  0  

Segment 2 0 0 -1 0 -2 0 -2 0 

Segment 3 0  0  0  0  

Segment 4 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 

Segment 5 0  0  0  0  

Segment 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

We zien dat op segment 2 (weefzone ter hoogte van op- en afrit Romeinse Steenweg) in de 
ochtendspits en op segment 4 (weefzone tussen oprit Romeinse Steenweg en afrit Wemmel) 
in de avondspits een wijziging in de scores optreedt van neutraal (0) naar beperkt negatief 
(-1). De globale score blijft echter gelijk. 

8.2.7.3.2 Vlaams Brabants gemiddelde (OVG Vlaams Brabant) 

Onderstaande tabellen geven de afwikkelcapaciteit op de verschillende onderzochte 
segmenten van het bovenlokaal wegennet voor de ochtend- en avondspits, rekening 
houdend met de modal split-gegevens voor Vlaams Brabant. 

 

Tabel 191 Vergelijking referentiesituatie 1 (A0) – exploitatiescenario 0 - OSP 

 Afwikkelcapaciteit 
Score 

REF A0 2020 (OSP) ES0 (OSP) 

WV NWV WV NWV WV NWV 

Segment 1 D  E  -1  

Segment 2 C B D C -1 0 

Segment 3 F  F  0  

Segment 4 C B C C 0 0 

Segment 5 C  C  0  

Segment 6 E D E D 0 0 

Gewogen gemiddelde 0 
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Tabel 192 Vergelijking referentiesituatie 1 (A0) – exploitatiescenario 0 - ASP 

 Afwikkelcapaciteit 
Score 

REF A0 2020 (ASP) ES0 (ASP) 

WV NWV WV NWV WV NWV 

Segment 1 D  D  0  

Segment 2 C B E C -2 0 

Segment 3 F  F  0  

Segment 4 D C E D -1 -1 

Segment 5 B  B  0  

Segment 6 F E F E 0 0 

Gewogen gemiddelde 0 

 

Voor beide spitsen wordt een globaal neutraal effect vastgesteld, maar op de verschillende 
segmenten van de ring worden wel beperkt negatieve (-1) tot negatieve (-2) effecten 
vastgesteld. De tabel hieronder geeft een vergelijking tussen de scores voor de berekening 
rekening houdend met de Brusselse modal split en deze met de Vlaamse modal split. 

Tabel 193 Vergelijking scores berekeningen op basis van Brusselse (BELDAM) en Vlaamse (OVG) 
modal split 

 Ochtendspits Avondspits 

 Brusselse MS Vl Brabantse MS Brusselse MS Vl Brabantse MS 

WV NWV WV NWV WV NWV WV NWV 

Segment 1 -1  -1  0  0  

Segment 2 0 0 -1 0 -2 0 -2 0 

Segment 3 0  0  0  0  

Segment 4 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 

Segment 5 0  0  0  0  

Segment 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

We zien dat op segment 2 (weefzone ter hoogte van op- en afrit Romeinse Steenweg) in de 
ochtendspits en op segment 4 (weefzone tussen oprit Romeinse Steenweg en afrit Wemmel) 
in de avondspits een wijziging in de scores optreed van neutraal (0) naar beperkt negatief (-
1). De globale score blijft echter gelijk. Deze evolutie is dezelfde als deze met de gemiddelde 
Vlaamse modal-split gegevens. 

8.2.7.4 Grenswaarden 

We stellen vast dat de scores op 2 van de segmenten wijzigen indien gewerkt wordt met het 
gemiddeld auto-aandeel voor Vlaanderen (OVG Vlaanderen) en voor Vlaams Brabant (OVG 
Vlaams Brabant) ten opzichte van de scores die bekomen werden met het auto-aandeel voor 
Brussel (BELDAM). Vervolgens werd onderzocht vanaf welk auto-aandeel deze verschuiving 
optreedt. 
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Aangezien werknemers de grootste impact hebben op de totale verkeersstroom tijdens de 
spitsmomenten, wordt enkel het auto-aandeel voor deze doelgroep gewijzigd. Voor de 
overige verplaatsingsmotieven wordt het auto-aandeel dus gelijk gehouden. 

Zowel voor segment 2 (ochtendspits) als voor segment 4 (avondspits) blijkt de grens waarop 
de scores wijzigen te liggen op 65% autogebruik. Dit komt overeen met 3% minder 
autogebruik dan het Vlaams gemiddelde en 5% minder dan het Vlaams-Brabantse 
gemiddelde. Andersom is dit 20% meer autogebruik dan het Brusselse gemiddelde181. 

Aangezien de specifieke ligging van de site van Parking C binnen het invloedsgebied van het 
Brussels Gewest gelegen is, met een uitstekende bereikbaarheid met openbaar vervoer en 
een sterk ontradend effect van congestie, kunnen we aannemen dat de reële modal split 
wellicht dichter bij het Brussels gemiddelde dan bij het Vlaamse of Vlaams-Brabantse 
gemiddelde zal aanleunen. Voor deze Vlaamse gemiddelden wordt immers ook rekening 
gehouden met verplaatsingen in buitengebied, met een beperkter aanbod aan openbaar 
vervoer en slechts een beperkte congestie.  

Vanuit deze sensitiviteitsanalyse kunnen we concluderen dat de berekende scores in de 
mobiliteitsbeoordeling van het MER als voldoende realistisch aangenomen kunnen worden182. 

8.2.7.5 Conclusie sensitiviteitsanalyse 

De globale score voor de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet in de omgeving van de 
projectsite blijft neutraal voor de verschillende aannames. Wel zien we op segment 2 
(weefzone ter hoogte van op- en afrit Romeinse Steenweg) in de ochtendspits en op 
segment 4 (weefzone tussen oprit Romeinse Steenweg en afrit Wemmel) in de avondspits 
een wijziging in de scores optreedt van neutraal (0) naar beperkt negatief (-1). 

Indien we het auto-aandeel voor werknemers echter beperkt laten dalen tot 65%, tegenover 
68% in het Vlaams- en 70% in het Vlaams-Brabants gemiddelde, zien we dat deze 
wijzigingen in de scores reeds wegvallen. Gezien de specifieke ligging van de projectsite 
binnen de context van een grootstedelijk gebied met een zeer goede ontsluiting via tram en 
metro, zal de modal split van het project dichter aanleunen bij de Brusselse statistieken dan 
bij de Vlaamse- en Vlaamse Brabantse gemiddelden. Bovendien ligt het berekende 
kantelpunt waarbij de afwikkelingsniveau ’s van de wegsegmenten wijzigen, zeer dicht bij de 
beide Vlaamse gemiddelden. 

                                                
181  In het MER voor de gedeeltelijke wijziging van het gewestelijke bestemmingsplan Heizel (Brussels Gewest, mei 

2016) worden door Aries eigen aannames geformuleerd met betrekking tot de modal split voor een aantal 
activiteiten. De precieze onderbouwing van deze aannames is niet altijd duidelijk. In elk geval blijven ze binnen 
de marge van de door ons uitgevoerde sensitiviteitsanalyse, voor zover de functies vergelijkbaar zijn met de 
toekomstige functies op de site van parking C. Voor kantoren bv. gaat Aries uit van een aandeel autoverkeer 
(bestuurders) van 54%, wat nog ruim beneden de door ons berekende grenswaarde van 65% blijft. Anderzijds 
vermeldt de Diagnostiek Woon-werkverkeer 2014 van de FOD Mobiliteit en Vervoer een aandeel autoverkeer 
(chauffeur) in de modal split voor het BHG van 37,9%, dus nog merkelijk lager dan het Beldam-cijfer van 45% 
waarmee in dit MER in eerste instantie gerekend werd. 

182  Hier kan nog aan toegevoegd worden dat in het kader van de modelberekeningen in het MER werd uitgegaan 
van 3000 wagens die dagelijks gebruik maken van de Park&Ride, en dit gedurende 365 dagen per jaar. Recent 
werd een contract ondertekend met de MIVB waarin de modaliteiten van het gebruik van de Park&Ride werden 
vastgelegd. Hieruit blijkt dat in werkelijkheid de P&R maar 220 dagen per jaar beschikbaar zal zijn. Verder kan 
er van uit gegaan worden dat slechts 1500 van de gebruikers ook “nieuw” zijn, i.e. niet ook al in de 
uitgangssituatie gebruik maken van de R0. Met andere woorden, de verkeersdruk die in dit MER berekend 
wordt (voor de situatie op een normale werkdag) vormt waarschijnlijk een overschatting van de situatie die zich 
werkelijk zal voordoen. 
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Zoals gezegd is een aandeel autoverkeer (woon-werk) van 65% (en lager) op deze locatie, 
gelegen in Vlaanderen maar vlak bij de grens met het BHG (waar de BELDAM-cijfers van 
toepassing zijn) aannemelijk, gezien de goede bediening van de site (op dit moment) met 
bussen van De Lijn (lijnen 250 (Puurs), 251 (Malderen), 233 (Humbeek), 260 (Puurs via 
Willebroek) en 820 (Luchthaven Zaventem)), de Brusselse tram en metro (die ook vlot 
aansluiting geven met de stations van Brussel Noord en Brussel Zuid), de besliste 
doortrekking van de Brusselse tramlijnen 3, 7 en 9 tot op de site, de geplande haltering van 
Brabantnet op de site en de mogelijke doortrekking van de Brusselse metro tot op de site. 
Bovendien voorziet de initiatiefnemer een aantal maatregelen die moeten helpen garanderen 
dat deze zeer goede ontsluiting met het openbaar vervoer zich ook daadwerkelijk vertaalt in 
minder autogebruik (zie verder onder par. 8.2.8.5). 

8.2.7.6 Relatie modal split – herkomst werknemers en bezoekers 

In voorgaande paragrafen werd de modal split steeds met een set kencijfers berekend 
(Brusselse, gemiddeld Vlaamse en gemiddeld Vlaams Brabantse cijfers). In de praktijk zal 
echter een mix ontstaan van werknemers uit de beide gewesten, waarbij tevens een 
onderscheid zal ontstaan in functie van het niveau van de jobs op de site. Zo worden 
laaggeschoolde jobs vaker uit de nabijheid gerekruteerd terwijl hoger opgeleiden vaak van 
wat verderaf komen. 

Een andere manier om het cijfer van 65% te bekijken bestaat er dan ook in dit te 
beschouwen als een gewogen gemiddelde modal split voor resp. Vlaanderen en het Brussels 
Hooofdstedelijk Gewest. Dit laat toe na te gaan welk aandeel van de totale aantrekking van 
de site (alle modi samen) vanuit Brussel moet komen, om tot een gewogen gemiddelde 
modal split (in termen van aandeel autoverkeer woon-werk) van 65% te komen. Hieruit 
blijkt dat, als gewerkt wordt met het cijfer voor Vlaanderen (67,9% aandeel autoverkeer 
woon-werk) een gewogen gemiddeld aandeel van 65% (bij 45% aandeel autoverkeer woon-
werk in Brussel) bereikt wordt bij een aandeel in de herkomst van de werknemers en 
bezoekers van de site (op een gewone werkdag) vanuit het BHG van 12,7%. Als het cijfer 
voor Vlaams-Brabant als uitgangspunt worden genomen in plaats van dat van Vlaanderen 
als geheel blijkt het overeenkomstige “Brusselse” aandeel 20,3% te bedragen. 

Met andere woorden: zolang men er van uitgaat dat minstens 20,3 resp. 12,7 (afhankelijk 
van de gevolgde aannames m.b.t. de modal split die voor de “Vlaamse” herkomst gebruikt 
wordt) van de werknemers en bezoekers van de site vanuit Brussel komen blijft men gelijk 
aan of beneden een gewogen gemiddeld aandeel autogebruikers (woon-werk) van 65%; dit 
is het maximale aandeel autogebruikers waarbij de impactbeoordeling van het MER niet 
wijzigt. Er kan met andere woorden besloten dat, zelfs bij de conservatieve aanname dat 
79,7 % van de dagelijkse bezoekers en werknemers voor de site uit Vlaanderen komen (alle 
modi samen), de besluiten van het MER op het vlak van mobiliteit niet wijzigen. Een 
aanname van een maximaal “Vlaams” aandeel in de dagelijkse aantrekking van de site van 
79,7% is aannemelijk. Er kan dus besloten worden dat de besluiten van dit MER robuust zijn 
en niet wijzigen binnen de realistische marges met betrekking tot welk aandeel Vlaanderen 
resp. Brussel hebben in de herkomst van de werknemers en gebruikers van de site (los van 
de modus). 
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8.2.8 Milderende maatregelen 

Op de volgende bladzijden worden een aantal wenselijke maatregelen en hun effecten 
beschreven. Het gaat met name om een optimalisatie van de aansluiting op het hoger 
wegennet en om een aantal maatregelen die gericht zijn op een bevordering van de modal 
shift. 

8.2.8.1 Optimalisatie aansluiting op het hoger wegennet (OA2) 

Op het hoger wegennet wordt een negatief effect vastgesteld op de binnenring, ter hoogte 
van Segment 1 (oprit Wemmel) en Segment 2 (tussen de op- en afrit Romeinse Steenweg). 
Een effect op één van beiden komt in alle exploitatievarianten voor. Dit heeft te maken met 
een sterkere concentratie van het verkeer op deze zone, doordat alle parkeerbewegingen 
voor het stadion op Parking C zullen plaatsvinden. Hier tegenover staat een positief effect op 
het onderliggend wegennet, doordat de VIP-parking en de parking ‘Park’ niet langer gebruikt 
worden. 

Aangezien het hier om een negatief effect gaat (score -2), zijn milderende maatregelen niet 
verplicht, maar het is wel wenselijk om te bekijken of deze effecten gemilderd kunnen 
worden. In overleg met AWV werden bij wijze van flankerende maatregel twee opties (optie 
1: nieuwe op- afrit via ongelijkvloerse aansluiting op parallelweg R0; optie 2: nieuwe op- en 
afrit via weefzone aangesloten op parallelweg R0) uitgewerkt van een ontsluitingsalternatief 
(OA2) waarbij de bestaande op- en afritten Romeinse Steenweg worden gesupprimeerd en 
enkel de nieuwe op- en afrit worden aangesloten op de R0. Voor de berekeningen werd 
overeen gekomen dat uitgegaan wordt van de nieuwe weg naar PEB voor verkeer naar de 
voorzijde van de paleizen. Het verkeer met een bestemming in de omgeving moet dus 
gebruik maken van de complexen Wemmel en Strombeek-Bever. 
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8.2.8.1.1 Globale evolutie verkeersstromen 

 

Figuur 108 Evolutie verkeersstromen basisscenario – ontsluitingsalternatief (OA2) ochtendspits 
(rood = toename tov basisscenario, groen = afname tov het basisscenario) 

Door het afschaffen van de op- en afrit Romeinse Steenweg neemt logischerwijze de 
verkeersintensiteit op de twee naastliggende aansluitingen (Wemmel en Strombeek-Bever) 
toe. Dit heeft ook effect op de hierop aansluitende wegenis. Op de Romeinse Steenweg 
neemt de verkeersintensiteit af, op de Houba de Strooperlaan en de Antwerpselaan neemt 
het verkeer toe. We zien dat ook de intensiteiten op de Boechoutlaan afnemen. Mogelijk 
kiest dit verkeer eerder voor een route via de De Limburg Stirumlaan naar het complex 
Wemmel in plaats van via de Boechoutlaan naar de oprit Romeinse Steenweg. Door deze 
evoluties neemt ook het gebruik van de zijrijbanen van de R0 tussen Wemmel en A12 toe. 
De wijzigingen blijven over het algemeen wel eerder beperkt (voor de meeste segmenten 
minder dan 250 pae). 
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Figuur 109 Evolutie verkeersstromen basisscenario – ontsluitingsalternatief (OA2) avondspits (rood 
= toename tov basisscenario, groen = afname tov het basisscenario) 

In de avondspits wordt er vooral vaker gekozen voor het complex Strombeek-Bever. We zien 
dan ook een toename van het verkeer op de lokale wegenis rond dit complex. Hier zien we 
echter een duidelijke toename van het gebruik van de route H. De Strooperlaan – 
Panaromalaan – J. Bogemanslaan. Dit heeft wellicht te maken met de toename van de 
linksafbeweging van Wemmel naar de oprit op de binnenring, die het doorgaand verkeer 
Brussel – Wemmel hindert. 

8.2.8.1.2 Verkeersafwikkeling hoger wegennet 

Aangezien in dit geval de uitvoegbeweging naar de A12 binnen het project komt te liggen, 
dient de afwikkelcapaciteit voor deze uitvoegbeweging in de referentiesituatie mee in 
rekening gebracht te worden. In de referentiesituatie gaat het om een uitvoegstrook met 
twee rijstroken. De afwikkelcapaciteit, uitgaande van de verkeersintensiteiten in 2020 
volgens het verkeersmodel, is ‘F’. 
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Optie 1: nieuwe oprit die ongelijkvloers aansluit 

 

Figuur 110 Schematische weergave flankerende maatregel optie 1 

Op vlak van de aansluitingen op het hoger wegennet houdt dit voorstel enkel ter hoogte van 
de huidige op- en afrit Romeinse Steenweg een wijziging in ten opzichte van de huidige 
toestand. Echter, het huidige complex ‘Romeinse Steenweg’ geeft hierbij geen toegang tot 
de achterliggende wijken maar enkel tot de activiteiten op het Heizelplateau (stadion, 
Heizelpaleizen en NEO). Hierdoor zal ook een verschuiving van de overige verkeersstromen 
plaatsvinden, wat invloed heeft op de verkeersafwikkeling op de overige onderzochte 
Segmenten. 

Tabel 194 Vergelijking referentiesituatie alternatief 3 (basisontsluiting) – exploitatiescenario 3 
(ontsluitingsalternatief 2 – optie 1) 

Afwikkelcapaciteit 
Score 

Basisontsluiting ES3 Ontsluitingsalternatief 2 ES3 

 WV183 NWV WV NWV WV NWV 

Uitvoegbewe-
ging naar A12 F  / / 

  

Segment 1 E F F 0 0 

Segment 2 F D E 0 

Segment 3 F F   0 

Segment 4 E D F D -1 0 

Segment 5 B C 0 

Segment 6 F E F E 0 0 

Gewogen gemiddelde 0 

Als we bekijken wat het effect is van deze ingreep tijdens een gecombineerd voorkomen van 
een voetbalwedstrijd en een middelgrote expo (exploitatiescenario 3), zien we op het 
segment op de buitenring tussen de oprit vanaf de site en de afrit Wemmel een beperkt 
negatief effect. Dit effect komt in alle scenario’s voor en wordt veroorzaakt door het 
uitrijdend effect vanaf de ‘dagelijkse’ activiteiten op de site, gecombineerd met het uitrijdend 
verkeer van een expo.  

                                                
183  WV: Wevend verkeer – NWV: niet wevend verkeer 
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Aangezien deze ingreep logischerwijze ook impact heeft buiten de evenementen, is het 
interessant deze situatie ook te bekijken ten opzichte van de situatie bij exploitatiescenario 0 
in het basisscenario. 

Tabel 195 Vergelijking referentiesituatie alternatief 3 (basisontsluiting) (REF ES0) – 
exploitatiescenario 0 (Ontsluitingsalternatief OA2 – optie 1) 

Ontsluitingsalternatief – flankerende maatregel maatregel optie 1 

REF OSP ES0 OSP REF ASP ES0 ASP 

 WV184 NWV WV NWV WV NWV WV NWV 
Uitvoegbeweging 
naar A12 D  / / F  / / 

Segment 1 E F E D F E 

Segment 2 C C B E C C   

Segment 3 F F F F   

Segment 4 C B C B E C E C 

Segment 5 C C B C   

Segment 6 E D E C F E F E 

In de ochtendspits op een dag zonder evenementen zien we in grote lijnen hetzelfde beeld 
als in exploitatiescenario 3, enkel ter hoogte van de gewijzigde aansluiting is er echt een 
significant effect. Hier zien we dat de situatie ter hoogte van de nieuwe oprit verbetert, dit is 
logisch, aangezien hier tijdens de ochtendspits (bijna) geen uitgaand verkeer verwacht 
wordt. Ter hoogte van het nieuwe segment tussen de oprit Wemmel en de nieuwe afrit zien 
we wel een afname van het afwikkelingsniveau. Dit heeft te maken met het bijkomend 
uitrijdend verkeer richting A12 dat in dit geval eveneens van deze afrit gebruik maakt. 
Hierdoor kan het verkeer voorbij dit punt echter wel vlot doorrijden. Zonder deze aanpassing 
ontstaat immers nog een bijkomende uitvoegbeweging voorbij de site, die eveneens 
oververzadigd is.  

In de avondspits zien we globaal dezelfde evolutie. Bijkomend zien we hier ook een lichte 
verbetering van de doorstroming op de buitenring. Dit heeft te maken met de afname van 
de weefbewegingen vanaf de op- en afrit Romeinse Steenweg, waardoor het aantal 
weefbewegingen in deze zone afneemt. 

We kunnen dus concluderen dat de voorgestelde aanpassing van de aansluiting van de site 
op de R0, een globaal positief effect heeft bij de dagelijkse werking van de site, maar dat 
het effect voor een combinatie met voetbalwedstrijd en gemiddelde expo negatiever is dan 
de basisontsluiting. Aangezien de negatieve effecten in het derde exploitatie-alternatief 
voornamelijk gegenereerd worden door het uitrijdende verkeer van de expo, dat in deze 
situatie hinder ondervindt van het toegenomen verkeer op dit segment van de R0 ten 
gevolge van de voorgestelde wijzigingen, kunnen we aannemen dat de effecten voor de 
overige exploitatiescenario’s eerder aanleunen bij deze voor ES0. 

                                                
184  WV: Wevend verkeer – NWV: niet wevend verkeer 
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Optie 2: Nieuwe oprit via weefzone 

 

Figuur 111 Schematische weergave flankerende maatregel optie 2  

Deze optie verschilt enkel van de vorige ter hoogte van de aansluiting van de site op de 
binnenring (parallelweg). Er zijn dus enkel verschillen in de beoordeling voor dit punt. 

Tabel 196 Vergelijking referentiesituatie scenario ES3 (basisontsluiting) – exploitatiescenario 3 
(ontsluitingsalternatief OA2 - optie 2) 

Afwikkelcapaciteit 
Score 

Basisontsluiting ES3 Ontsluitingsalternatief 2 ES3 

 WV185 NWV WV NWV WV NWV 

Uitvoegbeweging 
naar A12 F  / / 

/ / 

Segment 1 E E D 0 / 

Segment 2 F D F F 0 0 

Segment 3 F F   0 

Segment 4 E D F D -1 0 

Segment 5 B C   0 

Segment 6 F E F E 0 0 

Gewogen gemiddelde 0 

Ook hier zien we dat het de uitvoegbeweging naar de A12 is die voor een slechtere 
afwikkeling zorgt. Deze is echter van dezelfde grootteorde als de problematiek ter hoogte 
van de uitvoegbeweging naar de A12 in de referentiesituatie. Het gaat hier dus enkel om 
een verschuiving van het reeds bestaande effect. 

8.2.8.1.3 Robuustheid 

In dit geval wordt eveneens de capaciteit van de slagbomen verhoogd. In het nieuwe 
project worden immers verschillende groepen automatische slagbomen voorzien, die 
gezamenlijk een capaciteit hebben van meer dan 4.000 voertuigen per uur per richting. 

Het maatgevend segment is in beide opties de afrit komende van de binnenring 
(parallelweg). Deze beschikt in dit geval over 2 rijstroken. Deze kan, doordat er meer ruimte 
                                                
185  WV: Wevend verkeer – NWV: niet wevend verkeer 



 

Tractebel Beschrijving van de referentiesituatie en de geplande toestand 379 

beschikbaar is, ruimer uitgevoerd worden. Hierdoor kan de snelheid in de bocht toenemen 
tot 70 km/u. De afwikkelcapaciteit van deze situatie is ongeveer 4.000 à 4.500 voertuigen. 

Dit is een stijging van ruim 250% ten opzichte van de bestaande toestand. Dit effect wordt 
dus sterk positief geëvalueerd. 

Deze analyse gebeurde met VISSIM. Het volledige rapport van deze analyse is te vinden in 
Bijlage 5. 

8.2.8.1.4 Verkeersveiligheid 

Er is enkel een impact op de infrastructuur op de binnenring. In de basisontsluiting 
(gebaseerd op het nieuwe ontwerp van AWV) is de opeenvolging van op- en afritten hier: 

 Oprit Wemmel 

 Oprit Romeinse Steenweg 

 Afrit Romeinse Steenweg  

 Afrit A12 

In het eerste ontsluitingsalternatief (OA1) wordt dit: 

 Oprit Wemmel 

 Oprit Romeinse Steenweg 

 Afrit ‘Heizel’ 

 Oprit ‘Heizel’ 

 Afrit Romeinse Steenweg 

 Afrit A12 

In dit ontsluitingsalternatief (OA2) wordt dit bij optie 1: 

 Oprit Wemmel 

 Afrit ‘Heizel’ en A12 

 Oprit ‘Heizel’ 

In dit ontsluitingsalternatief (OA2) wordt dit bij optie 2: 

 Oprit Wemmel 

 Afrit ‘Heizel’ 

 Oprit ‘Heizel’ 

 Afrit A12 
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We zien dat in dit ontsluitingsalternatief (OA2) bij optie 1 het aantal op- en afritten op dit 
segment dus het kleinst is. De zones waarin conflicten kunnen ontstaan zijn dus meer 
geconcentreerd. Anderzijds zal het aantal weefbewegingen tussen de oprit Wemmel en de 
afrit ‘Heizel’ en A12 tijdens evenementen zeer hoog liggen, terwijl deze in de basisontsluiting 
meer gespreid voorkomen. Globaal kunnen we ervan uitgaan dat deze beide effecten elkaar 
opheffen en het effect op de verkeersveiligheid dus neutraal (score 0) is. Ten opzichte van 
het eerder voorgestelde ontsluitingsalternatief is er wel een sterke verbetering merkbaar. 

Voor optie 2 zien we dat het aantal op- en afritten gelijk blijft ten opzichte van de huidige 
situatie. Ook hier kunnen we dus stellen dat er een neutraal effect (score 0) ontstaat. 

8.2.8.1.5 Verkeersleefbaarheid 

Door de afname van de doorstroming op de R0 in geval van een combinatie van 
voetbalwedstrijd en expo ten opzichte van de huidige situate (ES3) verhoogt het risico op 
sluipverkeer tijdens deze momenten. Op ‘gewone’ werkdagen zien we echter een eerder 
positief effect op de doorstroming. Enkel ter hoogte van de afrit naar de site neemt de 
verzadigingsgraad toe, maar dit is gelinkt aan de uitvoegbeweging naar de A12 die in het 
basisscenario pas iets verder plaatsvindt. Op deze dagen is de impact op de 
verkeersleefbaarheid dus positief. Daarnaast blijft het positieve effect van het concentreren 
van het busverkeer op de site zelf gelden. 

Anderzijds worden de complexen van Strombeek-Bever en Wemmel iets zwaarder belast. Dit 
leidt op snelwegniveau niet tot significante effecten, maar we zien wel een toename van het 
verkeer op de lokale wegenis rondom deze complexen. Voor het complex Strombeek-Bever 
leidt dit volgens het macromodel186 enkel op de Antwerpselaan tot een toename van een 
200-tal voertuigen in de avondspits (3 uur). Voor het complex Wemmel zien we in het 
macromodel een sterkere toename van het verkeer via de Panoramastraat, vooral 
staduitwaarts. Dit houdt verband met de toegenomen linksafbeweging van verkeer komende 
van Wemmel naar de oprit op de binneering (parallelweg). Aangezien de doorgaande 
beweging richting Wemmel voorrang heeft op deze linksafbeweging, zal het effect wellicht 
minder groot zijn dan in het model voorspeld. 

Een eerste optie om dit effect te milderen is uiteraard het verkeer op het complex Wemmel 
vlotter laten verlopen. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van verkeerslichten. 

Een andere mogelijke ingreep om dit sluipverkeer te vermijden, is het omvormen van de 
brug van de Panoramastraat tot een fietsbrug. Hierdoor wordt de fietsverbinding tussen 
Wemmel en Brussel versterkt terwijl alle sluipverkeer in de achterliggende wijken wordt 
vermeden. Een mogelijke tussenoplossing is om te werken met alternerend verkeer, zoals op 
de brug van de Steenbergstraat in Ternat over de E40. Op deze manier blijft autoverkeer op 
deze route wel mogelijk, maar wordt het sterk ontmoedigd. 

8.2.8.2 Verkeersafwikkeling lokaal wegennet 

De verschuivingen op het hoger wegennet leiden logischerwijze ook tot wijzigingen van de 
verkeersstromen op de kruispunten. Deze worden hieronder besproken. 

                                                
186  Doorrekeningen met het provinciaal macromodel van Vlaams Brabant door het Vlaams Verkeerscentrum, 

waarbij het complex Romeinse Steenweg gesupprimeerd wordt. In overeenstemming met de afspraken met 
MOW, AWV en De Lijn werden er geen functies toegevoegd voor deze doorrekening. Dossiernr 14164. 



 

Tractebel Beschrijving van de referentiesituatie en de geplande toestand 381 

Tabel 197 Overzicht evolutie Referentiesitiatie ES3 (basisontsluiting)– Exploitatiescenario 3 
(ontsluitingsalternatief 2 - ochtendspits 

 Basisontsluiting Ontsluitingsalter-
natief OA2 

Verschil Score 

Kruispunt 1 37% 40% 3% 0 
Kruispunt 2 22% 24% 2% 0 
Kruispunt 3 74% 30% -45% 3 
Kruispunt 4 99% 62% -37% 3 
Kruispunt 5 51% / / / 
Kruispunt 6 78% 74% -5% 0 
Kruispunt 7 29% 38% 9% 0 
Kruispunt 8 84% 91% 8% 0 
Kruispunt 9 47% 55% 8% 0 
gewogen gemiddelde 1 

Voor de ochtendspits zien we vooral een groot effect op kruispunten 3 (Houba de 
Strooperlaan – Magnolialaan) en 4 (Romeinse Steenweg – Magnolialaan). De 
verkeersstromen hier in functie van het complex Romeinse Steenweg vallen immers weg. 
Voor de overige kruispunten bedraagt het verschil telkens minder dan 10%, maar zien we in 
de meeste gevallen wel een lichte toename. 

Tabel 198 Overzicht evolutie Referentiesituatie ES3 (basisontsluiting)– Exploitatiescenario 3 
(ontsluitingsalternatief 2 - avondspits 

 Basisontsluiting Ontsluitingsaltern
atief OA2 

verschil score 

Kruispunt 1 48% 61% 14% 0 
Kruispunt 2 35% 26% -8% 0 
Kruispunt 3 108% 97% -12% 0 
Kruispunt 4 122% 96% -25% 1 
Kruispunt 5 53% / / / 
Kruispunt 6 94% 95% 1% 0 
Kruispunt 7 54% 48% -6% 0 
Kruispunt 8 83% 102% 20% -3 
Kruispunt 9 68% 53% -14% 1 
Gewogen gemiddelde 

0 

In de avondspits is de impact op de meeste kruispunten eerder beperkt. Enkel op kruispunt 
8 (Boechoutlaan – Romeinse Steenweg) zien we een zwaar negatief effect. Door een 
rechstafstrook toe te voegen op de verschillende takken, kan de doorstroming terug op het 
niveau van de basisontsluiting gebracht worden. 

8.2.8.3 Optimalisatie lokaal wegennet 

Op het lokaal wegennet zien we een aanzienlijk negatief effect op kruispunt 3, het kruispunt 
Houba de Strooperlaan – Magnolialaan. Bij analyse van de cijfers blijkt echter dat dit effect 
wordt veroorzaakt door de afname van de verkeersstromen op de minder belaste richtingen 
na realisatie van het project. Hierdoor wegen de zwaarder belaste richtingen meer door in 
de totaalscore, waardoor een negatief effect wordt genoteerd. Dit effect heeft dus enkel te 
maken met de wijze van quoteren en wordt niet vertaald naar een effectief negatief effect 
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op terrein. In het licht hiervan dienen geen milderende maatregelen te worden 
geformuleerd. 

8.2.8.4 Optimalisatie interne wegenis 

In het ontwikkelingsscenario waarin NEO gerealiseerd wordt, ontstaat een knelpunt naar 
doorstroming op de interne wegenis. Dit komt doordat verkeer komende van NEO richting 
de binnenring en verkeer komende van de buitenring richting Parking C moet weven op 
relatief korte afstand. Hierdoor ontstaat een terugslag die op het maximum tot op de 
uitvoegstrook van de R0 parallelweg loopt. Daarom scoort dit alternatief ‘-3’ voor het aspect 
‘parkeren’. Het opvullen van de parking veroorzaakt immers een verstoring van de externe 
wegenis. Indien dit ontwikkelingsscenario zich voordoet, moeten hiervoor dus maatregelen 
genomen worden. 

Om dit knelpunt te vermijden wordt voorgesteld de interne wegenis te optimaliseren zodat 
het verkeer komende van NEO ongelijkvloers kruist met het verkeer dat naar de parking 
rijdt. Hierdoor doet de weefbeweging zich niet langer voor en kan het verkeer op de interne 
wegenis vlot afwikkelen. Deze organisatie werd getest met VISSIM en hieruit blijkt dat dit 
inderdaad het geval is (zie Bijlage 7). 

8.2.8.5 Globale maatregelen ter bevordering van de modal shift  

Het feit dat de negatieve impact van de voorgestelde ontwikkelingen beperkt is, neemt niet 
weg dat de omgeving van de site reeds te maken heeft met zware congestie. Daarom blijft 
het interessant te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om het auto-
aandeel in verplaatsingen naar het Heizelplateau verder te doen afnemen (wat ook zonder 
project een noodzaak is). 

In dit kader werden reeds een aantal mogelijkheden voorgesteld en besproken met de 
verschillende verantwoordelijke actoren. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de 
mogelijke maatregelen. 

Kalendermanagment 

Het samenvallen van verschillende grotere eventen op het Heizelplateau en/of het 
samengaan van andere activiteiten met een grote expo leidt tot een toename van de 
mobiliteitseffecten. Door het samenvallen van activiteiten zoveel mogelijk te vermijden, kan 
de impact beter gespreid worden en kunnen zware pieken vermeden worden. 

In deze is de combinatie van voetbal + expo en een concert in Paleis 12 absoluut te 
vermijden. Dit geldt ook voor de combinatie van een voetbalmatch en een grote beurs (type 
Batibouw of Autosalon). 

Mobiliteitsmanagement 

Mobiliteitsmanagement is een werkwijze waarbij op constante basis gestreefd wordt naar 
het verduurzamen van de vervoerswijze. Vergelijkbare sites en evenementensituaties 
hebben aangetoond dat een doorgedreven mobiliteitsmanagement wel degelijk werkt. Voor 
het Antwerpse Sportpaleis werd deze werking reeds enkele jaren toegepast met een 
belangrijke afname van het autogebruik tot gevolg. Ook vanuit de Koninklijke Voetbalbond 
(KBVB) werd een bureau aangesteld om de mobiliteit te sturen van de bezoekers voor 
wedstrijden in het Koning Boudewijnstadion. 
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Bij verschillende voetbalmatchen waarbij mobiliteitsmanagement werd toegepast werd 
vastgesteld dat, indien men de bezoeker informeert over de mogelijkheden qua openbaar 
vervoer en fietsgebruik, dit leidde tot een verlaging van het aantal auto’s (tot 25% minder) 
en tot een verhoging van het aantal gebruikers van openbaar vervoer en fiets.  

Naast het aanbieden van de nodige alternatieve vervoersmodi, vormt het aspect 
communicatie en andere stimuli (bvb combiticketten OV+match) een belangrijk aspect. 

Busprioriteitstrook 

Op de R0 kan gewerkt worden met een busstrook (zoals bijvoorbeeld ook op de E314) die 
gebruikt mag worden door bussen van zowel De Lijn als van private busmaatschappijen. Op 
deze manier wordt een belangrijke tijdswinst geboden aan personen die per bus naar het 
multifunctioneel complex komen. Hierdoor verhoogt de aantrekkelijkheid van de bus ten 
opzichte van de auto. Deze strook kan buiten de specifieke piekmomenten functioneren als 
pechstrook. 

Speciale busdiensten in functie van voetbalwedstrijden 

De Lijn overweegt om vanuit de verschillende centrumsteden buslijnen te voorzien naar het 
stadion bij voetbalwedstrijden. Op deze manier kunnen ook occasionele supporters per bus 
naar het stadion komen en niet enkel de leden van supportersclubs waarvoor bussen 
worden ingelegd. In combinatie met de hierboven vermelde busprioriteitsstrook verhoogt dit 
het aandeel busverkeer in de modal split voor het stadion. 

Beheer parking en P&R 

De parking van de site zal enkel en alleen ontsloten worden via het hogere wegennet (R0) 
zodat verkeer via het onderliggende wegennet vermeden wordt. Om te vermijden dat 
verkeer via andere wegen de site zou trachten te benaderen, wordt voorgesteld om met een 
“omgekeerd parkeerbeleid” te werken, waarbij toegang tot de site enkel via controlepunten 
zal kunnen gebeuren indien men niet via de R0 de parking binnenrijdt. Aan deze controle 
punten zal men een vorm van “overlastvergoeding” dienen te betalen indien men niet kan 
bewijzen dat men geen overlast veroorzaakt voor de buurt. Dit bewijs kan geleverd worden 
door bijvoorbeeld een bewonerskaart, openbaar vervoerbewijs, … . Deze overlast 
vergoeding zal dan mogelijk 100% hoger liggen dan de kost voor een parkeerticket, wat de 
gebruikers moet stimuleren om geen overlast te genereren in de omgeving en te parkeren 
op de site zelf. 

Voor de uitbating van de P&R parking overweegt het Brussels Gewest een goedkoper tarief 
te voorzien voor wie de parking buiten de spitsmomenten in- en uitrijdt. Op deze manier 
wordt het verkeer beter gespreid en vlakt de piek in de spitsmomenten enigszins uit. Dit zal 
een positief effect hebben op de verkeersafwikkeling in de omgeving. 

Een aandachtspunt bij de uitbouw van deze P&R faciliteit, is het realiseren van een globaal 
parkeerbeleid door de betrokken overheden dat rekening houdt met de P&R voor de wijde 
omgeving van het Heizelplateau. Het parkeerbeleid zal in overleg met de bestrokken 
overheden worden overlegd en eventueel bijgestuurd waar nodig. 

Werfsituatie als hefboom 

Tijdens de werfsituatie zal tijdelijk minder parkeercapaciteit beschikbaar zijn op de site. 
Zoals eerder vermeld is deze capaciteit nog steeds voldoende indien de verschillende 
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activiteiten op het Heizelplateau in tijd gespreid worden. Deze situatie kan echter ook 
aangegrepen worden om het gebruik van alternatieve vervoersmodi te stimuleren. Een 
wijziging van de bereikbaarheid van een bepaalde site is immers de ideale gelegenheid om 
mensen te laten nadenken over hun verplaatsing en het gebruik van alternatieven aan te 
moedigen. Indien deze alternatieven voldoende comfortabel zijn, is de kans groot dat deze 
ook na normalisering van de situatie gebruikt blijven worden. 

Uitbouw van de fietsinfrastructuur buiten het project 

Binnen het project is een ruim aanbod aan fietsenstallingen voorzien zodat een voldoende 
fietsaandeel binnen de modal split kan worden gerealiseerd. Ook de 
toegankelijkheidsstructuur voor fietsers (en voetgangers) wordt optimaal voorzien met 
ondermeer de Tuinbrug die (in ontsluitingsalternatief 3) een conflictvrije verbinding over de 
Romeinse Steenweg zal garanderen. 

Naast deze maatregelen op de projectsite, is het tevens belangrijk dat de openbare 
infrastructuur voldoende wordt uitgebouwd. Zo is de (her) aanleg van comfortabele fiets en 
voetgangersinfrastructuur in de omliggende straten en op de routes van en naar de site 
(o.a. uitbouw fietsinfrastructuur op Romeinse Steenweg187) erg belangrijk. 

Bevordering gebruik openbaar vervoer 

Voor wat betreft het openbaar vervoer is het duidelijk dat de site bijzonder goed ontsloten is 
voor openbaar vervoer en andere “zachte” vervoerswijzen, en dat in de toekomst nog beter 
zal zijn (uitbouw fietsinfrastructuur, Brabantnet, doortrekken trams MIVB, (op termijn) 
doortrekken metro, …). Waar wel nog aan kan gewerkt worden is aan de promotie van het 
gebruik van deze beschikbare voorzieningen.  

Ghelamco engageert zich dan ook om alles in het werk te zetten om het gebruik van OV en 
fiets zoveel mogelijk en actief te promoten. Zij zal dit doen door in het kader van de 
huurovereenkomst een covenant af te sluiten met de bedrijven en instellingen die 
verschillende delen van de site zullen huren. In dit covenant zal een duidelijke 
resultaatsverbintenis afgesproken worden met betrekking tot het (maximale) aandeel 
werknemers en bezoekers van de huurders dat met een privé-wagen de site bereikt. Het zal 
de huurders uiteraard vrijstaan zelf te bepalen op welke manier zij deze verbintenis willen 
hard maken: b.v. door het deels of gedeeltelijk subsidiëren van de kost van het openbaar 
vervoer, via het opmaken van bedrijfsvervoersplannen en “mobility-policies” voor het 
personeel die de nadruk leggen op alternatieve vervoerswijzen eerder dan op autogebruik, 
het opmaken van carpoolplannen, het voorzien van faciliteiten voor autodelen op de site, 
enz. 

Verder zullen in dit covenant ook bepalingen opgenomen worden met betrekking tot de 
noodzaak om een minimaal vastgelegd aandeel werknemers lokaal te recruteren. Ook dit 
moet er toe bijdragen dat zoveel mogelijk werknemers de auto thuis laten staan als ze zich 
naar het werk begeven. 

                                                
187  Ghelamco zal initiatieven terzake ondersteunen en heeft zelf alle belang bij een heraanleg van de 

Romeinsesteenweg met een degelijke fiets- en openbaar vervoerinfrastructuur, aangezien dit een belangrijke 
voorwaarde is om een goede modal shift te kunnen realiseren. Het initiatief hiertoe behoort echter een 
openbaar bestuur toe. Eventueel kunnen garanties in dit verband (vanwege de openbare besturen) wel als een 
voorwaarde in de stedenbouwkundige vergunning voor het project worden opgenomen. 
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Daarnaast zal Ghelamco ook de nodige maatregelen nemen om niet alleen het woon-
werkverkeer maar alle verkeer naar de site met de wagen (ook in geval van evenementen) 
te ontmoedigen. Ghelamco zal daartoe onder meer met zowel KBVB als RSCA duidelijke 
afspraken maken en hen een actieve communicatie laten voeren om supporters maximaal 
gebruik te laten maken van het openbaar vervoer of supportersbussen.  

Ter staving van de engagementen van Ghelamco met betrekking tot de actieve bevordering 
van het gebruik van openbaar vervoer en andere zachte vervoerswijzen verwijzen we naar 
de uitgebreide “Eenzijdige verbintenis” van Ghelamco, die opgenomen is in Bijlage 19 aan 
dit MER. In dit document worden de maatregelen waar Ghelamco zich toe engageert 
concreet en in extenso opgelijst. Specifiek en onder meer wordt erin verwezen naar het 
engagement om werkgevers die zich zullen vestigen op de site “Eurostadium” een covenant 
te laten ondertekenen waarin deze werkgevers zich engageren om een aantal concreet 
omschreven maatregelen te nemen. Voor de details verwijzen we naar de betreffende 
bijlage. 

8.2.8.6 Samenvatting van de aanbevelingen en flankerende maatregelen 

Onderstaande tabel vat de voorgestelde maatregelen samen: 

 

EFFECT WAAR DE 
MAATREGEL 
BETREKKING OP 
HEEFT 

BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL DOORWERKING IN DE 
BESLUITVORMING 

 BEVOEGDHEID  

Doorstroming op de 
binnenring 

Optimalisatie aansluiting op het 
hoger wegennet door aanpassing 
complex “Romeinse Steenweg” 
(OA2) 

Aanbeveling/Flankerend AWV 

Terugslag van verkeer 
op site naar R0 (= 
OA2) 

Optimalisatie van de interne 
wegenis: Ongelijkvloerse kruising 
realiseren tussen verkeer komende 
van NEO richting binnenring en 
verkeer komende van de buitering 
richting de parking. 

Aanbeveling Initiatiefnemer 

Verkeersgenerende 
werking van nieuwe 
ontwikkeling 

Globale maatregelen ter bevordering 
van de modal shift: 
Busprioriteitstrook, speciale 
busdiensten in functie van 
voetbalwedstrijden, beheer P&R, 
bevordering gebruik openbaar 
vervoer (covenanten met huurders, 
afspraken met KBVB en RSCA… ), … 

Aanbeveling/Flankerend Initiatiefnemer, De Lijn, 
AWV,… 

Voor de aanlegfase werden geen maatregelen voorgesteld, de scores blijven hier dus 
behouden. 

Tabel 199 Overzicht van de effecten op Mens – Mobiliteit tijdens de aanlegfase 

 BASISSCENARIO UITVOERINGSALTERNATIEF 1 EN 2 

Voetgangers -1 -1 
Fietsers 0 0 
Openbaar vervoer 0 0 
Parkeerdruk 0 0 
Verkeersafwikkeling 0 0 
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Verkeersleefbaarheid 0 0 
Verkeersveiligheid 0 0 

De voorgestelde maatregelen hebben enkel effect op de doorstroming op de R0 en op het 
sluipverkeer op het onderliggend wegennet. Voor de doorstroming op het hoger wegennet 
blijft het effect globaal neutraal, hoewel bij de combinatie van een voetbalwedstrijd met een 
expo lokaal wel duidelijk negatieve effecten ontstaan. Deze resulteren in een negatieve 
score voor de verkeersleefbaarheid in dit geval. Op een gewone werkdag zien we echter een 
verbetering van de doorstroming op de R0 op dit segment, zodat een positief effect op de 
verkeersleefbaarheid mag verwacht worden. 

Tabel 200 Overzicht van de effecten op Mens – Mobiliteit tijdens de exploitatiefase bij 
implementatie van Ontsluitingsalternatief 2 (OA2) 

 ES0 ES1 ES2 ES3 OS1 OS2 IA 
Voetgangers +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 
Fietsers +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
Openbaar vervoer 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 
Parkeerdruk +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 
Verkeersafwikkeling 

Lokaal 
0 0 0 0 0 0 0 

Snelwegniveau 0 0 0 0 0 0 0 
Robuustheid +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 
Verkeersleefbaarheid +1 +2 +2 -1 +1 +2 +2 
Verkeersveiligheid 0 +1 +1 +1 0 +1 +1 

8.2.9 Leemten in de kennis 

Parkeerdruk omgeving 

Er is geen zekerheid over het aandeel bezoekers van het Heizelplateau dat in de huidige 
situatie in de lokale straten in de omgeving parkeert. Deze konden dus niet meegenomen 
worden in deze studie. Er zijn echter geen redenen om aan te nemen dat het aantal 
bezoekers dat hiervoor kiest zal toenemen in de toekomstige situatie. Eerder zal hun aandeel 
afnemen door een betere toegankelijkheid van de parking, het beter functioneren ervan, en 
een directere relatie tussen parking en multifunctioneel complex. We verwachten dus geen 
significante effecten op de parkeerdruk in de omgeving ten gevolge van de activiteiten op 
het Heizelplateau. 

Effecten verplaatsing RSCA in Anderlecht 

Er werd in deze studie geen kwantitatieve analyse gemaakt van de huidige ontsluiting van 
het Constant Vanden Stock stadion. Er kan dus geen inschatting gemaakt worden van de 
afname van hinder op de wegen rondom dit stadion en de aansluitingen naar de R0 in 
Anderlecht. Het feit dat de voetbalwedstrijden niet meer in dat stadion zullen gespeeld 
worden, zal een positief effect hebben op de directe omgeving ervan, maar de nieuwe 
invulling van de site van het bestaande stadion is momenteel niet gekend wat een 
beoordeling onmogelijk maakt. 

Vervoerswijzekeuze (modal split) 

Er wordt de aandacht gevestigd op het feit dat de onderzochte verkeersstromen voor de 
diverse functies van het project werden berekend, gebruik makend van een aantal 
beredeneerde aannames en statistieken (oa. Vervoerswijzekeuze of modal split). Er wordt 
benadrukt dat de evaluaties en conclusies, zelfs na het uitvoeren van sensitiviteitsanalyses, 
berusten op deze aannames en statistieken welke onderhevig zijn aan menselijk gedrag. Dit 
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menselijk gedrag (met in hoofdzaak de vervoerswijzekeuze of modal split om naar de site te 
komen) bevat dus inherent een zekere onvoorspelbaarheid (of leemte in de kennis) waarop 
in het project maximaal wordt ingespeeld. Door immers doorgedreven sturende maatregelen 
te treffen op het vlak van organisatie van parkeren, beleid naar gebruik openbaar vervoer en 
fiets toe, worden maximale stimuli in het project ingebouwd. 

8.2.10 Voorstellen tot monitoring 

De monitoring van de modal split bij bezoekers van het Koning Boudewijnstadion werd reeds 
opgestart (bvb. tijdens voetbalmatchen van de Rode Duivels). Ook na realisatie van het 
nieuwe multifunctioneel complex is het interessant om dit verder op te volgen, zowel voor 
het stadion als voor de andere activiteiten op de site, om de effectiviteit van de genomen 
maatregelen op te volgen en bij te sturen waar nodig. 

Op het gebied van parkeren zal het functioneren van de parking, de toegangsweg van en 
naar de parking, alsook de effecten op de omgeving gemonitord worden. Desgevallend kan 
het parkeermanagement van de site bijgestuurd worden in overleg met alle betrokken 
overheden. 

8.3 Discipline Lucht 

8.3.1 Afbakening studiegebied 

8.3.1.1 Geografische afbakening 

Voor de discipline lucht wordt het studiegebied afgebakend tot het gebied waar de emissies 
gelinkt met het project een impact hebben op de concentraties van de omgevingslucht.  

De afbakening van het studiegebied gebeurt dus in functie van de effecten van het project 
op de lokale luchtkwaliteit. Deze worden hoofdzakelijk bepaald door de emissies tijdens de 
aanlegfase (grond- en bouwwerken, ….), emissies te wijten aan gebouwverwarming en door 
het wegverkeer. Dit laatste blijkt bepalend te zijn. 

Het studiegebied wordt dan ook afgestemd op het studiegebied mobiliteit, met de 
wegsegmenten waarvoor verkeersgegevens beschikbaar zijn.  

Zowel voor de berekeningen uitgevoerd met CAR-Vlaanderen als met IFDM-traffic (voor 
bespreking zie hierna), wordt éénzelfde studiegebied gehanteerd, m.n. het studiegebied 
waarvoor door de deskundige mobiliteit de verkeersgegevens heeft aangeleverd. Dit 
studiegebied situeert zich ook deels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).  

8.3.1.2 Inhoudelijke afbakening 

Als belangrijkste parameters welke beoordeeld dienen te worden kan melding gemaakt 
worden van: 

 NOx (NO2) als meest relevante verbrandingsparameter van zowel machines als van 
transport (zowel bij aanleg- als exploitatiefase) 

 (ultra) fijn stof: PM10, PM2,5, UFP, elementaire koolstof, roet afkomstig van 
verbrandingsgassen van machines en werftransport bij aanlegfase; wijzigingen van 
transport/verkeer (inclusief intern verkeer) tijdens exploitatiefase.  
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 SO2-CO-VOS-PAK’s (zelfde bronnen als hierboven) 

 Stof (opwaaiend en neervallend) vnl. bij aanlegfase 

Ten aanzien van de impact van (ultra) fijn stof dient aangegeven te worden dat de 
gravimetrische parameters PM10 en PM2,5 in feite minder geschikt zijn om de impact van de 
ultra fijn stof emissies van voertuigen te beoordelen, gezien de uitlaatgasemissies van 
voertuigen gekenmerkt worden door de emissie van dermate fijne deeltjes (< 0,1 µm) dat 
deze nauwelijks een gewichtsaandeel vertonen in het totaal van de fijn stof fractie. Om deze 
impact beter in kaart te brengen zou men gebruik moeten maken van de parameters zoals 
elementair koolstof (EC), van aantal deeltjes of mogelijk ook van de roetfractie of een 
zwartingsindex. De kwantitatieve beoordeling wordt echter bepaald door de modelmatig 
beschikbare achtergrondconcentraties en emissiefactoren (gegevens opgenomen in de 
modellen IFDM-traffic en CAR-Vlaanderen).  

Op basis van literatuurgegevens kan men stellen dat de impact van dit ultra fijn stof, EC en 
roet afkomstig van uitlaatgassen beter kan beoordeeld worden op basis van de NOx -impact. 
Omwille van het feit dat NOx niet als dusdanig modelmatig mee in kaart gebracht wordt, 
wordt bij de impactbeoordeling van ultra fijn stof, EC en roet gerefereerd naar de NO2 -
fractie, niettegenstaande de NO2-concentratie evenwel ook mee bepaald wordt door het 
aanwezige ozon en door tal van chemische reacties waardoor vnl. tijdens de avondspits de 
correlatie ultra fijn stof, EC en roet versus NO2 veel minder uitgesproken wordt. 

Slijtage-emissies (wegdek, remmen, banden) en opwervelingsemissies zijn omwille van de 
grootte van het veroorzaakte stof wel te karakteriseren door de PM2,5en PM10-fractie. Deze 
slijtage-emissies bevatten o.a. ook zware metalen. 

Specifieke aandacht wordt besteed aan de impact t.h.v. bewoning in het studiegebied. 

De impact wordt beoordeeld t.o.v. de luchtkwaliteitsdoelstellingen. Voor een overzicht van 
de grenswaarden en doelstellingen wordt verwezen naar Bijlage 9. Deze omvatten zowel 
wettelijke grens- en richtwaarden als beoordelingswaarden afgeleid uit WGO richtwaarden, 
beleidsdoelstellingen,…. . 

8.3.2 Methode beschrijving referentiesituatie 

8.3.2.1 Actuele situatie 

Gezien er geen meetposten van VMM of BIM aanwezig zijn in het studiegebied kan de 
actuele luchtkwaliteit niet beoordeeld worden op basis van meetgegevens. Hier dient wel 
aan toegevoegd te worden dat meetgegevens op een specifieke locatie in feite enkel 
representatief zijn voor deze locatie, en moeilijk bruikbaar zijn om de luchtkwaliteit in het 
ganse studiegebied te beschrijven. 

De actuele luchtkwaliteit van het studiegebied wordt in kaart gebracht op basis van: 

 Modelberekeningen van VMM / atmosys 

 Achtergrondconcentraties en modelberekeningen met IFDM-traffic en CAR-
Vlaanderen 



 

Tractebel Beschrijving van de referentiesituatie en de geplande toestand 389 

8.3.2.2 Referentiesituatie  

De beoordeling van de situatie in de referentie situatie (2018/2020) wordt in kaart gebracht 
op basis van prognoses van verkeersintensiteiten (aangeleverd door deskundige mobiliteit), 
emissiekengetallen en achtergrondconcentraties (zoals opgenomen in de gebruikte 
impactmodellen IFDM-traffic en CAR-Vlaanderen). 

Gezien voor een aantal bronnen de impact in de toekomst zal wijzigen omwille van strengere 
emissievoorwaarden en technische ontwikkelingen, zou voor de beoordeling van de impact 
in de referentie situatie rekening kunnen gehouden worden met deze ontwikkelingen.  

Op basis van de te verwachten wijzigingen wordt de situatie in het referentiejaar 
beoordeeld. De te verwachten wijzigingen betreffen: 

 Wijziging achtergrondconcentraties (omwille van de NEC doelstellingen waarvoor 
aanscherping tegen 2030 verwacht worden (oorspronkelijk was 2020 voorzien), 
zullen de globale emissieniveaus dienen af te nemen, wat uiteraard ook een 
positieve impact op de immissies kan hebben; verder leiden reeds vastgelegde en 
geplande aanscherping van emissies, en de realisatie van 
luchtkwaliteitsdoelstellingen tot een te verwachten daling van de 
achtergrondconcentraties. 

 Wijziging emissies wegverkeer gezien de strenger wordende emissie-eisen van 
uitlaatgassen. 

De impactberekeningen van het verkeer worden echter wel uitgevoerd met de modelmatig 
beschikbare gegevens van 2015 inzake emissiekarakteristieken van het wegverkeer en de 
achtergrondconcentraties van 2015. De reden hiervoor ligt in het feit dat de aanscherping 
van de emissienormen voor wegverkeer in de praktijk nauwelijks effectief gerealiseerd 
wordt. Dit is vnl. het geval inzake NO2, die als belangrijke beoordelingsparameter geldt voor 
het in kaart brengen van de impact van wegverkeer. Voor een meer uitgebreide motivering 
van deze aanname wordt verwezen naar Bijlage 10. Hierin wordt de argumentatie zoals 
opgesteld door LNE n.a.v. de kennisgeving overgenomen. 

De impact van het verkeer wordt beoordeeld op basis van volgende modelberekeningen: 

 Op locaties met geen of beperkte bebouwing in de onmiddellijke omgeving van de 
wegen: IFDM-traffic 

 Op locaties met bebouwing in de onmiddellijke omgeving van de wegen: CAR-
Vlaanderen 

Voor de kwantificatie van de verkeersemissies wordt gebruik gemaakt van: 

 Verkeersintensiteiten per wegsegment 

 Modelberekeningen met IFDM-traffic 

Als inputparameter van het model CAR-Vlaanderen wordt gewerkt met: 

 Etmaalintensiteiten  

Als inputparameters voor het IFDM-traffic model wordt gewerkt met: 

 Avondspitsintensiteiten 

 Free flow snelheden (cf. richtlijnen van LNE) 
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De parameters die bij de modelleringen gehanteerd worden zijn: 

 Jaargemiddelde concentratie NO2, PM10 en PM2,5 (µg/m³); 

 Aantal overschrijdingen grenswaarde (uurgemiddelde NO2 en daggemiddelde PM10). 

De toetsing wordt uitgevoerd ten opzichte van de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2, de 
jaargemiddelde grenswaarden voor PM10/ PM2,5 en het toegelaten aantal overschrijdingen 
van de daggemiddelde grenswaarde voor PM10 en uurgemiddelde grenswaarde NO2. M.b.t. 
de berekening van dit toegelaten aantal overschrijdingen kan gesteld worden dat deze 
waarden, omwille van modelmatige beperkingen (er wordt gerekend met een gemiddelde 
verkeersgeneratie over een volledig jaar), te aanzien zijn als een onderschattingen van het 
werkelijk aantal overschrijdingen. Dit is het meest uitgesproken ten aanzien van de 
uurgemiddelde NO2 grenswaarde. Op piekdagen wordt de kans uiteraard groter dat er extra 
overschrijdingen optreden t.o.v. de berekende situatie met “gemiddelde” verkeersgeneratie. 

De impact inzake UFP/EC/OC/roet wordt kwalitatief bepaald rekening houdend met de 
impact inzake NO2 . Voor de beoordeling van de impact inzake UFP/EC/roet kan aangegeven 
worden dat gezien de link van deze parameters met de NOx emissie van verkeer, de 
relatieve impact van deze parameters als gelijkaardig kan beoordeeld worden als deze van 
NO2.B.v. uit sterk verhoogde waarden voor NO2 veroorzaakt door het verkeer kan afgeleid 
worden dat er ook sterk verhoogde waarden zullen optreden inzake UFP, EC, OC en roet. 
Ten aanzien van deze parameters zijn er evenwel geen grenswaarden van toepassing. 

M.b.t. de andere parameters die ook door verkeer beïnvloed worden (SO2, CO, benzeen,…) 
kan op basis van meetgegevens van VMM op diverse locaties met veel verkeer en een 
grotere impact inzake gebouwverwarming gesteld worden dat er voor het studiegebied 
globaal gezien geen overschrijdingen van de terzake geldende grenswaarden verwacht 
worden.  

8.3.3 Methode beschrijving van de milieueffecten bij projectrealisatie 

Voor de geplande situatie wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 Aanlegfase 

 Exploitatiefase 

In de geplande situatie zijn vnl. wijzigingen te verwachten ten aanzien van verkeer, zowel 
naar aantal voertuigen als naargelang de gevolgde routes. Deze gegevens worden 
aangeleverd door de deskundige mobiliteit. 

In tegenstelling met de referentiesituatie, waarbij het verkeer dat op parking C rijdt en 
parkeert niet mee opgenomen is bij de modelberekeningen, wordt de interne wegenis bij 
projectrealisatie wel meegenomen bij de impactberekeningen met IFDM-traffic. Van belang 
hierbij zijn de tunnels die rechtstreeks aansluiten op de parkeergarage, waardoor een 
gecumuleerd effect kan ontstaan t.h.v. de tunnelmonden. Bij de impactberekening wordt er 
als worst case-situatie geen rekening mee gehouden dat een deel van de tunnelemissies via 
de ventilatie van de parkeergarage op (grotere) hoogte geëmitteerd wordt. 

Voor de berekening van de wijziging van het aantal voertuigen wordt uitgegaan van het 
aantal activiteiten/evenementen die op jaarbasis plaatsvinden, gekoppeld aan de 
verkeersgeneratie per evenement. Uit de sommatie van al deze verkeerstromen van en naar 
de Heizel site wordt de totale extra verkeersgeneratie op jaarbasis berekend. Hieruit worden 
dan de extra daggemiddelde intensiteiten en de gemiddelde impact op de 
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avondspitsintensiteit berekend, rekening houdend met de modelfactoren van CAR-
Vlaanderen en IFDM-traffic. Deze verkeersstromen van en naar de Heizelsite worden voor de 
verschillende wegsegmenten opgeteld bij het daar reeds aanwezige verkeer, en dient 
aansluitend als input voor de modelberekeningen. Voor meer details m.b.t. deze 
berekeningsmethodiek, de uitgangsgegevens bij de berekeningen en de berekende 
intensiteiten wordt verwezen naar Bijlage 11.  

De gebruikte methodiek laat enkel toe om de jaargemiddelde impact te berekenen. De 
beoordeling van de impact op dagen met belangrijke activiteiten/evenementen kan enkel 
kwalitatief uitgevoerd worden. 

Gezien de methodiek niet toelaat om de impact op “piekdagen” te berekenen, maar enkel de 
totale impact op jaarbasis kwantitatief in kaart kan brengen, wordt er bij de discipline lucht 
geen opsplitsing gemaakt naargelang de exploitatiescenario’s (combinatie van 
evenementen). De evaluatie van deze exploitatiescenario’s wordt in feite uitgevoerd op basis 
van intensiteiten op piekdagen (naargelang de combinatie van verschillende soorten 
activiteiten), daar waar bij de discipline lucht de impact op jaarbasis berekend wordt 
rekening houdend met de totaliteit van alle gegenereerde verkeersstromen. De met de 
modellen berekende hogere percentielwaarden (P99,79 uurwaarden inzake NO2, P90,40 
dagwaarden inzake PM10) dienen dan ook louter als indicatieve waarden aanzien te worden, 
gezien kan aangenomen worden dat de werkelijke waarden vnl. bepaald zullen worden op 
piekmomenten. 

Gezien de grootte van de centrale parking die voorzien wordt, en het feit dat een deel van 
de ventilatie emissies quasi op grondniveau geëmitteerd worden, dient ook het effect van 
deze emissies mee beoordeeld te worden (deze zitten niet vervat in de modelgegevens voor 
het beoordelen van de impact van verkeer). Op basis van aannames m.b.t. het aantal 
dagelijkse parkeerbewegingen, gemiddelde af te leggen afstanden in de parkeergarage,…, 
wordt m.b.v. de emissiefactoren 2015 voor “fileverkeer (13 km/u gemiddeld)” opgenomen in 
het model CAR-Vlaanderen, de emissie berekend. De impact van deze emissies wordt 
berekend met het model IFDM-PC rekening houdend met gegevens m.b.t. de ventilaties 
(debieten, locatie en hoogte emissiepunten,..). Deze impactberekening wordt wel 
gekenmerkt door een aanzienlijke onzekerheid (o.a. omwille van het ontbreken van 
emissiefactoren bij parkeren, mogelijks verhoogde emissies bij de zgn. koude start,…..). 
Hierdoor dienen de resultaten van deze berekeningen als indicatieve waarden aanzien te 
worden.  

Inzake gebouwenverwarming wordt in dit MER zowel het maximaal inzetten van klassieke 
verwarmingsinstallaties (basisscenario) als de inzet van een WKK-installatie (IA2; centraal 
scenario met gasturbine(s) als optie 1 of gasmotor(en) als optie 2) beoordeeld. De 
impactbepaling houdt geen rekening met de inzet van warmtepompen of de restwarmte van 
een eventueel datacenter. Voor de impactbepaling wordt uit gegaan van het te verwachten 
verbruik van aardgas (zie projectbeschrijving), de te verwachten emissies van deze 
installaties (rekening houdend met de wettelijke grenswaarden inzake NOx), en de 
aangenomen schouwkarakteristieken (hierbij is de hoogte in belangrijke mate bepalend voor 
de dispersie). 

Bij de impactberekeningen uitgevoerd met IFDM-PC wordt geen rekening gehouden met het 
feit dat de installaties aanzienlijk hoger liggen dan de omliggende woonwijk. Hierdoor 
ontstaat een overschatting van de effecten. Het effect van het verschil in hoogteligging 
wordt dan aansluitend op basis van een tweede impactberekening beoordeeld. 
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Alle resultaten van de impactberekeningen worden opgenomen in Bijlage 11 en Bijlage 12.In 
het hoofddocument van het MER worden enkel de meest relevante gegevens opgenomen. 

De impact berekend met IFDM-traffic (voor beoordeling globale impact verkeer en impact 
t.h.v. wegsegmenten zonder bebouwing) en IFDM (voor beoordeling van de geleide 
bronnen) wordt op diverse kaarten voorgesteld. Ten aanzien van de resultaten bekomen 
met de IFDM-traffic berekening dient gesteld te worden dat deze resultaten geen rekening 
houden met lokale verhogingen langsheen wegsegmenten met bebouwing (de aanwezigheid 
van gebouwen, zeker indien deze aaneengesloten staan, zorgen voor belemmering van 
aanvoer van omgevingslucht waardoor de dispersie wordt tegen gegaan). Deze lokale 
verhogingseffecten veroorzaakt door bebouwing worden bij de berekeningen met het model 
CAR-Vlaanderen wel mee in rekening gebracht. Er wordt binnen de modelberekening van 
IFDM-traffic ook geen rekening gehouden met het effect congestie en stop/startverkeer wat 
tot een onderschatting in modelresultaten kan leiden. Evenmin wordt bij de IFDM-traffic 
berekeningen rekening gehouden met de diepteligging van de R0 t.h.v. het projectgebied, 
wat tot een overschatting van de modelresultaten leidt. 

Teneinde de kwantitatieve beoordeling te illustreren zullen voor een aantal 
beoordelingspunten de getalwaarden ook in tabellen opgelijst worden. Op deze wijze wordt 
een duidelijker beeld gegeven van de mate van impact en kan ook een duidelijker 
onderscheid gemaakt worden tussen de mate van bijdrage door het project en de verschillen 
tussen de ontsluitingsalternatieven. 

Voor de selectie van de beoordelingspunten (die ook op de topografische kaarten met de 
berekende impact zullen voorgesteld worden) wordt rekening gehouden met: 

 De ligging van de relevante wegsegmenten rondom het projectgebied 

 Het feit dat het project enkel via de R0 ontsloten wordt, waardoor de grootste 
effecten dan ook langs de R0 en het op/afrittencomplex (en eventueel A12) 
verwacht worden, bepaalt mee de keuze van de beoordelingspunten.  

 Extra beoordelingspunten vnl. in de woonomgeving ten noordoosten van het 
projectgebied teneinde de impact van de verwarming, dieselaggregaten en van de 
ventilatie van de parkeergarage beter te kunnen beoordelen (de jaargemiddelde 
impact is uiteraard het grootst ten noordoosten van het projectgebied omwille van 
de overheersende ZW winden). 

 Specifieke aandacht wordt besteed t.h.v. op- en afrittencomplex 7a gezien op die 
locaties de grootste impact verwacht wordt 

Hier dient wel vermeld te worden dat de impact van verkeer langs wegsegmenten met 
bebouwing op korte afstand van de wegen niet op basis van deze punten kan beoordeeld 
worden. Hiervoor wordt een specifieke berekening met CAR voorzien. Zoals eerder 
aangegeven wordt bij de IFDM-traffic berekeningen geen rekening gehouden met congestie 
noch met de diepteligging van de R0 t.h.v. het projectgebied. 

Voor de beoordeling van de impact van het verkeer in bebouwde omgeving worden de 
wegsegmenten met bebouwing gelegen rondom het projectgebied en de aanpalende wegen 
(cf. studiegebied mobiliteit waarvoor modelgegevens beschikbaar zijn) beoordeeld. Voor de 
beoordeling van de impact wordt voor deze wegsegmenten een afstand tot de wegas 
gehanteerd die overeenkomt met de dichtst liggende bebouwing. Voor de Jan Mulsstraat is 
dit bv. op 5m. Voor de gehanteerde modelkarakteristieken wordt verwezen naar Bijlage 11. 
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Voor de verdere onderbouwing van de keuze van de beoordelingspunten wordt bijkomend 
nog verwezen naar de beschrijving opgenomen in Bijlage 11. Specifieke aandacht wordt ook 
besteed aan de wegsegmenten van de Romeinse Steenweg (als grens tussen Vlaams 
Gewest en BHG). Finaal werd er geopteerd om voor de Romeinse Steenweg alle 
wegsegmenten waarvoor verkeersgegevens werden aangeleverd mee door te rekenen i.p.v. 
de segmenten geselecteerd bij de opmaak van het ontwerp-MER. De segmenten 26, 27, 28 
en 29 gelegen langsheen de Romeinse Steenweg dienen in principe niet met CAR 
beoordeeld te worden gezien op die locaties geen bebouwing aanwezig is, tenzij enkele 
gebouwen t.h.v. het kruispunt met de Temselaan (begin segment 26) en één gebouw t.h.v. 
het kruispunt met de N277 (einde segment27). De resultaten van de berekeningen met CAR 
zijn t.h.v. de kruispunten zelf ook als minder nauwkeurig te aanzien gezien de invloed van 
de kruisende wegen niet mee beoordeeld wordt. Ook de berekening voor het segment 29 
kan in die zin als minder nauwkeurig aanzien worden gezien dit slechts een zeer kort 
segment is tussen twee andere wegen. De resultaten van de berekeningen voor de punten 
26, 27, 28 en 29 dienen dan ook louter als indicatief aanzien te worden. 

 

 

Tabel 201 Wegsegmenten gehanteerd bij de berekeningen met CAR  

id n° straat x y

1 BOECHOUTLAAN (dichtbij A12) 148330 176985

2 
DE LIMBURG STIRUMLAAN (dichtbij 
R0) 146640 176685

3 GENTSESTRAAT 147950 177420

4 HOUBA DE STROOPERLAAN 147090 176360

5 JAN MULSSTRAAT 148550 177530

6 JOZEF DE VLEMINCKSTRAAT 148530 177975

7 J. BOGEMANSSTRAAT 146650 176950

8 J. VANDER VEKENSTRAAT 146680 177270

9 MADRIDLAAN (dichtbij A12) 148350 176810

10 MAGNOLIALAAN 147320 176590

11 MEISESTRAAT 148440 177980

12 NIEUWELAAN (dichtbij A12) 148540 177005

13 OUDE MECHELSESTRAAT 148330 177735

14 PANORAMASTRAAT 147170 176730

15 TREFT 147860 177060

16 ROMEINSE STEENWEG 146680 176260

17 ROMEINSE STEENWEG 146745 176340

18 ROMEINSE STEENWEG 146780 176385

19 ROMEINSE STEENWEG 146860 176455
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id n° straat x y

20 ROMEINSE STEENWEG 147135 176620

21 ROMEINSE STEENWEG 147280 176705

22 ROMEINSE STEENWEG 147410 176760

23 ROMEINSE STEENWEG 147660 176820

24 ROMEINSE STEENWEG 147870 176860

25 ROMEINSE STEENWEG 148035 176885

26 ROMEINSE STEENWEG 148200 176900

27 ROMEINSE STEENWEG 148260 176895

28 ROMEINSE STEENWEG 148425 176845

29 ROMEINSE STEENWEG 148565 176805

(Opmerking: De coördinaten verwijzen naar de ligging van de beoordeelde wegsegmenten, 
de specifieke afstand tot de wegas die gehanteerd wordt (Bijlage 11) is het werkelijk 
bepalend criterium voor het beoordelingspunt) 
 

Tabel 202 Specifieke beoordelingspunten impactberekeningen met IFDM en IFDM-traffic (gebruikt 
voor impactbeoordeling van de parkeergarage, verwarmingsinstallaties, dieselaggregaten 
en impactberekening uitgevoerd met IFDM-traffic 

Beoorde- 
lingspunt x y Beschrijving locatie beoordelingspunt 

1 146695 176749 Nabij De Limburg Stirumlaan en R0 

2 146932 177015 R0 thv afrittencomplex 7a 

3 148102 178751 Vlakbij A12 en N276 

4 147121 176731 omgeving Panoramastraat 

5 147302 176761 Romeinse Steenweg / op en afrittencomplex 

6 147247 176799 opritcomplex R0 van Romeinse Steenweg 

7 147248 177350 R0 thv afrittencomplex 7a 

8 147348 176799 Omgeving Romeinse Steenweg nabij oprittencomplex R0 

9 147448 177099 centraal gelegen punt projectgebied 

10 147549 176749 omgeving Romeinse Steenweg 

11 147750 177349 langs afrittencomplex R0 Romeinse Steenweg 

12 147785 177092 langs afrittencomplex R0 Romeinse Steenweg 

13 147875 177426 wijk Treft 

14 147900 177600 langs afrittencomplex R0 Romeinse Steenweg 

15 148021 177457 wijk Treft 

16 148077 177536 wijk Treft 

17 148252 176849 Romeinse Steenweg dichtbij A12 

18 148415 177411 langs A12 / N276 

19 148479 178032 locatie Strombeek-Bever ten NO projectgebied, nabij de R0 

20 148804 178270 locatie Strombeek-Bever ten NO projectgebied, nabij de R0 
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Opmerkingen:  

 De coördinaten verwijzen naar de ligging van de rekenpunten van IFDM-traffic die 
gebruikt werden; op deze wijze wordt vermeden om interpolatiewaarden te moeten 
gebruiken, die een extra onzekerheid ten aanzien van de resultaten met zich 
meebrengen, vnl. op de beoordelingspunten vlakbij de R0/A12 waar de impact van 
het verkeer in eerste instantie zeer snel afneemt met de afstand tot de weg. 

  Zoals eerder reeds vermeld wordt bij de IFDM-traffic berekeningen geen lokale 
verhoging in rekening gebracht bij de aanwezigheid van bebouwing, noch wordt 
rekening gehouden met congestie, noch met de diepteligging van de R0 t.h.v. het 
projectgebied.  

 Naast het beoordelingspunt 9, dat gelegen is centraal in het projectgebied, liggen de 
beoordelingspunten 5, 6, 8, 11, 12 en 14 net aan de rand van het projectgebied. 

8.3.3.1 Aanlegfase 

M.b.t. de impact van de werken tijdens de afbraak- en aanlegfase wordt rekening gehouden 
met de aanwezigheid van zwaar vrachtverkeer en machines die ingezet zullen worden voor 
de (aanleg)werkzaamheden. Deze emissies zijn op verschillende vlakken gesitueerd, met 
name: 

 afbraak en afvoeren van puin; 

 afgraven en aan- en afvoer grond; 

 aanvoer materialen; 

 bouwactiviteiten. 

De te verwachten effecten tijdens de afbraak- en aanlegfase zijn vnl. terug te brengen tot 
de uitlaatgassen van machines en werfverkeer, en van opwaaiend en neervallend stof. De 
emissies die hierbij ontstaan, kunnen evenwel nauwelijks kwantitatief beoordeeld worden 
omdat wegens het ontbreken van detailinfo m.b.t. de inzet van machines en interne 
transportmiddelen, het niet mogelijk geacht wordt om betrouwbare berekeningen van het 
brandstofverbruik van de machines uit te voeren en gezien de emissies van deze machines 
ook uitermate sterk verschillend en wisselend zijn. Er zijn ook onvoldoende betrouwbare 
emissiekengetallen beschikbaar om de te verwachten uitstoot in kaart te brengen. De 
beoordeling van deze impact zal dan ook kwalitatief gebeuren. Tevens zal uitgebreid 
aandacht besteed worden aan de toepassing van milderende maatregelen. 

Enkel voor het werftransport wordt een indicatieve kwantitatieve inschatting voorzien. Het 
aantal transporten en de duur van de werken wordt geschat in functie van de verschillende 
bouwfasen. Op basis van deze schattingen wordt het totaal aantal transportbewegingen 
tijdens de volledige afbraak- en aanlegfase geschat. Hiervan wordt de impact berekend met 
het model CAR-Vlaanderen, gezien met dit model tot op een kortere afstand van de wegas 
de impact kan berekend worden. 

Deze berekeningen laten ook enkel toe om de jaargemiddelde impact te berekenen. Dit sluit 
uiteraard niet uit dat tijdens perioden waarbij zeer intens werfverkeer voorzien wordt (zoals 
bij het afgraven van de grond, bij bouwfases waarbij grote hoeveelheden betond dienen 
aangevoerd te worden,…), de impact aanzienlijk groter kan zijn dan de geschatte 
jaargemiddelde impact. 
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8.3.3.2 Exploitatiefase 

M.b.t. verkeer wordt de impact van de berekende emissies op de lokale luchtkwaliteit 
geëvalueerd. Hierbij worden net zoals bij de referentiesituatie modelberekeningen 
uitgevoerd met IFDM-traffic en CAR-Vlaanderen. De impact van het project wordt afgeleid 
uit het verschil t.o.v. de referentiesituatie 1.  

Specifieke aandacht wordt besteed aan mogelijke cumulatieve effecten indien een 
voetbalwedstrijd188 zou plaatsvinden op dezelfde dagen als bv. een beurs en/of optredens. 
Deze evaluatie wordt kwalitatief uitgevoerd. 

Teneinde de impact te berekenen van het specifieke verkeer van en naar het 
multifunctioneel complex, dient, net zoals bij de referentiesituatie, een aangepaste 
modelinput berekend te worden. Dit specifieke verkeer wordt dan bijgeteld bij het verkeer 
dat voor de referentiesituatie wordt aangenomen. 

Op basis van het aantal activiteiten / evenementen die per jaar georganiseerd zouden 
worden, en het verwacht aantal voertuigbewegingen dat hiermee gepaard gaat, wordt 
berekend hoeveel extra voertuigbewegingen er per jaar van en naar het multifunctioneel 
complex kunnen verwacht worden.  

Als input voor de verkeersmodellen wordt dit aantal gedeeld door het totaal aantal 
kalenderdagen om het gemiddeld aantal voertuigen per etmaal te berekenen. Dit kan als 
input dienen bij de berekeningen die voorzien worden met het CAR model.  

Gezien de verkeersintensiteit bij IFDM-traffic als avondspitsintensiteiten dient ingevoerd te 
worden, zal gebruik gemaakt worden van de parameters opgenomen in de handleiding van 
IFDM-traffic teneinde de gemiddelde etmaalintensiteiten van het specifieke verkeer van en 
naar het multifunctioneel complex om te zetten naar avondspitsintensiteiten.  

In Bijlage 11wordt de methodiek meer in detail beschreven en wordt een overzicht van de 
gehanteerde waarden opgenomen. Merk op dat de lokale verhoging die langsheen 
wegsegmenten met bebouwing optreedt (omwille van de verlaagde dispersie), niet vervat zit 
in de resultaten bekomen met IFDM-traffic. Hiervoor wordt verwezen naar de resultaten 
bekomen met het CAR-model. In de IFDM-traffic resultaten zit evenmin het effect van 
congestie vervat wat tot een onderschatting van de berekende effecten kan leiden. Er wordt 
echter evenmin rekening gehouden met de diepteligging van de R0 t.h.v. het projectgebied 
wat dan weer tot een overschatting van de berekende effecten leidt. 

Door de berekeningsmethodiek is enkel uitspraak mogelijk m.b.t. de kwantitatieve impact op 
de luchtkwaliteit ten aanzien van de jaargemiddelde concentraties. 

Met de gebruikte methodiek wordt de impact van het dagelijks gebruik van de nieuwe 
ontwikkelingen en de impact van de Park & Ride wel goed in kaart gebracht. De impact te 
wijten aan evenementen, voetbalmatchen,…. (activiteiten die slechts periodiek plaatsvinden) 
kan daarentegen niet nauwkeurig beoordeeld worden. De impact van deze activiteiten wordt 
bij de berekening van de jaargemiddelde impact uitgemiddeld door het mee in rekening 
brengen van de dagen waarop deze activiteiten niet georganiseerd worden. 

Uiteraard zullen de effecten op dagen met voetbalwedstrijden/evenementen aanzienlijk 
hoger zijn dan de berekende jaargemiddelde impact. Dit wordt kwalitatief beoordeeld 
                                                
188 Of een grootschalig socio-cultureel event met een vergelijkbaar mobiliteitsprofiel 
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rekening houdend met het aantal voertuigbewegingen op deze dagen, het tijdstip van de 
extra bewegingen, het aantal dagen per jaar dat dit zou optreden (zie projectbeschrijving) 
en het reeds aanwezige verkeer. 

Door het feit dat de effecten berekend worden op basis van een jaargemiddelde 
verkeersgeneratie kan gesteld worden dat de resultaten van de berekeningen van het aantal 
overschrijdingen van de korte termijngemiddelden (uurgemiddelde NO2-waarden en 
daggemiddelde PM10 waarden) onderschat zullen zijn. Deze onderschatting is het meest 
uitgesproken ten aanzien van de uurgemiddelde NO2 concentratie, niet alleen omdat de 
uitmiddelingsperiode veel beperkter is (en goed aansluit met de periode waarop veel extra 
verkeer gegenereerd wordt), maar ook omdat het wegverkeer een veel grotere impact heeft 
op NO2 dan op met PM10. Het gerapporteerd aantal overschattingen van de uurgemiddelde 
NO2 grenswaarde is dan ook als weinig realistisch te aanzien.  

In feite kan men stellen dat voor de beoordeling van de impact van het verkeer veroorzaakt 
door het project, het volstaat om de NO2 impact in detail te beoordelen, omdat hierbij een 
veel groter onderscheidend effect optreedt (er zal veel sneller een effect berekend worden 
inzake NO2 dan inzake PM). Hierbij komt nog dat er meer overschrijdingen van 
grenswaarden berekend worden inzake NO2, en kan de NO2 impact ook aanzien worden als 
maat voor de relatieve impact inzake UFP/EC/roet. Dit zal bij de evaluatie nog meer in detail 
aangetoond worden. 

De impact van de ventilatie-emissies vanuit de parkeergarage wordt berekend m.b.v. het 
model IFDM zoals reeds eerder beschreven.  

Ook de impact van de emissies van de verbrandingsinstallaties en dieselaggregaten wordt 
beoordeeld met het impactmodel IFDM. De in kaart te brengen emissies worden berekend 
op basis van het te verwachten brandstofverbruik en de emissiegrenswaarden. 

De impact wordt beoordeeld t.o.v. grenswaarden, richt- en/of streefwaarden, 
beleidsdoelstellingen en internationaal gehanteerde doelstellingen rekening houdend met het 
hierna beschreven beoordelingskader.  

8.3.3.3 Toegepast beoordelingskader  

Bij de beoordeling van de impact wordt het juridisch en beleidsmatig kader in rekening 
gebracht zoals vastgelegd in: 

 Europese wetgeving 

 Implementatie in Vlarem-II 

 Specifieke Vlarem-II doelstellingen 

 Vlaamse milieubeleid (o.a. inzake geur, zure depositie,…) 

 Internationaal gehanteerde toetsingswaarden zoals WGO, TA-luft,…. Voor die 
parameters waarvoor geen Europese en/of Vlaamse grenswaarden of doelstellingen 
vastliggen 

De effectbeoordeling wordt gebaseerd op de berekende/geschatte bijdragen te wijten aan 
het project. Deze beoordeling wordt uitgevoerd t.o.v. de luchtkwaliteitsdoelstellingen. Bij 
deze beoordeling wordt de wijziging van de concentratie (wijziging van de bijdrage) na 
realisatie van het project uiteraard geëvalueerd t.o.v. de te verwachten wijziging bij 
autonome situatie in 2020 en niet t.o.v. de actuele situatie. Zoals bij de methodiek 
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aangegeven wordt de impact van verkeer in 2020 wel beoordeeld op basis van 
emissiekengetallen en achtergrondconcentraties van 2015. 

Voor de impactbeoordeling wordt gebruik gemaakt van het kader zoals opgenomen in het 
Richtlijnenboek lucht van LNE (2012). Er wordt een 7-delig toetsingskader gehanteerd (-3 
tot +3) om de toekomstige impact te beoordelen. Dit kwantitatief beoordelingskader wordt 
gebruikt per component, waarbij de berekende bijdragen gerelateerd worden aan de 
luchtkwaliteitsgrenswaarden of –doelstellingen (Bijlage 9). 

Er wordt hierbij wel een onderscheid gemaakt tussen de beoordeling van de jaargemiddelde 
bijdragen en de bijdragen ten aanzien van hogere percentielwaarden. Tevens omvat dit 
kader een link naar milderende maatregelen. 
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Tabel 203 Beoordelingskader lucht in functie van berekende bijdrage in vergelijking met de situatie 
bij autonome ontwikkeling, incl. koppeling met milderende maatregelen (RLB lucht,2012) 

Significantiekader Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage en/of aantal 
overschrijdingen: 

X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 
aantal overschrijdingen =  beperkte bijdrage 

X > 3% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 
aantal overschrijdingen =  belangrijke bijdrage 

X > 10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 
aantal overschrijdingen =  zeer belangrijke bijdrage 

De link met de milderende maatregelen is hierbij eveneens van belang 
(zie onder).  

Opmerking voor stationaire bronnen : voor PM10 wordt het toegelaten 
aantal overschrijdingen per jaar van de daggrenswaarde (35) 
herrekend naar een rekenkundige jaargemiddelde waarde. Dit 
rekenkundig gemiddelde bedraagt 31,3 μg/m3 (Celis et al. 2009). Voor 
PM10 wordt dus getoetst t.o.v. één luchtkwaliteitsnorm, nl. deze 
rekenkundige gemiddelde waarde, en volgens significantiekader ‘1 – 3 
– 10’. 

Link milderende maatregelen Jaargemiddelde: 
 Voor een score van -1 geldt (beperkte bijdrage) : onderzoek 

naar milderende maatregelen is minder dwingend, tenzij de 
MKN in referentiesituatie reeds voor 80% ingenomen is (link 
met milieugebruiksruimte). 

 Score -2 : belangrijke bijdrage, milderende maatregelen 
moeten gezocht worden in het MER met zicht op 
implementatie ervan op korte termijn. 

 Score -3 : zeer belangrijke bijdrage, milderende maatregelen 
zijn essentieel.  

Er wordt altijd verwacht dat het effect van de milderende maatregelen 
doorgerekend wordt en opnieuw getoetst.  

Zoals in bovenstaande tabel opgenomen wordt de noodzaak tot onderzoek van milderende 
maatregelen niet alleen bepaald door de grootte van de impact maar is ook de actuele/te 
verwachten luchtkwaliteit, i.c. het al of niet invullen van 80% van de milieugebruiksruimte 
(inclusief luchtkwaliteitsgrenswaarden) mee bepalend. 

Voor de percentielen en/of omstandigheden die niet volledig met gemiddelden kunnen 
beoordeeld worden is een ander toetsingskader van kracht: 

 
Percentages voor toetsing van 
percentielen / aantal 
overschrijdingen  

Op basis van berekende immissiebijdrage X (zie hoger) of aantal 
overschrijdingen:  
X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 
aantal overschrijdingen  
X > 5% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 
aantal overschrijdingen  
X > 20% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 
aantal overschrijdingen  

Link milderende maatregelen  Er wordt geen link met het stellen van milderende maatregelen 
gelegd. De deskundige is er wel toe gehouden om in het MER de 
noodzaak aan milderende maatregelen te beoordelen en te 
rapporteren.  
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Het gehanteerd beoordelingskader dient in feite per parameter en per locatie toegepast te 
worden en laat in feite geen toekenning van een algemene/globale impactscore toe. 

De impact van die elementen welke niet kwantitatief kunnen beoordeeld worden zal 
ingeschat worden op basis van een expertoordeel, waarbij eveneens van een 7-delig kader 
gebruik zal gemaakt worden. 

Merk op dat bij de beoordeling van het al of niet voldoen aan de luchtkwaliteits-
grenswaarden en de noodzaak om milderende maatregelen te nemen geen rekening 
gehouden wordt met de bepalingen m.b.t. het zgn. toepasbaarheidbeginsel en blootstellings-
criterium zoals opgenomen in de Europese regelgeving. Dit betekent o.a. dat op locaties 
waar er geen mensen (langdurig) mogen/kunnen verblijven de luchtkwaliteitsgrenswaarden 
niet van toepassing zijn. Dit is bv. het geval op de wegen zelf, maar ook op de bermen van 
de autosnelwegen. Ook op privé-bedrijfsterreinen waar de grenswaarden van de federale 
wetgeving inzake arbeidshygiëne van toepassing zijn, zijn de luchtkwaliteitsnormen niet van 
toepassing, maar wel de grenswaarden inzake arbeidshygiëne (TLV-waarden). De 
luchtkwaliteitsnormen dienen in elk geval wel gerespecteerd te worden over gans het 
'openbaar' grondgebied. 

8.3.3.4 Milderende maatregelen en postmonitoring 

Milderende maatregelen worden onderzocht cf. de bepalingen opgenomen in het 
Richtlijnenboek lucht van LNE (2012) waarbij het onderzoek gekoppeld wordt aan de 
impactbeoordeling zoals hierboven reeds aangegeven. 

Gezien een groot deel van het studiegebied inzake NO2 reeds een belasting kent van meer 
dan 80% van de jaargemiddelde grenswaarde, zal daarom onderzoek naar milderende 
maatregelen noodzakelijk zijn vanaf het vaststellen van een beperkte impact (score -1). 

Voorstellen tot postmonitoring worden voorzien in volgende gevallen: 

 Bij vaststelling van overschrijdingen van luchtkwaliteitsdoelstellingen 

 Indien de onnauwkeurigheid van de impactvoorspelling als te aanzienlijk wordt 
aanzien, in combinatie met een reële kans op het overschrijden van 
luchtkwaliteitsdoelstellingen. 

8.3.4 Beschrijving van de referentiesituatie 

8.3.4.1 Actuele situatie 

Gezien er geen meetstations in het studiegebied gelegen zijn, wordt vnl. gebruik gemaakt 
van de resultaten van modelberekeningen voor het in kaart brengen van de actuele 
luchtkwaliteit. Merk op dat de actuele situatie niet gelijk is aan de referentie situatie, want 
de referentie situatie situeert zich op hetzelfde tijdstip als een eventuele realisatie van het 
project. Er worden voor de referentie situatie 1 echter nauwelijks verschillen verwacht in 
vergelijking met de actuele situatie. 

8.3.4.1.1 Beoordeling op basis van berekeningen met model Atmosys 

In wat volgt worden de Atmosys modelgegevens met betrekking tot 2013 opgenomen 
(behoudens inzake EC waarvoor dit 2009 betreft). Er wordt niet verwacht dat de waarden in 
2015 substantieel verschillend zijn van deze van 2013. Inzake EC is er wel sprake van een 
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algemene verbetering in 2014-2015 t.o.v. 2009, onder andere door daling van 
achtergrondconcentraties, mede omwille van het feit van een zeer gunstige meteo.  

Deze grootschalige berekeningen houden evenwel geen rekening met o.a. de invloed van 
bebouwing langsheen relevante wegassen, noch met congestie of diepteligging van 
bepaalde wegsegmenten. Ook de aannames van het onderliggend wegennet zijn minder 
betrouwbaar en kunnen tot een grotere onzekerheid leiden.  

De resultaten kunnen dan ook enkel als globale waarden aanzien worden. Langsheen drukke 
straten met veel bebouwing kunnen de werkelijke concentraties dan ook (aanzienlijk) hoger 
zijn.  

Ook de lokale topografie kan een belangrijke impact hebben op de dispersie. Dit is van 
belang voor het studiegebied gezien op die locatie de R0 (aanzienlijk) lager ligt dan de 
omgeving. Met deze diepteligging wordt bij bv. het model IFDM-traffic dat in deze studie 
gebruikt wordt evenwel geen rekening gehouden. Hierdoor kunnen overschattingen van de 
impact veroorzaakt door het verkeer ontstaan. Het is evenwel niet evident om de mate van 
overschatting hierbij te kwantificeren. 

 

Figuur 112 Jaargemiddelde NO2 concentraties in en rondom het studiegebied in 2013 (bron 
atmosys) 

In de onmiddellijke omgeving van de zeer drukke (snel)wegen worden sterk verhoogde 
jaargemiddelde concentraties berekend, welke lokaal hoger kunnen liggen dan de 
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grenswaarde van 40 µg/m³. Dit is vnl. het geval langsheen de R0, in mindere mate langs de 
A12. 

Uit de kaart blijkt het bepalend karakter van het wegverkeer. Uit de contouren blijkt ook 
duidelijk dat de impact inzake NO2, niettegenstaande deze in eerste instantie snel afneemt 
met de afstand tot de wegas, langsheen zeer drukke snelwegen over een zeer aanzienlijke 
afstand waar te nemen is. 

Naast verkeer kan nog melding gemaakt worden van de impact van gebouwverwarming op 
de lokale luchtkwaliteit. 

In feite kan ook gesteld worden dat de concentratieverdeling van parameters zoals 
UFP/EC/roet een gelijkaardig patroon vertonen als deze van NO2, gezien deze parameters 
ook vnl. door verkeer beïnvloed worden. Voor deze parameters bestaan er evenwel geen 
richt- of grenswaarden. 

 

Figuur 113 Jaargemiddelde EC concentraties in 2009, uitgedrukt in µg/m³ in gebied rond Brussels 
Gewest (bron Vranckx et.al., Vito, 2014; Retrospective simulations with Aurora Airs 
Quality Maps for Belgium ) 
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Figuur 114 Jaargemiddelde NO2 concentraties in 2009, uitgedrukt in µg/m³ in gebied rond Brussels 
Gewest (bron Vranckx et.al., Vito, 2014; Retrospective simulations with Aurora Airs 
Quality Maps for Belgium ) 

Cf. literatuurgegevens bedragen de jaargemiddelde EC concentraties in achtergrondgebieden 
grootte orde 0,5 µg/m³. In de nabijheid van zeer drukke wegen kunnen de EC concentraties 
oplopen naar grootte orde 2 à 3 µg/m³ zoals duidelijk blijkt langsheen bepaalde trajecten 
van de R0, waaronder ook het segment gelegen in het studiegebied van dit MER. 

Bij vergelijking van de EC met de NO2-waarden blijkt duidelijk dat beide parameters een zeer 
gelijkaardig verspreidingspatroon hebben. Dit illustreert dan ook dat de beoordeling van de 
relatieve impact van EC (en bijgevolg ook van roet) kan afgestemd worden op de relatieve 
impact berekend voor NO2. 
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Figuur 115 Jaargemiddelde PM10 concentraties in en rondom het studiegebied in 2013 (bron 
atmosys; opmerking : de gekleurde streeplijn op de figuur is de grens met het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) 

 

Niettegenstaande wegverkeer ook een belangrijke bron is van PM10, is er slechts een beperkt 
onderscheidend effect vast te stellen. De reden van dit beperkt onderscheidend effect is de 
meer uitgesproken invloed van de achtergrondconcentratie. 

Er worden globaal gezien geen overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarde 
berekend. Dit sluit uiteraard niet uit dat in de onmiddellijke omgeving van eventuele 
belangrijke stofbronnen er toch overschrijdingen kunnen optreden. Dit kan ook het geval zijn 
bij een zeer ongunstig meteojaar ( bij temperatuurinversie, windstille episodes,…). 

T.o.v. de richtwaarde die gehanteerd wordt door de WGO (i.c. 20 µg/m³ als jaargemiddelde) 
wordt er, net zoals in quasi gans Vlaanderen, wel een overschrijding vastgesteld. 
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Figuur 116 Aantal overschrijdingen daggemiddelde grenswaarde PM10 in en rondom het 
studiegebied in 2013 (bron atmosys) 

M.b.t. het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde PM10 blijkt ook een 
eerder beperkt onderscheidend effect ten aanzien van de impact van verkeer (iets meer 
uitgesproken dan bij de jaargemiddelde PM10 waarden maar wel veel minder uitgesproken 
t.o.v. de jaargemiddelde NO2 concentratie). 

In de onmiddellijke omgeving van zeer drukke wegen is een overschrijding van de 
doelstelling (niet meer dan 35 overschrijdingen per kalenderjaar) wel mogelijk. 

Hier dient er nog aan toegevoegd te worden dat het aantal overschrijdingen in belangrijke 
mate mee bepaald wordt door de meteo. In jaren die gekenmerkt worden door langdurige 
perioden met slechte dispersiekarakteristieken (weinig wind, temperatuursinversie,…. ) kan 
het aantal overschrijdingen zeer aanzienlijk toenemen, zelfs bij gelijk blijvende emissies. 

T.o.v. de richtwaarde die gehanteerd wordt door de WGO (i.c. geen overschrijdingen van de 
daggrenswaarde van 50 µg/m³ als jaargemiddelde), wordt er wel een overschrijding 
vastgesteld. 
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Figuur 117 Jaargemiddelde PM2,5 concentraties in en rondom het studiegebied in 2013 (bron 
atmosys) 

Niettegenstaande wegverkeer ook een belangrijke bron is van PM2,5, is er slechts een 
beperkt onderscheidend effect vast te stellen (het meest zichtbaar langsheen de A12). De 
reden van dit beperkt onderscheidend effect is ook hier de meer uitgesproken invloed van 
de achtergrondconcentratie. 

Er worden globaal gezien geen overschrijdingen van de jaargemiddelde grenswaarde 
berekend. Dit sluit uiteraard niet uit dat in de onmiddellijke omgeving van eventuele 
belangrijke stofbronnen er toch overschrijdingen kunnen optreden. 

T.o.v. de richtwaarde die gehanteerd wordt door de WGO (i.c. 10 µg/m³ als jaargemiddelde) 
wordt er wel een overschrijding vastgesteld (net zoals in quasi gans Vlaanderen het geval 
is). 

Uit bovenstaande blijkt dan ook duidelijk dat voor de beoordeling van de impact van het 
verkeer veroorzaakt door het project, dat het in feite volstaat om de NO2 -impact in detail te 
beoordelen, omdat hierbij een veel groter onderscheidend effect optreedt (er zal veel sneller 
een effect berekend worden inzake NO2 dan inzake PM). En hierbij komt nog dat er meer 
overschrijdingen van grenswaarden berekend worden inzake NO2, en kan de NO2 impact ook 
aanzien worden als maat voor de relatieve impact inzake UFP/EC/roet.  
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8.3.4.1.2 Conclusie m.b.t. de actuele luchtkwaliteit in het studiegebied 

Inzake NO2 worden in de onmiddellijke omgeving van drukke snelwegen overschrijdingen 
van de jaargemiddelde grenswaarde vastgesteld. De impact van verkeer is hierbij bepalend. 
In de onmiddellijke omgeving van de R0 en mogelijk ook de A12 kunnen ook 
overschrijdingen van de uurgemiddelde NO2-grenswaarde optreden, zonder dat hierbij 
verwacht wordt dat dit leidt tot het overschrijden van het toegelaten aantal overschrijdingen 
per kalenderjaar (i.c. 18).  

De impact neemt hierbij af met de afstand tot de weg (deze afname is het snelst dichtbij de 
wegrand), maar de impact kan zich langsheen de drukste wegsegmenten tot meer dan een 
kilometer ver voordoen. 

Uit de impact inzake NO2 kan ook afgeleid worden dat op deze locaties een sterk verhoogde 
concentratie optreedt inzake UFP/roet/EC/aantal deeltjes. 

Aan de grenswaarden inzake PM10 en PM2,5 wordt globaal gezien wel voldaan. Dit sluit 
evenwel niet uit dat op specifieke locaties, in functie van dispersie verstorende elementen 
(bv. aaneengesloten bebouwing langsheen drukkere wegen), er toch overschrijdingen 
kunnen optreden van het toegelaten aantal dagen met overschrijding van de daggemiddelde 
PM10 grenswaarde. In jaren die gekenmerkt worden door langere perioden met slechte 
dispersie omstandigheden (weinig wind, temperatuursinversie,…) neemt het risico op 
dergelijke overschrijdingen aanzienlijk toe. 

M.b.t. de WGO doelstellingen wordt op geen enkele locatie voldaan aan de richtwaarden 
inzake PM10 en PM2,5 

Voor andere parameters zoals CO, SO2, benzeen,…. , worden geen overschrijdingen van 
grenswaarden verwacht, niettegenstaande het verkeer voor een aanzienlijke verhoging van 
de concentraties zorgt. 

De emissies van VOS en NOx van het verkeer bepalen op grotere schaal ook het optreden 
van ozon piekwaarden bij warm en zonnig weer. Hierbij kunnen overschrijdingen van 
richtwaarden veroorzaakt worden. 

8.3.4.2 Referentiesituatie 1 – (2018/2020) 

Tegen 2020 zou algemeen uitgegaan kunnen worden van dalingen van zowel de emissies 
van voertuigen als een te verwachten daling van de achtergrondconcentraties omwille van 
de reeds vastgelegde wettelijke aanscherping van emissiegrenswaarden en de 
milieubeleidsdoelstellingen van zowel het Vlaamse als het Brusselse Gewest. 

Deze afname kan deels teniet gedaan worden bij autonome groei van het verkeer. 

Er wordt globaal gezien evenwel geen substantieel verschil verwacht tussen de situatie 2020 
en de actuele situatie, temeer daar de te verwachten NOx emissiedaling door invoering van 
Euro-6 normen voor personenwagens waarschijnlijk niet effectief zal leiden tot een 
werkelijke substantiële afname. Voor vrachtwagens wordt echter wel verwacht dat de 
werkelijke NOx emissies effectief zullen afnemen door de ingevoerde Euro VI normen. 

Zoals bij de methodiek reeds aangegeven zal de impact van het verkeer in de referentie 
situatie 2020 toch berekend worden met de emissiekengetallen van 2015 en niet met deze 
van 2020. Hierdoor wordt een betrouwbaarheidsmarge gehanteerd. Globaal gezien kan de 



408   T.002071 | Project-MER Eurostadium 

situatie 2018 gelijk gesteld worden met de situatie 2020. De in kaart gebrachte referentie 
situatie kan in feite dan ook gehanteerd worden voor het door de exploitant voorziene 
tijdstip van ingebruikname van het project. 

In Bijlage 11 en Bijlage 12 worden de uitgangsgegevens bij de modelberekeningen, de 
resultaten t.h.v. een aantal beoordelingspunten, de berekende emissies en de voorstelling 
van de berekende impact op topografische kaarten weergegeven.  

De resultaten van de impactberekeningen uitgevoerd met IFDM en met IFDM traffic worden 
op basis van een interpolatie met het model IDW, dat standaard ingebouwd zit in de GIS 
software Mapinfo, uitgevoerd. Door deze interpolatie kan niet uitgesloten worden dat de 
resultaten niet zeer nauwkeurig worden weergegeven op de kaarten. Vooral de impact van 
het wegverkeer vlakbij de zeer drukke wegsegmenten (R0 en A12) k hierbij iets vertekend 
voorgesteld zijn, gezien op deze locaties in eerste instantie de impact zeer snel afneemt met 
de afstand tot de weg, waarbij de afname steeds kleiner wordt met toenemende afstand tot 
de weg. Deze verhoogde onzekerheid is ook de reden waarom bij de opmaak van de 
tabellen met weergave van de impact gebruik gemaakt wordt van de effectieve 
meetresultaten t.h.v. specifieke rekenpunten. 

Opmerking : Gezien de impact van het verkeer het best in kaart gebracht wordt op basis 
van NO2, worden in het hoofddocument van het MER enkel kaarten weergegeven inzake 
NO2. Voor ander kaartmateriaal wordt verwezen naar Bijlage 12.  

Ten aanzien van het kaartmateriaal dient wel aangegeven te worden dat omwille van de 
interpolatie van de resultaten er enigszins een vertekend beeld kan ontstaan, vnl. in de 
onmiddellijke omgeving van de R0 en de A12. Op die locaties worden sterk verhoogde 
impactwaarden berekend welke evenwel snel afnemen met de afstand tot de weg.  
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Figuur 118 Jaargemiddelde NO2 concentratie in referentiesituatie 1 

Uit de berekeningen kan afgeleid worden dat: 

 In de onmiddellijke omgeving van de R0 worden overschrijdingen van de 
jaargemiddelde grenswaarde inzake NO2 berekend met IFDM-traffic. Op een afstand 
van grootte orde 100m (bv. thv de beoordelingspunten 4 en 14) wordt nog net 
voldaan aan de grenswaarde (bv. thv de beoordelingspunten 4 en 14). Inzake PM10 
en PM2,5 worden geen overschrijdingen berekend van de jaargemiddelde 
grenswaarde. De toekomstige grenswaarde inzake PM2,5 wordt in de onmiddellijke 
omgeving van de R0 (op minder dan 50m) wel net bereikt/minimaal overschreden 
Voor de beoordelingspunten gelegen op +- 100m en meer van de R0 worden geen 
overschrijdingen berekend. Hier dient wel aan toegevoegd te worden dat omwille 
van de diepteligging van de R0 de berekende impact overschat wordt door het 
model. Daarentegen wordt bij de berekeningen, gezien het gebruik van de zgn. free 
flow snelheid, geen rekening gehouden met het fileverkeer, zodat op dit punt een 
onderschatting van de berekende effecten kan optreden. 

 Bij de berekening met CAR van de impact langsheen bebouwde wegsegmenten 
worden enkel overschrijdingen van de jaargemiddelde NO2 grenswaarde berekend 
voor bepaalde segmenten van de Romeinse Steenweg (t.h.v. de 
aansluitingscomplexen met de R0 en de verbinding met de A12), De Limburg 
Stirumlaan, Boechoutlaan en Madridlaan. Voor deze segmenten speelt ook de 
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bijdrage van de R0 en A12 een belangrijke rol bij de totale concentraties, en niet 
enkel de lokale bijdrage van de beschouwde segmenten zelf. 

 M.b.t. de WGO doelstellingen wordt op geen enkele locatie voldaan aan de 
richtwaarden inzake PM10 en PM2,5 (is typisch voor groot deel van Vlaanderen) 

 Er kan, net zoals voor de actuele situatie, uitgegaan worden van verhoogde 
concentraties aan UFP/roet/EC/aantal deeltjes, vooral langsheen de drukste 
wegsegmenten 

Globaal gezien kan gesteld worden dat de referentiesituatie in 2020 niet noemenswaardig 
afwijkt van de actuele situatie (of van een specifiek jaar tussen 2015 en 2020).  

8.3.4.3 Referentiesituatie 2 – NEO 

Bij realisatie van NEO (fase 1 en 2)worden uiteraard hogere verkeersemissies verwacht in 
het studiegebied door de toename van het wegverkeer. De berekende emissies worden 
opgenomen in Bijlage 11. 

Uitgaande van aannames m.b.t. het verkeer van en naar NEO (zie discipline mobiliteit) 
worden met IFDM-traffic de te verwachten emissies berekend. Qua grootteorde nemen de 
emissies in het studiegebied hierdoor met 5 % toe. Hierdoor zal ook de impact langsheen de 
belangrijkste routes van en naar de site uiteraard toenemen. 

T.h.v. het oprittencomplex naar de R0 van de Romeinse Steenweg wordt met IFDM-traffic in 
de referentie situatie 2 een aanzienlijk hogere impact berekend in vergelijking met referentie 
situatie 1. Op het beoordelingspunt 14 wordt dan ook een overschrijding van de 
jaargemiddelde NO2 berekend (toename van de jaargemiddelde NO2 concentratie met 1,9 
µg/m³). 

In de situatie met NEO zullen de overschrijdingen langs de R0 dan ook meer uitgesproken 
zijn, en doen deze zich over iets grotere afstanden voor. Op die locaties dient dan ook met 
sterk verhoogde UFP/EC/roetconcentraties rekening gehouden te worden. 

Ter hoogte van de bebouwing wordt voor geen enkel beoordelingspunt een significante 
toename berekend. Langsheen diverse segmenten blijven uiteraard de overschrijdingen 
zoals berekend in de referentiesituatie 1 optreden. 

Voor de wegsegmenten met bebouwing wordt enkel voor de Houba De Strooperlaan een 
significante toename van de jaargemiddelde NO2 concentraties berekend (+0,5 µg/m³). 

8.3.4.4 Referentiesituatie 3 – Uitbouw openbaar vervoer  

Bij verdere uitbouw van het openbaar vervoer, en de hieruit te verwachten afname van het 
verkeer, zal de impact van het verkeer uiteraard afnemen. De mate waarmee dit gebeurt 
hangt uiteraard rechtstreeks samen met de mate van afname van het wegverkeer.  

Er wordt hierbij niet verwacht dat bv. de realisatie van Brabantnet tot een substantiële 
daling van de impact door wegverkeer zal leiden. 

In feite dient men te stellen dat een aanscherping van emissienormen voor voertuigen 
sneller tot een dalende impact van het verkeer zal leiden (uiteraard op voorwaarde dat de 
lagere normen ook in werkelijkheid effectief gerealiseerd worden, wat in het verleden inzake 
NOx vnl. voor dieselvoertuigen niet het geval was). 
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8.3.4.5 Autonome evolutie 

De aanscherping van de emissiedoelstellingen die in de toekomst verwacht worden (door 
wijziging van Protocol van Göteborg in 2012, en de te verwachten aanscherping van de NEC 
emissiereductie doelstellingen), dient te leiden tot reducties van zowel de binnen- als 
buitenlandse emissies. Deze reducties zullen op termijn dan ook leiden tot verdere afname 
van de achtergrondconcentraties. 

Specifiek wat de impact van verkeer betreft kan gesteld worden dat de ingevoerde Euro-VI 
normen in elk geval voor het segment van de vrachtwagens zal leiden tot relatieve afname 
van de NOx emissies. Voor personenwagens blijkt dit niet of nauwelijks het geval te zijn. Van 
zodra ook voor personen- en bestelwagens de werkelijke NOx emissies in lijn zullen liggen 
met de aangescherpte normen (bij het van kracht worden van de nieuwe testcycli) kan 
ervan uit gegaan worden dat zowel de NOx emissies als de impact op NO2 van het verkeer 
kan afnemen (uiteraard op voorwaarde dat voldoende controles ingebouwd worden waarbij 
de lagere emissies over de ganse levensduur van het wagenpark gegarandeerd wordt; zeker 
bij gebruik van nageschakelde technieken is een controle op de blijvende goede werking 
noodzakelijk). Deze afname, welke kan versterkt worden door toename van emissievrije 
voertuigen, wordt in elk geval verwacht in de periode 2025-2030.  

8.3.5 Beschrijving van de milieueffecten 

8.3.5.1 Aanlegfase 

8.3.5.1.1 Basisalternatief 

M.b.t. de impact van de werken tijdens de afbraak- en aanlegfase wordt rekening gehouden 
met de aanwezigheid van zwaar vrachtverkeer en machines die ingezet zullen worden voor 
de (aanleg)werkzaamheden. Deze emissies zijn op verschillende vlakken gesitueerd, met 
name: 

 afbraak en afvoeren van puin; 

 afgraven en aan- en afvoer grond; 

 aanvoer materialen; 

 bouwactiviteiten. 

De te verwachten effecten tijdens de afbraak- en aanlegfase zijn dan ook vnl. terug te 
brengen tot de uitlaatgassen van machines en werfverkeer, en van opwaaiend en 
neervallend stof.  

Het totaal aantal werftransporten kan moeilijk nauwkeurig geschat worden. De meest 
bepalende werffasen zijn deze die gekoppeld zijn met het afvoeren van grond en de aanvoer 
van beton. 

Om de jaargemiddelde impact van dit werftransport kwantitatief te beoordelen wordt een 
indicatieve berekening uitgevoerd met het model CAR-Vlaanderen, rekening houdend met 
200 transporten (400 bewegingen)/dag langsheen een specifiek wegsegment (in de worst 
case veronderstelling dat al dit verkeer langs een wegsegment (met bebouwing) zou rijden, 
wat cf. de projectbeschrijving niet het geval zou zijn gezien geopteerd wordt om alle 
aan/afvoer via een tijdelijke oprit naar de R0 te leiden). Er wordt hierbij tevens vanuit 
gegaan dat dit gedurende een volledig jaar (365/365) zou plaatsvinden, zodat de 
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jaargemiddelde impact kan berekend worden. Er wordt tevens rekening gehouden met een 
indicatieve aanname van 15% fileverkeer. Gezien er cf. de projectbeschrijving naar 
gestreefd zal worden om het werfverkeer vnl. buiten de spitsuren te laten rijden kan dit 
aandeel als realistisch aanzien worden (gezien er op bepaalde dagen ook fileverkeer buiten 
de spitsuren kan optreden).Om de effecten van het aandeel te duiden zal ook een 
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd worden. 

Met deze berekening kan ook ingeschat worden wat de impact kan zijn van de afvoer van 
grond naar het Zeekanaal Brussel-Charleroi-Schelde, om van daar uit via schepen verder 
vervoerd te worden. Hierbij wordt ook in eerste instantie aangesloten op de R0 waarna 
echter wel een deel van het traject via gewone wegen zal moeten verlopen. 

Impactberekeningen met IFDM-traffic van het werfverkeer op de werfzone wordt niet 
haalbaar geacht gezien dit werfverkeer op het terrein zelf over verschillende routes zal 
verspreid worden. De impact van dit werfverkeer op het terrein zelf kan dan ook als lager 
beoordeeld worden in vergelijking met de berekening van de impact van het werfverkeer 
geconcentreerd op een wegsegment met bebouwing. Op de werf zelf kan het aandeel 
opwaaiend stof wel als aanzienlijk hoger beoordeeld worden in vergelijking met het 
opwaaiend stof dat vanaf de openbare wegen te verwachten is. 

Tabel 204 Indicatief berekende impact werftransport 

Afstand tot wegas NO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³] PM2.5 [µg/m³] 

m Jaargemiddelde Jaargemiddelde Jaargemiddelde 

15 0.9 0.1 0.1 

30 0.5 0.0 (1) 0.1 

(1) Het feit dat de berekende impact inzake PM10 lager is dan deze van PM2,5 (wat niet kan) illustreert de 
onzekerheden die gepaard gaan bij de modelberekeningen. 

Uit de impactberekening blijkt dat het werftransport (indien dit geconcentreerd zou rijden 
langs een bepaald wegsegment met bebouwing) op 15 m afstand van de wegas zorgt voor 
een beperkt negatieve impact inzake NO2. Deze impact daalt met de afstand tot de wegas. 
Op een afstand van meer dan 30m zal er nauwelijks nog een impact vastgesteld worden. 

In de mate dat het aandeel fileverkeer van dit werftransport zou stijgen tot 20% dan zou de 
jaargemiddelde NO2-impact toenemen tot 1,0 µg/m³ op 15m afstand van de weg. De impact 
op 30m van de wegas zou nog steeds 0,5 µg/m³ bedragen, waardoor nog steeds sprake is 
van een beperkt negatieve impact, waardoor er volgens het significantiekader van lucht 
moet gezocht worden naar milderende maatregelen. Gezien de aanname die bij de 
berekeningen gehanteerd werd (alle werfverkeer langs een bepaald wegsegment) kan 
gesteld worden dat de resultaten als een worst case beoordeling te aanzien zijn.. 

Op dagen / tijdens perioden dat er aanzienlijk meer werfverkeer dan gemiddeld noodzakelijk 
is, zal de impact uiteraard aanzienlijk groter zijn. Indien deze dagen/perioden dan nog 
gepaard zouden gaan met meteo-omstandigheden die tot een beperkte verdunning van de 
polluenten zou leiden (bv. zeer mistig weer, weinig of geen wind, temperatuursinversie), zal 
de tijdelijke impact op die dagen uiteraard dan nog aanzienlijk groter zijn dan de berekende 
jaargemiddelde impact. 

Bij deze beoordeling dient evenwel vermeld te worden dat de berekende impact inzake stof 
geen rekening houdt met (sterk) verhoogde stofemissies(resuspensie) indien de weg 
verontreinigd zou zijn. Verontreinigde wegen kunnen bij droog weer aanleiding vormen tot 
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zeer sterk verhoogde stofemissies. Er dienen dan ook diverse projectgeïntegreerde 
milderende maatregelen voorzien te worden. 

Teneinde eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken is het aangewezen om duidelijk 
afgebakende routes te voorzien voor de aan- en afrijdende vrachtwagens. Spreiding van dit 
transport kan er mee voor zorgen dat de impact per wegsegment beperkt blijft. Ook het zo 
veel mogelijk vermijden van werfverkeer tijdens de spitsuren, zoals voorzien in het project, 
zal een gunstige impact hebben. 

Ook dient zoveel mogelijk vermeden te worden dat er werfverkeer langsheen de smallere 
wegen met bebouwing rijdt, gezien de impact langsheen deze wegsegmenten aanzienlijk 
groter is dan langsheen de bredere straten. Zo snel mogelijk aantakken op het primair 
wegennet is uiteraard ook aan te bevelen. Rechtstreekse aansluiting op het hoofdwegennet 
is in elk geval voorzien in het project, wat als een project-geïntegreerde milderende 
maatregel kan beschouwd worden. 

Ook dient voorzien te worden om de (werf)wegen regelmatig nat te vegen. 

Door gebruik te maken van een wielwasinstallatie voor de vrachtwagentransporten die het 
terrein verlaten kan verontreiniging van de wegen, en de hieruit voortvloeiende stofemissies, 
sterk beperkt worden. 

Op basis van beschikbare informatie (resultaten bodemonderzoek) zou er geen asbest 
aanwezig zijn in de af te graven grond, en zijn er dan ook geen specifieke maatregelen te 
nemen. Indien er tijdens de werkzaamheden toch asbest zou aangetoond worden in de af te 
voeren grond dan dienen de werken uiteraard aangepast te worden. Bevochtigen en 
afdekken van de af te voeren grond is hierbij in elk geval aangewezen. Er dient dan ook 
voor de nodige monitoring gezorgd te worden om de impact van de werken op te volgen om 
zo nodig nog meer vergaande maatregelen te nemen. 

In de mate dat er langer per dag zou gewerkt worden zal uiteraard de tijdelijke impact 
hoger zijn, maar daar staat dan wel tegenover dat de impact minder lang zal duren. 

Impactbeoordeling aanlegfase 

De impact in de aanlegfase betreft louter een tijdelijke impact. 

 Score -1 à -2 (langsheen de werfwegen en in de onmiddellijke omgeving van het 
projectgebied) 

 Score 0 in de rest van het studiegebied 

8.3.5.1.2 Uitvoeringsalternatieven 

In het eerste uitvoeringsalternatief (UA1) wordt een groot deel van de afgraving uitgevoerd 
binnen een tijdsbestek van 6 maanden, waarbij tot 7.500 m³/dag wordt afgevoerd (in 
vergelijking met 4.000 m³/dag in het basisalternatief). Tijdens kortere periodes dient 
uiteraard met een toegenomen impact rekening gehouden te worden. Voordeel is dan wel 
dat de duur van de periode met mogelijke hinder door de afvoertransporten beperkt wordt. 

Uitvoeren van de werken over een kortere periode leidt wel tot het toenemen van de kans 
dat de werken lokaal gezien aanleiding zullen geven tot extra overschrijdingen van de 
daggemiddelde grenswaarde inzake PM10. 
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In het tweede uitvoeringsalternatief (UA2) wordt ervoor geopteerd om een tijdelijke mobiele 
betoncentrale in gebruik te nemen, waarbij dus kan aangenomen worden dat het aantal 
transporten van en naar de werf zullen afnemen.  

T.h.v. de betoncentrale dient dan echter wel met een hogere emissie van wielladers, 
werftransport en van opwaaiend stof rekening gehouden te worden. Het interne transport 
kan hierbij aanzien worden als belangrijkste potentiële bron inzake stofemissies. Ook de 
aanvoer en manipulatie van de grondstoffen leidt tot specifieke emissies die evenwel als 
lager kunnen ingeschat worden dan de opwaaiende stofemissies door het interne transport. 

Door toepassen van BBT maatregelen wordt zowel de emissie als de impact beperkt. 
Toepassen van BBT (wat overigens wettelijk verplicht is) impliceert o.a.: 

 Frequent reinigen van verharde werfwegen, en bevochtigen van zowel de verharde 
als niet verharde werfwegen kan tot een zeer aanzienlijke emissiereductie inzake 
stof leiden.  

 Door opslaan van cement in silo’s voorzien van een aangepaste filter wordt bij het 
beladen van de cementsilo’s zelf weinig of geen impact verwacht.  

De keuze van een eventuele locatie van een mobiele betoncentrale is hierbij van groot 
belang. Enerzijds dient deze goed aan te sluiten op het externe wegennet (wat voorzien 
wordt in het project gezien de aansluiting rechtstreeks op de R0 voorzien wordt), en 
anderzijds dient rekening gehouden te worden met een voldoende afstand van de centrale 
tot omliggende bewoning om de impact van de stofemissies te beperken en hinder te 
vermijden. 

Globaal gezien wordt ten aanzien van het aspect lucht weinig onderscheidend effect 
verwacht bij de aanlegfase tussen het basisalternatief en elk van de twee uitvoerings-
alternatieven. Door het nemen van milderende maatregelen (zie desbetreffend hoofdstuk) 
kan de negatieve impact tijdens de aanlegfase nog verder beperkt worden. Ook het van 
kracht worden op 1/1/2017 van specifieke wetgeving tot beperken van stofemissies tijdens 
bouwwerken189 zal een bijkomend positief effect hebben op de stofemissies en de impact 
ervan (voor meer info hieromtrent zie Bijlage 9).  

De aanleg van een geluidswal die als mildering bij de discipline geluid voorzien wordt bij het 
desgevallend gebruiken van een tijdelijke betoncentrale zal ook een gunstig effect hebben 
op de impact van wegwaaiend stof. 

In de mate dat de aanlegperiode (deels) overlapt met bv. aanzienlijke wegenwerken in de 
onmiddellijke omgeving, dient uiteraard wel rekening gehouden te worden met een 
cumulatieve negatieve impact. Deze negatieve impact kan echter wel gemilderd worden 
zodat de hinder voor de omwonenden beperkt kan worden (zie desbetreffend hoofdstuk). 

  

                                                
189  Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo 

laag mogelijk te houden en daarvoor de nodige maatregelen te nemen. 
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8.3.5.2 Exploitatiefase bij basisontsluiting 

8.3.5.2.1 Impact verkeer bij basisontsluiting 

Emissies 

De berekende emissies van het verkeer bij de basisontsluiting worden opgenomen in Bijlage 
11. Dit betreft de emissies die verbonden zijn met de totaliteit van de voorziene 
activiteiten/evenementen op jaarbasis. Deze emissies worden vergeleken met de emissies 
die ontstaan in de referentiesituatie (waarbij ook activiteiten/evenementen t.h.v. de site en 
omgeving optreden (exploitatie Heizelpaleizen, KB stadion, gebruik parking C,…). 

De realisatie van het project leidt voor het studiegebied tot een toename van de 
verkeersemissies met grootte orde 3 à 5%. Gezien deze toename zich vnl. t.h.v. een beperkt 
aantal wegsegmenten van het studiegebied voordoet (omwille van het feit dat de toegang 
van het projectgebied enkel via de R0 verloopt), waardoor voor een groot deel van het 
studiegebied er in feite geen toename verwacht wordt, kan deze toename t.h.v. de 
wegsegmenten die wel beïnvloed worden als aanzienlijk beoordeeld worden (de relatief 
beperkte globale toename die berekend wordt concentreert zich in feite t.h.v. enkele 
wegsegmenten). 

Gezien het verkeersmodel in feite niet alle wegsegmenten in het studiegebied in kaart 
brengt kan het berekend aandeel van de emissies gebonden aan het project als een worst 
case situatie beoordeeld worden. 

De vermelde toename van de emissies van het verkeer te wijten aan het project is de 
toename t.o.v. de totale emissies voor het volledig modelmatig gehanteerde studiegebied en 
niet enkel van het gebied in de onmiddellijke omgeving van parking C. Indien enkel de zone 
van parking C zou betrokken worden zal de relatieve toename uiteraard aanzienlijk hoger 
zijn. Merk wel op dat de met IFDM-traffic berekende emissies geen rekening houden met de 
emissies op parking C in de referentie situaties, maar wel met de emissies vanuit de tunnels 
van en naar de parkeergarage bij projectrealisatie (maar niet met de emissies die in de 
parkeergarage zelf ontstaan). Naast de verkeersemissies veroorzaakt het project ook nog 
andere verbrandingsemissies maar deze worden in andere paragrafen in kaart gebracht. 

Globaal gezien wordt er dan ook geen aanzienlijke impact op de totaliteit van de 
verkeersemissies en de luchtkwaliteit in het studiegebied verwacht.  

Tabel 205 Raming relatieve emissieniveaus verkeer in het studiegebied bij realisatie van het project 
in vergelijking met de referentie situatie (berekend met IFDM-traffic) 

  Ref1 Project BO Ref1 Project BO

Polluent ton/jaar ton/jaar % %

CO 175 181 100 103

NOx 330 341 100 103

VOS 17.4 18.2 100 105

CH4 1.3 1.4 100 103

N2O 4.2 4.3 100 102

NH3 3.7 3.9 100 105

PM10 21.0 21.7 100 103
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  Ref1 Project BO Ref1 Project BO

Polluent ton/jaar ton/jaar % %

PM2,5 14.0 14.5 100 104

NO2 97 101 100 105

CO2 100426 103546 100 103

SO2 0.52 0.53 100 103

Pb 0.011 0.012 100 105

Cd 0.0004 0.0004 100 103

Cu 0.073 0.077 100 106

Cr 0.004 0.005 100 105

Ni 0.001 0.001 100 105

Se 0.0001 0.0001 100 104

Zn 0.111 0.115 100 104

 

Impact emissies 

Gezien het feit dat de emissietoename zich concentreert t.h.v. een aantal wegsegmenten 
kan lokaal gezien er uiteraard wel een aanzienlijke impact optreden in functie van de routes 
die het verkeer volgt. Deze impact wordt afgeleid uit de uitgevoerde impactberekeningen 
(IFDM-traffic en CAR). 

Voor de gehanteerde uitgangsgegevens, detailwaarden van de berekende impact t.h.v. een 
aantal beoordelingspunten en voor de voorstelling van de resultaten op topografische 
kaarten wordt verwezen naar Bijlage 11 en Bijlage 12. 

Op basis van de impactberekeningen met IFDM-traffic en CAR kunnen voor de 
exploitatiefase volgende conclusies geformuleerd worden: 

 De globale berekening van de impact met IFDM-traffic wijst enkel inzake NO2 op een 
duidelijk aantoonbare impact. Op grotere afstand van de R0 wordt slechts een 
verwaarloosbare impactbijdrage berekend. 

 De negatieve impact inzake NO2 (en UFP/EC/roet) van het project situeert zich vnl. 
nabij de R0 (over een afstand van enkele honderden meters), langsheen het op- en 
afrittencomplex en het deel van de Romeinse Steenweg dat aansluit op het 
aansluitingscomplex 8, mede omdat dit deel zich veel dichter bij de R0 situeert in 
combinatie met de invloed t.h.v. de tunnelmonden. Vooral het projectgebied zelf en 
de onmiddellijke omgeving ervan ondervindt hierbij de belangrijkste negatieve 
impact. (zie beoordelingspunten 5, 6, 8, 9, 11 en 14 bij IFDM-traffic).  

 De meest significante toename wordt berekend voor de IFDM-traffic 
beoordelingspunten 5, 6 en 8. Dit is t.h.v. het op/afrittencomplex met de aansluiting 
op de Romeinse Steenweg en t.h.v. de tunnelmonden binnen het projectgebied. De 
berekende toename overschrijdt hierbij de drempel tussen een beperkte en een 
belangrijke impact (cf. de beoordelingscriteria opgenomen in het RLB-lucht). T.h.v. 
de tunnelmonden en de aansluiting van het op/afrittencomplex met de Romeinse 
Steenweg is dan ook sprake van een belangrijke negatieve impact. 
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Figuur 119 Impact project op jaargemiddelde NO2 concentraties (in µg/m³) zoals berekend met 
IFDM-traffic op basis van verschil met referentie situatie 1 

 

 Bij het beoordelingspunt 14 (t.h.v. het op/afrittencomplex vlak bij de R0), wordt een 
minimale overschrijding van de jaargemiddelde NO2-grenswaarde berekend die 
veroorzaakt wordt door het project. 

 T.h.v. een aantal andere locaties wordt een beperk negatieve impact berekend (bv. 
de punten 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, en 19). Dit zijn locaties in de omgeving van de 
R0. De impact t.h.v. de beoordelingspunten 2 en 20 (ook in de omgeving van de 
R0), ligt net op het kantelpunt tussen verwaarloosbare en beperkt negatieve impact. 
Op iets grotere afstand van de R0/A12 kan de impact als verwaarloosbaar 
beschouwd worden. 

 Inzake PM10 en PM2,5 is de impact veel minder uitgesproken en niet relevant te 
noemen. 

 Inzake PM10 en PM2,5 wordt wel voldaan aan de wettelijke grenswaarden. De WGO 
richtwaarden worden echter systematisch overschreden. 

 T.h.v. de wegsegmenten met bebouwing worden net zoals bij de referentie situatie 
1 overschrijdingen van de jaargemiddelde NO2-grenswaarde berekend voor 
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bepaalde segmenten van de Romeinse Steenweg (aansluitend op complex 7a en de 
verbinding met de A12), De Limburg Stirumlaan, Boechoutlaan en Madridlaan. De 
ligging vlakbij de R0 en A12, met verhoogde achtergrondconcentraties tot gevolg, 
spelen hierbij een belangrijke rol. 

 Er wordt nauwelijks of geen verschil berekend t.h.v. de wegsegmenten met 
bebouwing in vergelijking met de referentie situatie. Enkel langsheen de Houba De 
Strooperlaan wordt een aantoonbaar beperkt negatief effect berekend ten aanzien 
van de jaargemiddelde NO2 impact (+ 0,6 µg/m³). Op dat wegsegment dient dan 
ook bijkomend rekening gehouden te worden met een beperkt negatieve impact 
inzake UFP/EC/roet. 

8.3.5.2.2 Impact emissies vanuit parkeergarage 

Emissies 

De emissie vanuit de parkeergarage kan louter ruw geschat worden wegens het niet 
beschikbaar zijn van o.a. betrouwbare emissiefactoren bij parkeren, rijden in de 
parkeergarage, emissies bij koude start,…. . 

Voor een ruwe raming van de emissies wordt ervan uitgegaan dat bij het binnen- en 
buitenrijden uit de parkeergarage een “equivalente afstand” van telkens 0,4 km in rekening 
gebracht wordt (met deze afstand wordt ook de emissie mee vervat bij de 
parkeermanoeuvers). De emissies worden berekend op basis van de CAR-emissiefactoren 
voor fileverkeer, de gemiddelde afgelegde weg en het totaal aantal parkeerbewegingen. 

Tabel 206 Ruw berekende emissies vanuit de parkeergarage. 

Aantal afzuigingen 3     

Aantal uur/dag 24     

Aantal voertuigen/dag 15.000   

Gemiddelde equivalente afstand 2x 0.4 km in=uit 

EF CAR 2015 (fileverkeer; gemid 13km/u) NOx PM10totaal PM2,5totaal

g/vtkm 0.521 0.037 0.024

Totale emissie       

g/uur 261 19 12

g/dag 6252 444 288

ton/jaar 2.3 0.2 0.1

IMJV-drempel, in ton/jaar 50 20 10

Bij vergelijking van de berekende emissies met de IMJV drempelwaarden kan gesteld 
worden dat de ruw geschatte emissies als beperkt mogen beschouwd worden. 

Impact emissies 

Inzake debiet wordt ervan uit gegaan dat de ventilatie gemiddeld gezien op 10% van de 
capaciteit werkt (de afzuiging is gedimensioneerd op calamiteiten). Dergelijk laag 
percentage is aanvaardbaar gezien het maximaal ventilatiedebiet ontworpen wordt voor de 
afvoer van rook en warmte in geval van brand. Op dat ogenblik dient een zeer aanzienlijk 
debiet beschikbaar te zijn. 

Bij de impactberekening wordt er bijkomend vanuit gegaan dat er via elke ventilatie (er zijn 
3 ventilatiekanalen aanwezig, waarvan er twee emitteren op 33 m hoogte boven maaiveld 
en één, gelegen het dichtst bij de woningen van de wijk Treft, op 0 à 2 m hoogte) éénzelfde 
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vracht geëmitteerd wordt. Ook deze aanname leidt tot een verhoogde onzekerheid m.b.t. de 
berekende impact. 

 

Figuur 120 Ruw geschatte jaargemiddelde NO2 impact te wijten aan ventilatie parkeergarage, 
uitgedrukt in µg/m³ en ligging van de beoordelingspunten bij berekeningen met IFDM 

Ten aanzien van de parkeergarage kan aangegeven worden dat er in principe geen 
bronafzuiging mogelijk is. De bronnen zijn m.n. de individuele wagens en het is uiteraard 
onmogelijk om elke binnen rijdende wagen te voorzien van een bronafzuiging. De enige 
mogelijkheid om de diffuse emissies af te voeren bestaat er dan ook enkel in om de garage 
op een adequate manier te ventileren. Dit is uiteraard ook in het project voorzien 
(geïntegreerd in de afzuiging die noodzakelijk is bij optreden van calamiteiten). Zelfs indien 
men zou stellen dat de afgevoerde lucht zou moeten voldoen aan de algemene Vlarem-II 
emissiegrenswaarden kan gesteld worden dat dit geen enkel probleem vormt. De 
concentraties van de afgezogen polluenten zullen in elk geval zeer aanzienlijk lager liggen 
dan deze potentiële algemene grenswaarden van bv. 500.000 µg/m³ NOx en SOx, 100.000 
µg/m³ CO. Mocht dit niet het geval zijn dan zou de luchtkwaliteit in de parkeergarage die 
afgezogen wordt dermate slecht zijn dat men hierin zelfs niet kortstondig zou kunnen 
verblijven. 

De impact van de ventilatie emissies wordt berekend m.b.v. het model IFDM-PC van Vito. 
Met dit model wordt de impact op leefniveau berekend (en niet op specifieke hoogten). Het 
model houdt hierbij slechts beperkt rekening met de invloed op de dispersie veroorzaakt 
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door geconcentreerde bebouwing op bepaalde locaties, noch met relevante hoogte-
verschillen van het terrein. In het studiegebied wordt er voornamelijk een impact vastgesteld 
vanuit het ventilatiekanaal dat op 0 à 2 m hoogte uitmondt. De hoogste berekende 
jaargemiddelde NO2 impact bedraagt hierbij 0,5 µg/m³. Deze waarde doet zich voor in de 
omgeving van Treft t.h.v. beoordelingspunt 11).  

Deze hoogste bijdrage bedraagt dan ook slechts 1,3% van de jaargemiddelde grenswaarde. 
Een dergelijke waarde situeert zich net boven de grens tussen een verwaarloosbare en 
beperkte impact (deze grens situeert zich op 1%). Omwille van het feit dat de 
luchtkwaliteitsgrenswaarde inzake NO2 op die locatie reeds voor meer dan 80% ingevuld is 
vereist deze beperkte bijdrage toch bijkomend onderzoek naar milderende maatregelen In 
vergelijking met de NO2 impact veroorzaakt door het verkeer op de R0 kan de impact vanuit 
de parkeergarage eveneens als beperkt beoordeeld worden (beperkte impact die zich dan 
nog in slechts een klein gebied voordoet). 

Opmerking: bij deze berekening wordt er geen rekening mee gehouden dat de woonwijk 
Treft aanzienlijk lager ligt dan het projectgebied. De werkelijke impact kan in feite dan ook 
aanzienlijk lager zijn dan berekend. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook in de referentie situatie een impact van de 
parking C optreedt. Gezien de emissies op de parking C over een veel groter gebied 
geëmitteerd worden kan bij de referentie situatie met een veel grotere verdunning rekening 
gehouden worden t.h.v. de omliggende woningen, zodat de impact hiervan aanzienlijk 
kleiner zal zijn. Gezien de onzekerheden die gepaard gaan met de impactberekeningen van 
de ventilatie emissies wordt het dan ook weinig zinvol geacht om de berekende impact te 
corrigeren voor de actuele impact van de parkeeremissies van parking C. 

De impact inzake PM10 en PM2,5 is uiteraard veel beperkter dan deze van NO2 gezien de PM 
emissies zeer aanzienlijk lager liggen dan de NOx emissies.  

Op de locatie waar de hoogste NO2 impact te verwachten is dient ook rekening gehouden te 
worden met een impact inzake UFP/EC (gezien de NO2 ook als relatieve maat voor de impact 
inzake UFP/EC te aanzien is. 

8.3.5.2.3 Impact verwarming 

De impact van de verwarmingsemissies wordt beoordeeld voor 3 verschillende varianten van 
centrale warmtevoorziening: 

 Klassieke aardgasgestookte stookinstallaties (basisproject) 

 Gasturbine (in combinatie met elektriciteitsopwekking) (IA2, variant A1 en 
subvariant A2 met kleine modules) 

 Gasmotoren (in combinatie met elektriciteitsopwekking) (IA2, variant B) 

Met IFDM wordt aansluitend de impact berekend. 
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Emissies 

Tabel 207 Berekende emissies verwarmingsinstallaties naargelang uitvoeringsvariant in functie van 
het aardgasverbruik en Vlarem-II emissiegrenswaarden 

    centraal centraal centraal   centraal

    
Basisproject 

met ketels

optie 
gasmotor

IA2, 
variant B

optie 
gasturbine

IA2, 
variant A1

IMJV- 
drempel 

MG-turbine
kleine

modules
IA2, variant A2

aardgasverbruik MWh/jaar 7621 15548 60954   60954

emissievrachten             

CO ton/jaar 0.8 11.9 28.0 200 18.7

NOx ton/jaar 0.6 4.5 14.0 50 9.3

NMTOC ton/jaar   2.9       

formaldehyde ton/jaar   1.1   0.1   

CO2 kton/jaar 1.4 2.8 11.0 100 11.0

Bij vergelijking van de emissies van de verwarmingsinstallaties met de IMJV-
drempelwaarden kan afgeleid worden dat deze emissies als zeer beperkt kunnen beoordeeld 
worden. 

In de mate dat door gebruik te maken van alternatieve warmtebronnen (bv. recuperatie van 
warmte aanwezig in de ventilatie emissies van de parkeergarage, of warmte die vrijkomt in 
het datacenter) minder aardgas noodzakelijk zal zijn, zullen de emissies dan uiteraard ook 
evenredig afnemen. Het is evenwel niet evident om dit éénduidig te kwantificeren. Voor de 
dimensionering van dergelijke installaties dient in principe een goed beeld beschikbaar te 
zijn van de warmte die hierbij kan gerecupereerd worden, zoniet is de kans zeer reëel dat 
deze installaties ofwel onder- ofwel overgedimensioneerd zouden zijn. In dit stadium van het 
dossier is dit evenwel niet evident om dit nauwkeurig te begroten. 

Het gebruik van WKK installaties is als positief te aanzien op het vlak van CO2 emissies en 
brandstofverbruiken in vergelijking met afzonderlijke productie van warmte en elektriciteit 
op basis van fossiele brandstoffen. De relatieve NOx emissie daarentegen kan als hoger 
beoordeeld worden.  

Bij gebruik van gasmotoren kan aangegeven worden dat deze optie ook slechter scoort dan 
afzonderlijke opwekking van warmte en elektriciteit inzake de emissie van bv. formaldehyde 
en methaan. Door het gebruik van bv. een oxidatieve katalysator kan dit negatieve effect 
echter wel gemilderd worden (zie hoofdstuk milderende maatregelen).  

Bij vergelijking van elektriciteitsproductie met alternatieve technieken zoals bv. windmolens 
zal de CO2 emissie bij gebruik van gasmotoren of gasturbines uiteraard wel hoger liggen. 

Bij het gebruik van koude-warmte opslag en gebruik van warmtepompen (voor zover dit op 
het terrein technisch mogelijk zou zijn kunnen de CO2 emissies te wijten aan 
gebouwverwarming met zowat 60 à 70% gereduceerd worden in vergelijking met het 
gebruik van klassieke stookinstallaties (grootte orde een reductie met maximaal 1 kton 
mogelijk). T.o.v. de totale CO2 emissies in het studiegebied is dit als zeer beperkt te 
aanzien. Bijkomend dient aangegeven te worden dat een dergelijke variant het inzetten van 
WKK installaties volledig hypothekeert en er bijgevolg geen energetisch gunstige 
gecombineerde productie van warmte en elektriciteit meer mogelijk zal zijn. 
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De impact van de installaties voor warmte- en elektriciteitsproductie wordt berekend m.b.v. 
IFDM-PC van Vito. 

Impact emissies 

De impact van de verwarmingsemissies wordt in kaart gebracht op basis van verschillende 
impactberekeningen met IFDM-PC van Vito. De impactbeoordeling inzake NO2 wordt hierbij 
als meest relevant aanzien, en dit zowel voor de verschillende opties die mogelijk zijn. 

Bij de impactberekeningen wordt rekening gehouden met schouwhoogten van 23 m boven 
maaiveld (t.h.v. de locatie waar de installaties gepland worden). Deze locatie ligt wel grootte 
orde zowat 7m hoger dan de nabij gelegen woningen in de woonwijk Treft.  

Er wordt in eerste instantie geen rekening gehouden met het feit dat de woningen gelegen 
ten NO van het projectgebied aanzienlijk lager liggen. Hierdoor treedt een overschatting van 
de berekende impact op t.h.v. deze lager gelegen locaties. 

De impact van de verwarmingsemissies bij toepassen van klassieke stookinstallaties kunnen 
als verwaarloosbaar aanzien worden, wat blijkt uit de hoogste berekende jaargemiddelde 
NO2 impact van minder dan 0,1 µg/m³. Ook het maximum van de P99,79 uurwaarden is 
hierbij beperkt (3 µg/m³). 

Bij gebruik van gasturbine of van gasmotoren wordt een aanzienlijk hoger effect berekend 
ten aanzien van NO2. 

De maximale jaargemiddelde bijdragen liggen hierbij op respectievelijk 1,1 µg/m³ en 0,5 
µg/m³. De maximale P99,79 uurwaarden liggen hierbij op 19 respectievelijk 13 µg/m³. 
 
 

Tabel 208 Impact lokale emissies te wijten aan verwarming en gekoppelde verwarming-
elektriciteitsproductie t.h.v. verschillende beoordelingspunten in functie van verschillende 
uitvoeringsvarianten 

  

verwarming
optie centraal

gasketels
basisproject

verwarming
optie centraal
WKK-turbine

IA2, variant A1

verwarming 
optie centraal 
WKK-motoren 
IA2, variant B 

parameter NO2 NO2 NO2 

beoorde- 
lingspunt 

jaargemiddelde
concentratie

jaargemiddelde
concentratie

jaargemiddelde 
concentratie 

  µg/m³ µg/m³ µg/m³ 

1  0.1   

2  0.2 0.1 

3  0.2 0.1  

4  0.1   

5  0.1   

6  0.1   

7  0.3 0.1 

8  0.1   

9  0.2 0.1 

10  0.1   

11  0.2 0.1 
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verwarming
optie centraal

gasketels
basisproject

verwarming
optie centraal
WKK-turbine

IA2, variant A1

verwarming 
optie centraal 
WKK-motoren 
IA2, variant B 

parameter NO2 NO2 NO2 

beoorde- 
lingspunt 

jaargemiddelde
concentratie

jaargemiddelde
concentratie

jaargemiddelde 
concentratie 

  µg/m³ µg/m³ µg/m³ 

12  0.2   

13  0.4 0.2 

14  0.9 0.5 

15  0.5 0.2 

16  0.5 0.2 

17  0.1   

18  0.2 0.1 

19  0.3 0.1 

20  0.2   

maximale bijdrage <0.1 1.1 0.5 

grenswaarde 2020 40 40 40 

WGO-richtwaarde 40 40 40 

Bij gebruik van gasmotoren als WKK variant dient ook nog rekening gehouden te worden 
met een relevante formaldehyde emissie. De impact van deze emissie wordt beoordeeld 
rekening houdend met de emissiegrenswaarde die bij gasmotoren in Duitsland van 
toepassing is.  

In Vlaanderen wordt geen emissiegrenswaarde specifiek voor formaldehyde toegepast maar 
is een groepsparameter (niet-methaan TOC) van toepassing. De impact van deze NMTOC 
emissie wordt echter niet beoordeeld gezien er hiervoor geen luchtkwaliteitsdoelstelling 
beschikbaar is. De impact van formaldehyde (geklasseerd als potentieel kankerverwekkend) 
wordt echter veel relevanter geacht dan deze van NMTOC, zodat een beoordeling van de 
impact inzake formaldehyde in feite volstaat. De impact ervan wordt beoordeeld t.o.v. de 
WGO richtwaarden (omdat er geen wettelijke grenswaarden inzake formaldehyde zijn). 

T.o.v. de WGO richtwaarden wordt voor een aantal locaties wel een relevante (maar 
beperkte) jaargemiddelde bijdrage berekend (meer dan 1% maar minder dan 3% van de 
jaargemiddelde richtwaarde). M.b.t. de berekende maximale uurwaarde wordt op enkele 
locaties net iets meer dan 5% van de maximale uurgemiddelde doelstelling berekend. 

Hiermee wordt net de drempel van belangrijke impact overschreden (bij hogere percentielen 
doet een belangrijke impact zich voor bij impact tussen 5 en 20% van de 
beoordelingswaarde). Zoals bij de methodiek aangegeven wordt de impact inzake 
formaldehyde berekend uitgaand van de Duitse TA-luft emissiegrenswaarde. De werkelijke 
emissie, zeker bij nieuwe installaties, kan wel zeer aanzienlijk lager liggen dan de hier 
gehanteerde waarde. Bij metingen op diverse gasgestookte motoren werd door de 
deskundige vastgesteld dat de concentratie aan niet-methaan TOC, organische fractie 
waarvan formaldehyde deel uitmaakt, meestal zeer aanzienlijk lager is dan de formaldehyde-
concentratie die bij deze impactbeoordeling gehanteerd werd. 
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Tabel 209 Impact formaldehyde emissies bij variant met gasmotoren 

  

verwarming
optie centraal
WKK-motoren
IA2, variant B

verwarming
optie centraal
WKK-motoren
IA2, variant B

parameter formaldehyde formaldehyde

beoorde- 
lingspunt 

jaargemiddelde
concentratie

maximale 
uurwaarden

  µg/m³ µg/m³

1 0.01 3.5

2 0.02 4.4

3 0.02 3.2

4 0.01 3.8

5 0.01 4.7

6 0.01 4.7

7 0.03 5.2

8 0.01 4.9

9 0.02 4.8

10 0.01 3.9

11 0.03 4.2

12 0.01 5.1

13 0.06 4.3

14 0.15 4.4

15 0.06 4.7

16 0.06 5.1

17 0.01 3.4

18 0.02 4.4

19 0.03 4.2

20 0.02 3.5

maximum 0.17 5.5

grenswaarde 2020     

WGO-richtwaarde 10 100

Bij gasmotoren kan nog melding gemaakt worden van aanzienlijke methaan emissies, maar 
hiervoor zijn geen grenswaarden (noch emissie noch immissie) van toepassing. 

Enkel voor de meest relevante impact situaties worden in het hoofdrapport van dit MER de 
resultaten van de berekeningen voorgesteld op topografische kaarten. Dit heeft betrekking 
op: 

 NO2 impact bij gebruik van gasturbines 

 Formaldehyde impact bij gebruik van gasmotoren 
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Figuur 121 Jaargemiddelde impact NO2 in µg/m³ te wijten aan gasturbine installaties 
(uitvoeringsalternatief IA2, variant A2) 
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Figuur 122 P99,79 uurgemiddelde impact NO2 in µg/m³ te wijten aan gasturbine installaties 
(uitvoeringsalternatief IA2, variant A1) 
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Figuur 123 Jaargemiddelde impact formaldehyde in µg/m³ bij uitvoeringsalternatief met gasmotoren 
IA2, variant B) 
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Figuur 124 Maximum uurgemiddelde impact formaldehyde in µg/m³ bij uitvoeringsvariant gebruik 
van gasmotoren als WKK installatie (IA2, variant B) 

Indien voor de impactbeoordeling van de verwarmingsemissies rekening gehouden zou 
worden met een “theoretische schouwhoogte” van 30m (effectieve schouwhoogte van 23m 
+ 7m hoogteverschil tussen de inplantingsplaats van de schouwen en de hoogte van de 
nabijgelegen woningen), dan neemt de maximale impact zeer aanzienlijk af (de maximale 
bijdrage wordt gehalveerd). 

Tabel 210 Illustratie van de afname van impact bij in rekening brengen “fictieve” schouwhoogte 
van 30m  

  

verwarming
optie centraal
WKK-turbine

IA2, variant A1
hogere schouw

verwarming
optie centraal
WKK-turbine

IA2, variant A1
hogere schouw

  NO2 NO2

  jaargemiddelde
concentratie

P99.79
uurwaarden

  µg/m³ µg/m³

maximale bijdrage 0.5 9

grenswaarde 2020 40 200

WGO-richtwaarde 40   
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8.3.5.2.4 Impact dieselaggregaten en noodstroomaggregaten 

Het project voorziet in de inzet van dieselaggregaten voor het voorzien van de nodige 
elektrische stroom tijdens wedstrijden en bijkomend van noodstroomaggregaten. Deze 
laatste staan enkel standby (worden wel wekelijks getest) terwijl de eerste wel effectief 
ingezet worden maar wel tijdens een beperkt aantal uren op jaarbasis (grootte orde 300 
uren per jaar). 

Tabel 211 Bronkarakteristieken in rekening gebrachte motoren 

omschrijving vermogen X Y hoogte
  kW m m m
pitchlighting 1 +-1000 147450 177108 43
pitchlighting 2 +-1000 147328 176846 43
mediacenter +-1500 147496 177006 43
noodgroepen (som) (1) 147389 176977 43

(1) : Bij de impactberekeningen worden de emissies van alle noodgroepen aan één fictieve geleide bron toebedeeld 

Emissies  

De emissies die kunnen optreden worden berekend rekening houdend met de 
emissiewaarden die bij dergelijke nieuwe installaties kunnen optreden. De emissies kunnen 
hierbij wel relatief sterk afhankelijk zijn van het belastingsniveau van de motoren. Bij de 
wekelijks uitgevoerde testen op de noodstroomaggreggaten kunnen verhoogde emissies 
ontstaan inzake CO omwille van onvolledige verbranding (in de beginfase van de testen 
staat de motor nog niet op optimale temperatuur), en bijkomend kan uit gegaan worden van 
een relatief korte emissieperiode van de motoren tijdens de testen, waarbij de verbranding 
niet optimaal verloopt. De NOx emissie daarentegen kan op dergelijke tijdstippen relatief 
lager liggen (lagere motor temperatuur). 

Tabel 212 Emissie concentraties bij 15% O2 in rekening gebracht voor de diesel- en 
noodstroomaggregaten 

emissies in mg/Nm3 

stof SO2 NOX CO NMTOC 
20 60 190 250 60 

Tabel 213 Geraamde emissies van diesel- en noodstroomaggregaten 

 Installatie werking stof SO2 NOX CO NMTOC 
 kW u/jaar g/u g/u g/u g/u g/u 
1000 300 64 192 608 800 192 
1000 300 64 192 608 800 192 
1500 300 96 288 912 1200 288 
noodgroepen 52 144 432 1368 1800 432 

   stof SO2 NOX CO NMTOC 
   kg/jaar kg/jaar kg/jaar kg/jaar kg/jaar 
1000  19 58 182 240 58 
1000  19 58 182 240 58 
1500  29 86 274 360 86 
som noodgroepen  7 22 71 94 22 
totaal  75 224 710 934 224 
IMJV-drempels  20.000 100.000 50.000 200.000 20.000 
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De berekende emissies, die te aanzien zijn als een ruwe benadering, kunnen hierbij als zeer 
beperkt aanzien worden in vergelijking met de drempelwaarden bij IMJV rapportage. 

Impact emissies dieselaggregaten en noodgroepen 

De impact van de emissies wordt in kaart gebracht op basis van berekeningen met IFDM. 
Deze berekeningen worden enkel voor de meest relevante parameter, i.c. NO2, uitgevoerd. 

Uit deze berekeningen blijkt dat de impact als verwaarloosbaar te aanzien is. De 
jaargemiddelde impact is volkomen verwaarloosbaar (mede omwille van het zeer beperkt 
aantal werkingsuren). Maar ook de hoogste P99,79 impactbijdrage bedraagt hierbij minder 
dan 2 µg/m³ (versus een grenswaarde van 200 µg/m³), waardoor ook deze impactbijdrage 
als verwaarloosbaar te aanzien is. Belangrijke redenen hierbij zijn de zeer aanzienlijke 
emissiehoogte en de hoge afgastemperatuur die bij dergelijke installaties optreden, 
waardoor een zeer aanzienlijke thermische pluimstijging optreedt. 

 

Figuur 125 jaargemiddelde NO2 impactbijdrage van diesel- en noodstroomaggregaten (output figuur 
IFDM) 
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Figuur 126 P99,79 NO2 impactbijdrage van diesel- en noodstroomaggregaten (output figuur IFDM) 

8.3.5.2.5 Exploitatiescenario’s (ES) 

Zoals bij de methodiek reeds aangegeven, kan op basis van de impactberekeningen enkel 
uitspraak gedaan worden over de jaargemiddelde impact bij realisatie van het project. Dit 
betekent dan ook dat er geen kwantitatieve beoordeling mogelijk is van de effecten bij de 
verschillende exploitatiescenario’s die gebaseerd zijn op specifieke activiteiten/evenementen 
van een specifieke dag (bv. een dag waarop de rode duivels spelen, of een match van 
Anderlecht,…. ).  

Op basis van het aandeel van het verkeer in het totaal gegenereerd verkeer kan enkel een 
kwalitatieve beoordeling opgenomen worden ten aanzien van de verschillende scenario’s. 
Het aandeel van het verkeer naargelang de activiteit werd gedetailleerd berekend in Bijlage 
11. Een overzicht wordt in onderstaande tabel opgenomen. Hieruit blijkt dat de impact van 
specifieke evenementen slechts een beperkte impact heeft in vergelijking met de totale 
impact van het project (inbegrepen het dagelijks vast programma).  

De jaargemiddelde impact van de wedstrijden van de Rode Duivels kan hierbij als 
verwaarloosbaar aanzien worden, zeker indien nog rekening zou gehouden worden met de 
impact zoals deze actueel optreedt door de organisatie van wedstrijden voor de Rode 
Duivels in het Koning Boudewijnstadion.  

Activiteiten georganiseerd door Anderlecht blijken in orde van grootte zowat 14% bij te 
dragen in de jaargemiddelde impact, wat eveneens als relatief beperkt kan aanzien worden. 
Hierbij mag evenmin uit het oog verloren worden dat de negatieve impact die door deze 
organisatie in het studiegebied optreedt in elk geval deels gecompenseerd wordt door een 
positieve impact in de omgeving van het huidige stadion van Anderlecht. In tegenstelling 
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met bv. de situatie in Nederland wordt in Vlaanderen evenwel geen saldering van effecten 
beoordeeld. 

Het grootste aandeel van de effecten veroorzaakt door het project zijn dan ook toe te 
schrijven aan de dagelijkse activiteiten (67%) en de Park & Ride (18%). Ten aanzien van de 
Park & Ride kan aangegeven worden dat, cf. recent ontvangen informatie, de contractuele 
bepalingen betrekking zouden hebben op een aanzienlijk lager aantal dagen dan diegene 
waarmee bij de impactberekeningen gerekend werd.  

Er kan dan ook gesteld worden dat de dagelijkse activiteiten bepalend zijn voor de 
jaargemiddelde impact. 

Voor het inschatten van de jaargemiddelde impactbijdrage van de verschillende 
deelactiviteiten kan grootte orde het aandeel in de verkeersgeneratie in rekening gebracht 
worden. 

Tabel 214 Gemiddeld aandeel per dag van de verschillende project gerelateerde verkeersstromen 
van en naar de Heizelsite 

Aandeel voetbal in verkeer gegenereerd door project MVT, % 

RD 1.4 

RSCA 9.2 

Aandeel diverse andere activiteiten in verkeer gegeneerd door project   

WD 66.9 

concerten 3.6 

events (klein) 0.7 

P&R 18.1 

Totaal project 100 

Gebruikte afkortingen 

WD + Event  : dagelijks gebruik nieuwe ontwikkelingen (campus,….) en events 

P&R : Park & Ride 

RSCA : matchen Anderlecht (uitverkocht; worst case met 25 uitverkochte matchen) 

RSCA vriend : 15vvriendschappelijke matchen / andere voetbalactiviteiten (niet uitverkocht) 

Bij de exploitatiescenario’s die op specifieke dagen aanleiding geven tot aanzienlijk hogere 
aantallen verkeersbewegingen (aanzienlijk hoger dan het aantal dat er gemiddeld gezien per 
dag optreedt), zoals bij de scenario’s ES1 t.e.m. ES6), zal de impact op die dagen uiteraard 
ook aanzienlijk hoger zijn dan de gemiddelde impact. Met een toename op de kans op het 
optreden van daggemiddelde overschrijdingen inzake PM10 en van uurgemiddelde 
overschrijdingen inzake NO2 tot gevolg. De beschikbare modellen laten evenwel niet toe om 
deze extra kans op het optreden van dergelijke overschrijdingen te berekenen. De kans dat 
dit optreedt is hierbij zeer sterk afhankelijk van de meteo op die specifieke dagen. 
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De kans op het optreden van extra overschrijdingen van de uurgemiddelde NO2-
grenswaarde zal bij de organisatie van voetbalmatchen en evenementen toenemen, en dit 
vnl. in de onmiddellijke omgeving van de R0 en vlakbij het op- en afrittencomplex. Het 
wordt echter niet mogelijk geacht om aan te geven in hoever hierbij het toegelaten aantal 
overschrijdingen per kalenderjaar kan overschreden worden. Gezien de impact snel afneemt 
met de afstand tot de weg wordt de kans op het optreden van (extra) overschrijdingen dan 
ook snel kleiner met de afstand tot de weg.  

Bij de organisatie van dergelijke activiteiten in het weekend zal de kans op extra 
overschrijdingen wel beperkter zijn in vergelijking met de organisatie ervan op weekdagen, 
gezien in het weekend de totale verkeersstroom beperkter is. Dit onderscheid is het meest 
uitgesproken het geval ten aanzien van de daggemiddelde overschrijding van de PM10 
grenswaarde. M.b.t. de verhoogde kans op het optreden van meer overschrijdingen van de 
uurgemiddelde NO2 grenswaarde zal vooral het optreden van gecombineerde piekstromen 
bepalend zijn, bv. op een ogenblik dat zowel een voetbalmatch als een concert in Paleis 12 
zou plaatsvinden, of een combinatie met het vertrek van een aanzienlijk verkeersstroom van 
een beurs,… .  

8.3.5.2.6 Inrichtingsalternatieven (IA) 

Bij realisatie van een parking met 12.000 parkeerplaatsen (IA1) (i.p.v. 10.000 in het 
basisalternatief) is het mogelijk dat dit bij de drukste momenten zou kunnen leiden tot 
minder zoekverkeer en tot minder gebruik van de lokale wegen. De impact langsheen deze 
lokale wegen kan in dat geval op deze dagen dan ook afnemen. Dit is evenwel moeilijk met 
zekerheid te stellen. Op jaargemiddelde basis wordt weinig verschil verwacht. 

Wel dient rekening gehouden te worden met een maximaal 20% grotere impact te wijten 
aan de ventilatie emissies van de parkeergarage. In de mate dat de emissies via de 
verluchting op omgevingsniveau zal toenemen zal de impact op die locatie uiteraard 
toenemen.  

Leidt de toename van het aantal parkeerbewegingen enkel tot een wijziging van de 
ventilatieëmissies die via de hogere schouwen optreden, dan zal deze wijziging slechts een 
verwaarloosbaar effect hebben op de impact van de ventilatie emissies van de 
parkeergarage. 

De effecten van de twee varianten van inrichtingsalternatief 2 (IA2) met betrekking tot de 
warmte- en energievoorziening werden hoger reeds besproken (zie “Impact 
verwarmingsemissies op p 338 en verder) bij de vergelijking met de impact van het 
basisalternatief door verwarming met centrale stookinstallaties. Op deze manier is het 
eenvoudiger om de verschillende varianten met elkaar te vergelijken, en worden onnodige 
herhalingen vermeden. 

8.3.5.3 Ontwikkelingsscenario’s 

8.3.5.3.1 Milieueffecten t.o.v. referentiesituatie 2 – NEO 

Het project veroorzaakt een toename van de verkeersemissies in het studiegebied van 
grootte-orde 3 à 5%. Indien ook NEO gerealiseerd zou worden kan een quasi gelijkaardige 
extra toename voorspeld worden. 
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Tabel 215 Overzicht relatieve emissies van het project al of niet in combinatie met NEO 

  Ref1 ProjectBO Proj+NEO

Polluent % % %

CO 100 103 109

NOx 100 103 108

VOS 100 105 112

CH4 100 103 108

N2O 100 102 104

NH3 100 105 112

PM10 100 103 108

PM2,5 100 104 109

NO2 100 105 112

CO2 100 103 108

SO2 100 103 108

Pb 100 105 111

Cd 100 103 108

Cu 100 106 112

Cr 100 105 111

Ni 100 105 110

Se 100 104 110

Zn 100 104 109
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Figuur 127 Jaargemiddelde NO2 impact (in µg/m³) te wijten aan het extra verkeer door het project 
samen met het ontwikkelingsscenario met NEO 

Bij de realisatie van het project samen met NEO wordt t.h.v. de beoordelingspunten 6 en 14 
(nabij de op/afritcomplexen) een overschrijding van de jaargemiddelde NO2 grenswaarde 
berekend. Voor een groot aantal beoordelingspunten nabij de R0 wordt een gecumuleerde 
belangrijke, en voor de beoordelingspunten 6 en 8 tot zelfs zeer belangrijke impacttoename 
berekend inzake NO2 (gecombineerd effect). 

De extra impact inzake UFP/EC/roet kan op die locaties dan ook belangrijk tot zeer 
belangrijk beoordeeld worden. 

Inzake PM10 en PM2,5 is de impacttoename niet relevant (minder dan 1% van de 
grenswaarde). De WGO doelstellingen worden echter wel overschreden (net zoals in de 
referentie situatie). 

8.3.5.3.2 Ontsluitingsalternatieven (OA) 

Naast ontsluitingsalternatief 1 wordt door de deskundige mobiliteit een ontsluitingsalternatief 
2 (OA2) als flankerende maatregel voorop gesteld en beoordeeld. Teneinde tot een 
eenvoudige vergelijking tussen beide alternatieven te komen worden deze hierna samen 
behandeld. Een overzicht van de effecten van OA2 wordt echter ook nog specifieke 
opgenomen in het hoofdstuk van milderende maatregelen. 
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Bij de ontsluitingsalternatieven wordt geen relevant effect op de verkeersemissies in het 
studiegebied berekend zowel voor OA1 als OA2. Het verschil qua emissies tussen beide 
alternatieven is evenwel niet beduidend. 

Tabel 216 Overzicht relatieve emissies bij ontsluitingsalternatieven in vergelijking met de referentie 
situatie 

  Ref1 ProjectBO ProjectOA1 ProjectOA2

Polluent % % % %

CO 100 103 104 104

NOx 100 103 104 104

VOS 100 105 106 106

CH4 100 103 104 104

N2O 100 102 102 102

NH3 100 105 105 105

PM10 100 103 103 103

PM2,5 100 104 104 104

NO2 100 105 105 105

CO2 100 103 103 103

SO2 100 103 103 103

Pb 100 105 106 107

Cd 100 103 104 104

Cu 100 106 106 107

Cr 100 105 106 106

Ni 100 105 105 106

Se 100 104 105 105

Zn 100 104 104 104

 

De resultaten van de IFDM-traffic berekeningen wijzen op een verschuiving van de impact. 
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Figuur 128 Wijziging jaargemiddelde impact NO2 (in µg/m³) bij realisatie ontsluitingsalternatief 1 
(zonder NEO) t.o.v. realisatie met basisontsluiting 

De positieve impact bij ontsluitingsalternatief 1 1 t.o.v. de basisontsluiting (gaande van 
beperkt tot belangrijk positief effect op enkele locaties) situeert zich nabij de R0 t.h.v. het 
projectgebied, en doet zich vnl. voor binnen en in de onmiddellijke omgeving van het 
projectgebied, en langsheen de op- en afrittencomplexen (zie o.a. de omgeving rondom de 
beoordelingspunten 9, 11, 13 en 14).  

Langs de andere segmenten van de R0 doet zich een beperkt negatieve impact voor inzake 
jaargemiddelde NO2. 

Inzake NO2 wordt er thv beoordelingspunt 8 (gelegen nabij tunnelmond)een overschrijding 
van de jaargemiddelde NO2-grenswaarde berekend. Deze wordt veroorzaakt door een zeer 
belangrijke toename. Ook t.h.v. de nabij gelegen beoordelingspunten 5 en 6 (die ook in de 
omgeving van de tunnelmonden liggen) wordt nog een belangrijke NO2 toename berekend. 
Ook bij het basis-ontsluitingsalternatief wordt voor die locaties een belangrijke negatieve 
impact berekend, maar bij OA1 is de toename minder uitgesproken. Op die locaties dient 
dan ook nog steeds met een belangrijke UFP/EC/roetconcentratie rekening gehouden te 
worden.  

Bij een aanzienlijk aantal beoordelingspunten blijft ook de impact in OA1 beperkt negatief, 
net zoals bij de BO. Een beperkt negatieve impact wordt berekend t.h.v. de 
beoordelingspunten 2, 3, 4, 7, 9, 14, 16, 19 en 20. 
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Het verschil t.o.v. de basisontsluiting inzake PM10 en PM2,5 is niet relevant, behoudens inzake 
PM2,5 t.h.v. het beoordelingspunt 8 (t.h.v. de tunnelmonden). 

De belangrijkste oorzaak van deze impact op die locaties dient gezocht te worden in effecten 
t.h.v. de tunnelmond. Hier zijn dan ook extra milderende maatregelen aangewezen. M.b.t. 
de berekening t.h.v. de tunnelmonden dient wel uit gegaan te worden van een overschatting 
van het effect. De reden hiervoor dient gezocht in het feit dat de tunnels rechtstreeks in 
verbinding staan met de parkeergarage, welke actief geventileerd wordt. Hierdoor zal 
uiteraard ook een deel van de tunnellucht mee afgezogen worden en niet via de 
tunnelmonden vrijkomen. Dit effect doet zich uiteraard ook voor bij de basisontsluiting. 
Gezien het niet mogelijk is om dit deel betrouwbaar te schatten (dit deel zal ook in functie 
van de bezettingsgraad wijzigen gezien bij druk in- en uitrijdend verkeer de ventilatie 
opgevoerd wordt), werd geopteerd om bij de IFDM-traffic impactberekeningen geen extra 
ventilatie van de tunnels in te voeren, waardoor thv de tunnelmonden een overschatting van 
de effecten optreden. In feite kan men stellen dat enkel met monitoring t.h.v. deze locaties 
de werkelijke impact in kaart kan worden gebracht. 

De resultaten van de berekeningen met CAR voor de wegsegmenten met bebouwing 
vertonen evenwel geen relevante verschillen bij realisatie van ontsluitingsalternatief 1. In de 
Houba De Strooperlaan blijft een beperkt negatief effect optreden. 

Globaal gezien is er bij OA 1 wel sprake van een positief effect m.b.t. de impact op de 
luchtkwaliteit inzake NO2 (gezien de NO2 bijdrage afkomstig van verkeer als maat kan 
gehanteerd voor de impact op UPC/EC/roet kan gesteld worden dat dit positief effect zich 
ook voordoet voor deze parameters). Dit positief effect doet zich enkel voor in de 
onmiddellijke omgeving van de R0 en de op- en afrittencomplexen. Dit positief effect wordt 
uiteraard niet veroorzaakt door het project op zich maar louter door een gewijzigde 
ontsluiting. 

Ook bij ontsluitingsalternatief 2 dat door de deskundige mobiliteit als flankerende maatregel 
wordt voorgesteld, wordt t.h.v. de op- en afrittencomplexen een relevante positieve impact 
berekend, welke meer uitgesproken is dan bij het alternatief 1. T.o.v. de basisontsluiting 
wordt in o.a. in de omgeving van de beoordelingspunten 5, 6, 8 ,9 11, 12, 13 en 14 een 
positieve impact berekend. Op een beperkt aantal andere locaties in de omgeving van de R0 
wordt een beperkt negatieve impact berekend t.o.v. de basisontsluiting (zie o.a. de R0 en 
A12 segmenten in de omgeving van de beoordelingspunten 1, 18, 19 en 20, en centraal 
t.h.v. het projectgebied). 

Bij dit ontsluitingsalternatief 2 wordt met IFDM-traffic op geen enkel beoordelingspunt nog 
een belangrijk of zeer belangrijk negatief effect berekend t.o.v. de referentie situatie. Er 
treden op enkele beoordelingspunten wel nog beperkt negatieve effecten op inzake NO2. 
T.h.v. de beoordelingspunten 5 en 8 (vlakbij de aansluiting met de Romeinse Steenweg, 
wordt een positieve impact berekend. Bij beoordelingspunt 5 is dit een beperkte positieve 
impact, bij beoordelingspunt 8 is dit een belangrijke positieve impact. Dit laatste is volkomen 
logisch gezien bij OA2 de tunnelmonden zich niet meer t.h.v. dit beoordelingspunt situeren 
maar wel dichter bij de R0. 

Bij het ontsluitingsalternatief 2 wordt bij de globale berekening uitgevoerd met IFDM-traffic 
op enkele locaties met bebouwing een negatieve impact berekend, vnl. inzake NO2. Dit is 
vooral het meest relevant in de omgeving van de J.Bogemansstraat en de Panoramastraat 
(in de wijk “Overbos”; zie ook verder bij bespreking van de resultaten op basis van het CAR-
model zoals hierna opgenomen, gezien de resultaten van de CAR berekening bepalend zijn 
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bij het beoordelen van de effecten nabij bebouwing, en niet de resultaten van IFDM-traffic 
die in deze paragraaf besproken werden). 

 
Figuur 129 Wijziging jaargemiddelde impact NO2 (in µg/m³) bij realisatie ontsluitingsalternatief 2 

(zonder NEO) ) t.o.v. impact bij basisontsluiting 

Bij de berekeningen uitgevoerd met het model CAR worden voor een aantal straten met 
bebouwing zeer relevante verschillen berekend qua impact inzake NO2 bij de realisatie van 
het ontsluitingsalternatief 2. Voor PM zijn deze verschillen veel minder relevant. 

Bij ontsluitingsalternatief 2 wordt met CAR een belangrijke negatieve impact inzake NO2 
berekend voor de Panoramastraat en een beperkt negatieve impact inzake PM2,5. Ook inzake 
UFP/EC/roet is dan ook sprake van een belangrijke negatieve impact op die locaties. T.h.v. 
bebouwing die zich vlakbij deze weg bevindt wordt ook een overschrijding van de 
jaargemiddelde NO2 grenswaarde berekend. 

Voor de J.Bogemansstraat wordt er voor de woningen gelegen dichtbij de weg (modelmatig 
gesitueerd op 8m van de wegas), met CAR ook een belangrijke negatieve impact inzake NO2 

(en UFP/EC/roet) berekend. Een groot aantal woningen in deze straat zijn wel gelegen op 
grotere afstand tot de wegas. Voor deze straat werd dan ook een bijkomende berekening 
uitgevoerd op 12m van de wegas. Op een dergelijke afstand daalt de extra jaargemiddelde 
NO2 bijdrage van 2.2 µg/m³ naar 0,5µg/m³ (beperkte impact). De belangrijke negatieve 
impact langs deze straat doet zich dan ook enkel voor t.h.v. die woningen die vlak tegen de 
weg gelegen zijn. 
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In de Houba De Strooperlaan en één segment van de Romeinse Steenweg wordt een 
beperkt negatieve impact berekend inzake NO2 (en UFP/EC/roet). 

Daarentegen wordt langs de Magnolialaan een belangrijke positieve impact berekend inzake 
NO2 (en UFP/EC/roet). Langs de Magnolialaan is ook een school gelegen. T.h.v. deze zgn. 
“gevoelige locatie” zorgt het ontsluitingsalternatief 2 dan ook voor een relevant lagere 
impact. Voor de bespreking van de “gevoelige locaties” wordt verwezen naar de discipline 
mens-gezondheid. Ook t.h.v. 2 segmenten van de Romeinse Steenweg wordt een beperkt 
positieve impact berekend inzake NO2 (en UFP/EC/roet). 

De negatieve impact langsheen de Panoramastraat en J. Bogemansstraat wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door toenemend sluipverkeer in deze ontsluitingsvariant. 

8.3.5.3.3 Milieueffecten t.o.v. referentiesituatie 3 – Openbaar vervoer 

Bij verdere uitbouw van het OV zal de impact van het project afnemen in de mate dat dit OV 
gebruikt wordt voor verplaatsingen naar en van het project. De verschuiving moet hierbij al 
zeer substantieel zijn vooraleer dit tot uiting zal komen in een relevante afname van de 
jaargemiddelde impact. 

Op dagen waarop zeer belangrijke activiteiten / evenementen georganiseerd worden kan 
een verschuiving naar meer OV wel mee bepalend zijn voor de impact. Niet alleen door een 
vermindering van het verkeer van- en naar het projectgebied maar ook door het garanderen 
van een betere doorstroming van het andere verkeer. 

8.3.5.4 Gevoeligheidsanalyse ten aanzien van de modal split 

Niettegenstaande de gehanteerde modal split in het kader van dit project, volgens de 
deskundige mobiliteit, aangewezen is, wordt alsnog gevraagd om de invloed na te gaan 
indien met een andere modal split zou rekening gehouden worden.  

Teneinde mogelijke effecten van een andere modal split te kunnen duiden, werden nieuwe 
impactberekeningen uitgevoerd. Bij deze berekening werd rekening gehouden met de modal 
split van de provincie Vlaams Brabant toegepast op de zgn. dagelijkse activiteiten”.  

Gezien een wijziging van de modal split van het verkeer gegenereerd door het project 
betrekking heeft op de verkeerstromen op de autosnelwegen, wordt de invloed beoordeeld 
voor de beoordelingspunten die gelegen zijn nabij de R0 en op- en afrittencomplexen. De 
nieuwe impactwaarden dienen als louter indicatief aanzien te worden gezien volgens de 
deskundige mobiliteit de modal split cijfers van de provincie Vlaams Brabant (en van het 
Vlaams Gewest die relatief gelijkaardig zijn) niet representatief zijn voor het beschouwde 
project. 
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Figuur 130 Verschil jaargemiddelde NO2 impact bij model split cf. Vlaams Brabant en deze van 
Brussel bij basisontsluiting 

Rekening houdend met deze nieuwe opsplitsing zal de impact buiten het projectgebied 
slechts beperkt hoger komen te liggen inzake jaargemiddelde NO2 concentraties. Ook inzake 
UFP/EC/roet dient dan met een beperkte aanvullende impact rekening gehouden te worden. 
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Tabel 217 Verschil impact berekend voor het project bij modal split cf. Vlaams Brabant en de in dit 
MER gebruikte modal split van Brussel voor de zgn. “dagelijkse activiteiten 

 

8.3.5.5 Gevoeligheidsanalyse ten aanzien van een aanpassing van de invulling van het project 
cf. recent ontwerp inzake GRUP invulling 

Op basis van recent ontvangen info zou bij een gewijzigde invulling van het project, en een 
modal split opgebouwd uit “30% Brussel” en “70% Vlaams Brabant” de totale 
verkeersgeneratie het te verwachten aantal verkeersbewegingen grootte orde 25% lager 
zou liggen dan de verkeersgeneratie waarmee in dit MER werd rekening gehouden. Indien 
dit daadwerkelijk gerealiseerd zou worden dan kan gesteld worden dat de impact van het 
project ook grootte orde met een gelijkaardig percentage lager zal komen te liggen. 

Inzake PM10 en PM2,5 is er geen noemenswaardig verschil. Wel dient ter hoogte van de 
aansluiting van het op/afrittencomplex met de Romeinse Steenweg rekening gehouden te 
worden met een 2-tal extra overschrijdingen van de daggemiddelde grenswaarde van PM10, 
zonder dat er hierbij een probleem ontstaat ten aanzien van het toegelaten aantal 
overschrijdingen. 

8.3.5.6 Gevoeligheidsanalyse m.b.t. de impact van de parkeergarage 

De onzekerheid die met de berekening van de emissies vanuit de parkeergarage gepaard 
gaat is, zeker na het voorzien van extra milderende maatregelen (zie paragraaf over 
milderende maatregelen lucht die verder in dit rapport behandeld wordt: “alle ventilatie 

verschil

ProjBOMS

VB‐ ProjBO NO2 NO2 NO2 PM10 PM10 PM10 PM2.5

punt x y

gem‐

Concen‐

tratie P99,79

over‐

schrijding

uurGW

gem

Concen‐

tratie P90,40

over‐

schrijding

dagGW

gem

Concen‐

tratie

N° m m µg/m³ µg/m³ aantal/jr µg/m³ µg/m³ aantal/jr µg/m³

1 146695 176749 0.1 1 0 0.0 0.0 0 0.0

2 146932 177015 0.2 1 1 0.0 0.0 0 0.0

3 148102 178751 0.1 1 0 0.0 0.0 0 0.0

4 147121 176731 0.2 1 0 0.0 0.1 0 0.0

5 147302 176761 0.3 0 0 0.0 0.0 2 0.0

6 147247 176799 0.5 1 0 0.1 0.1 0 0.0

7 147248 177350 0.2 2 0 0.0 0.0 0 0.0

8 147348 176799 0.8 3 0 0.1 0.2 2 0.1

9 147448 177099 0.3 1 0 0.0 0.0 1 0.0

10 147549 176749 0.1 0 0 0.0 0.0 0 0.0

11 147750 177349 0.3 0 0 0.0 0.1 0 0.0

12 147785 177092 0.2 0 0 0.0 0.0 0 0.0

13 147875 177426 0.3 0 0 0.0 0.0 0 0.0

14 147900 177600 0.4 1 0 0.0 0.1 0 0.0

15 148021 177457 0.2 0 0 0.0 0.0 0 0.0

16 148077 177536 0.2 0 0 0.0 0.0 0 0.0

17 148252 176849 0.1 0 0 0.0 0.0 0 0.0

18 148415 177411 0.1 0 0 0.0 0.0 0 0.0

19 148479 178032 0.2 0 0 0.0 0.0 0 0.0

20 148804 178270 0.1 1 0 0.0 0.0 0 0.0

grens‐

waarde 40.0 200 18 40.0 50.0 35 20.0
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emissies dienen op grote hoogte geëmitteerd te worden”) nauwelijks nog relevant te 
noemen. Zelfs indien de ventilatie-emissies dubbel zo hoog zouden zijn wordt hiervan 
nauwelijks of geen impact verwacht gezien het vrijkomen van deze emissies op grote 
hoogte. 

In bijlage 12 worden de IFDM-outputfiguren opgenomen inzake NO2 bij zowel de situatie 
zoals berekend in dit MER als ten aanzien van een situatie met 2 keer hogere emissies. 
Hieruit blijkt ten aanzien van de maximale impact nauwelijks een verschil tussen beide 
situaties op te treden. Voor beide situaties ligt de maximale jaargemiddelde NO2 bijdrage 
lager dan 0,1 µg/m³, terwijl de maximale P99,79 bijdrage voor beide situaties lager blijft dan 
1 µg/m³. Hierbij is dan ook sprake van een verwaarloosbare impact. 

8.3.5.7 Besluit 

8.3.5.7.1 Aanlegfase 

In de aanlegfase wordt vnl. impact verwacht inzake stof van het (intern) werfverkeer en 
van de verbrandingsgassen van machines en werfverkeer. 

De mate waarbij vermeden wordt dat de (werf)wegen verontreinigd zijn bepalen de 
stofemissies. 

De impact van de normale emissies (bij beperken van de verontreiniging van de wegen) van 
werftransport kan als beperkt beoordeeld worden in de onmiddellijke omgeving van de 
transportroute. Deze beperkte impact doet zich voor tot op een afstand van +- 30m van de 
wegas. Op grotere afstand daalt de impact tot een verwaarloosbaar niveau. 

De uitvoeringsalternatieven zijn voor wat betreft de discipline lucht niet onderscheidend van 
het basisalternatief. 

Tabel 218 Overzicht van de (tijdelijke) effecten op de luchtkwaliteit tijdens de aanlegfase 

 BASISALTERNATIEF UITVOERINGSALTERNATIEF 1 EN 2 
Emissies broeikasgassen -1 -1 
Emissies niet broeikasgassen -1  -1  
Impact op luchtkwaliteit -1 à -2 -1 à -2 

8.3.5.7.2 Exploitatiefase 

In onderstaande tabellen wordt een overzicht opgenomen van de impactbijdragen van het 
project (verkeer, ventilatie parking en verwarming) thv een aantal relevante 
beoordelingspunten (op basis van de impactberekeningen met IFDM-traffic en IFDM). 

De impact van de diesel- en noodstroomaggregaten is verwaarloosbaar en werd dan ook 
niet mee opgenomen in deze overzichtstabellen. 

De cellen die ingekleurd zijn hebben betrekking op relevante bijdragen (meer dan 1% van 
de grenswaarde). 
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Tabel 219 Overzicht globale impactbijdragen na realisatie van het project bij het basisontsluitingsalternatief 

 

 

basis optie 1 optie 2 basis optie 1 optie 2

indicatieve

bijdrage

parking

bijdrage

verkeer

verwarming

optie centraal

gasketels

verwarming

optie centraal

WKK‐turbine

verwarming

optie centraal

WKK‐motoren

som

bijdragen thv

beoordelingsptn

som

bijdragen thv

beoordelingsptn

som

bijdragen thv

beoordelingsptn

parameter NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2

beoorde‐

lingspunt

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³

1 0.3 0.1 0.3 0.4 0.3

2 0.4 0.2 0.1 0.4 0.6 0.5

3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.5 0.4

4 0.7 0.1 0.7 0.8 0.7

5 1.3 0.1 1.3 1.4 1.3

6 2.0 0.1 2.0 2.1 2.0

7 0.6 0.3 0.1 0.6 0.9 0.7

8 2.3 0.1 2.3 2.4 2.3

9 0.1 0.8 0.2 0.1 0.9 1.1 1.0

10 0.3 0.1 0.3 0.4 0.3

11 0.2 0.9 0.2 0.1 1.1 1.3 1.2

12 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2

13 0.2 0.7 0.4 0.2 0.9 1.3 1.1

14 0.1 1.1 0.9 0.5 1.2 2.1 1.7

15 0.1 0.5 0.5 0.2 0.6 1.1 0.8

16 0.1 0.5 0.5 0.2 0.6 1.1 0.8

17 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2

18 0.3 0.2 0.1 0.3 0.5 0.4

19 0.5 0.3 0.1 0.5 0.8 0.6

20 0.4 0.2 0.4 0.6 0.4

maximale bijdrage 0.5 <0.1 1.1 0.5

grenswaarde 2020 40 40 40 40 40 40 40 40

WGO‐richtwaarde 40 40 40 40 40 40 40 40
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Tabel 220 Overzicht globale impactbijdragen na realisatie van het project bij ontsluitingsalternatief 1 

 

basis optie 1 optie 2 basis optie 1 optie 2

indicatieve

bijdrage

parking

bijdrage

verkeer

verwarming

optie centraal

gasketels

verwarming

optie centraal

WKK‐turbine

verwarming

optie centraal

WKK‐motoren

som

bijdrage thv

beoordelingsptn

som

bijdrage thv

beoordelingsptn

som

bijdrage thv

beoordelingsptn

parameter NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2

beoorde‐

lingspunt

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³

1 0.3 0.1 0.3 0.4 0.3

2 0.5 0.2 0.1 0.5 0.7 0.6

3 0.5 0.2 0.1 0.5 0.7 0.6

4 0.7 0.1 0.7 0.8 0.7

5 1.3 0.1 1.3 1.4 1.3

6 1.9 0.1 1.9 2.0 1.9

7 0.5 0.3 0.1 0.5 0.8 0.6

8 2.3 0.1 2.3 2.4 2.3

9 0.1 0.6 0.2 0.1 0.7 0.9 0.8

10 0.3 0.1 0.3 0.4 0.3

11 0.2 0.4 0.2 0.1 0.6 0.8 0.7

12 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2

13 0.2 0.4 0.4 0.2 0.6 1.0 0.8

14 0.1 0.5 0.9 0.5 0.6 1.5 1.1

15 0.1 0.4 0.5 0.2 0.5 1.0 0.7

16 0.1 0.5 0.5 0.2 0.6 1.1 0.8

17 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2

18 0.4 0.2 0.1 0.4 0.6 0.5

19 0.6 0.3 0.1 0.6 0.9 0.7

20 0.5 0.2 0.5 0.7 0.5

maximale bijdrage 0.5 <0.1 1.1 0.5

grenswaarde 2020 40 40 40 40 40 40 40 40

WGO‐richtwaarde 40 40 40 40 40 40 40 40
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Tabel 221 Overzicht globale impactbijdragen na realisatie van het project bij ontsluitingsalternatief 2 

basis optie 1 optie 2 basis optie 1 optie 2

indicatieve

bijdrage

parking

bijdrage

verkeer

verwarming

optie centraal

gasketels

verwarming

optie centraal

WKK‐turbine

verwarming

optie centraal

WKK‐motoren

som

bijdrage thv

beoordelingsptn

som

bijdrage thv

beoordelingsptn

som

bijdrage thv

beoordelingsptn

parameter NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2 NO2

beoorde‐

lingspunt

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

jaargemiddelde

concentratie

µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³ µg/m³

1 0.5 0.1 0.5 0.6 0.5

2 0.6 0.2 0.1 0.6 0.8 0.7

3 0.5 0.2 0.1 0.5 0.7 0.6

4 0.8 0.1 0.8 0.9 0.8

5 ‐0.9 0.1 ‐0.9 ‐0.8 ‐0.9

6 ‐0.3 0.1 ‐0.3 ‐0.2 ‐0.3

7 0.5 0.3 0.1 0.5 0.8 0.6

8 ‐2.1 0.1 ‐2.1 ‐2.0 ‐2.1

9 0.1 0.5 0.2 0.1 0.6 0.8 0.7

10 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2

11 0.2 0.5 0.2 0.1 0.7 0.9 0.8

12 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1

13 0.2 0.4 0.4 0.2 0.6 1.0 0.8

14 0.1 0.2 0.9 0.5 0.3 1.2 0.8

15 0.1 0.4 0.5 0.2 0.5 1.0 0.7

16 0.1 0.5 0.5 0.2 0.6 1.1 0.8

17 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2

18 0.5 0.2 0.1 0.5 0.7 0.6

19 0.6 0.3 0.1 0.6 0.9 0.7

20 0.5 0.2 0.5 0.7 0.5

maximale bijdrage 0.5 <0.1 1.1 0.5

grenswaarde 2020 40 40 40 40 40 40 40 40

WGO‐richtwaarde 40 40 40 40 40 40 40 40
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In de exploitatiefase wordt geen impact verwacht van de verwarmingsemissies bij het 
gebruik van klassieke stookinstallaties (score 0). 

Bij beide varianten van inrichtingsalternatief 2, met gebruik van WKK’s voor de warmte- en 
elektriciteitsvoorziening (gasturbine of gasmotoren) dient bij de exploitatiefase met een 
beperkt negatieve impact rekening gehouden te worden in de omgeving van de 
inplantingsplaats van de WKK installaties (score -1). 

De jaargemiddelde impact van het verkeer gegenereerd door het project kan bij de 
basisontsluiting naargelang de component en locatie als verwaarloosbaar tot beperkt 
negatief aanzien worden, behoudens ter hoogte van de R0 en t.h.v. de aansluiting van het 
op/afrittencomplex met de Romeinse Steenweg waar een belangrijke negatieve impact 
berekend wordt. Dit is eveneens het geval bij het OA1. T.h.v. deze locatie liggen er ook 
tunnelmonden die mee verantwoordelijk zijn voor een verhoogde lokale impact. Een beperkt 
negatieve impact langsheen wegsegmenten met bebouwing op korte afstand tot de wegas 
doet zich enkel voor in de Houba De Strooperlaan. Op dagen waarbij evenementen en/of 
voetbalmatchen georganiseerd worden zal de kans op het optreden van overschrijdingen 
van de uurgemiddelde NO2 grenswaarde en/of van de daggemiddelde PM10 grenswaarde 
toenemen. Dit is ook sterk afhankelijk van de meteo op die specifieke dagen. Op diverse 
locaties wordt nauwelijks of geen impact berekend. De score voor dit criterium varieert dus 
in een range 0 à -2, afhankelijk van de specifieke locatie.  

Bij OA1 dient, niettegenstaande voor een aantal locaties duidelijk lagere concentraties 
berekend worden in vergelijking met de basisontsluiting (bv. bij beoordelingspunt 14 wordt 
de impact van het project inzake NO2 gehalveerd), éénzelfde score-range toegekend te 
worden gezien er zowel locaties zijn met nauwelijks of geen impact, terwijl op andere 
locaties er dan wel weer een beperkt tot zelfs belangrijk negatieve impact berekend wordt 
(score range 0 à -2). De globale impact van OA1 kan echter wel als lager beoordeeld worden 
dan deze bij de BO. 

Bij OA2 (als milderende variant voorgesteld door de deskundige mobiliteit) wordt globaal 
gezien een lagere impact berekend in vergelijking met OA1 en BO. Hier wordt zelfs t.h.v. 
een aantal beoordelingspunten een belangrijke positieve impact inzake NO2 berekend met 
IFDM-traffic. Verder kan de impact van het verkeer zoals berekend met IFDM-traffic als 
nauwelijks relevant tot beperkt negatief beoordeeld worden. Bij dit alternatief wordt met 
CAR voor de Magnolialaan ook een belangrijke positieve impact, en voor enkele segmenten 
van de Romeinse Steenweg een beperkt positieve impact berekend, maar voor een beperkt 
aantal andere segmenten wordt dan weer wel een belangrijke negatieve impact berekend 
(score range +2 à -2). 

Globale (gecumuleerde) impact 

Bij de basisontsluiting wordt enkel voor de beoordelingspunten nabij de aansluiting van 
op/afrittencomplex op de Romeinse Steenweg bij gebruik van klassieke 
verwarmingsinstallaties met IFDM en IFDM-traffic een belangrijke negatieve NO2 impact 
berekend. Daarnaast treedt ook een belangrijk negatief effect op vlakbij de R0 omwille van 
de impact van het verkeer. Op de andere beoordelingspunten is de impact beperkt of 
verwaarloosbaar. Er dienen dan in elk geval milderende maatregelen voorzien te worden, 
temeer daar op verschillende locaties er al zonder het project overschrijdingen van de 
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jaargemiddelde NO2-grenswaarde berekend wordt. T.h.v. de Houba De Strooperlaan is er 
nog een beperkt negatieve impact te wijten aan verkeer. 

Bij de varianten met WKK wordt ten NO van de inplantingsplaats voor bijkomende 
beoordelingspunten (die als representatief voor een gebied rondom deze punten kunnen 
aanzien worden) een belangrijke impact berekend. Het meest uitgesproken bij het gebruik 
van een gasturbine. 

Bij het ontsluitingsalternatief 1 wordt er bij de IFDM-IFDM-traffic berekeningen voor de 
beoordelingspunten nabij de aansluiting van op/afrittencomplex op de Romeinse Steenweg 
een belangrijke negatieve NO2 impact berekend, mede veroorzaakt door de aanwezigheid 
van tunnelmonden nabij die locaties. Bij gebruik van een gasturbine is er slechts één extra 
beoordelingspunt met een belangrijke impact (gelegen vlakbij het oprittencomplex ten NO 
van de inplantingsplaats) daar waar er bij de BO nog 3 extra beoordelingspunten waren met 
een belangrijke negatieve impact bij gebruik van een gasturbine. Bij gebruik van een 
gasmotor is er bij OA1 geen enkel extra punt meer met een belangrijke negatieve impact 
daar waar dit bij de BO nog één extra punt betrof). Globaal gezien scoort OA1 dan ook 
duidelijk beter dan de BO, vnl. in de omgeving van het projectgebied. 

Bij het ontsluitingsalternatief 2 wordt er bij de IFDM-IFDM-traffic berekeningen op geen 
enkel punt nog een belangrijke negatieve bijdrage berekend (ongeacht het type verwarming 
dat gekozen wordt). Bij ontsluitingsalternatief 2 wordt er op verschillende punten wel een 
relevante positieve impact berekend waardoor op bepaalde locaties er geen overschrijdingen 
van de jaargemiddelde NO2 concentratie meer berekend worden. T.h.v. de aansluiting van 
het op/afrittencomplex met de Romeinse Steenweg wordt hierbij een beperkte tot 
belangrijke positieve impact berekend (score +2).Bij ontsluitingsalternatief 2 wordt voor een 
beperkt aantal segmenten met bebouwing (Panoramastraat en J.Bogemansstraat) een 
belangrijk negatief effect berekend (score -2). Voor enkele segmenten wordt een beperkt 
negatief effect berekend (Houba De Strooperlaan en één wegsegment van de Romeinse 
Steenweg). Voor de Magnolialaan daarentegen wordt in deze variant een belangrijk positief 
effect berekend (score +2). Bij enkele segmenten van de Romeinse Steenweg wordt een 
beperkt positief effect berekend. Mits het milderen van de effecten op de locaties met een 
belangrijke negatieve impact kan gesteld worden dat OA2 het best scoort ten aanzien van 
de impact op de luchtkwaliteit. 

Bij ontsluitingsalternatief 3 (OA3, voetgangersbrug) is er geen verschil qua impact op aspect 
lucht gezien dit alternatief betrekking heeft op een voetgangersbrug. 

Bij de uitvoeringsvariant (IA; parkeergarage van 12.000 voertuigen i.p.v. 10.000) kan ervan 
uit gegaan worden dat de emissies via de parkeergarage hoger zullen liggen, waardoor de 
impact van het lager gelegen emissiepunt iets zal toenemen, zonder dat er hierbij evenwel 
andere conclusies dienen geformuleerd te worden. 

Bij de verwarmingsvariant met klassieke gasgestookte stookinstallatie is de globale impact 
op alle beoordelingspunten verwaarloosbaar tot hooguit beperkt. 

Hierbij kan nog opgemerkt worden dat het een decentrale warmteproductie, met modulaire 
systemen die in cascade werken, en waarbij de emissies op grotere hoogte vrijkomen, tot 
nog lagere emissies/impact leiden dan de situatie met gecentraliseerde stookinstallaties. 

Globaal gezien kan gesteld worden dat de impact van het verkeer bepalend is voor de 
impact van het project. Enkel ten NO van de inplantingsplaats van de centrale 
verwarmingseenheden (bij gebruik van gasturbine of gasmotor) en de ventilatie emissies 
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van de parkeergarage kan nog een gebied onderscheiden worden waar een aantoonbare 
impact berekend wordt (impact wel sterk afhankelijk van type installatie en hoogte 
emissiepunten). 

Tabel 222 Overzicht van de jaargemiddelde effecten op luchtkwaliteit tijdens de exploitatiefase 

 ES0 ES1 ES2 ES3 ES-
OA1 

ES-
OA2 

ES-
OA3 

IA 

Emissies 
broeikasgassen 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Emissies niet 
broeikasgassen 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Impact op 
luchtkwaliteit 

-2 à 0 -2 à 0 -2 à 0 -2 à 0 -2 à 0 -2 à +2 (1) -2 à 0 

(1) : score range in feite functie van ontsluitingsvariant, bij BO en OA1 -2 à 0, en -2 à +2 bij OA2  

In bovenstaande tabel wordt een overzicht opgenomen van de score ranges die bij 
verschillende varianten/alternatieven optreden. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met 
de impact berekend met IFDM, IFDM-traffic als met CAR. 

De impact is sterk afhankelijk van de parameter en de beoordelingsplaats. 

De meest negatieve impact op de luchtkwaliteit bij de realisatie van het project (score -2), 
vnl. veroorzaakt door verkeer, doet zich enkel voor in de onmiddellijke omgeving van de R0, 
ten NO van het projectgebied (vlakbij het afritcomplex) en ter hoogte van de aansluiting van 
het op/afrittencomplex met de Romeinse Steenweg, zowel bij de verwarmingsvarianten met 
gasturbine of gasmotoren. Deze negatieve impact heeft betrekking op NO2 (en als afgeleide 
ook op UFP/EC/roet). 

Bij gebruik van WKK installaties kan de impact iets negatiever beoordeeld worden in 
vergelijking met het gebruik van klassieke thermische stookinstallaties, zonder dat dit leidt 
tot een wijziging van de scores. 

Inzake PM10 en PM2,5 wordt geen relevante jaargemiddelde impact verwacht. Enkel voor 
ontsluitingsalternatief 2 wordt voor de woningen dichtbij de wegrand van de Panoramastraat 
een beperkt negatief effect inzake PM2,5 berekend. 

Op dagen waarbij evenementen en/of voetbalmatchen georganiseerd worden zal de impact 
ook meer uitgesproken zijn dan de jaargemiddelde impact. Het aandeel van de dagelijkse 
activiteiten en de P&R is echter zodanig hoog dat er tussen de onderscheiden varianten ES0 
t.e.m. ES3 geen onderscheid qua impactscore kan toegekend worden, niettegenstaande die 
specifieke activiteiten wel kunnen leiden tot het optreden van extra overschrijdingen. De 
kans op extra overschrijdingen is ook sterk functie van de meteo op dat ogenblik. Er wordt 
evenwel niet verwacht dat hierdoor het toegestaan aantal overschrijdingen per kalenderjaar 
t.h.v. de beoordelingspunten zal overschreden worden. 

Hier dient wel aan toegevoegd te worden dat de impactberekening van de ventilatie 
emissies en de verwarming t.h.v. de woningen in de wijk Treft overschattingen zijn (omwille 
van het hoogteverschil tussen het projectgebied en de woningen).  

Ook de impact van de R0 wordt enerzijds overschat omwille van de diepteligging van dit 
deel van de R0 waarmee bij de modelberekeningen geen rekening gehouden wordt, maar 
anderzijds, maar anderzijds wordt de impact van het fileverkeer op de R0 ook niet 
modelmatig meegenomen (de berekeningen worden uitgevoerd met free flow snelheid), 
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zodat ten aanzien van dit laatste element een aanzienlijke onderschatting van de effecten 
kan optreden. Het resulterende effect van beide elementen kan evenwel niet geschat 
worden (maakt deel uit van de modelmatige onzekerheden). 

Ontsluitingsalternatief 1 scoort globaal gezien wel iets beter dan de basis-ontsluiting maar 
het onderscheidend effect is te klein om hieraan een andere score toe te kennen. 

Ontsluitingsalternatief 2 scoort globaal gezien wel beter dan ontsluitingsalternatief 1, en leidt 
op een aantal locaties tot een beperkte tot zelfs belangrijke positieve impact. Maar 
tegelijkertijd wordt langs een paar wegsegmenten met bebouwing een belangrijke negatieve 
impact berekend. Langs de Magnolialaan daarentegen wordt een belangrijk positief effect 
berekend. 

Het minder negatieve tot zelfs positieve effect dat voor een aantal beoordelingspunten/ 
wegsegmenten berekend wordt in de ontsluitingsalternatieven 1 en 2 is niet toe te schrijven 
aan de effecten van het project op zich, maar is louter functie van de gewijzigde ontsluiting. 
Gelijkaardige positieve effecten zijn te verwachten voor de referentie situatie bij een 
gelijkaardige aanpassing van de ontsluiting van de site. 

De jaargemiddelde impact van het verkeer bij het scenario ES0 kan geschat worden op 
grootte orde 80% van de gecumuleerde impact zoals berekend bij het voorzien van het 
voorop gesteld aantal georganiseerde evenementen en voetbalmatchen. Maar ook in deze 
situatie zal de impact bij BO zich inzake NO2 nog steeds situeren in de range van nauwelijks 
negatieve impact tot een belangrijke negatieve impact voor een aantal locaties nabij de R0 
en t.h.v. de op/afritcomplexen (score 0 à -2). Er zullen hierbij uiteraard geen piekbelastingen 
optreden die bij de andere scenario’s (met voetbalmatchen en/of evenementen) wel 
optreden.  

Tussen de verschillende scenario’s ES1 t.e.m. ES3 is er geen verschil qua jaargemiddelde 
impact gezien de jaargemiddelde impact berekend wordt op de totaliteit van de emissies op 
jaarbasis, ongeacht de voetbalmatchen op week- of weekenddagen ingericht worden. 

Op specifieke dagen waarbij grote evenementen georganiseerd worden kan de impact op de 
luchtkwaliteit uiteraard veel meer uitgesproken zijn dan kan afgeleid worden uit de 
berekende jaargemiddelde impact. De werkelijke impact die op dat ogenblik zal optreden 
wordt hierbij dan wel mee bepaald door de meteo-omstandigheden die op dat moment 
optreden. Dit kan uiteraard moeilijk voorspeld worden. De luchtconcentraties worden naast 
emissies überhaupt bepaalt door de meteo, maar het verkeer dat tegelijkertijd in een 
congestie-omstandigheden rijdt, bepaalt in eerste plaats de slechtere lokale, tijdelijke 
luchtkwaliteit. Bij windstille periodes zal de impact van de verhoogde emissies wel meer 
uitgesproken zijn dan wanneer deze verhoogde emissies zich voordoen bij bv. zeer winderig 
weer. 

Bij dagen waarbij de dispersieomstandigheden ongunstig zijn (bv. weinig wind, mistig weer, 
temperatuursinversie) kan het extra verkeer aanleiding geven tot het optreden van extra 
overschrijdingen van de uurgemiddelde NO2 grenswaarde en van de daggemiddelde PM10 
grenswaarde. De kans waarbij dit zal optreden is evenwel niet gekend, maar zal uiteraard 
toenemen bij toenemende frequentie waarmee dergelijke activiteiten/evenementen en 
combinaties ervan georganiseerd zullen worden. 

Voor de beoordeling van de impact inzake verzurende en vermestende N-depositie t.h.v. het 
natuurgebied ten ZW van het project, en gelegen ten oosten van de R0, kan indicatief 
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gebruik gemaakt worden van de berekende jaargemiddelde NO2 impact t.h.v. de 
beoordelingspunten 10 en 20.  

Uit de berekeningen met IFDM-traffic inzake jaargemiddelde NO2 kan afgeleid worden dat de 
impact van het project ten aanzien van de verzurende en vermestende depositie zich enkel 
in de onmiddellijke nabijheid van de R0 zal voordoen. Op iets verdere afstand wordt 
nauwelijks of geen impact veroorzaakt door het project inzake jaargemiddelde NO2 

concentratie berekend. Zo bedraagt de bijdrage t.h.v. het beoordelingspunt 10 (gelegen op 
zowat 500m van de R0) 0,2 à 0,3 µg/m³ (naargelang het ontsluitingsscenario), en nabij het 
punt 20 (op zowat 200m van de R0) 0,4 à 0,5 µg/m³. Inzake NH3 is er zo goed als geen 
impact te verwachten. De N-depositie zal op iets verdere afstand van de R0 dan ook 
nauwelijks of niet toenemen bij realisatie van het project. In de onmiddelijke omgeving van 
de R0 zal de N-depositie in zeer beperkte mate toenemen. 

8.3.5.8 Doorkijk naar 2025/2030 

Ten aanzien van de emissies en impact van de in het project voorziene 
verwarmingsinstallaties en dieselaggregaten worden in de toekomst geen wijzigingen 
verwacht. Dit in tegenstelling met de emissies/impact van het wegverkeer gegenereerd door 
het project. 

Specifiek wat de impact van verkeer betreft kan gesteld worden dat van zodra ook voor 
personen- en bestelwagens de werkelijke NOx emissies in lijn zullen liggen met de 
aangescherpte Euro-VI normen, ervan kan uit gegaan worden dat zowel de NOx emissies als 
de impact op NO2 van het verkeer gegeneerd door het project zal afnemen. Deze afname, 
welke kan versterkt worden door toename van emissievrije voertuigen, wordt in elk geval 
verwacht in de periode 2025-2030.  

De relatieve impact van het project zal met de tijd dan ook afnemen. 

Daarnaast kan nog rekening gehouden worden met verlaagde achtergrondconcentraties, 
zodat ook met een afname van de totale concentraties kan rekening gehouden worden, 
tenzij er bv. door economische groei een dermate toename van personen- en goederen 
verkeer zou optreden die de positieve tendens deels/volledig zou teniet doen. 

8.3.6 Bespreking emissies versus reductie doelstellingen 

De emissies veroorzaakt door het project kunnen vergeleken worden met de reductie 
doelstellingen zoals deze thans van kracht zijn (zie Bijlage 9). Naargelang de reductie 
doelstellingen wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen specifieke polluenten en 
broeikasgassen. 

In onderstaande tabellen worden de verschillende emissies gelinkt met het project opgelijst 
en uitgedrukt als relatieve bijdragen van de toegelaten/voorop gestelde emissieniveaus. 

Hieruit blijkt dat de extra emissies veroorzaakt door het project als zeer beperkt te aanzien 
zijn in vergelijking met de emissiedoelstellingen.  

De emissies te wijten aan verwarming en lokale elektriciteitsopwekking zijn naargelang de 
uitvoeringsvariant sterk verschillend, waarbij uiteraard de mate waarin aan de eigen 
elektriciteitsbehoeften voldaan wordt uiteraard een belangrijke impact heeft. Bij de twee 
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subvarianten van gasturbines scoort de installatie met modulaire opbouw (IA2, variant A2) 
positiever inzake NOx. 

Tabel 223 Emissies verkeer in het studiegebied berekend met IFDM-traffic en doelstellingen 
Protocol van Göteborg 

Verkeer  
studiegebied   Ref1 BO OA1 OA2 

Göteborg 2012
transport 

België

NOx t/jaar 330 341 342 342 68000

SO2 t/jaar 0.52 0.53 0.54 0.53 1000

PM2,5 t/jaar 14.0 14.5 14.5 14.5 5000

CO2 kton/jaar 100.4 103.5 103.9 103.8   

Tabel 224 Emissies verkeer in het studiegebied gerelateerd aan het project berekend met IFDM-
traffic en doelstellingen Protocol van Göteborg 

Verkeer bijdrage 
 project   BO OA1 OA2 

Göteborg 2012
transport België

NOx t/jaar 11.2 12.6 12.6 68000

SO2 t/jaar 0.02 0.02 0.02 1000

PM2,5 t/jaar 0.50 0.56 0.56 5000

CO2 kton/jaar 3.120 3.474 3.384   

Tabel 225 Relatieve verkeersemissies in het studiegebied gerelateerd aan het project betrokken op 
doelstellingen Protocol van Göteborg 

Verkeer bijdrage 
 project   BO OA1 OA2

NOx % tov Göteborg 0.017 0.019 0.018

SO2 % tov Göteborg 0.002 0.002 0.002

PM2,5 % tov Göteborg 0.010 0.011 0.011

Tabel 226 Som emissies te wijten aan verwarming en lokale elektriciteitsopwekking in functie van 
uitvoeringsvariant en doelstellingen Protocol van Göteborg 

Verwarming +  
elektriciteit + 
dieselaggregaten   

Basis-
project
ketels

Gasturbine
IA2, variant 

A1

Gasturbine
IA2, variant 

A2

Gasmotor 
IA2, variant 

B 

Göteborg
Vlaanderen

Stationair

NOx t/jaar 1.3 14.7 10.0 12.6 56900

SO2 t/jaar 0.2 0.2 0.2 0.2 44500

PM2,5 t/jaar 0.08 0.08 0.08 0.08 6700

CO2 kton/jaar 1.7 11.3 11.3 3.1   

Tabel 227 Relatieve emissies verwarming en lokale elektriciteitsopwekking in functie van 
uitvoeringsvariant betrokken op doelstellingen Protocol van Göteborg 

Verwarming +  
elektriciteit + 
dieselaggregaten   

Basis-
project
ketels

Gasturbine
IA2, variant 

A1

Gasturbine 
IA2, variant 

A2 
Gasmotor

IA2, variant B

NOx % tov Göteborg 0.002 0.026 0.018 0.022

SO2 % tov Göteborg 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004

PM2,5 % tov Göteborg 0.001 0.001 0.001 0.001
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8.3.7 Milderende maatregelen 

8.3.7.1 Aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase dienen milderende maatregelen voorzien te worden teneinde 
stofemissies en eventuele stofhinder te beperken/vermijden. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de impact tijdens de aanlegfase geminimaliseerd kan 
worden door: 

 Toepassen van goed vakmanschap 

 Gebruik van verharde werfwegen 

 Frequent reinigen van de wegen indien vervuild 

 Beperken van de snelheid van transport 

 Desgevallend bevochtigen tijdens droge en winderige perioden met vaststelling 
stofemissies 

 Inzetten van machines die voldoen aan de emissienormen 

 Goede coördinatie van werftransport en routeplanning 

 Zo weinig mogelijk werfverkeer voorzien tijdens de spitsuren 

 Wielwasinstallatie bij verlaten van het terrein 

 Bij het voorzien van een tijdelijke betoncentrale (uitvoeringsalternatief 2) de diffuse 
stofemissies te beperken door de locaties waar vrachtwagens/wielladers rijden 
permanent vochtig te houden. 

Een goed uitgewerkt minder-hinderprogramma moet in staat zijn om de effecten tijdens de 
aanlegfase tot een aanvaardbaar minimum te herleiden. 

Voor die werken die uitgevoerd worden na 1/1/2017 zal ook dienen voldaan te worden aan 
de recent vastgelegde wettelijke Vlarem-II bepalingen m.b.t. reductie van de stofemissies bij 
bouwwerken. Gezien dit vanaf 1/1/2017 een wettelijke bepaling is, zijn deze maatregelen in 
feite op dat ogenblik niet meer te aanzien als milderende maatregelen gezien ze wettelijk 
verplicht zijn. Verschillende van de hierboven vermelde maatregelen zitten vervat in deze 
wettelijke bepalingen. In de mate dat aan deze bepalingen ook voldaan wordt bij werken 
uitgevoerd vóór 1/1/2017 zullen de stofemissies en de hieruit voortvloeiende impact 
uiteraard ook extra gemilderd worden. Een bespreking van deze nieuwe wettelijke 
bepalingen wordt opgenomen in Bijlage 9. 

Bij vaststellen van aanwezigheid van asbest bij het afgraven van de bodem dienen 
aangepaste werkvoorwaarden voorzien te worden, o.a. toepassen van bevochtiging en 
afdekken van vrachtwagens die asbesthoudend grond vervoeren.  

Een eventuele tijdelijke betoncentrale (uitvoeringsalternatief 2) wordt best op voldoende 
afstand van de bewoning voorzien. Rekening houdend met stofstudies uitgevoerd door de 
deskundige en de ligging van diverse vaste betoncentrales t.o.v. bewoning (waarbij de 
hinder aanvaardbaar geacht wordt), wordt een afstand van zowat 200m tot de meest nabij 
gelegen bewoning aanbevolen. Dit moet voldoende zijn om niet tot een onaanvaardbare 
(tijdelijke) impact te leiden voor wat betreft de stofemissies van de tijdelijke betoncentrale. 
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8.3.7.2 Exploitatiefase 

Gezien de luchtkwaliteitsdoelstellingen inzake jaargemiddelde NO2 reeds voor meer dan 80% 
zijn ingevuld in een deel van het studiegebied, is onderzoek naar milderende maatregelen 
vereist overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het richtlijnenboek lucht, zelfs indien 
het project slechts een beperkte impact veroorzaakt (onderzoek in dit geval nodig vanaf 
impactscore -1). Gezien op enkele locaties de impact als belangrijk beoordeeld wordt (score 
-2) is er ook ten aanzien van dit element onderzoek naar milderende maatregelen nodig. 

In wat volgt wordt aangegeven op welke manier de impact van het project kan gemilderd 
worden in de exploitatiefase. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de impact van het 
wegverkeer en de stationaire bronnen (ventilatie van de parkeergarage, de diesel- en 
noodaggregaten en de verwarmingsinstallaties).  

8.3.7.2.1 Mildering impact wegverkeer 

Alle maatregelen die gepaard gaan met een afname van de verkeersintensiteiten hebben 
een positief effect. Maximaal stimuleren van openbaar vervoer, fietsers, bromfietsen en 
voetgangers is hierbij dan ook noodzakelijk. Mogelijkheden hierbij zijn bv. ingrijpen op de 
parkeerfaciliteiten (bv. op basis van parkeertarieven) en streven naar een duurzaam 
mobiliteitsmanagement door de exploitant voor zowel werkgevers, sub-contractanten als 
bezoekers. 

Aangepaste parkeertarieven, voorzien van groot aantal elektrische oplaadpunten (voor zowel 
auto’s, moto’s als fietsen), aanbieden van gratis oplaadbeurten,…., kan stimulerend werken 
ten aanzien van minder verontreinigde vervoersalternatieven. Shift naar elektrische 
voertuigen kan hierbij best gestimuleerd worden ten aanzien van de werknemers op de site 
omdat dit normalerwijze het grootste effect kan genereren. 

Parkeergeleiding, optimaliseren van de parkeerplaatsen om de parkeerbewegingen te 
faciliteren,…. zijn ook opties om de emissies vanuit de parking te verminderen. 

Alle maatregelen die de doorstroming verbeteren, kunnen positief beoordeeld worden. 
Hierdoor is er niet alleen een positief effect op het extra verkeer van en naar de site, maar 
ook op al het doorgaand verkeer. 

Beperken van de snelheid op de R0 (bv. tot 80 of 90 km/uur) resulteert eveneens in een 
afname van o.a. de NOx emissies en de impact op NO2. Dergelijke maatregel ligt uiteraard 
niet in de bevoegdheid van de initiatiefnemer. 

De impact van de hierboven geciteerde maatregelen op de impact van het project kan 
evenwel moeilijk kwantitatief beoordeeld worden. 

Bij de discipline mobiliteit wordt als milderende maatregel een nieuw ontsluitingsalternatief 
OA2 (nieuw complex inclusief het verbreken van de aansluiting Romeinse Steenweg) 
voorgesteld.  

De impact van dit alternatief werd reeds eerder op een gelijkaardige manier geëvalueerd als 
de impact van het basisproject en het ontsluitingsalternatief OA1. Hierna wordt een synthese 
opgenomen van de effecten van deze milderende maatregel. 
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Synthese effecten ontsluitingsalternatief 2 (OA2) als milderende maatregel 

 Globaal gezien ligt de impact bij OA2 lager dan bij OA1 en bij BO, vnl. t.h.v. de R0 
en in de omgeving van het projectgebied en de op-afritcomplexen. 

 Er worden ook in dit scenario, net zoals in de referentie situatie, bij BO en bij OA1, 
wel nog steeds overschrijdingen van de jaargemiddelde NO2 grenswaarde berekend 
voor een aantal wegsegmenten met bebouwing in de onmiddellijke omgeving van 
de R0 en A12. Dit is met name het geval voor een aantal segmenten van de 
Romeinse Steenweg, de Madridlaan, Boechoutlaan en De Limburg Stirumlaan. Deze 
segmenten worden hierbij naast de lokale eigen bijdrage mee beïnvloed door de 
impact van het verkeer op de A12 en de R0. Bijkomend wordt er voor de 
Panoramastraat een extra overschrijding berekend inzake jaargemiddelde NO2 voor 
die woningen die vlakbij de wegrand staan..  

 Hier dient wel aan toegevoegd te worden dat gezien de diepteligging van de R0 
t.h.v. het studiegebied de impact berekend met IFDM-traffic in feite een 
overschatting met zich mee brengt. Daarentegen leidt het niet mee in rekening 
brengen van het fileverkeer bij de IFDM-traffic berekeningen tot mogelijke 
onderschattingen van effecten. Het resulterende effect van deze beide elementen is 
evenwel moeilijk in te schatten. In vergelijking met het basisalternatief en OA1 
wordt er met het CAR-model voor OA2 een relevante afname (belangrijk positief 
effect) van de jaargemiddelde NO2 impact berekend t.h.v. de Magnolialaan (waar 
zich ook een school situeert). Ook t.h.v. de aansluiting van het op/afrittencomplex 
met de Romeinse Steenweg wordt een belangrijk positief effect berekend. Bij andere 
wegsegmenten blijkt de impact dan weer (sterk) negatief te zijn (bij Panoramastraat 
en de J.Bogemansstraat voor die woningen die vlak bij de wegrand liggen wordt een 
belangrijk negatief effect berekend). Voor de Houba De Strooperlaan wordt, net 
zoals in de BO en bij OA1, een beperkt negatief effect berekend. Daarentegen wordt 
voor een paar segmenten van de Romeinse Steenweg een beperkt positief effect 
inzake NO2 berekend, wat niet het geval is in de BO en bij OA1.De relatieve impact 
inzake UFP/roet/EC/aantal deeltjes kan gelijk gesteld worden aan deze van de 
jaargemiddelde NO2 impact. Op langere termijn valt niet uit te sluiten dat de impact 
van UFP/roet/EC/aantal deeltjes minder éénduidig kan gelinkt zijn aan de NO2 
impact (bv. in de mate dat het aandeel dieselvoertuigen aanzienlijk zou afnemen, 
alle dieselvoertuigen met performante roetfilters uitgerust zijn,…..) 

 Inzake PM worden geen relevante verschillen berekend, behoudens een beperkt 
negatieve impact in de Panoramastraat bij OA2 inzake PM2,5 voor die woningen die 
vlakbij de wegrand liggen. 

 M.b.t. de WGO doelstellingen wordt, net zoals in de referentie situatie, op geen 
enkele locatie voldaan aan de richtwaarden inzake PM10 en PM2,5. Dit is trouwens 
voor het grootste deel van Vlaanderen het geval. 

Om de (belangrijke) negatieve effecten te milderen in de Panoramastraat en de 
J.Bogemansstraat zijn in OA2 extra flankerende maatregelen aangewezen ter beperking van 
het sluipverkeer langs deze straten. Dit kan eventueel gerealiseerd worden door de 
doorstroming negatief te beïnvloeden. Op de specifieke locaties waar vergaande 
maatregelen zouden genomen worden om de doorstroming te beperken waardoor minder 
sluipverkeer verwacht wordt, kan dit echter wel gepaard gaan met een plaatselijke 
verhoogde impact van het resterende verkeer (bv. indien de maatregelen gepaard gaan met 
extra remmend, stilstaand en optrekkend verkeer t.h.v. een hindernis). De specifieke 
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maatregelen ter beperking van de doorstroming worden dan best ook niet genomen op 
locaties waar er zich aanzienlijke bebouwing op korte afstand tot de wegas bevindt (bv.. 
geen dergelijke belemmeringen voorzien t.h.v. min of meer aaneengesloten bebouwing op 
minder dan 10m van de wegas). 

Hier kan nog bijkomend opgemerkt worden dat in de mate dat het OA2 resulteert in 
verbeterde doorstroming van het verkeer op de R0, dat dit eveneens gepaard zal gaan tot 
een verlaagde impact van al het wegverkeer op de R0. Dit effect zit niet vervat in de 
modelberekeningen en is moeilijk te kwantificeren. 

Bij realisatie van het ontsluitingsalternatief 2 dient er uiteraard rekening gehouden te 
worden met een extra tijdelijke impact tijdens de aanlegfase. De impact hiervan is hierbij 
functie van de omvang van de werken, de noodzaak tot afbreken van bepaalde constructies, 
het aantal werftransporten,…. . De effecten die hiermee gepaard gaan wijken niet af van 
deze die reeds eerder beschreven werden bij de realisatie van het project. T.o.v. de omvang 
van de reeds voorziene werken van het project kunnen deze extra werken als relatief 
beperkt beoordeeld worden. Ook in deze aanlegfase zijn vooral de maatregelen ter 
beperking van de diffuse stofemissies, die reeds eerder besproken werden, het belangrijkst. 

Indien er alsnog extra maatregelen noodzakelijk geacht zouden worden kan door het 
(promoten van het) gebruik van eventuele extra randparkings bij evenementen met een 
groot verkeersaantrekkend vermogen, en inleggen van extra busvervoer, nog een beperkte 
extra mildering voorzien worden op die specifieke dagen. Dit zal echter geen relevant effect 
hebben op de jaargemiddelde impact. 

Als finale maatregel om de verkeersimpact te milderen kan desgevallend nog verwezen 
worden naar de mogelijkheid tot invoering van een beperking van de projectgerelateerde 
activiteiten/evenementen. In de mate dat hierbij ingespeeld wordt op specifieke 
activiteiten/evenementen zoals een voetbalmatch,…, zal hierbij het aantal dagen met 
verhoogde impact uiteraard verminderen, zonder dat dit evenwel een relevant effect zal 
hebben op de jaargemiddelde impact. Dit laatste effect is enkel op een relevante wijze te 
milderen door beperking van de “dagelijkse activiteiten” en de Park & Ride. 

Behoudens m.b.t. het ontsluitingsalternatief 2 zijn de effecten van de hierboven 
voorgestelde milderende maatregelen moeilijk kwantitatief te bepalen. Het effect van deze 
maatregelen wordt dan ook kwalitatief ingeschat op basis van een experten oordeel. 

8.3.7.2.2 Mildering ter hoogte van tunnelmonden 

Ter hoogte van tunnelmonden nabij de Romeinse Steenweg dient mildering voorzien te 
worden teneinde de impact hier te beperken. Door het aanpassen van de uitgang kan 
bekomen worden dat de tunnelemissies beter verspreid worden en niet op één locatie 
terecht komen. Ook het voorzien van (geluids)schermen aan de uitgang kan een positieve 
impact hebben. Een andere maatregel kan erin bestaan om de lucht te recirculeren en te 
stuwen naar de parkeergarage, zodat een groter deel via de ventilatie van de parkeergarage 
op grote hoogte kan emitteren, waardoor de impact sterk beperkt wordt. 

Omwille van de onzekerheid met betrekking tot de impactberekening op deze locatie (het is 
niet evident om in te schatten welke fractie van de lucht uit de tunnels via de ventilatie van 
de parkeergarage mee zal afgezogen worden), is het in elk geval aan te raden om op basis 
van monitoring de werkelijke impact in kaart te brengen. Indien hieruit blijkt dat de impact 
toch te groot is kan door het voorzien van een extra ventilatie, met emissie op grotere 
hoogte, een veel betere dispersie bekomen worden zodat de impact zeer sterk gereduceerd 



 

Tractebel Beschrijving van de referentiesituatie en de geplande toestand 457 

kan worden. Mogelijks kan op deze afgezogen lucht ook een NOx-reductie techniek 
toegepast worden om een extra mildering te bekomen. Dergelijke technieken zijn echter 
zeer duur, zowel naar aanschafkosten als naar werkingskosten, en hebben slechts een 
beperkt rendement. In dit opzicht lijkt het emitteren op grotere hoogte veel kosten 
effectiever om de impact te beperken (zoals gezegd indien bij monitoring zou blijken dat de 
impact op die locatie te hoog zou zijn). 

8.3.7.2.3 Mildering van de impact van de stationaire bronnen 

Voor de diesel- en noodaggregaten zijn in principe geen milderende maatregelen 
noodzakelijk (uiteraard mits deze zullen voldoen aan de wettelijk vastgelegde sectorale 
grenswaarden maar dit is een wettelijke verplichting, dus hier kan a priori vanuit gegaan 
worden). Voor de aggregaten kan echter toch aanbevolen worden om gebruik te maken van 
zwavelarme brandstof, gezien dit een positief effect heeft op de emissie van SOx en van 
roet.  

De maatregel om, in geval een WKK wordt gebouwd (gasmotor dan wel gasturbine), te 
voorzien in een voldoende hoge schouw, wordt in elk geval noodzakelijk geacht, gezien de 
bepalingen opgenomen in Vlarem-II m.b.t. de minimale schouwhoogte. Hierbij zijn niet de 
berekende massa uitstoten de triggers voor deze minimale schouwhoogte (want de kritische 
massa uitstoten die opgenomen zijn in Vlarem-II worden niet overschreden), maar wel het 
effect van de impact van de emissies in combinatie met de reeds aanwezige 
achtergrondconcentraties en de impact van het verkeer op o.a. de R0.  

Schouwverhogingen WKK en parkeergarage (in vergelijking met de oorspronkelijk in het 
project voorziene hoogten) hebben vnl. een positief effect op locatie ten NO van het 
projectgebied, in de omgeving van de R0, waar zich de grootste problemen voordoen ten 
aanzien van de luchtkwaliteit. 

Door het afleiden van de emissies die voorzien worden via het lage emissiepunt naar een 
locatie waarbij de emissies ook op hoogte vrijkomen (33m boven maaiveld) wordt de impact 
van de ventilatie emissies zeer sterk gereduceerd en wordt deze op alle locaties als 
verwaarloosbaar beschouwd. 

In wat volgt wordt nog meer in detail ingegaan op een aantal van de specifieke maatregelen 
ten aanzien van de verschillende types verwarmingsinstallaties die kunnen ingezet worden 
(al of niet gecombineerd met elektriciteitsproductie. 

Indien als alternatief voor verwarming/elektriciteitsvoorziening gebruik wordt gemaakt van 
een WKK installatie met gasmotoren wordt een negatieve impact berekend inzake 
formaldehyde. 

Door het desgevallend voorzien van een oxidatieve katalytische nabehandeling van de 
afgassen kan de impactbijdrage inzake formaldehyde sterk beperkt worden tot een 
aanvaardbaar niveau. Reducties met 80% worden hierbij in elk geval haalbaar geacht. 
Hierdoor daalt de impact met nagenoeg een factor 5 zodat geen relevante impact meer 
optreedt. De jaargemiddelde impact daalt hierbij tot waarden aanzienlijk lager dan 1% van 
de WGO doelstelling en de maximale uurgemiddelde waarde tot aanzienlijk lager dan 5% 
van de WGO doelstelling. 
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Figuur 131 Maximale uurgemiddelde impact formaldehyde bij variant met gasmotoren na mildering 

In de mate dat de injectie van ureum in de te voorziene denox installaties van de 
gasmotoren verhoogd wordt, zal ook de NOx emissie (en bijgevolg ook de NO2 impact) 
afnemen. Hoe meer ureum er geïnjecteerd wordt hoe hoger evenwel de restemissie van NH3 
zal zijn (ontstaat uit de ureum; bij overmaat aan ureum om de NOx emissies ver terug te 
dringen ontstaat hierbij een restgehalte aan NH3). Dit restgehalte kan desgevallend beperkt 
worden door het voorzien van een nageschakelde oxidatieve katalysator). Ook uit 
energetisch oogpunt dient de injectie van ureum beperkt te worden (de productie van 
ureum is zeer energie intensief).  

Mildering van de effecten bij de gasturbine zijn eveneens mogelijk. 

Dit kan door bv. het voorzien van een installatie met verschillende modules die in cascade 
werken. Doordat hierdoor een optimale belasting van de modules kan bekomen worden 
heeft dit een gunstige impact op de NOx emissies. Hierdoor kan de maximale jaargemiddelde 
impact inzake NO2 afnemen van 1,1 naar 0,6 µg/m³. 

Schouwverhoging is een andere mogelijkheid om tot een bijkomende mildering te komen 
van de effecten van een WKK installatie. Een schouwverhoging tot een minimale 
schouwhoogte van 23m boven maaiveld t.h.v. de inplantingsplaats wordt door de 
deskundige in elk geval als dwingend beschouwd om de gecumuleerde impact van het 
verkeer (vnl. van de R0) en de emissies van de WKK installaties te minimaliseren . In de 
mate dat de schouwen nog hoger uitgevoerd worden zal de impact nog verlagen. 
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Bij gebruik van klassieke thermische stookinstallaties worden behoudens het voorzien van 
een voldoende hoge schouw geen bijkomende maatregelen noodzakelijk geacht. Door het 
gebruik van aardgas en gezien de strengere emissiegrenswaarden voor nieuwe gasketels 
kunnen de emissies van deze installaties als relatief beperkt beoordeeld worden. 

8.3.7.2.4 Overzicht voorgestelde milderende maatregelen 

Onderstaande tabel vat de aanbevolen en dwingende milderende maatregelen samen: 

Tabel 228 Overzicht milderende maatregelen discipline lucht 

EFFECT WAAR DE MAATREGEL BETREKKING 
OP HEEFT 

BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL  BEVOEGDHEID  

Stof- en andere emissies werffase: 
transport op en rond de site 

Verharde werfwegen, wegen bevochtigen 
of stofvrij houden, wielwasinstallatie, 
snelheid werfverkeer, werfcoördinatie, 
materieel dat voldoet aan emissienormen 
inzetten  

Initiatiefnemer 

Stofemissies werffase: tijdelijke 
betoncentrale 

Afstand van 200 m tot dichtstbijzijnde 
woning respecteren 

Initiatiefnemer 

Exploitatiefase: impact wegverkeer Inspelen op afname verkeersactiviteiten 
en bevorderen doorstroming door 
bevorderen van openbaar vervoer, 
aangepaste parkeertarieven, 
parkeergeleiding, aanpassen snelheid R0, 
…(5)  

Initiatiefnemer, 
uitbater(s), AWV, … 

Formaldehydeëmissies van WKK als 
gekozen wordt voor gasmotoren 

Oxidatieve katalytische nabehandeling 
voorzien 

Initiatiefnemer 

NOx-emissies van WKK als gekozen wordt 
voor gasmotoren 

Injectie van ureum in de te voorziene 
denox installaties van de gasmotoren (2) 

Initiatiefnemer 

NOx-emissies van WKK als gekozen wordt 
voor een gasturbine 

In operationele omstandigheden zorgen 
voor een zo optimaal mogelijke belasting 
van de installatie  

Initiatiefnemer/uitbater 

Emissies van WKK Voldoende hoge schouw (23 m) voorzien 
(1) 

Initiatiefnemer 

Emissies parkeergarages Alle ventilatieopeningen via schouw op 
30 m hoogte (3) 

Initiatiefnemer 

Negatieve impact op luchtemissies bij 
realisatie van de bij de discipline mobiliteit 
voorgestelde flankerende maatregel m.b.t. 
de optimalisatie van het complex 
“Romeinse Steenweg” 

Maatregelen nemen om het sluipverkeer 
langs de Panoramastraat en de 
J.Bogemansstraat te beperken (4).  

Gemeente 

Emissies thv tunnelmonden Door aangepaste constructie van de 
tunnelmonden kan de impact hier 
gemilderd worden. Dit is vnl. van belang 
t.h.v. de Romeinse Steenweg. 

Indien uit monitoring zou blijken dat de 
impact alsnog te hoog is kan door extra 
ventilatie, gekoppeld aan emissie op 
hoogte, de impact sterk gemilderd 
worden. 

Initiatiefnemer 

(1) rekening houdend met het beoordelingskader van RLB-lucht en aanname dat de impact t.h.v. de 
omliggende bewoning dient beperkt te worden tot minder dan 3% van de luchtkwaliteitsgrenswaarden of 
doelstellingen 

(2) door gebruik van een oxidatieve katalysator en het injecteren van extra ureum kan de NO2 impact van de 
gasmotoren nog bijkomend gemilderd worden, maar dit leidt tot extra ammoniak emissies en een lagere 
energie efficiëntie 
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(3) afleiden van alle ventilatie emissies van de parkeergarage naar hoge emissiepunten 

(4) maatregelen ter beperking van het sluipverkeer 

(5) bij realisatie van het basis-ontsluitingsalternatief worden milderende maatregelen m.b.t. de impact van 
het verkeer noodzakelijk geacht gezien de zeer hoge NO2 belasting in de omgeving van de R0; de beide 
ontsluitingsalternatieven 1 en 2 worden hierbij aanzien als milderende maatregelen; 

 

Tabel 229 Overzicht van de gemilderde effecten op luchtkwaliteit tijdens de aanlegfase 

 BASISSCENARIO UITVOERINGSALTERNATIEF 

Emissies broeikasgassen -1 -1 

Emissies niet broeikasgassen -1  -1  

Impact op luchtkwaliteit -1  -1  

Opmerking : ongeacht de milderende maatregelen die genomen worden dient tijdens de 
aanlegfase nog steeds met een tijdelijke beperkt negatieve impact rekening gehouden te 
worden gezien de gebruikte machines en (interne) transportmiddelen nog steeds bepaalde 
emissies met zich meebrengen. De milderende maatregelen hebben in feite meer tot doel 
om bv. stofhinder te vermijden. 

Tabel 230 Overzicht van de gemilderde effecten op luchtkwaliteit tijdens de exploitatiefase 

 ES0 ES1 ES2 ES3 ES-OA1 ES-OA2 ES-OA3 IA 
Emissies 
broeikasgassen 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Emissies niet 
broeikasgassen 

-1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 

Impact op 
luchtkwaliteit 

-1 à 0 -1 à 0 -1 à 0 -1 à 0 -1 à +1 -1 à +2 (1) -1 à 0 

(1) : impact gelijk aan het van toepassing zijnde ontsluitingsalternatief 

Ook na mildering blijven de effecten functie van de aard van de parameter en van de 
locatie. Vandaar dat ook nu een range aangegeven wordt van de resterende effecten. 

Rekening houdend met de voorgestelde milderende maatregelen kan gesteld worden dat 
met OA2 de globale impact van het project op de luchtkwaliteit het meest aanzienlijk terug 
gedrongen wordt. Er worden hierbij geen belangrijke negatieve effecten meer vastgesteld en 
het gebied met bewoning waar positieve effecten optreden is meer uitgesproken dan bij OA1 
(bij OA1 worden evenmin nog belangrijke negatieve effecten vastgesteld). In die zin kan 
men stellen dat ten aanzien van de impact op de luchtkwaliteit realisatie van OA2 het meest 
aangewezen is. 

8.3.8 Leemten in de kennis 

Een belangrijke leemte in de kennis is het niet beschikbaar zijn van voldoende concrete 
gegevens en emissiekengetallen voor het beoordelen van de impact tijdens de aanlegfase. 

Ook de niet gekende onnauwkeurigheid van de diverse modelberekeningen (als combinatie 
van verkeersmodel x impactmodel) t.h.v. het studiegebied (omwille van de diepteligging van 
de R0 leiden de IFDM-traffic berekeningen tot een modelmatige overschatting van de impact 
van de R0) kan als een leemte beoordeeld worden. Deze onnauwkeurigheid is het meest 



 

Tractebel Beschrijving van de referentiesituatie en de geplande toestand 461 

uitgesproken voor de toekomstige situaties. Voor ontsluitingsalternatieven OA1 en OA2 kan 
de onzekerheid nog iets hoger ingeschat worden in vergelijking met de basisontsluiting. 

Door de gehanteerde berekeningsmethodiek kan men stellen dat het gerapporteerd aantal 
overschrijdingen van de uurgemiddelde NO2 grenswaarde als weinig realistisch te aanzien is. 
Het aantal wordt onderschat omdat het berekeningsmodel niet toelaat om een berekening 
uit te voeren van die dagen waarop specifieke activiteiten/voetbalmatchen georganiseerd 
worden, en er louter rekening gehouden wordt met de gemiddelde verkeersgeneratie. Deze 
impact kan dan ook louter kwalitatief beoordeeld worden. 

De onzekerheid bij de berekening van de impact vanuit de parkeergarage kan ook als leemte 
geduid worden. Deze onzekerheid wordt vooral veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn 
van emissiekengetallen bij het parkeren, en het feit dat bij een koude start de emissies 
aanzienlijk verschillend zijn van deze die afgeleid worden uit het rijden bij lage snelheid. De 
onzekerheid die hiermee gepaard gaat is, zeker na het voorzien van extra milderende 
maatregelen (alle ventilatie emissies dienen op grote hoogte geëmitteerd te worden) 
evenwel nauwelijks nog relevant te noemen. Zelfs indien de ventilatie-emissies dubbel zo 
hoog zouden zijn wordt hiervan nauwelijks of geen impact verwacht gezien het vrijkomen 
van deze emissies op grote hoogte. 

Bijkomend kan het aandeel van de tunnelemissies die via de ventilatie van de parkeergarage 
afgevoerd worden niet onderbouwd geschat worden. Als worst case beoordeling werd er dan 
ook vanuit gegaan dat alle tunnelemissies via de tunnelmonden emitteren, wat op die 
locaties leidt tot een overschatting van de impact. Monitoring zou hier een oplossing kunnen 
bieden. 

8.3.9 Voorstellen tot monitoring 

Gezien de onzekerheid ten aanzien van de berekeningen ter hoogte van de tunnelmonden, 
zelfs na het nemen van initiële milderende maatregelen ten aanzien van de constructie van 
de tunnelmonden, kan aangeraden worden om op die locatie in de nabijheid van de 
Romeinse Steenweg een NO2 monitoring uit te voeren. Op basis van de resultaten die hierbij 
bekomen worden kan dan beslist worden in hoever nog extra mildering noodzakelijk is. 
Dergelijke extra mildering kan in elk geval gerealiseerd worden oor bv. voorzien van extra 
afzuiging en emitteren op grotere hoogte. In functie van de hoogte kan de impact van deze 
ventilatie emissie geminimaliseerd worden. Ook het extra afleiden van de emissies die in de 
tunnels ontstaan naar de ventilatie van de parkeergarage zal een extra positieve impact met 
zich meebrengen (gezien de hoogte van de emissiepunten van de parkeergarage wordt 
hiervan geen of nauwelijks impact verwacht, zelfs niet bij verdubbeling van de ventilatie 
emissies. 

Omwille van de aanzienlijke onzekerheden die gepaard gaan met de impactberekeningen en 
de zeer belangrijke negatieve impact van het reeds aanwezige wegverkeer langs de R0, kan 
voorgesteld worden om na de realisatie van het project t.h.v. de meest kritische locaties 
(bv.. t.h.v. woningen in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied, en t.h.v. de 
aansluitingen van de op- en afritcomplexen nabij de Romeinse Steenweg), een monitoring 
inzake NO2 op te starten. Dit kan m.b.v. alternatieve meettechnieken zoals de laatste jaren 
frequent toegepast bij het opzetten van lokale controle programma’s. Gezien het belang van 
de meteo, kan deze monitoring best op jaarbasis uitgevoerd worden. Hierdoor wordt ook 
een vergelijking met de jaargemiddelde grenswaarde mogelijk. Indien bij deze monitoring 
overschrijdingen van de grenswaarden zouden vastgesteld worden kan bijkomend over 
gegaan worden naar het voorzien van extra milderende maatregelen. De aard van deze 
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maatregelen zullen hierbij afhangen van de locatie waar de overschrijdingen gemeten 
worden. Zo kan door het voorzien van hoge schermen langsheen het op- en afrittencomplex 
een positieve impact windafwaarts deze schermen bekomen worden (door het realiseren van 
extra verdunningseffecten). Gezien bij OA2 in de Panoramastraat een extra, maar zeer 
beperkte overschrijding van de jaargemiddelde NO2 grenswaarde berekend wordt vlakbij de 
wegrand, wordt aangeraden om op deze locatie dan ook een meetpunt te voorzien. 

Indien bij het afgraven van de bodem toch de aanwezigheid van asbest zou vastgesteld 
worden dient monitoring voorzien te worden zodat de werkwijze desgevallend kan 
aangepast worden in functie van de resultaten van de monitoring. 

Andere monitoring wordt niet noodzakelijk geacht, behoudens het opvolgen door de 
werfverantwoordelijken van mogelijke diffuse stofemissies die tot hinder aanleiding zouden 
geven. Hierbij dient op basis van visuele waarnemingen de mate van diffuse stofvorming en 
stofverwaaiing vastgesteld te worden. Op basis van deze vaststellingen kunnen dan 
desgevallend extra milderende maatregelen vastgelegd worden. Omwille van de onzekerheid 
van de modelberekeningen, welke mogelijk mee de oorzaak zijn van berekende 
overschrijdingen van de jaargemiddelde NO2 concentratie, kan een monitoring van deze 
parameter aanbevolen worden. Hier dient er wel aan toegevoegd te worden dat omwille van 
de bepalende invloed van de meteo enkel (zeer) langdurige metingen (gespreid over 
meerdere jaren), een duidelijk beeld kunnen geven van de werkelijke situatie.  
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8.4 Discipline Geluid en Trillingen 

8.4.1 Methodiek 

Het onderzoek voor de discipline geluid spitst zich enerzijds toe op de impact van het 
bestemmingsverkeer naar het multifunctioneel complex en dit voor verschillende 
exploitatiesituaties: voetbalwedstrijden190, (al dan niet in combinatie met) andere 
evenementen, maar ook de dagelijkse activiteiten op de site. Voornamelijk de 
geluidseffecten van het bijkomend wegverkeer vormen onderdeel van de studie. In deze 
studie wordt ondermeer nagegaan of de doelstellingen van het project (realisatie van een 
nieuw stadion) bijkomende geluidshinder door de verkeersafwikkeling naar het stadion zou 
kunnen veroorzaken. Er wordt nagegaan in hoeverre de omliggende woningen tot de 
verkeerafwikkelingswegen worden blootgesteld aan een verhoogd geluidsniveau tengevolge 
van de geplande ontwikkeling (bijvoorbeeld tijdens een topwedstrijd). Om over gegevens te 
kunnen beschikken voor alle omliggende woningen tot de verkeersafwikkelingswegen, wordt 
geopteerd om de resultaten van de verkeersstudie als uitgangsgegevens te gebruiken bij het 
berekenen van de afgeleide geluidseffecten. 

In tweede instantie wordt het effect onderzocht van de aanwezigheid van toeschouwers bij 
exploitatie van het nieuwe stadion. De exploitatie kan zowel een voetbalwedstrijd zijn als 
een ander grootschalig socio-cultureel evenement (bijv. een concert). Bij een 
voetbalwedstrijd is de directe hinder afkomstig van het menselijk stemgeluid en het 
omroepsysteem vanuit het stadion. Het geluidsniveau vanuit het stadion is variabel tijdens 
een wedstrijd en afkomstig van de omroepinstallatie, muziek, gezang, gastoeters, applaus, 
geschreeuw... en kan tijdens de voetbalwedstrijd hoge piekniveaus bereiken. In de 
geluidsemissie zijn twee toestanden belangrijk, enerzijds het equivalent geluidsemissieniveau 
voor een representatieve wedstrijd met ca. 60.000 toeschouwers en anderzijds het 
kortstondig piek geluidsemissieniveau bij het maken van een goal. De mogelijke 
geluidseffecten hiervan worden bestudeerd a.d.h.v. een geluidsoverdracht vanuit het stadion 
naar de omwonenden, rekening houdende met de interactie van de bouwkundige 
samenstelling van het stadion op de geluidsverspreiding naar de omliggende 
woonomgeving. Om een kwantitatieve aftoetsing van het specifiek stadiongeluid bij zowel 
een voetbalwedstrijd als een grootschalig evenement mogelijk te maken, wordt hiervoor een 
rekenmodel opgebouwd van het stadion en zijn omgeving. 

Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan de andere vaste geluidsbronnen op de site, en 
met name de installaties voor energievoorziening (koude, warmte en eventueel elektriciteit). 

8.4.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Een afweging van de geluidsimpact van het project t.o.v. de referentiesituatie geeft inzicht 
in de verwachte ernst van de milieuverstoring (geluidshinder). Om een afweging mogelijk te 
maken als gevolg van de exploitatiefase van het voetbalstadion en de bijkomende 
nevenactiviteiten en nevenfuncties op de site, wordt een inventarisatie van het huidig 
omgevingsgeluid uitgevoerd in het studiegebied. Het omgevingsgeluid is een maat voor de 
heersende geluidsbelasting veroorzaakt door diverse bronnen zoals verkeer (spoor, weg en 
vliegtuig), recreatieve-, industriële en woonactiviteiten. De aanwezigheid van deze bronnen 
en hun relevante geluidsbijdrage is plaatsafhankelijk. De bepaling gebeurt aan de hand van 
in-situ geluidsmetingen van het omgevingsgeluid aan nabijgelegen woningen (woningen in 

                                                
190  Of grootschalige socio-culturele evenementen met een vergelijkbaar mobiliteitsprofiel 
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de omgeving het multifunctioneel complex). In tweede instantie wordt de bijdrage aan het 
huidig wegverkeersgeluid bestudeerd. Om inzicht te verkrijgen in de impact van het 
wegverkeerslawaai vanwege de Romeinse Steenweg en de ring (R0) naar bewoonde 
gebouwen in de omgeving, i.c. residentiële gebouwen nabij het multifunctioneel complex, 
wordt de geluidsuitbreiding vanuit de omliggende wegsegmenten berekend.  

Met het oog op de vergelijkbaarheid van de geluidsberekeningsresultaten van de 
referentiesituatie en de verkeersaantrekking tijdens de exploitatiesituatie (voetbalwedstrijd, 
nevenfunctie of nevenactiviteit), wordt met eenzelfde effectvoorspellingsmethodiek en 
beoordelingskader gewerkt, wat een kwantitatieve afweging tussen de situaties mogelijk 
maakt. 

8.4.1.2 Beschrijving van de milieueffecten 

De geluidsimpacten t.g.v. het bestemmingsverkeer worden bepaald door middel van een 
numeriek berekeningsmodel waarbij berekeningen worden uitgevoerd op basis van de 
Nederlandse rekenmethode, gepubliceerd in “Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 
2002”, genoemd onder standaardrekenmethode SRM II. Dit is in het geactualiseerd MER-
richtlijnenboek voor de discipline geluid en trillingen aangegeven als aanbevolen 
rekenmethode voor de berekening van het wegverkeerslawaai. De geluidseffecten van de 
verkeersafwikkeling worden onderzocht voor de geluidsbelastings-indicatoren Lden en Lnight 
(bijlage 2.2.4.1 van Vlarem II). Met de berekeningsresultaten voor de referentiesituatie en 
de exploitatiesituatie wordt nagegaan of het wegverkeersgeluid langs de 
verkeersafwikkelingswegen nog kan voldoen aan de Vlaamse geluidsbeheersende criteria 
voor wegverkeersgeluid (consensustekst Milieukwaliteitsnormen Omgevingslawaai, Vlaamse 
Overheid-dept. LNE), zoals opgenomen in het geactualiseerd MER richtlijnenboek voor de 
discipline geluid en trillingen. 

De effecten van wegverkeersgeluid in de exploitatiesituatie ten opzichte van de 
referentiesituatie worden visueel verduidelijkt aan de hand van een ruimtelijke verschilplot 
van beide situaties. Door rekenpunten met eenzelfde verschilwaarde met elkaar te verbinden 
worden verschilcontouren bekomen, waarbij zones met een toenemende of afnemende 
geluidsbelasting ruimtelijk worden afgebakend. 

Om inzicht te verkrijgen in de impact van de geluidsbelasting naar bewoonde gebouwen in 
de omgeving, i.c. residentiële gebouwen nabij het multifunctioneel complex, wordt de 
geluidsuitbreiding vanuit het stadion voorgesteld aan de hand van een 
geluidscontourenkaart. De geluidsoverdracht vanuit het stadion naar de omwonenden, 
rekening houdende met de interactie van de bouwkundige samenstelling van het stadion op 
de geluidsverspreiding naar de omliggende woonomgeving, wordt via een akoestisch 
rekenprogramma IMMI bepaald. Dit rekenmodel maakt het mogelijk om zowel afschermende 
als reflecterende geluidseffecten van de onderdelen (wanden, dak, enz.) van het toekomstig 
stadion mee op te nemen in de overdrachtsberekening naar de omgeving. De 
geluidsoverdrachtsberekening wordt uitgevoerd volgens de internationale standaard ISO 
9613-2: Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of 
calculation. 

Met het rekenmodel kunnen modificaties worden gemodelleerd om de akoestische efficiëntie 
van mogelijke ingrepen t.a.v. de omgeving te voorspellen. 

In de Vlaamse milieuwetgeving Vlarem II werden voorwaarden opgenomen ter beheersing 
van de geluidshinder voor hinderlijk ingedeelde inrichtingen (bijlage Vlarem I). Onder de 
algemene milieuvoorwaarden werden voor nieuwe inrichtingen grenswaarden voor het 
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specifieke geluid van de inrichting t.a.v. bewoonde vertrekken opgesteld. Voor bijzondere 
geluidskarakters met een verhoogde hindergevoeligheid, zoals impulsachtige/ 
intermitterende/incidentele/fluctuerende geluiden, werden bijzondere grenswaarden 
opgesteld ten aanzien van het maximaal piekniveau (parameter: max. LAeq,1s). De 
bijzondere grenswaarden zijn functie van de ligging van de bewoonde vertrekken volgens 
het gewestplan en de beoordelingsperiode. Met de berekeningsresultaten wordt afgetoetst 
of de hanteerbare leefbaarheidscriteria voor geluidshinder tijdens een maximale 
belastingstoestand aan stadiongeluid nog worden gerespecteerd. 

8.4.2 Afbakening van het studiegebied 

8.4.2.1 Inhoudelijke afbakening 

Het project omvat de realisatie van een multifunctioneel complex, een Campus, een 
Paviljoen en de nodige parking- en ontsluitingsfaciliteiten op de site van ‘parking C’. Het 
multifunctioneel complex zal plaats bieden aan een nieuw voetbalstadion om te worden 
gebruikt als nationaal stadion in combinatie met het gebruik ervan door een Belgische 
voetbalclub. Daarnaast worden er ook andere functies in het multifunctioneel complex 
gehuisvest zoals onder meer recreatie, horeca, kantoren en socio-culturele inrichtingen. 
Tenslotte wordt het multifunctioneel complex zo ontwikkeld dat er ook grootschalige 
evenementen kunnen worden georganiseerd, zoals concerten. In de Campus zal plaats zijn 
voor diensten, gemeenschapsvoorzieningen en toeristisch logies. Het Paviljoen is in de 
eerste plaats bedoeld voor kleinschalige socio-culturele activiteiten. 

Voor de parkeerfaciliteiten wordt er in het basisalternatief een ondergrondse parkeergarage 
van 10.000 parkeerplaatsen voorzien onder de Campus. Daarnaast is er nog een 
ondergrondse parkeergarage voor bussen ten noord-oosten van het multifunctioneel 
complex. Onder het multifunctioneel complex zelf worden bijkomend 1.000 parkeerplaatsen 
voorzien. 

Om dit te realiseren zijn intensieve aanlegwerkzaamheden nodig, die gefaseerd zullen 
verlopen. 

Het onderzoek voor de discipline geluid en trillingen spitst zich voornamelijk toe op de 
impacten van de aanleg- en exploitatiefase. Voor de exploitatiefase wordt er onderscheid 
gemaakt in de aard van de geluidsemissie, zijnde afkomstig van een voetbalwedstrijd, de 
nevenactiteiten of de nevenfuncties. 

8.4.2.2 Geografische afbakening 

Het studiegebied voor de discipline geluid en trillingen wordt in de eerste plaats bepaald 
door het projectgebied (geheel of een gedeelte van de gronden van ‘parking C’ voor de 
realisatie van een nieuw stadion en bijhorend parkeergebouw) en de verkeersafwikkeling 
naar het projectgebied vanaf de rechtstreekse aansluitingswegen naar de ring (R0) en het 
lokale wegennet, voornamelijk de Romeinse Steenweg aansluitend aan het projectgebied 
gelegen. Vervolgens wordt het studiegebied afgebakend door een omliggende zone tot het 
projectgebied en de voornaamste verkeersafwikkelingswegen waarbinnen nog relevante 
geluidseffecten (> 1dB(A)) worden verwacht. 
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Figuur 132 Aanduiding studiegebied Geluid & trillingen 

8.4.3 Beoordelingskader 

Voor het inschatten van de ernst van de geluidseffecten veroorzaakt door het project wordt 
gebruik gemaakt van het significantiekader opgenomen in het geactualiseerd MER 
richtlijnenboek voor de discipline geluid. Echter het significantiekader werd enkel 
uitgeschreven voor industriële MER’s (ingedeelde inrichtingen van Vlarem II).  

Voor de beoordeling van wegverkeerslawaai is er geen concrete Vlaamse wetgeving. Voor de 
effectbeoordeling wordt het berekend wegverkeerslawaai afgetoetst aan de 
geluidshindercriteria voor wegverkeerslawaai opgenomen in het geactualiseerd MER-
richtlijnenboek voor de discipline geluid en trillingen (Gedifferentieerde richtwaarden voor 
wegverkeerslawaai volgens bijlage 2 uit de consensustekst milieukwaliteitsnormen 
omgevingslawaai, onderschreven door afdeling LHRMG (LNE), afdeling Algemeen Beleid 
(MOW), AWV en NMBS). 

Tabel 231 Gedifferentieerde referentiewaarden wegverkeer 

Wegindeling  Situatie Lden Lnight 

Hoofd- en primaire wegen Nieuwe wegen 60 50 

Bestaande wegen 70 60 
Secundaire wegen en lokale wegen Nieuwe wegen  55 45 

Bestaande wegen 65 55 

Voor verkeerskundige MER’s, i.c. het wegverkeersgeluid van het bestemmingsverkeer, wordt 
aangegeven om dat significantiekader deels te gebruiken, nl. de effectscores omtrent de 
verwachte wijziging van het omgevingsgeluidsniveau. Daartoe worden rekenpunten 
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gedefinieerd die samenvallen met de meetpunten uit de geluidsinventarisatie. De 
verschilwaarde wordt gekoppeld aan een positieve of negatieve score op een schaal van 
+3/-3. Een voorstel van algemeen beoordelingskader dat daarbij gebruikt zal worden is aan 
de hand van een 7-delige beoordelingsschaal (--- tot +++), waarbij de significantie van de 
effecten (scores) als volgt wordt uitgedrukt: 

Tabel 232 Beoordelingskader discipline geluid 

Invloed op de omgeving ∆LAX,T Effectscore Significantie 

∆LAX,T >+6 -3 Aanzienlijk negatief effect 

+3<∆LAX,T≤+6 -2 Negatief effect 

+1<∆LAX,T≤+3 -1 Beperkt negatief effect 

-1≤∆LAX,T≤+1 0 Verwaarloosbaar effect 

-3≤∆LAX,T<-1 +1 Beperkt positief effect 

-6≤∆LAX,T<-3 +2 Positief effect 

∆LAX,T<-6 +3 Aanzienlijk positief effect 

Geluid van de inrichting: 

In de Vlarem II-wetgeving werden milieukwaliteitsnormen opgenomen ter beoordeling en 
bescherming van de leefkwaliteit op een gegeven plaats. Vlarem II – milieuvoorwaarden: 

 Milieukwaliteitsdoelstellingen voor omgevingsgeluid 

 Algemene en sectorale immissievoorwaarden voor geluid van ingedeelde 
inrichtingen 

 Beheersing van het omgevingsgeluid 

Geluid van nevenactiviteiten/-functies waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronisch 
versterkte muziek: 

Voor activiteiten of inrichtingen met elektronisch versterkt muziekgeluid die in de Vlarem-
wetgeving ingedeeld worden als hinderlijke inrichting (ontspanningsinrichting) wordt het 
immissiegeluid voor de opgegeven geluidsklasse getoetst aan sectorale voorwaarden voor 
muziekgeluid. 

Milderende maatregelen 

Indien de geluidseffecten t.g.v. de aanlegwerkzaamheden en/of exploitatietoestand een 
risico zijn voor minstens matig negatieve geluids- of trillingsimpacten, wordt in het 
mitigerend onderzoek nagegaan of maatregelen vanuit akoestisch standpunt haalbaar zijn 
voor dergelijk type van werkzaamheden tijdens de aanlegfase of activiteiten tijdens de 
exploitatiefase. Maatregelen kunnen betrekking hebben op: afstand houden tot de 
ontvanger of geluidsdemping verhogen in de overdrachtsweg (bv afschermende objecten) of 
beperking op de emissie (bv toelaatbaar geluids- of trillingsniveau van het 
werktuig/installatie…), enz. In het MER worden haalbare maatregelen aangereikt om 
geluids- en trillingshinder of trillingsschade aan gevoelige gebouwen (woningen, historische 
gebouwen, stilte- en rustbehoevende gebouwen) te beperken of te voorkomen, rekening 
houdende met de praktische uitvoeringsmodaliteiten (Best Beschikbare Techniek). 

De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen: 
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Tabel 233 Koppeling milderende maatregelen aan negatieve geluidseffecten 

Hinderkwalificatie Koppeling met milderende maatregelen 

Beperkt negatief effect 
(score –1/+1) 

Onderzoek naar milderende maatregel is minder dwingend, maar indien de 
onderzoeksturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan 
stellen wordt er overgegaan tot het voorstellen van milderende maatregelen. 

Negatief effect  
(score –2/+2) 

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. 

Aanzienlijk negatief effect  
(score –3/+3) 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te 
koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te 
worden. 

8.4.4 Beschrijving van de referentiesituatie 

8.4.4.1 Huidige situatie  

8.4.4.1.1 Vastleggen van het huidige omgevingsgeluid a.d.h.v. geluidsmetingen 

Het omgevingsgeluid is een maat voor de heersende geluidsbelasting veroorzaakt door 
diverse bronnen zoals verkeer (spoor, weg en vliegtuig), recreatieve-, industriële en 
woonactiviteiten. De aanwezigheid van deze bronnen en hun relevante geluidsbijdrage is 
plaatsafhankelijk.  

De bepaling gebeurt aan de hand van in-situ geluidsmetingen van het omgevingsgeluid aan 
nabijgelegen woningen (woningen in de omgeving het multifunctioneel complex). Nabij 5 
woningen, verspreid gekozen binnen de potentiële beïnvloedingszone van het 
multifunctioneel complex en langsheen de verkeersafwikkelingswegen van en naar de 
parkeerzones op de site, werd de actuele geluidsbelasting gedurende meerdere dagen 
opgemeten. De metingen werden uitgevoerd overeenkomstig VLAREM II, Bijlage 4.5.1. 
‘Meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid’. De meetapparatuur werd 
opgesteld op een hoogte van 4 m boven het plaatselijk maaiveld en op minstens 3,5 m van 
de gevel. Deze metingen geven een maat voor de heersende geluidsbelasting veroorzaakt 
door diverse geluidsbronnen met als meest dominante het wegverkeerslawaai. 

Van de gemeten LA95,1h-waarden wordt zowel voor de dag, avond als de nacht het Vlarem-
gemiddelde berekend en getoetst aan de milieukwaliteitsnormen van Vlarem II. Het doel 
hiervan is na te gaan in hoeverre de milieukwaliteit (omgevingsgeluid) in de huidige 
omgeving beter of slechter is dan de leefbaarheidscriteria met betrekking tot geluid. 

Voor de meetplaatsen worden de meetresultaten van het omgevingsgeluid eveneens 
getoetst aan de Vlaamse geluidsbeheersende criteria voor wegverkeersgeluid, namelijk de 
gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeersgeluid, opgenomen in de 
consensustekst Milieukwaliteitsnormen Omgevingslawaai (Vlaamse Overheid-dept. LNE). Die 
toetsingscriteria worden eveneens geadviseerd vanuit het geactualiseerd MER richtlijnenboek 
voor de discipline geluid en trillingen. 

Gebruikte meetapparatuur  

De geluidsmetingen werden uitgevoerd met 3 sonometers Bruël & Kjaer type Mediator 2238, 
3 sonometers SVANTEK type 971 en 1 sonometer Larson Davis type 831. De B&K 
sonometers maken gebruik van een ½ inch microfoon type B&K 4188. De Svantek 
sonometers maken gebruik van een aco pacific ½ inch microfoon type 7052E. Voor de 
Larson Davis 831 werd een PCB ½ inch microfoon type PCB 377B20 gebruikt.  
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De meetinstrumenten zijn van het type I en voldoen aan de wettelijke bepalingen. De 
meettoestellen werden vooraf gecalibreerd met behulp van een ijkbron type 4231 van Brüel 
& Kjaer. Deze meetapparatuur voldoet aan de eisen gesteld in de IEC-publicatie 804. De 
meetfout op de gemeten geluidsdrukniveaus bedraagt ± 1 dB(A). 

Meetplaatsen aan bewoonde gebouwen 

In onderstaande tabel worden de coördinaten van de meetpunten weergegeven. 

Tabel 234 Coördinaten van de meetpunten 

Meetplaatsen Adres Meetperiode Ligging (gewestplan) 

Meetpunt 1 Treft 37, Grimbergen 17/09/15 – 24/09/15 Woongebied 

Meetpunt 2 Romeinse Steenweg 640, Grimbergen 

(meetpunt in voortuin) 

17/09/15 – 24/09/15 Gebied voor 

gemeenschapsvoorzieningen 

Meetpunt 3 Romeinse Steenweg 640, Grimbergen 

(meetpunt in achtertuin) 

17/09/15 – 24/09/15 Gebied voor 

gemeenschapsvoorzieningen 

Meetpunt 4 Rosmarijnstraat 11, Brussel 17/09/15 – 24/09/15 Brussels Gewest (woongebied 

met residentieel karakter) 

Meetpunt 5 Panoramastraat 13, Wemmel 17/09/15 – 23/09/15 woongebied 

Meetpunt 6 J. Vander Vekenstraat 172, Wemmel 17/09/15 – 24/09/15 Bufferzone 

 

Figuur 133 Ligging van de meetpunten 

Meetomstandigheden en meteorologische gegevens 

Op de 6 vaste meetpunten werden de geluidsdrukniveaus continu gemeten gedurende 
minimum 5 dagen, inclusief 2 weekenddagen.  

De geluidsmetingen worden uitgevoerd voor windsnelheden lager of gelijk aan 5 m/s en bij 
afwezigheid van neerslag. Indien tijdens de meetcampagne aan deze stelling niet werd 
voldaan, werden de meetresultaten van de betreffende tijdstippen geëlimineerd bij de 
evaluatie van het omgevingsgeluid. 

Meetpunt 6 

Meetpunt 5 

Meetpunt 4

Meetpunt 3 

Meetpunt 2 

Meetpunt 1 



470   T.002071 | Project-MER Eurostadium 

8.4.4.1.2 Meetresultaten en toetsing aan de milieukwaliteitsnormen/gedifferentieerde referentiewaarden 
wegverkeer 

Onderstaand wordt het gemiddelde van de parameter L95,1h weergegeven. De parameter 
LA95,1h wordt in de Vlarem II-bepalingen als indicator gebruikt voor de kwantitatieve 
weergave van de huidige milieukwaliteit. Bijkomend worden voor de meetpunten het 
gemiddelde Lden en Lnight niveau weergegeven. 

Meetpunt 1: Treft 37, Grimbergen 
 
Windrichting Gemiddelde LA95,1h waarde (in dB(A)) 

Week Weekend 

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 
N -- -- -- 2h - 50.6  3h - 49.0  3h - 45.8  

NO -- -- -- 1h - 51.0  -- -- 

O -- -- -- -- -- -- 

ZO -- -- 10h - 45.3  -- -- -- 

Z 10h - 49.1  4h - 47.1  10h - 45.3  1h - 46.0  1h - 48.4  3h - 45.9  

ZW 22h - 48.5  6h - 48.1  24h - 46.8  8h - 45.4  2h - 47.9  6h - 42.5  

W 13h - 52.1  2h - 49.1  4h - 45.2  5h - 47.0  -- 4h - 43.0  

NW -- -- -- 7h - 46.4  -- -- 

VAR 12h - 49.3  3h - 47.0  7h - 46.9  -- -- 2h - 45.3  

windstil -- -- -- -- -- -- 

*gemiddelde 
week+weekend 48.7 48 

45.6 
**44 

   

* bij deze middeling is geen rekening gehouden met de heersende windrichting 
**gemiddelde van de laagste 4 waarden tijdens de nachtperiode 

Meetpunt 1 is gelegen in een woongebied op minder dan 500 m afstand van een gebied 
voor gemeenschapsvoorzieningen. Het meetpunt was gelegen t.h.v. de achtertuin, 
uitgevend op huidige parking C. Hierbij zijn de milieukwaliteitsnormen van 50 dB(A), 45 
dB(A) en 45 dB(A) geldig voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De 
gemiddelde LA95,1h waarden (waarden in het vet aangeduid) in dit meetpunt liggen enkel 
voor de beoordelingsperiode avond hoger dan de overeenkomstige milieukwaliteitsnorm.  

Het achtergrondgeluid ter hoogte van dit meetpunt wordt in de huidige situatie in 
belangrijke mate bepaald door wegverkeerslawaai (R0 en Romeinse Steenweg). 
Onderstaand wordt het gemeten Lden en Lnight niveau in dB(A) weergegeven voor de 
gehele meetcampagne (17/09/15 – 24/09/15). 
 

Lden Lnight 

58 50.4 

Indien het gemeten Lden en Lnight niveau vergeleken wordt met de gedifferentieerde 
referentiewaarden voor wegverkeersgeluid voor bestaande secundaire wegen 
(respectievelijk 65 en 55 dB(A)) zien we dat deze ter hoogte van het meetpunt niet 
overschreden worden. Hierbij moet opgemerkt wordt dat het gemeten Lden en Lnight 
niveau in het meetpunt niet enkel bepaald wordt door wegverkeerslawaai, maar ook door 
andere omgevingsgeluiden (woonactiviteiten). 
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Meetpunt 2: Romeinse Steenweg 640, Grimbergen (meetpunt aan straatkant) 
 
Windrichting Gemiddelde LA95,1h waarde (in dB(A)) 

Week Weekend 

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 
N -- -- -- 53.7 dB(A) 52.7 dB(A) 49.3 dB(A) 

NO -- -- -- 54.1 dB(A) -- -- 

O -- -- -- -- -- -- 

ZO -- -- 47.3 dB(A) -- -- -- 

Z 56.1 dB(A) 50.8 dB(A) 47.3 dB(A) 48.8 dB(A) 50.5 dB(A) 47.6 dB(A) 

ZW 56.3 dB(A) 52.5 dB(A) 48.7 dB(A) 48.6 dB(A) 53.1 dB(A) 43.7 dB(A) 

W 57.8 dB(A) 53.2 dB(A) 44.7 dB(A) 49.7 dB(A) -- 45.4 dB(A) 

NW -- -- -- 51.2 dB(A) -- -- 

VAR 55.9 dB(A) 53.3 dB(A) 48.9 dB(A) -- -- 47.0 dB(A) 

windstil -- -- -- -- -- -- 

*gemiddelde 
week+weekend 54.6 52.3 

47.5 
**45.4 

   

* bij deze middeling is geen rekening gehouden met de heersende windrichting 
**gemiddelde van de laagste 4 waarden tijdens de nachtperiode 

Meetpunt 2 is gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Het meetpunt is 
gelegen t.h.v. de voortuin, uitgevend op de Romeinse Steenweg. Hierbij zijn de 
milieukwaliteitsnormen van 60 dB(A), 55 dB(A) en 55 dB(A) geldig voor respectievelijk de 
dag-, avond- en nachtperiode. De gemiddelde LA95,1h waarden (waarden in het vet 
aangeduid) in dit meetpunt liggen voor de 3 beoordelingsperiodes telkens lager dan de 
overeenkomstige milieukwaliteitsnorm.  

Het achtergrondgeluid en omgevingsgeluid ter hoogte van dit meetpunt wordt in de huidige 
situatie in belangrijke mate bepaald door wegverkeerslawaai (Romeinse Steenweg). 
Onderstaand wordt het gemeten Lden en Lnight niveau in dB(A) weergegeven voor de 
gehele meetcampagne (17/09/15 – 24/09/15). 
 

Lden Lnight 

69 60.3 

Indien het gemeten Lden en Lnight niveau vergeleken wordt met de gedifferentieerde 
referentiewaarden voor wegverkeersgeluid voor bestaande secundaire wegen 
(respectievelijk 65 en 55 dB(A)) zien we dat deze hier in de huidige situatie reeds 
overschreden worden. Het gemeten Lden en Lnight niveau werd hier quasi uitsluitend 
bepaald door wegverkeerslawaai van de Romeinse Steenweg. 

Meetpunt 3: Romeinse Steenweg 640, Grimbergen (meetpunt aan achtertuin) 
 
Windrichting Gemiddelde LA95,1h waarde (in dB(A)) 

Week Weekend 

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 
N -- -- -- 2h - 52.6  3h - 51.6  3h - 48.7  

NO -- -- -- 1h - 53.2  -- -- 

O -- -- -- -- -- -- 
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ZO -- -- 10h - 43.9  -- -- -- 

Z 9h - 49.1  4h - 45.9  10h - 43.9  1h - 44.6  1h - 45.6  3h - 43.2  

ZW 23h - 48.7 6h - 47.4  24h - 45.9  8h - 44.9  2h - 46.6  6h - 40.8  

W 12h - 51.9  2h - 47.9  4h - 43.8  5h - 46.0  -- 4h - 42.9  

NW -- -- -- 7h - 48.1  -- -- 

VAR 12h - 48.9  3h - 46.9  7h - 45.3  -- -- 2h - 43.5  

windstil -- -- -- -- -- -- 

*gemiddelde 
week+weekend 48.7 47.5 44.5 

**42.8    

*  bij deze middeling is geen rekening gehouden met de heersende windrichting 
** gemiddelde van de laagste 4 waarden tijdens de nachtperiode 

Meetpunt 3 is gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Het meetpunt is 
gelegen t.h.v. de achtertuin, uitgevend op de huidige parking C. In dit gebied zijn de 
milieukwaliteitsnormen van 60 dB(A), 55 dB(A) en 55 dB(A) geldig voor respectievelijk de 
dag-, avond- en nachtperiode. De gemiddelde LA95,1h waarden (waarden in het vet 
aangeduid) in dit meetpunt liggen voor de 3 beoordelingsperiodes telkens lager dan de 
overeenkomstige milieukwaliteitsnorm.  

Het achtergrondgeluid wordt ter hoogte van dit meetpunt in belangrijke mate bepaald door 
wegverkeerslawaai (RO). Onderstaand wordt het gemeten Lden en Lnight niveau in dB(A) 
weergegeven voor de gehele meetcampagne (17/09/15 – 24/09/15). 
 

Lden Lnight 

58.3 50.6 

Indien het gemeten Lden en Lnight niveau vergeleken wordt met de gedifferentieerde 
referentiewaarden voor wegverkeersgeluid voor bestaande secundaire wegen 
(respectievelijk 65 en 55 dB(A)) zien we dat deze hier in de huidige situatie niet 
overschreden worden. 

Meetpunt 4: Rosmarijnstraat 11, Brussel (meetpunt aan straatkant Romeinse 
Steenweg) 

Meetpunt 4 is gelegen binnen het Brussels Gewest. Hier zijn geen milieukwaliteitsnormen 
van toepassing. Onderstaande middeling van de gemeten LA95,1h waarden is als indicatief 
te beschouwen. 
 
Windrichting Gemiddelde LA95,1h waarde (in dB(A)) 

Week Weekend 

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 
N -- -- -- 2h - 55.9  3h - 53.2  3h - 50.9  

NO -- -- -- 1h - 55.6  -- -- 

O -- -- -- -- -- -- 

ZO -- -- 9h - 50.9  -- -- -- 

Z 9h - 57.5  4h - 53.9  9h - 50.9  1h - 53.9  1h - 53.7  4h - 49.9  

ZW 22h - 58.4  6h - 55.3  24h - 52.4  8h - 51.9  2h - 54.5  6h - 48.1  

W 12h - 60.8  2h - 56.3  4h - 49.3  5h - 53.4  -- 4h - 48.7  

NW -- -- -- 7h - 54.2  -- -- 

VAR -- -- -- -- -- -- 
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windstil -- -- -- -- -- -- 

*gemiddelde 
week+weekend 56.9 54.6 

50.9 
**49.1 

   

* bij deze middeling is geen rekening gehouden met de heersende windrichting 
**gemiddelde van de laagste 4 waarden tijdens de nachtperiode 

Het achtergrondgeluid en omgevingsgeluid wordt ter hoogte van dit meetpunt in belangrijke 
mate bepaald door het wegverkeerslawaai op de Romeinse Steenweg. Onderstaand wordt 
het gemeten Lden en Lnight niveau in dB(A) weergegeven voor de gehele meetcampagne 
(17/09/15 – 24/09/15). 
 

Lden Lnight 

68.8 60 

In het Brussels gewest werden referentiewaarden voor de geluidshinder door het 
wegverkeer gedefinieerd. Het betreft hier interventiedrempels met betrekking tot de door 
het wegverkeer veroorzaakte geluidshinder. De interventiedrempel bedraagt 68 dB(A) voor 
de belastingsindicator Lden en 60 dB(A) voor Lnight. Indien het gemeten Lden en Lnight 
niveau vergeleken wordt met deze interventiedrempels zien we dat deze in de huidige 
situatie reeds benaderd/beperkt overschreden worden. 

Meetpunt 5: Panoramastraat 13, Wemmel (meetpunt in achtertuin) 
 
Windrichting Gemiddelde LA95,1h waarde (in dB(A)) 

Week Weekend 

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 
N -- -- -- 2h - 57.7  3h - 55.1  3h - 51.2  

NO -- -- -- 1h - 57.9  -- -- 

O -- -- -- -- -- -- 

ZO -- -- 10h - 42.6  -- -- -- 

Z 8h - 47.1  4h - 46.2  10h - 42.6  1h - 48.6  1h - 46.8  3h - 42.6  

ZW 19h - 47.5  5h - 47.5  15h - 45.2  8h - 47.6  2h - 48.4  6h - 41.5  

W 10h - 52.7  -- 4h - 43.9  5h - 49.5  -- 4h - 43.8  

NW -- -- -- 7h - 51.8  -- -- 

VAR 12h - 47.5  3h - 46.2  7h - 43.9  -- -- 2h - 42.8  

windstil -- -- -- -- -- -- 

*gemiddelde 
week+weekend 49.2 48.3 

43.8 
**41.7 

   

* bij deze middeling is geen rekening gehouden met de heersende windrichting 
**gemiddelde van de laagste 4 waarden tijdens de nachtperiode 

Meetpunt 5 is gelegen in een woongebied op minder dan 500 m afstand van een gebied 
voor gemeenschapsvoorzieningen. Het meetpunt is gelegen t.h.v. de achtertuin. In dit 
gebied zijn de milieukwaliteitsnormen van 50 dB(A), 45 dB(A) en 45 dB(A) geldig voor 
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De gemiddelde LA95,1h waarden (waarden 
in het vet aangeduid) in dit meetpunt ligt enkel voor de avondperiode hoger dan de 
overeenkomstige milieukwaliteitsnorm.  
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Het achtergrondgeluid wordt ter hoogte van dit meetpunt in belangrijke mate bepaald door 
wegverkeerslawaai (RO). Onderstaand wordt het gemeten Lden en Lnight niveau in dB(A) 
weergegeven voor de gehele meetcampagne (17/09/15 – 24/09/15). 
 

Lden Lnight 

57.5 49.3 

Indien het gemeten Lden en Lnight niveau vergeleken wordt met de gedifferentieerde 
referentiewaarden voor wegverkeersgeluid voor bestaande secundaire wegen 
(respectievelijk 65 en 55 dB(A)) zien we dat deze hier in de huidige situatie niet 
overschreden worden. 
 

Meetpunt 6: J. Vander Vekenstraat 272, Wemmel 
 
Windrichting Gemiddelde LA95,1h waarde (in dB(A)) 

Week Weekend 

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 
N -- -- -- 2h - 45.8  3h - 42.9  3h - 42.0  

NO -- -- -- 1h - 46.8  -- -- 

O -- -- -- -- -- -- 

ZO -- -- 10h - 48.2  -- -- -- 

Z 9h - 52.8  4h - 51.5  10h - 48.2  1h - 45.5  1h - 52.6  3h - 48.8  

ZW 22h - 51.6  6h - 50.2  24h - 49.3  8h - 45.0  2h - 51.0  6h - 43.5  

W 11h - 51.4  2h - 48.5  4h - 44.2  5h - 45.4  -- 4h - 40.5  

NW -- -- -- 7h - 44.4  -- -- 

VAR 12h - 52.9  3h - 50.8  7h - 50.7  -- -- 2h - 47.9  

windstil -- -- -- -- -- -- 

*gemiddelde 
week+weekend 49.9 49.5 

47.6 
**45.6 

   

* bij deze middeling is geen rekening gehouden met de heersende windrichting 
**gemiddelde van de laagste 4 waarden tijdens de nachtperiode 

Meetpunt 6 is gelegen in een bufferzone. In dit gebied zijn de milieukwaliteitsnormen van 55 
dB(A), 50 dB(A) en 50 dB(A) geldig voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De 
gemiddelde LA95,1h waarden (waarden in het vet aangeduid) in dit meetpunt liggen voor 
alle beoordelingsperiodes lager dan de overeenkomstige milieukwaliteitsnorm.  

De aangrenzende woningen tot het meetpunt zijn gelegen in woongebied, op minder dan 
500 m van een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen (Parking C). Hier zijn de 
milieukwaliteitsnormen van 50 dB(A), 45 dB(A) en 45 dB(A) geldig voor respectievelijk de 
dag-, avond- en nachtperiode. In de veronderstelling dat het achtergrondgeluid nabij deze 
woningen in overeenstemming is met het achtergrondgeluid opgemeten in meetpunt 6 zien 
we dat de gemiddelde LA95,1h waarde (waarden in het vet aangeduid) voor de 
avondperiode hoger gelegen is dan de overeenkomstige milieukwaliteitsnorm. Voor de 
dagperiode wordt de milieukwaliteitsnorm hier benaderd. Voor de nachtperiode wordt de 
overeenkomstige milieukwaliteitsnorm hier (beperkt) overschreden. 

Het achtergrondgeluid en omgevingsgeluid wordt ter hoogte van dit meetpunt in belangrijke 
mate bepaald door wegverkeerslawaai van de R0 en het verkeer op het op- en afrit complex 
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“Romeinse Steenweg/Expo”. Onderstaand wordt het gemeten Lden en Lnight niveau in 
dB(A) weergegeven voor de gehele meetcampagne (17/09/15 – 24/09/15). 
 

Lden Lnight 

59.8 52.3 

Vermits het meetpunt voornamelijk onderhevig is aan het wegverkeerslawaai van de R0 en 
het wegverkeer van het op- en afritcomplex wordt voor dit meetpunt eveneens een toetsing 
doorgevoerd met de gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeersgeluid voor 
bestaande hoofd- en primaire wegen. Indien het gemeten Lden en Lnight niveau vergeleken 
wordt met de gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeersgeluid voor zowel 
bestaande hoofd- en primaire wegen (respectievelijk 70 en 60 dB(A)) als bestaande 
secundaire en lokale wegen (respectievelijk 65 en 55 dB(A)), zien we dat deze in de huidige 
situatie niet overschreden worden. 

Kortlopende geluidsmetingen 

In 6 ambulante punten werden kortlopende geluidsmetingen uitgevoerd op 23/09/2015 
tussen 9u en 12u. Een korte meetduur zorgt hier voor een indicatieve weergave van de 
geluidsbelasting in een bepaalde periode van een etmaal. De kortlopende (ambulante) 
metingen werden telkens uitgevoerd met een meetduur van 15 minuten binnen de 
dagperiode. Op onderstaande figuur worden de meetpunten aangeduid.  

 

Tabel 235 Gemeten LAeq,15min en LA95,15min niveau t.h.v. meetpunten korte duur 

Meetpunt Ligging LAeq,15min LA95,15min 

Meetpunt KD_T1 hoek Treft/Gentsestraat 59.6 54.2 

Meetpunt KD_T2 woning Treft 63 62.3 52.8 

Meetpunt KD_R1 
woning hoek Verregatstraat/Romeinse 

Steenweg 
63.1 50.6 

Meetpunt KD_R2 woning Romeinse Steenweg 748 57 51.3 

Meetpunt KD_P1 woning Panoramastraat 33 64.9 61.7 

Meetpunt KD_P2 Woning J. Vander Vekenstraat 193 59.3 53.9 
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Op basis van de kortlopende geluidsmetingen zien we dat het laagste LA95,15min werd 
opgemeten t.h.v. meetpunt KD_R1, nabij de Romeinse Steenweg. De geluidsmetingen 
vonden hier plaats buiten de spits. Het hoogste LA95,15 niveau werd opgemeten t.h.v. 
meetpunt KD_P1. In alle meetpunten werd het LA95,15min (=achtergrondgeluid) niveau 
voornamelijk bepaald door wegverkeerslawaai. 

Het LAeq,15min niveau is sterk variërend en in zeer belangrijke mate afhankelijk van het 
(lokaal) wegverkeer. Het verschil tussen het hoogste en laagste LAeq,15min niveau bedraagt 
7.9 dB(A). 

Samenvatting toetsing wegverkeerslawaai: 

Aan de hand van een toetsing van de gemeten Lden en Lnight geluidsbelasting met de 
gedifferentieerde referentiewaarden (Lden= 65 dB(A); Lnight= 55 dB(A)) voor bestaande 
secundaire wegen zien we dat tijdens de huidige situatie zowel de Lden als Lnight 
geluidsbijdrage reeds overschreden wordt in meetpunt 2 (Romeinse Steenweg). Voor het 
Brussels Gewest zijn de interventiedrempels van 68 dB(A) (Lden) en 60 dB(A) (Lnight) van 
toepassing met betrekking tot de door het wegverkeer veroorzaakte geluidshinder. In 
meetpunt 4 (woning hoek Rosmarijnstraat/Romeinse Steenweg) worden de 
interventiedrempels in de huidige situatie reeds benaderd/beperkt overschreden. 

Samengevat kan gesteld worden dat voor de eerstelijnsbebouwing langsheen de Romeinse 
Steenweg de vooropgestelde grenswaarde tegen overmatige hinder in de huidige situatie 
reeds overschreden/benaderd worden. 

Samenvatting toetsing milieukwaliteitsnormen Vlarem II: 

Uit de opgemeten LA95,1h geluidsniveaus (achtergrondgeluidsniveau) blijkt dat enkel in 
meetpunten 1 en 5 (respectievelijk woning Treft en woning Panoramastraat), de 
milieukwaliteitsnorm voor de avondperiode overschreden wordt. Beide meetpunten bevinden 
zich in een woongebied, op minder dan 500 m afstand van een gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen.  

Voor de overige meetpunten worden de milieukwaliteitsnormen voor het desbetreffende 
bestemmingsgebied waarin de meetpunten gelegen zijn telkens onderschreden. Het 
meetpunt gelegen op de hoek van de Rosmarijnstraat/Romeinse Steenweg is gelegen in het 
Brussels gewest. Hier is geen toetsing van de opgemeten LA95,1 waarden doorgevoerd. 

8.4.4.1.3 Analyse van de huidige toestand– simulatieberekeningen wegverkeerslawaai 

Om het aandeel van het wegverkeerslawaai te kennen in het huidige omgevingsgeluid 
werden simulatieberekeningen uitgevoerd. In onderstaande paragrafen worden de relevante 
gegevens voor de berekeningsmodellen voor wegverkeer weergegeven: 

Akoestische eigenschappen van het bodemgebied en berekeningsparameters:  

 Voor het bodemgebied tussen de geluidsbronnen en de ontvanger of waarnemer 
werd in het model een absorptiecoëfficiënt van 0,5 ingegeven (1 = bodemgebied 
volledig zacht, 0 = bodemgebied volledig hard). Voor de luchtdemping en 
meteocorrectie werd gerekend conform de Nederlandse Standaard Rekenmethodiek. 

Waarneemhoogte boven het lokaal maaiveld: 
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 Alle berekeningen zijn uitgevoerd voor een waarneemhoogte van 4 m boven het 
lokaal maaiveld. Deze hoogte is representatief voor de eerste verdieping bij de 
woningen (slaapkamerniveau).  

Het wegverkeerslawaai werd telkens berekend met behulp van het softwareprogramma 
GEONOISE V5.43. Het programma rekent overeenkomstig de Nederlandse Standaard 
Rekenmethodiek wegverkeerslawaai SRMII. Aan de hand van deze overdrachtsberekening 
kan worden nagegaan welke impact het wegverkeerslawaai heeft op het opgemeten 
geluidsniveau. In onderstaande paragrafen worden de berekeningsresultaten en de toetsing 
aan de gedifferentieerde referentiewaarden weergegeven. De toetsing zal telkens 
doorgevoerd worden met de gedifferentieerde referentiewaarden voor bestaande secundaire 
wegen. Alle meetpunten/berekeningspunten in het projectgebied zijn immers gelegen aan 
secundaire/lokale wegen. In het vorig hoofdstuk werd enkel voor meetpunt 6 een 
bijkomende toetsing doorgevoerd met de gedifferentieerde referentiewaarden voor 
bestaande hoofd- en primaire wegen omdat het geluid hier in belangrijke mate bepaald 
werd door het verkeer van de R0 en het op- en afrittencomplex, hetgeen hoofd- en primaire 
wegen zijn. 

Intensiteit, snelheid en wegdektype: 

 Voor de verkeersintensiteiten en snelheden werd uitgegaan van de 
verkeersgegevens van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De 
verkeersintensiteiten zijn hierbij afkomstig uit het provinciaal verkeersmodel. In het 
berekeningsmodel wordt gerekend met gemiddelde uurlijkse intensiteiten voor de 
dag-, avond- en nachtperiode in de verschillende voertuigcategorieën. 

Voor het berekenen van het wegverkeerslawaai worden volgende categorieën 
motorvoertuigen onderscheiden: 

 Lichte motorvoertuigen (afgekort als lv) = motorvoertuigen op drie of meer wielen, 
met uitzondering van de in categorie mv en categorie zv bedoelde motorvoertuigen. 

 Middelzware motorvoertuigen (afgekort als mv) = gelede en ongelede autobussen, 
alsmede andere motorvoertuigen die ongeleed zijn en voorzien van een enkele 
achteras waarop vier banden zijn gemonteerd. 

 Zware motorvoertuigen (afgekort als zv) = gelede motorvoertuigen, alsmede 
motorvoertuigen die zijn voorzien van een dubbele achteras, met uitzondering van 
autobussen. 

In het rekenmodel werd rekening gehouden met een referentiewegdek DAB 0/16 volgens de 
Nederlandse Rekenmethodiek SRMII. Dit wegdektype is overeenkomstig met de volgende 
Vlaamse wegdektypes: AB 1b, SMA-C, SMA-B,AB 4C en dubbellaags chemisch uitgewassen 
beton (0/6.3mm). 

Het rekenmodel omvat eveneens de geometrische simulatie van gebouwen/woningen binnen 
het projectgebied.  

De berekeningsresultaten van de geluidsbelastings-indicatoren worden voorgesteld onder de 
vorm van geluidscontourenkaarten, waarop contouren worden bekomen door een 
verbindingslijn van rasterpunten van eenzelfde geluidsniveau. De zones binnen de 
geluidscontouren geven inzicht in de omvang van de geluidsbelasting en specifiek de 
hinderoppervlakte, m.n. de oppervlakte waarbinnen de richtwaarde van het hanteerbaar 
leefbaarheidscriterium voor wegverkeerslawaai wordt overschreden. Het ontvangstoppervlak 
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wordt op 4 m boven het maaiveld berekend, nl. een gemiddelde hoogte voor woningbouw 
met twee bouwlagen. 

Rekenresultaten discrete punten – huidige situatie  

In 11 discrete punten, waaronder de 6 vaste meetpunten en enkele korte duur meetpunten, 
werd het Lden en Lnight niveau ten gevolge het wegverkeer berekend. Op onderstaande 
kaart worden de evaluatiepunten aangeduid.  

 

Figuur 134 Ligging van de evaluatiepunten geluid 

In onderstaande tabel wordt de berekende en gemeten geluidsbelasting (Lden/Lnight) 
weergegeven. 
 

Tabel 236 Berekend/gemeten Lden/Lnight niveau in dB(A) voor de huidige situatie 

Evaluatiepunt  Lden Lnight 

Punt 1: Treft 37 
Berekend  61.9 54.4 

Gemeten 58 50.4 

Punt 2: Romeinse Steenweg 640 
Berekend 70.2 62.2 

Gemeten 69 60.3 

Punt 3: Romeinse Steenweg 640 
Berekend  62 54.2 

Gemeten 58.3 50.6 

Punt 4: Rosmarijnstraat 11 
Berekend  71 62.7 

Gemeten 68.8 60 

Punt 5: Panoramastraat 13 
Berekend  66.8 59.2 

Gemeten 57.5 49.3 

Punt 6: J. Vander Vekenstraat 172 
Berekend  67.9 60 

Gemeten 59.8 51.3 

Punt 7: J. Vander Vekenstraat 
Berekend  67.4 59.5 

Gemeten -- -- 

Punt 8: Jan Bogemansstraat Berekend  68.5 60.6 
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Gemeten -- -- 

Punt 9: De Limburg Stirumlaan 
Berekend  75.3 67.2 

Gemeten -- -- 

Punt 10: Romeinse Steenweg 
Berekend  71.5 63.5 

Gemeten -- -- 

Punt 11: Gentsestraat 
Berekend  64 56.3 

Gemeten -- -- 

Wanneer een vergelijking tussen de gemeten en berekende waarden voor 
wegverkeerslawaai wordt doorgevoerd, zien we dat er enkel voor de evaluatiepunten t.h.v. 
de Romeinse Steenweg (punt 2/punt 4) een vrij goede overeenstemming is tussen het 
berekend en gemeten Lden en Lnight niveau. Het verschil bedraagt hier maximaal 2.7 
dB(A). 

Voor evaluatiepunten 1 en 3 (respectievelijk Treft en Romeinse Steenweg), allebei gelegen 
in de achtertuin grenzend aan parking C, bedraagt het verschil tussen het gemeten en 
berekend LAeq,T en Lden niveau +/- 4 dB(A). Hier ligt het berekende aandeel 
wegverkeerslawaai hoger in vergelijking met de gemeten waarde. Voor evaluatiepunten 5 en 
6 (respectievelijk Panoramastraat en J. Vandervekenstraat) is er een groot verschil tussen 
het berekend en gemeten Lden/Lnight niveau. Voor beide punten is het wegverkeerslawaai 
van de R0 en de op- en afrit ‘Romeinse Steenweg/Expo” de voornaamste geluidsbron. In het 
rekenmodel werd echter gerekend zonder meteocorrectie. D.w.z. dat de 
overdrachtsberekening uitgevoerd werd onder meewind condities, wat een worst case 
berekening is. De afwijking kan hier anderzijds verklaard worden door een verschil in aantal 
en samenstelling van het verkeer. 

Samengevat kan hier gesteld worden dat het model in goede overeenstemming is voor het 
verkeer op de voornaamste secundaire wegen (Romeinse Steenweg). Voor de overige 
meetpunten, geeft het rekenmodel een worst case geluidsbelasting weer, waarbij gerekend 
wordt met meewindcondities (meteo correctieterm =0). 

Geluidscontourkaarten wegverkeerslawaai –situatie 2009 

Op onderstaande geluidscontourkaarten wordt de geluidsuitbreiding op een rekenhoogte van 
4 m weergegeven als Lden en Lnight geluidscontouren betreffende het wegverkeerslawaai 
tijdens de “huidige”191 verkeerstoestand (in werkelijkheid de toestand 2009). 

Gedifferentieerde referentiewaarden voor bestaande secundaire wegen: 

 Lden > 65 dB(A) - afbakening binnen de oranje zone 

 Lnight > 55 dB(A) - afbakening binnen de gele zone 

                                                
191  Dit is de situatie opgenomen de meest relevante versie van het verkeersmodel, nl. de situatie voor het jaar 

2009. 
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Toetsing met de WHO richtlijn voor geluid- en slaapverstoring: 

Zowel op basis van de Lnight geluidscontourkaarten voor de huidige situatie als op basis van 
de geluidsmetingen in 6 meetpunten rondom het projectgebied kan besloten worden dat de 
WHO richtlijn van 40 dB(A) (= Lnight blootstellingsniveau in open lucht) voor geluid- en 
slaapverstoring reeds overal wordt overschreden in het projectgebied. Uit zowel de metingen 
als de geluidscontouren blijkt dat de ondergrens voor het Lnight niveau +/- 50 dB(A) 
bedraagt. 
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8.4.4.2 Referentiesituatie 1 – 2020  

Als referentiesituatie wordt de situatie 2020 beschreven. Referentiesituatie 1 omvat zowel de 
optimalisatie van de R0 als de aanleg van een tunnel onder de Romeinse Steenweg naar de 
voorkant van de Heizelpaleizen. De realisatie van het NEO-project ziet niet vervat in 
referentiesituatie 1.  

Voor referentiesituatie 1 – 2020 werden 3 varianten bestudeerd, overeenkomend met 
verschillende exploitatiescenario’s (ES’s):  

1) Referentiesituatie 1 (ES1): alternatief met 1 voetbalwedstrijd om 20u op weekdag in 
het Koning Boudewijnstadion, zonder NEO 

2) Referentiesituatie 1 (ES2): alternatief 2 met 1 voetbalwedstrijd om 20u op weekdag 
in het Koning Boudewijnstadion + concert met 15.000 bezoekers in paleis 12, 
zonder NEO 

3) Referentiesituatie 1 (ES3): alternatief 3 met 1 voetbalwedstrijd om 20u op weekdag 
in het Koning Boudewijnstadion + (gemiddelde) beurs die sluit om 18u, zonder NEO 

8.4.4.2.1 Rekenresultaten discrete punten – referentiesituatie 1 - 2020 

In onderstaande tabel worden de berekeningsresultaten (Lden en Lnight) weergegeven voor 
referentietoestand 1 – 2020, ES1, ES2 en ES3.  

Tussen haakjes wordt telkens het verschil (+geluidstoename;–afname) weergegeven tussen 
het berekend Lden en Lnight niveau referentietoestand 1 2020 en de huidige toestand 
(2009). 

Tabel 237 Berekend Lden/Lnight niveau in dB(A) voor referentiesituatie 1 

Evaluatiepunt Lden/ 
Lnight 
in 
dB(A) 

Referentiesituatie 1 – 
ES1 

Referentiesituatie 1 – 
ES2 

Referentiesituatie 1- 
ES3 

Punt 1: Treft 37 Lden 
Lnight 

62.5 (0.6) 
55.1 (0.7) 

62.7 (0.8) 
55.2 (0.8) 

62.9 (1) 
55.1 (0.7) 

Punt 2: Romeinse 
steenweg 640 

Lden 
Lnight 

70.5 (0.3) 
62.9 (0.7) 

70.5 (0.3) 
62.9 (0.7) 

70.5 (0.3) 
62.9 (0.7) 

Punt 3: Romeinse 
steenweg 640 

Lden 
Lnight 

62.9 (0.9) 
55.4 (1.2) 

63 (1) 
55.5 (1.3) 

63 (1) 
55.4 (1.2) 

Punt 4: Rosmarijnstraat 
11 

Lden 
Lnight 

71.1 (0.1) 
63 (0.3) 

71.1 (0.1) 
63 (0.3) 

71.1 (0.1) 
63 (0.3) 

Punt 5: Panoramastraat 
13 

Lden 
Lnight 

68.3 (1.5) 
61 (1.8) 

68.5 (1.7) 
61.3 (2.1) 

68.4 (1.6) 
61 (1.8) 

Punt 6: J. Vander 
Vekenstraat 172 

Lden 
Lnight 

68.4 (0.5) 
60.8 (0.8) 

68.9 (1) 
61.4 (1.4) 

68.7 (0.8) 
60.8 (0.8) 

Punt 7: J. Vander 
Vekenstraat 

Lden 
Lnight 

67.9 (0.5) 
60.3 (0.8) 

68.4 (1) 
60.9 (1.4) 

68.2 (0.8) 
60.3 (0.8) 

Punt 8: Jan 
Bogemansstraat 

Lden 
Lnight 

69 (0.5) 
61.4 (0.8) 

69.2 (0.7) 
61.6 (1) 

69.1 (0.6) 
61.4 (0.8) 

Punt 9: De Limburg 
Stirumlaan 

Lden 
Lnight 

75.3 (0) 
67.9 (0.7) 

75.3 (0) 
67.9 (0.7) 

75.3 (0) 
67.9 (0.7) 

Punt 10: Romeinse 
steenweg 

Lden 
Lnight 

71.9 (0.4) 
64.4 (0.9) 

72 (0.5) 
64.4 (0.9) 

72 (0.5) 
64.4 (0.9) 

Punt 11:Treft  Lden 
Lnight 

64.8 (0.8) 
57.3 (1) 

64.9 (0.9) 
57.3 (1) 

64.9 (0.9) 
57.3 (1) 
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Op basis van bovenstaande berekeningsresultaten zien we dat in de referentiesituatie 1 
2020 t.h.v. alle evaluatiepunten, met uitzondering van punt 5 (Panoramastraat), een 
geluidsverhoging tot maximaal +/-1 dB(A) werd berekend. Verschillen in geluidsimmissie 
gaande van -1 tot +1 dB(A) worden echter als niet relevant beschouwd. T.h.v. evaluatiepunt 
5 werd een geluidstoename tot maximaal 2 dB(A) berekend. Deze toename is het gevolg 
van een wijziging in bestemmingsverkeer. In tegenstelling tot de huidige situatie werd in de 
referentiesituatie bijkomend rekening gehouden met bestemmingsverkeer voor een 
voetbalwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion, al dan niet samengaand met een concert 
in Paleis 12 of een (gemiddelde) beurs in de Expo.  

8.4.4.3 Referentiesituatie 2 – NEO  

Referentiesituatie 2 omvat de realisatie van het NEO-project. Het geluidseffect t.g.v. het 
bijkomend bestemmingsverkeer t.g.v. het NEO project wordt weergegeven in de 
beschrijving van de exploitatiefase wegverkeerslawaai. 

8.4.5 Beschrijving van de milieueffecten 

8.4.5.1 Aanlegfase 

8.4.5.1.1 Basisalternatief 

Tijdens de aanlegfase kan de geluidsbelasting in de nabijheid van de werkzaamheden 
wijzigen. De voornaamste geluidsemitterende werkzaamheden bestaan hier uit grondwerken 
en de bouw van de parkeerplaatsen, het multifunctioneel complex en de campus. Voor de 
bouwfase zal een aanzienlijke toelevering van materialen nodig zijn. Voor leveringen worden 
20 vrachtwagens per uur verwacht vanaf de bouw van parking deel 1. Toeleveringen van 
materiaal, zoals grote prefabelementen, worden zoveel mogelijk ’s nachts voorzien. De 
vrachtwagens maken hierbij echter geen gebruik van het onderliggende wegennet. Via de 
interne wegenis en de bestaande op- en afrit wordt er meteen aangesloten op de R0, zodat 
de hinder voor de omwonenden beperkt blijft.  

Bij de realisatie van het project worden gefaseerde werkzaamheden uitgevoerd waarbij 
geluidsemitterende en/of trillingsopwekkende werktuigen aan bod kunnen komen. Alvorens 
met de aanleg te starten dienen een aantal voorbereidende werken te worden uitgevoerd. 
Het terrein van de werfzone wordt afgebakend en ingericht, materiaal wordt aangevoerd. 
Deze activiteiten brengen echter geen noemenswaardige geluids- en trillingsbelasting met 
zich mee, of zijn beperkt in duur zodat deze activiteiten voor het aspect geluid en trillingen 
niet nader bestudeerd worden.  

Geluidseffect vrachtverkeer voor leveringen: 

Voor de geluidsoverdrachtberekening van het wegverkeerslawaai (vrachtwagentransport) 
voor aan- en afvoer van materiaal werd gebruik gemaakt van de internationale standaard 
ISO 9613-2 (weg). 

Voor de aanvoer van materialen wordt uitgegaan van 20 vrachtwagens per uur. Er wordt 
uitgegaan dat voor de leveringen geen gebruik gemaakt wordt van het onderliggend 
wegennet, maar de projectsite rechtstreeks bereikt wordt vanaf de R0 waarbij 50% vanuit 
richting Gent komt en 50% vanuit richting Antwerpen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden 
van de bestaande op- en afrit ‘Romeinse Steenweg/Expo‘ als de tijdelijke op- en afrit.  
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Enkel t.h.v. de woning aan de Romeinse Steenweg, welke het dichtst tot de bestaande 
toegangsweg voor parking C gelegen is, wordt een Lden geluidsbelasting verwacht van 53 
dB(A), uitgaande dat de leveringen tijdens de dagperiode plaatsvinden (7h-19h). De 
bestaande Lden geluidsbelasting van 70 dB(A)) zal hier echter niet verhoogd worden. Het 
geluidseffect wordt hier als verwaarloosbaar beschouwd (score 0). 

Op onderstaande luchtfoto wordt de ligging van de meest kritische woning t.h.v. de 
Romeinse Steenweg t.a.v. de toegangsroute voor het vrachtverkeer aangeduid. 

 

Figuur 135 Aanduiding meest kritische woning tot toegangsweg (bron kaartmateriaal: geopunt) 

Indien de leveringen tijdens de nachtperiode doorgaan, wordt een Lnight geluidsbelasting 
van 57 dB(A) verwacht. Het bestaande Lnight niveau (62 dB(A)) kan hier beperkt verhoogd 
worden (1- 3 dB(A)). Het effect wordt hier als beperkt negatief beschouwd (score -1). 
Hierbij moet opgemerkt worden dat hier uitgegaan wordt van 20 vrachtwagens per uur, 
hetgeen zeker een overschatting is voor de leveringen tijdens de nachtperiode.  

Voor de overige woningen gelegen aan de Romeinse Steenweg, ten zuiden van het 
projectgebied, en de woningen aan Treft en de Gentsestraat wordt geen geluidshinder 
verwacht t.g.v. het vrachtverkeer op de ontsluitingswegen voor het leveren van materiaal. 
De bestaande Lden en Lnight geluidsbelasting zal hier niet verhoogd worden. Het 
geluidseffect wordt hier als verwaarloosbaar beschouwd (score 0). 

Voor het vrachtwagenverkeer dat zal circuleren op de werf wordt voor de discipline geluid 
aangeraden om de circulatie van vrachtwagens zoveel mogelijk in het noorden (kant R0) te 
organiseren. Op deze manier worden de geluidseffecten en aldus ook eventuele 
geluidshinder t.g.v. het intern vrachtverkeer zoveel mogelijk beperkt t.h.v. de aangrenzende 
woningen tot de projectsite (noordelijke woningen Romeinse Steenweg, aangrenzend aan de 
projectsite en Treft). 

Indien de aanvoer van materialen gelijktijdig zou plaatsvinden met het transport voor afvoer 
van grond zal het geluidseffect voor de woningen aan de Romeinse Steenweg ten 
zuidwesten van het projectgebied, nadelig beïnvloed kunnen worden. Voor de afvoer van 
grond in het basisscenario (afvoer van 4.000 m³ grond per dag, wat neerkomt op 37 tal 
vrachtwagens per uur tussen 10u-16u en 11 vrachtwagens per uur van 19u-22u) wordt voor 
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woning nr 748 aan de Romeinse Steenweg, (= woning gelegen het dichtst tot de 
ontsluitingsweg tot de projectsite) een Lden geluidsbelasting tot maximaal 57 dB(A) 
verwacht. Een cumulatie met de Lden geluidsbelasting van 53 dB(A) voor de aanvoer van 
materialen per vrachtwagen leidt tot een toename van 1 dB(A). Dit is echter geen 
significante toename (effect 0/-1). Doch wordt voor de discipline geluid aangeraden indien 
het vrachtverkeer voor leveringen als het vrachtverkeer voor afvoer van grond gelijktijdig 
zou plaatsvinden, de toeleveringen van materiaal zoveel mogelijk te laten plaatsvinden 
langsheen de tijdelijke op- en afrit die voorzien wordt ten noordwesten van de projectsite.  

8.4.5.1.2 Uitvoeringsalternatief 1: Afvoer van max. 7.500 m3/dag 

In dit uitvoeringsalternatief wordt uitgegaan dat de afvoer van grond wordt uitgevoerd over 
een kortere periode van 6 maanden. Hierbij wordt er maximum 7.500 m³ grond per dag 
afgevoerd (ipv bijna 4.000 m³ per dag voor het basisalternatief). Rekening houdend met de 
eerder opgegeven randvoorwaarde (nl. geen grondafvoer tijdens de spitsen) komt dit neer 
op 70 vrachtwagens per uur van 10u-16u en 20 vrachtwagens per uur van 19u-22u. Hierbij 
wordt uitgegaan dat de afvoer van alle grond op de R0 richting Antwerpen zal plaatsvinden. 
Op onderstaande figuur wordt de ontsluiting van de vrachtwagens voor de afvoer van de 
grond weergegeven. Toekomende vrachtwagens volgen de rode route en vertrekkende 
vrachtwagens de groene route langs de tijdelijke op- en afrit. 

 

Figuur 136 Ontsluitingsroute vrachtwagens voor afvoer grond 

De ontsluiting van het vrachtverkeer voor afvoer van grond zal enkel t.h.v. de woningen aan 
de Romeinse Steenweg ten zuidwesten van de projectsite een geluidseffect kunnen 
genereren. Voor de woning aan de Romeinse Steenweg nr 748, welke het dichtst tot de 
toegangsweg (=aanvoerroute vrachtwagens) tot de site gelegen is wordt een Lden 
geluidsbelasting verwacht van 59.4 dB(A). Het bestaande Lden niveau van 70 dB(A) zal hier 
echter niet significant verhoogd worden t.g.v. het vrachtverkeer voor het grondverzet. Het 
effect wordt hier dan ook als verwaarloosbaar beschouwd (score 0). Voor de noordelijke 
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woningen gelegen aan de Romeinse Steenweg aangrenzend aan de projectsite, de woningen 
aan Treft en de Gentsestraat wordt geen geluidshinder verwacht t.g.v. het vrachtverkeer op 
de ontsluitingswegen voor de afvoer van grond voor het uitvoeringsalternatief met een 
afvoer van 7.500 m³ grond per dag. De bestaande Lden en Lnight geluidsbelasting zal hier 
niet verhoogd worden. Het geluidseffect wordt hier als verwaarloosbaar beschouwd (score 
0). 

Bovenstaande beoordeling gaat uit van de afvoer van alle grond op de R0 richting 
Antwerpen. Indien de afvoer toch gedeeltelijk richting Gent zou gebeuren, zal een spreiding 
van de bestemming van de grond leiden tot kleinere effecten dan hierboven besproken. 

8.4.5.1.3 Uitvoeringsalternatief 2: tijdelijke betoncentrale op de site. 

Voor de discipline geluid wordt het effect onderzocht van een tijdelijke betoncentrale op de 
site. Het gebruik van een tijdelijke betoncentrale heeft immers als groot voordeel dat het 
aantal externe betontransporten beperkt kan worden. Dergelijke tijdelijke betoncentrale 
brengt echter wel een bijkomende geluidsemissie met zich mee. Een mogelijke inplanting 
van de betoncentrale is voorzien ten noordoosten van de site. Op onderstaande figuur wordt 
deze inplanting aangeduid. 

 

Figuur 137 Inplanting betoncentrale 

Voor de geluidsemissie van een betoncentrale werd gebruik gemaakt van geluidsmetingen 
uitgevoerd door Tractebel Engineering N.V. aan de betoncentrale Scheys Beton te Lubbeek. 
Onderstaand worden de meest relevante geluidsbronnen bij werking van een betoncentrale 
weergegeven: 

 Trilinstallaties  

 Menginstallatie 

 Vulbunker 

 Laadschop voor vullen van silo’s 

In onderstaande tabel worden de geluidsvermogens in octaafbanden voor de gebruikte 
machines weergegeven. Op basis van deze geluidsvermogens werd een 
overdrachtsberekening uitgevoerd. 
 

Inplanting betoncentrale
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Tabel 238 Geluidsvermogens in octaafbanden in dB(A) voor de gebruikte machines: 

Benaming bron Frequentie (Hz) 

31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Totaal 

Trilinstallatie 60.4 82.7 88.2 94.1 95.5 95.5 96.4 92.4 80.9 102.2 

Menginstallatie 46.6 55.3 66.1 79.8 85.5 90.1 88.9 78.3 71.5 93.7 

Vulbunker 60.5 88.4 89.7 91.1 90.1 90.8 86.3 82.6 75.8 97.6 

*Wiellader Komatsu - 65.1 88.9 95.1 99.1 100.7 98.3 93.9 87 105.3 

Voor de geluidsoverdrachtberekening werd hierbij gebruik gemaakt van het 
softwareprogramma Geomilieu V2.52 dat steunt op de internationale standaard ISO 9613-2 
en rekening houdt met onderstaande omgevingscondities:  

 geometrische simulatie van invloedsrijke objecten (omliggende 
gebouwen/woningen); 

 geometrische simulatie van de geluidsbron(nen) (ligging en hoogte); 

 geluidssterkte van de bron (geluidsvermogenniveau en directiviteit van de 
geluidsbron(nen)); 

 maaiveldlijnen 

 dempingsfactoren: bodem (absorptiecoëfficiënt van 0,5), luchtdemping (10°C en 
70% relatieve vochtigheid), geometrisch uitbreiding, reflecties 
(obstakels/bebouwing) 

De geluidsbronnen werden als puntbron ingevoerd. Op onderstaande figuur wordt de ligging 
van de geluidsbronnen (betoncentrale) en de omliggende woningen (Gentsestraat) 
weergegeven. 
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Figuur 138 Aanduiding geluidsbronnen (in het rood) en omliggende woningen 

Voor de geluidsoverdrachtberekening inzake het vrachtwagenverkeer voor transport van het 
beton werd gebruik gemaakt van de internationale standaard ISO 9613-2 (weg). 

Bij werking van de betoncentrale met wiellader wordt t.h.v. de bebouwing aan de 
Gentsestraat een geluidsbelasting van 50 tot 55 dB(A) berekend. De milieukwaliteitsnorm 
van 50 dB(A) voor de dagperiode voor gebieden gelegen op minder dan 500 m van een 
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen wordt hier tot maximaal 5 dB(A) overschreden. 
Indien bijkomend uitgegaan wordt van een trafiek van 10 vrachtwagens (betonmixers) per 
uur, wat overeenkomt met 20 vrachtwagenbewegingen/uur wordt een bijkomende 
geluidsbelasting verwacht van 50.5 dB(A) t.h.v. de dichtst gelegen woning in de 
Gentsestraat. 

Op basis van de kortlopende geluidsmetingen werd t.h.v. de woningen in de Gentsestraat 
een LA95,15min niveau opgemeten van 54.2 dB(A). Het achtergrondgeluid zal hier bij 
exploitatie van een tijdelijke betoncentrale verhoogd worden met 1 tot 4 dB(A). Wat betreft 
de verhoging van het achtergrondgeluid t.g.v. de werkzaamheden van de betoncentrale 
moet opgemerkt worden dat hierbij verondersteld wordt dat de machines continu werkzaam 
zullen zijn. In werkelijkheid zullen de machines niet volcontinu werkzaam zijn waardoor het 
achtergrondgeluid t.h.v. de omliggende woningen slechts in beperkte mate zal toenemen.  

Hiermee rekening houdende wordt het geluidseffect t.g.v. de betoncentrale en het transport 
met betonmixers als beperkt negatief tot negatief beschouwd (score -1/-2).  

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de berekende geluidsbijdrage van het verkeer op de 
Ring ter hoogte van de huizen aan de Gentsestraat, tijdens de nachtperiode, hoger is dan 
die van de betoncentrale. 

 

Rekenpunt Geluidsbijdrage R0 
(nachtperiode)  

Geluidsbijdrage betoncentrale 
(zonder geluidsreducerende 
maatregelen (zoals berekend 
in het MER) 

Woning Gentsestraat 82 +/ 61 dB(A) (Lnight niveau) 55 dB(A) 
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Alternatieve inplanting tijdelijke betoncentrale: 

Als optie wordt een alternatieve locatie voorgesteld voor inplanting van de tijdelijke 
betoncentrale. In Figuur 139 wordt de alternatieve inplanting weergegeven. 

 

Figuur 139 Alternatieve inplanting betoncentrale 

De afstand van de centrale tot de meest nabijgelegen woningen aan de Gentsestraat 
bedraagt +/- 180 m. Bij exploitatie van de betoncentrale, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van een wiellader voor aanvullen van grondstoffen, wordt een geluidsbelasting berekend van 
52 tot 53 dB(A) t.h.v. de dichtst gelegen woningen aan de Gentsestraat (woningen 
aangeduid met blauwe cirkel). De milieukwaliteitsnorm van 50 dB(A) wordt hier nog beperkt 
overschreden. Doch zien we dat de berekende geluidsbelasting hier 2 dB(A) lager gelegen is 
t.h.v. de woningen aan de Gentsestraat t.o.v. de initieel voorzien inplanting van de 
betoncentrale. 

Om de milieukwaliteitsnorm tijdens de dagperiode te kunnen respecteren, en aldus de 
geluidshinder tot een minimum te herleiden kunnen hier bijkomende geluidsreducerende 
maatregelen voorzien worden. Zo kan onder meer gedacht worden aan het aanleggen van 
een geluidsberm t.hv. de Romeinse Steenweg. In onderstaande tabel wordt de berekende 
geluidsbelasting weergegeven voor de situatie met en zonder bijkomende 
geluidsafscherming (geluidsberm langsheen Romeinse Steenweg).  

Tabel 239  berekende geluidsbelasting t.g.v; exploitatie tijdelijke betoncentrale 
Berekeningspunt Berekenings- 

hoogte 

Berekende 
geluidsbelasting 

werking 
betoncentrale 

Berekende 
geluidsbelasting  

werking betoncentrale 
met geluidsberm 5m 
hoogte 

Berekende 
geluidsbelasting  

werking betoncentrale 
met geluidsberm 6m 
hoogte 

Woning 1 Gentsestraat 

 

1.75m 

4m 

52.5 

52.9 

46.2 

46.9 

44.7 

45.8 

Woning 2 Gentsestraat 

 

1.75m 

4m 

51.9 

52.1 

45.1 

46 

43.6 

45.1 
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Op basis van bovenstaande berekeningsresultaten zien we dat door enerzijds een westelijke 
inplanting van de betoncentrale, anderzijds het voorzien van bijkomende 
geluidsafscherming, de milieukwaliteitsnorm van 50 dB(A) voor de dagperiode niet meer 
overschreden wordt t.h.v. de meest nabijgelegen woningen aan de Gentsestraat. Dit voor 
zowel een berekeningshoogte van 4 m als 1,75 m boven maaiveld. Een voldoende 
geluidsreducerend effect kan bereikt worden met een geluidsberm van 5 m hoogte. Het 
effect wordt hier voor de discipline geluid na het toepassen van deze milderende 
maatregelen dan ook als verwaarloosbaar beschouwd (score 0). In Figuur 140 wordt de 
ligging van de geluidsberm aangeduid. 

 

Figuur 140 Voorgestelde ligging van de geluidsberm 

Een geluidsberm zal voor de woningen aan de Gentsestraat ook een bijkomend 
geluidsreducerend effect genereren inzake de geluidsemmissie van het werfverkeer op de 
site (vrachtverkeer/betonmixers). 

Op basis van bovenstaand geformuleerd geluidsreducerende maatregelen kan 
geconcludeerd worden dat de werking van de tijdelijke betoncentrale de 
milieukwaliteitsnorm van 50 dB(A) voor de dagperiode niet zal overschrijden, waarbij 
bijkomend moet opgemerkt worden dat de machines niet continue werkzaam zullen zijn, en 
aldus zeker geen overmatige geluidshinder zullen genereren. 

Indien deze geluidsreducerende maatregelen worden geïmplementeerd tijdens de 
aanlegfase zal de specifieke geluidsbijdrage van de betoncentrale lager liggen dan de 
bestaande geluidsbelasting voor de woningen aan de Gentsestraat. Op basis van de 
geluidsmetingen werd t.h.v. woning nr. 37 gelegen aan Treft (meetpunt gelegen ten zuiden 
van de woningen aan de Gentsestraat) een achtergrondgeluid (LA95,T) van gemiddeld 48,7 
dB(A) opgemeten tijdens de dagperiode. Dit meetpunt is in vergelijking met de woningen 
aan de Gentsestraat verder van de R0 gelegen. Het achtergrondgeluid t.h.v. de woningen 
aan de Gentsestraat is t.g.v. de continue geluidsemissie van het wegverkeer op de R0 
immers hoger gelegen. T.h.v. de hoek van de Gentsestraat met Treft werd een korte duur 
geluidsmeting uitgevoerd. Hierbij werd een LA95,15min niveau opgemeten van 54,2 dB(A) 
tijdens de dagperiode. Op basis van deze metingen kan besloten worden dat het heersende 
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achtergrondgeluid hier hoger gelegen is dan de specifieke geluidsbelasting van de tijdelijke 
betoncentrale in combinatie met een geluidsberm, en dus ook niet significant zal wijzigen 
gedurende werking van de betoncentrale.  

8.4.5.2 Exploitatiefase wegverkeerslawaai 

In de analyse van het toekomstig wegverkeer zal nagegaan worden of er eventueel 
bijkomende geluidshinder door verkeersafwikkeling zou kunnen optreden. Er wordt 
nagegaan in hoeverre de omliggende woningen tot de invalswegen tijdens een volledig 
gevuld stadion (= worst case scenario) worden blootgesteld aan een verhoogd geluidsniveau 
ten gevolge het bestemmingsverkeer. Het betreft een beoordeling op basis van de 
geluidsbelastingsindicator Lden en Lnight. Voor de ontsluiting van het wegverkeer 
gerelateerd aan het multifunctioneel complex wordt er van uitgegaan dat het 
bestemmingsverkeer gebruik zal moeten maken van de parkeergelegenheid in het 
projectgebied (ondergrondse parking).  

De opbouw van de rekenmodellen voor de toekomstige situatie is overeenkomstig met deze 
voor de bestaande toestand (referentiesituatie). De gebruikte rekenparameters en 
modelinput worden beschreven in het hoofdstuk referentiesituatie geluid. 

8.4.5.2.1 Exploitatiescenario’s 

Voor de discipline geluid worden de geluidseffecten van 7 exploitatiescenario’s onderzocht. 

Exploitatiescenario’s (ES) met basisontsluiting (huidig verkeerscomplex) 

1) ES1: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag 

2) ES2: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + concert met 15.000 bezoekers in 
paleis 12 

3) ES3: Voetbalwedstrijd om 20u op weekdag + (gemiddelde) beurs die sluit om 18u 

4) ES6192: Kleiner event in het multifunctioneel complex overdag 

Deze eerste 4 scenario’s worden kwantitatief besproken. Enkel het alternatief met de 
grootste effecten zal vervolgens kwantitatief worden doorgerekend in combinatie met de 
andere ontsluitingsalternatieven.  

Exploitatiescenario (ES) met ontsluitingsalternatief OA1 (nieuw complex met behoud 
aansluiting Romeinse Steenweg) 

4) OA1 met meest nadelige berekende exploitatiescenario (ES2 of ES3) 

Exploitatiescenario (ES) met ontsluitingsalternatief OA2 (nieuw complex met supprimeren 
aansluiting Romeinse Steenweg) 

5) OA2 met meest nadelig exploitatiescenario (ES2 of ES3) 

 

                                                
192  ES4 en ES5 worden enkel (kwalitatief) besproken bij de discipline Mobiliteit. 
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Exploitatiescenario (ES) met NEO met basisontsluiting 

6) Meest nadelig exploitatiescenario (ES2 of ES3) met NEO  

Alle exploitatiescenario’s worden telkens vergeleken met de overeenkomstige 
referentiesituatie. Het verschil tussen elke referentiesituatie en de bijhorende exploitatie is 
telkens het feit dat het bestemmingsverkeer voor het Koning Boudewijn stadion vervangen 
wordt door het bestemmingsverkeer voor het nieuwe stadion voor de Rode Duivels op 
parking C. In onderstaande tabel worden de verschillende berekeningsvarianten voor de 
discipline geluid weergegeven.  

Tabel 240 Berekeningsvarianten wegverkeer discipline geluid 

Omschrijving Situatie met enkel 
voetbalwedstrijd (ES1) 

Situatie 
voetbalwedstrijd + 
concert Paleis 12 (ES2) 

Situatie 
voetbalwedstrijd + 
expo (ES3) 

 Referentie-
situatie 1 - 
alternatief 1 

Exploitatiescenario 
1 (ES1) 

Referentie-
situatie 1 - 
alternatief 2 

Exploitatie- 
scenario 2 
(ES2) 

Referentie-
situatie 1 - 
alternatief 3 

Exploitatie- 
scenario 3 
(ES3) 

In rekening 
gebrachte 
verkeersstromen 
op basis van de 
basisontsluiting 

Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond 

KB RD KB RD KB RD 

 WD  WD  WD 

 PR  PR  PR 

  P12 P12 PEB PEB 

KB= Koning Boudewijnstadion; PEB= Heizelpaleizen; P12= Paleis 12; RD= Rode 
Duivels (in nieuw stadion); WD= Dagelijks gebruik nieuwe ontwikkelingen; PR= Park&Ride 

Ontsluitingsvarianten OA1 en OA2 en het exploitatiescenario met NEO worden berekend op 
basis van het meest belastende exploitatiescenario (ES2 of ES3). Het exploitatiescenario met 
NEO wordt vergeleken met de referentiesituatie waarbij NEO eveneens in rekening wordt 
gebracht (=referentiesituatie 2). 

8.4.5.2.2 Berekeningsresultaten discrete punten 

In verschillende discrete rekenpunten, gekozen nabij bewoonde vertrekken, dewelke 
gelegen zijn op korte afstand tot de belangrijkste afwikkelingswegen werd het LAeq,nacht 
en Lden niveau berekend. De gekozen punten zijn overeenkomstige met deze van de 
referentiesituatie 2020 en huidige situatie 2009. 

In onderstaande tabel worden de berekeningsresultaten weergegeven voor 
exploitatiescenario’s ES1, ES2 en ES3. Tussen haakjes wordt telkens het verschil 
(+geluidstoename -afname) weergegeven tussen het berekend LAeq,T niveau van het 
exploitatiescenario 2020 met de overeenkomstige referentiesituatie 2020. 
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Tabel 241 Berekend Lden/Lnight niveau in dB(A) 

Evaluatiepunt Lden/ 
Lnight 
in 
dB(A) 

Exploitatiescenario 1 
met basisontsluiting 
ES1 

Exploitatiescenario 2 
met basisontsluiting 
ES2 

Exploitatiescenario 3 
met basisontsluiting 
ES3 

Punt 1: Treft 37 Lden 

Lnight 

60,7 (-1,8) 

53,6 (-1,5) 

60,8 (-1,9)  

53,6 (-1,6) 

60,7 (-2,2) 

53,6 (-1,5) 

Punt 2: Romeinse 
steenweg 640 

Lden 

Lnight 

70,2 (-0,3) 

62,6 (-0,3) 

70,2 (-0,3) 

62,6 (-0,3) 

60,8 (-2,1) 

53,6 (-1,5) 

Punt 3: Romeinse 
steenweg 640 

Lden 

Lnight 

61,2 (-1,7) 

53,7 (-1,7) 

61,3 (-1,7) 

53,7 (-1,8) 

61,2 (-1,8) 

53,7 (-1,7) 

Punt 4: Rosmarijnstraat 
11 

Lden 

Lnight 

71,1 (0) 

63 (0) 

71,1 (0) 

63 (0) 

71,1 (0) 

63 (0) 

Punt 5: Panoramastraat 
13 

Lden 

Lnight 

68.4 (0,1) 

61 0) 

68,7 (0,2) 

61.3 (0) 

68.5 0,1) 

61 (0) 

Punt 6: J. Vander 
Vekenstraat 172 

Lden 

Lnight 

69,3 (0,9) 

61,5 (0,7) 

69,8 (0,9) 

62 (0,6) 

69,6 (0,9) 

61,5 (0,7) 

Punt 7: J. Vander 
Vekenstraat 

Lden 

Lnight 

68,8 (0,9) 

61 (0,7) 

69,3 (0,9) 

61,5 (0,6) 

69,1 (0, 9) 

61 (0, 7) 

Punt 8: Jan 
Bogemansstraat 

Lden 

Lnight 

69,2 (0,2) 

61,6 (0,2) 

69,4 (0,2) 

61,8 (0,2) 

69,3 (0,2) 

61,6 (0,2) 

Punt 9: De Limburg 
Stirumlaan 

Lden 

Lnight 

75,3 (0) 

67,9 (0) 

75,4 (0,1) 

67,9 (0) 

75,3 (0) 

67,9 (0) 

Punt 10: Romeinse 
steenweg 

Lden 

Lnight 

71,4 (-0,5) 

63,8 (-0,6) 

71,5 (-0,5) 

63,9 (-0,5) 

71,4 (-0,6) 

63, 8 (-0, 6) 

Punt 11:Treft  Lden 

Lnight 

64,5 (-0,3) 

57 (-0,3) 

64,6 (-0,3) 

57 (-0,3) 

64,5 (-0,4) 

57 (-0,3) 

Aan de hand van bovenstaande berekeningsresultaten zien we dat voor alle 
exploitatiescenario’s de geluidsbelasting (Lden en Lnight niveau) t.h.v. de evaluatiepunten 
quasi ongewijzigd blijft. Een geluidstoename of -afname van < 1 dB(A) wordt immers als 
verwaarloosbaar beschouwd. Enkel voor evaluatiepunten 1 en 3, welke zich beide aan de 
achterzijde van de betrokken woningen bevinden, zien we een geluidsafname van gemiddeld 
2 dB(A). In deze evaluatiepunten heeft het project, onafgezien het exploitatiescenario, een 
gunstig effect. De geluidsafname is hier het gevolg van de geluidsafscherming van de 
gebouwen (nieuw stadion, campus) op de projectsite. 

Op basis van de vergelijking tussen ES1 en de overeenkomstige referentiesituatie kan hier 
besloten worden dat het geluidseffect t.g.v. enkel het bestemmingsverkeer voor het nieuwe 
multifunctioneel complex als verwaarloosbaar kan beschouwd worden (score 0). 

8.4.5.2.3 Geluidscontourkaarten wegverkeerslawaai – exploitatiescenario’s ES1, ES2 en ES3 

Op onderstaande geluidscontourkaarten wordt de geluidsuitbreiding op een rekenhoogte van 
4 m weergegeven als Lden en Lnight geluidscontouren betreffende het wegverkeerslawaai 
afkomstig van de belangrijkste afwikkelingswegen voor situatie 2020. Dit voor de 3 
exploitatiescenario’s met basisontsluiting. 
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Gedifferentieerde referentiewaarden voor bestaande secundaire wegen: 

- Lden > 65 dB(A) - afbakening binnen de oranje zone 

- Lnight > 55 dB(A) - afbakening binnen de gele zone 
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In onderstaande tabel wordt het aantal bewoonde gebouwen, blootgesteld binnen de 
hindercontour van 55 dB(A) (Lnight) en 65 dB(A) (Lden) voor bestaande secundaire wegen, 
voor de 3 exploitatiescenario’s weergegeven. 
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Tabel 242 Aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour Lden/Lnight 

Hindercontour 
Gedifferentieerde 
referentiewaarden– 
bestaande secundaire 
wegen 

*Aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour 

ES 1 ES 2 ES 3 

Lden > 65 dB(A) 325 327 326 

Lnight > 55 dB(A) 397 399 397 

*aantal bewoonde gebouwen exclusief het Brussels Gewest 

Wanneer het aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour van 65 dB(A) (Lden) en 
55 dB(A) (Lnight) in beschouwing wordt genomen zien we dat er geen noemenswaardige 
verschillen zichtbaar zijn voor het exploitatiescenario met enkel een wedstrijd als het 
alternatief met een evenement in paleis 12 of in de expo. Voor de discipline geluid is er dan 
ook geen uitgesproken ‘meest nadelige situatie’.  

In onderstaande tabel wordt het aantal bewoonde gebouwen, blootgesteld binnen de 
hindercontour van 60 dB(A) (Lnight) en 68 dB(A) (Lden) volgens de interventiedrempels met 
betrekking tot de door het wegverkeer veroorzaakte geluidshinder (conform het Brussels 
Gewest), voor de 3 exploitatiescenario’s weergegeven. 

Tabel 243 Aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour Lden/Lnight Brussels Gewest 

Hindercontour: 
Interventiedrempels 
met betrekking tot 
wegverkeer  

Aantal bewoonde gebouwen binnen de hindercontour ( Brussels 
Gewest) 

ES 1 ES 2 ES 3 

Lden > 68 dB(A) 62 68 65 

Lnight > 60 dB(A) 69 75 69 

Gezien het exploitatiescenario met wedstrijd en een concert in Paleis 12 (= ES2) het hoogst 
aantal bewoonde gebouwen telt binnen de hindercontour Lden en Lnight voor zowel het 
Vlaams als het Brussels Gewest zal met dit exploitatiescenario verder gewerkt worden voor 
analyse van zowel het exploitatiescenario met ontsluitingsalternatief 1 en 2 (OA1 en OA2) 
als het exploitatiescenario met basisontsluiting en NEO. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
het verschil met ES3 en ES1 zeer klein is. 

8.4.5.2.1 Geluidscontourkaarten wegverkeerslawaai – exploitatiescenario’s met ontsluitingsalternatieven 1 
en 2 en met NEO 

Op onderstaande geluidscontourkaarten wordt de geluidsuitbreiding op een rekenhoogte van 
4 m weergegeven als Lden en Lnight geluidscontouren betreffende het wegverkeerslawaai 
afkomstig van de belangrijkste afwikkelingswegen voor situatie 2020. Dit voor zowel 
ontsluitingsalternatieven 1 en 2 en in de situatie met NEO. Voor deze 3 scenario’s werd 
gerekend met een wedstrijd van de Rode Duivels en een activiteit in Paleis 12. 


